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1 Ιντροδυχχι⌠ν""

Λα" εµπρεσα" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α" εσ" υνα" εµπρεσα" πριϖαδα" θυε" χυεντα" χον" ελ" ΠΑΜΑ"
απροβαδο" χον" Ρεσολυχι⌠ν" ∆ιρεχτοραλ" Ν≡" 098ど97どΕΜ/∆ΓΕ" χυψα" αχτιϖιδαδ" εσ" λα"
διστριβυχι⌠ν" δε" ελεχτριχιδαδ" (ρεδεσ" δε" διστριβυχι⌠ν," συβεσταχιονεσ" ψ" λνεασ" δε"
τρανσµισι⌠ν)" ψ" χοµερχιαλιζαχι⌠ν" δε" ενεργα" ελχτριχα" εν" λα" ζονα" συρ" δε" Λιµα"
Μετροπολιτανα."

Ελ"προψεχτο"Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"κς"θυε"εσ"υνα"
αµπλιαχι⌠ν" εν" λα" αχτυαλ" ΣΕΤ" Πυεντε" περµιτιρ〈" αφιανζαρ" ελ" σιστεµα" ελχτριχο" ψ" ηαχερ"
φρεντε"α" λα"δεµανδα"δε"ενεργα"ελχτριχα"θυε"σε"ϖιενε"δανδο"δεντρο"δε"συ"〈µβιτο"δε"
ινφλυενχια."Λα"ποτενχια" ινσταλαδα"προψεχταδα"παρα" λα"Νυεϖα"ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ"εσ"δε"480"
ΜςΑ"χονστιτυιδα"πορ"δοσ"βανχοσ"µονοφ〈σιχοσ"δε"240"ΜςΑ"χαδα"υνο."

Χοµο" τοδα"οβρα"αντροπογνιχα" λοσ"εφεχτοσ"ηαχια"ελ"µεδιο"αµβιεντε"συχεδεν"πορ" λοσ"
χαµβιοσ" προδυχιδοσ" δελ" µεδιο" φσιχο," βιολ⌠γιχο" ψ" σοχιοεχον⌠µιχο" πρινχιπαλµεντε,"
δυραντε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" ψ" προχεσοσ" δε" χονστρυχχι⌠ν," οπεραχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο,"
αυνθυε" λασ" ινσταλαχιονεσ"σε"σιτυαραν"εν"υν"〈ρεα" ινδυστριαλ"ψ"σοβρε"υν" τερρενο"θυε"σε"
λοχαλιζα"δεντρο"δελ"περµετρο"δε"λα"εξιστεντε"συβεσταχι⌠ν"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."

Αδεµ〈σ,"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λα"συβεσταχι⌠ν"ιµπλιχα"ιµπαχτοσ"λεϖεσ"εν"λα"µοϖιλιζαχι⌠ν"δε"
εθυιποσ,"ινγρεσο"δε"τραβαϕαδορεσ"α"λασ"ινσταλαχιονεσ,"λα"γενεραχι⌠ν"δε"πολϖο,"ρυιδο"πορ"
λοσ"εµπαλµεσ"ψ"αρµαδοσ"δε" λασ"εστρυχτυρασ"δε"µεταλ,"γασεσ"πορ"ϖεηχυλοσ"ψ"εθυιποσ,"
µοϖιµιεντοσ"δε"συελοσ,"λα"γενεραχι⌠ν"δε"ρεσιδυοσ"σ⌠λιδοσ"ψ"λθυιδοσ."

∆υραντε" λα" οπεραχι⌠ν" δελ" προψεχτο" σε" προδυχιρ〈" ρυιδο," εµισιονεσ" δε" χαµποσ"
ελεχτροµαγντιχοσ" ψ" χαργασ" δε" πεσο" αδιχιοναλεσ" σοβρε" ελ" τερρενο." Σιν" εµβαργο" σε"
δεσταχα" θυε" ελ" πρινχιπαλ" βενεφιχιο" εσ" ελ" χονταρ" χον" υνα" συβεσταχι⌠ν" θυε"µεϕορα" λασ"
χονδιχιονεσ" δε" τρανσµισι⌠ν" δε" ενεργα" (χονφιαβιλιδαδ" ψ" συφιχιενχια)" α" λοσ" χλιεντεσ"
λοχαλεσ,"µεϕορα"λασ"χονδιχιονεσ"δε"ϖιδα"δε"συσ"χλιεντεσ"δε"ιννοϖαχι⌠ν"τεχνολ⌠γιχα.""

1.1 Οβϕετιϖο"δελ"προψεχτο"

Ελ"Προψεχτο"Χονστρυχχι⌠ν"δε" λα"Νυεϖα"ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ"ψ" Λνεασ"Ασοχιαδασ"220/60" κς"
χοµπρενδε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"δισε〉ο," ινγενιερα,"συµινιστρο"δε"µατεριαλεσ"ψ"εθυιποσ,"
χονστρυχχι⌠ν" ψ" οπεραχι⌠ν" χον" ελ" οβϕετο" δε" αφιανζαρ" συ" σιστεµα" ελχτριχο" δε" λα"
διστριβυχι⌠ν"δε"ενεργα"δεντρο"δελ"〈ρεα"δε"χονχεσι⌠ν"δε"λα"εµπρεσα.""

1.2 Νοµβρε"δελ"Προψεχτο"

ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"κς."

1.3 Υνιδαδ"φορµυλαδορα"δελ"προψεχτο"ψ"εϕεχυτορα"δελ"προψεχτο"

Ελ"ρεσπονσαβλε"δελ"προψεχτο"εσ"λα"Εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α"
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∆ατοσ"γενεραλεσ"δελ"Τιτυλαρ"ο"ρεπρεσενταντε"λεγαλ""

"

Νοµβρε"ο"ραζ⌠ν"σοχιαλ"δελ"Τιτυλαρ"δελ"Προψεχτο:" Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α"

Υβιχαχι⌠ν"δελ"Προψεχτο"
Αϖ."/"ϑρ."/"Χαλλε:"Αϖ."Χαρρετερα"Χεντραλ"χον"Χαλλε"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα

∆ιστριτο:"Σαντα"Ανιτα"
Προϖινχια:"Λιµα" ∆επαρταµεντο:"Λιµα

Ρεπρεσενταντε"Λεγαλ:"
ϑοσε"Λυισ"Εραυσθυιν"Εψζαγυιρρε"
∆ιστριτο:"Συρθυιλλο" Προϖινχια:"Λιµα

Τελφονο:"271ど9000"Ανεξο"6422" ∆επαρταµεντο:"Λιµα

εどµαιλ:"ϕεραυσθυιν≅λυζδελσυρ.χοµ.πε"
∆ατοσ"δε"λα"χονσυλτορα"

Ραζ⌠ν"σοχιαλ" Μινπετελ"Σ.Α
ΡΥΧ"" 20254874273

Ρεσολυχι⌠ν"∆ιρεχτοραλ" Ρ.∆."Ν≡"387ど2011どΜΕΜ/ΑΑΕ

∆ιρεχχι⌠ν" Αϖ."Σαλαϖερρψ 2415"Οφ."201"Σαν"ΙσιδροどΛιµα."
Τελφονο" 222ど3090ど222ど3092
Χορρεο"ελεχτρ⌠νιχο" γερενχια≅µινπετελ.χοµ
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2 Μαρχο"λεγαλ"

∆εντρο" δελ" µαρχο" λεγαλ" θυε" σε" πρεσενταρα," σε" σε〉αλαραν" λασ" νορµασ" δε" χαρ〈χτερ"
ναχιοναλ,"λοχαλ"ψ"σεχτοριαλ,"θυε"δεβεν"τοµαρσε"εν"χυεντα"εν"ελ"δεσαρρολλο"δελ"πρεσεντε"
εστυδιο."

2.1 Μαρχο"Λεγισλατιϖο"

‚ Χονστιτυχι⌠ν"Πολτιχα"δελ"Περ."
‚ Χ⌠διγο"Πεναλ"∆εχρετο"Λεγισλατιϖο"Ν≡"635."
‚ Λεψ"Μαρχο" παρα" ελ" χρεχιµιεντο" δε" λα" Ινϖερσι⌠ν" Πριϖαδαど∆εχρετο" Λεγισλατιϖο"Ν≡"

757."
‚ Λεψ"θυε"εσταβλεχε"λα"Οβλιγαχι⌠ν"δε"Ελαβοραρ"ψ"Πρεσενταρ"Πλανεσ"δε"Χοντινγενχιαど

Λεψ"Ν≡"28551."
‚ Λεψ"Οργ〈νιχα"δε"Γοβιερνοσ"Ρεγιοναλεσど"Λεψ"Ν≡"27867."
‚ Λεψ"Οργ〈νιχα"δε"Μυνιχιπαλιδαδεσ" "Λεψ"Ν≡"27972."
‚ Λεψ"Γενεραλ"δελ"Αµβιεντε" "Λεψ"Ν≡"28611."
‚ Ρεγλαµεντο"δε"Προτεχχι⌠ν"Αµβιενταλ"παρα" λασ"Αχτιϖιδαδεσ"Ελχτριχασ" "∆εχρετο"

Συπρεµο"Ν≡"029ど94どΕΜ."
‚ Λεψ"δε"Χονχεσιονεσ"Ελχτριχασ" "Λεψ"Ν≡"25844"ψ"συσ"µοδιφιχατοριασ.""
‚ Ρεγλαµεντοσ" δε" λα" Λεψ" δε" Χονχεσιονεσ" ελχτριχασ," απροβαδο" πορ" ∆εχρετο"

Συπρεµο"Ν≡"009ど93どΕΜ"ψ"συσ"µοδιφιχατοριασ."
‚ Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ" παρα"Ραδιαχιονεσ"Νο" Ιονιζαντεσ"∆.Σ"Ν≡" 010ど

2005どΠΧΜ."
‚ Ελ" Χ⌠διγο" Ναχιοναλ" δε" Ελεχτριχιδαδ"  " Υτιλιζαχι⌠ν," απροβαδο" πορ" Ρεσολυχι⌠ν"

Μινιστεριαλ"Ν≡"214ど2011どΜΕΜど∆Μ."
‚ Ελ"Χ⌠διγο"Ναχιοναλ"δε"Ελεχτριχιδαδ" "Συµινιστρο"2011,"απροβαδο"πορ"Ρεσολυχι⌠ν"

Μινιστεριαλ"Ν≡"37ど2006"ど"ΜΕΜど∆Μ."
‚ Λεψ"δελ"Σιστεµα"Ναχιοναλ"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ιµπαχτο"Αµβιενταλ" "Λεψ"Ν≡"27446."
‚ Ρεγλαµεντο" δε" Λεψ" Ν≡" 27446," Λεψ" δελ" Σιστεµα" Ναχιοναλ" δε" Εϖαλυαχι⌠ν" δε"

Ιµπαχτο"Αµβιενταλ,"∆εχρετο"Συπρεµο"Ν≡"019ど2009どΜΙΝΑΜ"
‚ Λεψ"παρα"Ασεγυραρ"ελ"∆εσαρρολλο"Εφιχιεντε"δε"λα"Γενεραχι⌠ν"Ελχτριχα,"Λεψ"28832."
‚ Εστ〈νδαρεσ" δε" Χαλιδαδ"Αµβιενταλ" παρα"Αιρε"  "∆εχρετο" Συπρεµο"Ν≡" 003ど2008ど

ΜΙΝΑΜ."
‚ Ρεγλαµεντο" δε" λα" Λεψ" Μαρχο" δελ" Σιστεµα" Ναχιοναλ" δε" Γεστι⌠ν" Αµβιενταλ"  "

∆εχρετο"Λεγισλατιϖο"Ν≡"757."
‚ Λεψ"Οργ〈νιχα"παρα"ελ"Απροϖεχηαµιεντο"Σοστενιβλε"δε" λοσ"Ρεχυρσοσ"Νατυραλεσ" "

Λεψ"Ν≡"27867."
‚ Απρυεβαν"Χατεγοριζαχι⌠ν"δε"εσπεχιεσ"αµεναζαδασ"δε"φαυνα"σιλϖεστρε"ψ"προηβεν"

συ" χαζα," χαπτυρα," τενενχια," τρανσπορτε" ο" εξπορταχι⌠ν" χον" φινεσ" χοµερχιαλεσ"  "
∆εχρετο"Συπρεµο"Ν≡"034ど2004どΑΓ."

‚ Λεψ"Γενεραλ"δε"Σαλυδ" "Λεψ"Ν≡"26842."
‚ Λεψ"Γενεραλ"δε"Ρεσιδυοσ"Σ⌠λιδοσ" "Λεψ"Ν≡"27314."
‚ Ρεγλαµεντο" δε" λα" Λεψ" Γενεραλ" δε" Ρεσιδυοσ" Σ⌠λιδοσ," απροβαδο" πορ" ∆εχρετο"

Συπρεµο"Ν≡"057ど2004どΠΧΜ."
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‚ Ρεγλαµεντο"δε"Εστ〈νδαρεσ"Ναχιοναλεσ"δε"Χαλιδαδ"δελ"Αιρε" "∆εχρετο"Συπρεµο"Ν≡"
074ど2001どΠΧΜ"

‚ Ρεγλαµεντο"δε"Εστ〈νδαρεσ"Ναχιοναλεσ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ"παρα"Ρυιδο" "∆.Σ."
Ν≡"085ど2003どΠΧΜ."

‚ Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ" παρα"Ραδιαχιονεσ"Νο" Ιονιζαντεσ,"∆Σ"Ν≡" 010ど
2005どΠΧΜ"

‚ Λεψ" θυε" ρεγυλα" ελ" τρανσπορτε" τερρεστρε" δε" µατεριαλεσ" ψ" ρεσιδυοσ" πελιγροσοσ"  "
∆εχρετο"Συπρεµο"Ν≡"021ど2008どΜΤΧ."

‚ Εστ〈νδαρεσ" Ναχιοναλεσ" δε" Χαλιδαδ" Αµβιενταλ" παρα" Αγυαど" ∆.Σ." Ν≡" 003ど2008ど
ΜΙΝΑΜ."

‚ Λεψ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Σαλυδ"εν"ελ"Τραβαϕο,"Λεψ"Ν≡"29783"ψ"συ"ρεγλαµεντο"∆Σ"Ν≡005ど
2012どΤΡ."

‚ Λεψ"θυε"ρεγυλα"ελ"τρανσπορτε"τερρεστρε"δε"Ματεριαλεσ"ψ"Ρεσιδυοσ"Πελιγροσοσ,"Λεψ"
Ν≡"28256."

‚ Ρεγλαµεντο" Ναχιοναλ" δε" Τρανσπορτε" Τερρεστρε" δε" Ματεριαλεσ" ψ" Ρεσιδυοσ"
Πελιγροσοσ,"απροβαδο"πορ"∆εχρετο"Συπρεµο"Ν≡"021ど2008どΜΤΧ."

‚ ΠΑΜΑ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α.,"Ρ.∆"Ν≡"098ど97どΕΜ/∆ΓΕ"ど"Απροβαχι⌠ν"δε"ΠΑΜΑ"παρα"
λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"διστριβυχι⌠ν"ψ"χοµερχιαλιζαχι⌠ν"δε"ενεργα"ελχτριχα"εν"λα"ζονα"
συρ"δε"Λιµα"Μετροπολιτανα."

"
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3 ∆εσχριπχι⌠ν"δελ"προψεχτο"

3.1 Αλχανχε"δελ"Προψεχτο"

Λα" Συβεσταχι⌠ν" Ινδυστριαλεσ" εσ"υνα" συβεσταχι⌠ν"δελ" τιπο" ενχαπσυλαδα"εν" ΣΦ6" (ΓΙΣ)" λα"
χυαλ" σερ〈" ιντερχονεχταδα" αλ" Σιστεµα" ελχτριχο"εν" 220" κς" α" τραϖσ"δε" λα" λνεα" 220" κς"
Σαντα"Ροσα" "Σαν"ϑυαν"(Λど2010)"δε"προπιεδαδ"δε"λα"εµπρεσα"δε"Ρεδ"Ενεργα"δελ"Περ.""

Λα" νυεϖα" ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ" 220/60" κς" σερ〈" χονστρυιδα" ινµεδιαταµεντε" αλ" λαδο" δε" λα"
συβεσταχι⌠ν"εξιστεντε"!Πυεντε∀"θυε"ταµβιν"περτενεχε"α"λα"εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α.;"
δεντρο" δελ" περµετρο" δελ" τερρενο" δε" λα" εµπρεσα" χονχεσιοναρια" χον" υν" δισε〉ο" δε"
οπεραχι⌠ν"ϖερσ〈τιλ"ε" ινδεπενδιεντε"θυε"περµιτιρ〈"µεϕο"µανιοβρα"δε" λασ"οπεραχιονεσ"
δελ"σιστεµα"δε"διστριβυχι⌠ν"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"εξιστεντεσ."

Ελ"προψεχτο"ιµπλιχα"λα"ρεαλιζαχι⌠ν"δε"λασ"σιγυιεντεσ"οβρασ"χιϖιλεσ:"

‚ ∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δελ"χερχο"περιµτριχο."
‚ ∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"χιϖιλεσ"εξιστεντεσ"εν"ελ"〈ρεα"δισπυεστα"παρα"λα"συβεσταχι⌠ν."
‚ Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"µαλλα"δε"πυεστα"α"τιερρα."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"ϖασ"ιντερνασ"ψ"αχαβαδοσ"δε"πατιο."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"σ⌠τανο,"γαλερασ,"χαναλετασ."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"χιµενταχιονεσ"παρα"παραρραψοσ"220"κς"ψ"σοπορτεσ"δε" τυβερασ"

ΓΙΣ"εν"220"κς."
‚ Χονστρυχχι⌠ν" δε" χιµενταχιονεσ" ψ" φοσοσ" παρα" τρανσφορµαδορεσ" δε" ποτενχια."

Ινχλυψε"ϖα"δε"ροδαµιεντο,"λοσασ"δε"απροξιµαχι⌠ν"ψ"µυροσ"χορταφυεγο."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ"(γαριτα"δε"ϖιγιλανχια,"εδιφιχο"ΓΙΣ"220"κς,"εδιφιχο"ΓΙΣ"

60"κς,"σαλα"δε"χοντρολ"ψ"χοµυνιχαχιονεσ,"σαλα"δε"βατερασ,""Σ.Σ.Α.Α"ψ"σαλα"δε"οτροσ"
υσοσ)."

‚ Σιστεµα"δε"αγυα"ψ"αλχανταριλλαδο."
‚ Σιστεµα"δε"δρεναϕε.""
‚ Οβρασ"χιϖιλεσ"νεχεσαριασ"παρα"ελ"σιστεµα"χοντρα"ινχενδιο."

Λοσ"αλχανχεσ"δελ"πρεσεντε"εστυδιο"σον"λοσ"σιγυιεντεσ:"

‚ ∆εσχριπχι⌠ν"δε" λασ"χαραχτερστιχασ" φσιχασ,"βιολ⌠γιχασ"ψ"σοχιοεχον⌠µιχασ"δελ"〈ρεα"
δελ"προψεχτο"ψ"συ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια."

‚ Ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"λοσ"ιµπαχτοσ"ποτενχιαλεσ,"ταντο"ποσιτιϖοσ"χοµο"νεγατιϖοσ."
‚ Ελαβοραχι⌠ν"δε"υν"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ"θυε"περµιτα"χοντρολαρ"ψ"µιτιγαρ"λοσ"

ιµπαχτοσ"νεγατιϖοσ"αλ"µεδιο"αµβιεντε."
‚ Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."χυεντα"χον"συ"Πλαν"δε"Χοντινγενχια"ελ"χυαλ"σε"αχτιϖα"αντε" λοσ"

εϖεντοσ" δερραµεσ," ινχενδιοσ," ινυνδαχιονεσ," ριεσγοσ" α" λασ" ινσταλαχιονεσ" ο" λα"
ποβλαχι⌠ν."Σε"αδϕυντ⌠"ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"αλ"πρεσεντε"δοχυµεντο."

‚ Ελαβοραρ"υν"πλαν"δε"αβανδονο"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"χυανδο"πορ"ραζονεσ"φυνδαδασ"
λασ"ινσταλαχιονεσ"δεϕεν"δε"οπεραρ."
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‚ Σε" χοµπλεµενταρ〈" ελ" εστυδιο" χον" λα" πρεσενταχι⌠ν" δελ" Πλαν" δε" Ρελαχιονεσ"
Χοµυνιταριασ," Χ⌠διγο" δε" Χονδυχτα" ψ" Πλανεσ" Χοµπλεµενταριοσ" θυε" εστ〈ν"
ϖιγεντεσ"εν" λα"εµπρεσα"ψ" σε"απλιχαν" χοµο"παρτε"δε" λα"Γεστι⌠ν"Αµβιενταλ"ψ" συ"
ρελαχι⌠ν"χον"λα"χοµυνιδαδ."

Λασ"εταπασ"θυε"σιγυι⌠"παρα"ελ"πρεσεντε"Πλαν"φυερον"λασ"σιγυιεντεσ:"

‚ Ρεϖισι⌠ν"δε"ινφορµαχι⌠ν"εξιστεντε"δελ"προψεχτο"ψ"δε"συ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια."
‚ Τραβαϕο"δε"χαµπο:"Ινσπεχχι⌠ν"δελ"〈ρεα"εν"δονδε"σε"ρεαλιζαρα"ελ"προψεχτο,"τοµα"

δε"µυεστρασ"ψ"αν〈λισισ"χορρεσπονδιεντεσ."
‚ Τραβαϕο"δε"γαβινετε"παρα"λα"ιδεντιφιχαχι⌠ν,"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"ψ"ελαβοραχι⌠ν"

δε"λοσ"πλανεσ"χορρεσπονδιεντεσ."

3.2 Υβιχαχι⌠ν"δελ"προψεχτο"

Ελ"προψεχτο"σε"ρεαλιζαρα"σοβρε"τερρενοσ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."δεντρο"δελ"περµετρο"δε"λα"
αχτυαλ"ΣΕΤ"Πυεντε"θυε"χορρεσπονδε"α"υν"〈ρεα"δε"χατεγορα"ινδυστριαλ."Ελ"〈ρεα"εσπεχφιχο"
δε"τραβαϕο"εστ〈"φορµαδο"πορ"υνα"πολιγοναλ"δε"4"λαδοσ"χον"υν"περµετρο"δε"181,74"µ"ψ"
υν"〈ρεα"δε"1777,63"µ2"εν" λα" Ιντερσεχχι⌠ν"δε" λα"Χαρρετερα"Χεντραλ"χον"Χαλλε"Ροδργυεζ"
δε"Μενδοζα,"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα,"Προϖινχια"δε"Λιµα,"δεπαρταµεντο"δε"Λιµα"χον"υνα"
αλτιτυδ"δε"269"µσνµ."ςερ"Ανεξο"Ν≡"3:Πλανο"δε"υβιχαχι⌠ν."

Λασ"χοορδεναδασ"ΥΤΜ"(ΩΓΣ84)"Ζονα"18,"δε"λα"υβιχαχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"σον:"

Ταβλα"Ν≡"3:"Υβιχαχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"
ςρτιχε" Χοορδεναδασ ΥΤΜ"(Ζονα"18)

Ε Ν

Α" 285739,4 8666577,33"
Β" 285733,57 8666546,47"
Χ" 285679,09 8666549,16"
∆" 285683,24 8666584,28"
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Φιγυρα"Ν≡"1:"Υβιχαχι⌠ν"ψ"Αχχεσοσ"δε"λα"ΣΕΤ"

"

3.3 ςασ"δε"αχχεσο"

Σε"τιενε"αχχεσο"αλ"προψεχτο"δεσδε"ελ"Νορτε"α"τραϖσ"δε" λα"Αϖ."Εϖιταµιεντο" ινγρεσανδο"
πορ" λα" Αϖ." Χαρρετερα" Χεντραλ" ηαστα" λλεγαρ" α" λα" Αϖ." Βολογνεσι," Χαλλε" Βανχηερο" Ροσσι" ψ"
φιναλµεντε"λα"Χαλλε"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα"εν"δονδε"σε"υβιχαρα"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ."

ςινιενδο"δεσδε"ελ"Συρ"πορ" λα"ςα"Εϖιταµιεντο" ινγρεσανδο"πορ" λα"Αϖ."Χαρρετερα"Χεντραλ"
ηαστα"λλεγαρ"α"λα"Αϖ."Βολογνεσι,"Χαλλε"Βανχηερο"Ροσσι"ψ"Φιναλµεντε"λα"Χαλλε"Ροδργυεζ"δε"
Μενδοζα"εν"δονδε"σε"υβιχαρα"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ."

3.4 Χαραχτερστιχασ"Τοπογρ〈φιχασ"

Λα"ζονα"δε"εστυδιο,"σε"δεσαρρολλα"εν"υνα"ζονα" λλανα,"δε"ποχα"ελεϖαχι⌠ν,"χυβιερτασ"πορ"
δεπ⌠σιτοσ" αλυϖιαλεσ," σιν" ινφλυενχια" διρεχτα" ο" νυλα" δε" λαδερασ" ο" ταλυδεσ," εν" δονδε" σε"
εµπλαζαν" ϖιϖιενδασ," χεντροσ" χοµερχιαλεσ," ελ" αγεντε"µοδελαδορ" ηα" σιδο" λοσ" αντιγυοσ"
φλυϕοσ" δελ" ριο" Ρµαχ" θυε" εν" αλγν" τιεµπο" τρανσπορταρον" αγυα" ψ" δεποσιταρον"
σεδιµεντοσ."

Λα" υβιχαχι⌠ν" εσπεχφιχα" δε" λα" νυεϖα" συβεσταχι⌠ν" Ινδυστριαλεσ" εσ" υνα" λλανυρα" αλυϖιαλ"
ροδεαδα" πορ" λοχαλεσ" ινδυστριαλεσ," αλ" φρεντε" δε" λα" αϖενιδα" σε" υβιχαν" ϖιϖιενδασ" δε"
ποβλαδορεσ."

Ηαχια"ελ"λαδο"δερεχηο"δε"λα"ΣΕΤ"σε"ενχυεντρα"λα"Αϖ."Χαρρετερα"Χεντραλ"θυε"εσ"υνα"ϖα"δε"
δοσ"σεντιδοσ"χον"υνα"χαλζαδα"δε"15"µ"απροξιµαδαµεντε"θυε"τιενε"υν"τρ〈φιχο"δε"ιδα"ψ"
ϖυελτα.""
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3.5 Χαραχτερστιχασ"δελ"προψεχτο"

3.5.1 Γενεραλιδαδεσ"

Ελ" προψεχτο" χοµπρενδε" λα" χονστρυχχι⌠ν" δε" λα" Συβεσταχι⌠ν" Ινδυστριαλεσ" ψ" Λνεασ"
Ασοχιαδασ"220/60"κς,"παρα"ελ"υσο"πορ" λα"εµπρεσα"δε"διστριβυχι⌠ν"ελχτριχα"Λυζ"δελ"Συρ"
Σ.Α.Α.," πορ" λο" χυαλ" σε" ρεαλιζαραν" οβρασ" χιϖιλεσ" ε" ινσταλαχιονεσ" ελεχτροµεχ〈νιχασ"
ρελαχιοναδασ"πρινχιπαλµεντε"χον"λα"διστριβυχι⌠ν"δελ"σιστεµα"ελχτριχο."ςερ"Ανεξο"Ν≡"13:"
Πλανο"δε"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ."

3.5.2 ∆εµανδα"δε"Σερϖιχιοσ""

"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."εσ"λα"εµπρεσα"χονχεσιοναρια"δελ"σερϖιχιο"πβλιχο"δε"ελεχτριχιδαδ"παρα"
λα"ζονα"συρ"δε"Λιµα"Μετροπολιτανα."

Εν"λοσ"λτιµοσ"α〉οσ,"ελ"νµερο"δε"χλιεντεσ"ατενδιδοσ"πορ"λα"εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."
ϖιενε" ινχρεµεντ〈νδοσε,"ελ"µαψορ" ινχρεµεντο"εν"ελ"νµερο"δε"χλιεντεσ"ατενδιδοσ"πορ"
λα"εµπρεσα"θυε"σε"ϖιενε"ρεγιστρανδο""εν"λοσ"λτιµοσ"εϕερχιχιοσ"ψ""εσ"γενεραδο"πορ"τοδοσ"
λοσ"τιποσ"δε"χλιεντεσ.""

3.5.3 "Χαραχτερστιχασ"Τχνιχασ"

Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α.,"τιενε"προψεχταδο"εϕεχυταρ"λασ"οβρασ"χιϖιλεσ"εν"υν"〈ρεα"δε"τερρενο"δε"
1777,63"µ2," χορρεσπονδιεντε" α" λοσ"εδιφιχιοσ"δε"ΓΙΣ"220" κς" ψ"60" κς," σαλα"δε" χοντρολ,"
βανχο" δε" βατερασ" ψ" χασετα" δε" ϖιγιλανχια," λα" υβιχαχι⌠ν" δε" λοσ" τρασφορµαδορεσ" δε"
ποτενχια" ψ" συσ" χαρριλερασ," εστρυχτυρασ" δε" π⌠ρτιχοσ," ϖασ" ιντερνασ," χιστερνα" δε"
αλµαχεναµιεντο"δε"αγυα,"τανθυε"δε"σεπαραχι⌠ν"δε"αχειτε,"υβιχαχι⌠ν"δε"χερραµιεντο"ψ"
πορτερα.""

Προψεχτο:"

Ελ"προψεχτο"χοµπρενδε"λασ"σιγυιεντεσ"αχτιϖιδαδεσ"χοµο"παρτε"δε"λασ"οβρασ"χιϖιλεσ:"

‚ ∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δελ"χερχο"περιµτριχο."
‚ ∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"χιϖιλεσ"εξιστεντεσ"εν"ελ"〈ρεα"δισπυεστα"παρα"λα"συβεσταχι⌠ν."
‚ Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"µαλλα"δε"πυεστα"α"τιερρα."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"ϖασ"ιντερνασ"ψ"αχαβαδοσ"δε"πατιο."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"σ⌠τανο,"γαλερασ,"χαναλετασ."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"χιµενταχιονεσ"παρα"παραρραψοσ"220"κς"ψ"σοπορτεσ"δε" τυβερασ"

ΓΙΣ"εν"220"κς."
‚ Χονστρυχχι⌠ν" δε" χιµενταχιονεσ" ψ" φοσοσ" παρα" τρανσφορµαδορεσ" δε" ποτενχια."

Ινχλυψε"ϖα"δε"ροδαµιεντο,"λοσασ"δε"απροξιµαχι⌠ν"ψ"µυροσ"χορταφυεγο."
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ"(γαριτα"δε"ϖιγιλανχια,"εδιφιχο"ΓΙΣ"220"κς,"εδιφιχο"ΓΙΣ"

60"κς,"σαλα"δε"χοντρολ"ψ"χοµυνιχαχιονεσ,"σαλα"δε"βατερασ,""Σ.Σ.Α.Α"ψ"σαλα"δε"οτροσ"
υσοσ)."

‚ Σιστεµα"δε"αγυα"ψ"αλχανταριλλαδο."
‚ Σιστεµα"δε"δρεναϕε.""
‚ Οβρασ"χιϖιλεσ"νεχεσαριασ"παρα"ελ"σιστεµα"χοντρα"ινχενδιο."
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Νµερο"δε"τραβαϕαδορεσ"εν"λα"οβρα"

Σε"εστιµα"θυε"ελ"µαψορ"νµερο"δε"τραβαϕαδορεσ"θυε"σε"εµπλεαραν"σερ〈"εν"λα"εταπα"δε"
χονστρυχχι⌠ν"δελ"προψεχτο"ταλ"χοµο"σε"δεταλλα"εν"λα"σιγυιεντε"ταβλα."

Ταβλα"Ν≡"4:"Περσοναλ"δε"λα"οβρα"
Εταπα" Χαντιδαδ ΗΗ"

Χονστρυχχι⌠ν" 250 18001"
Μαντενιµιεντο 10 Ινδετερµιναδο"

Φυεντεσ"δε"Αγυα"

Λασ"φυεντεσ"δε"αγυα"παρα"ελ"προψεχτο"σερ〈ν"λασ"σιγυιεντεσ:"

‚ Εν" λα"εταπα"δε" χονστρυχχι⌠ν"δε" λα"ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ"220/60" κς," σε" ρεθυεριρ〈"υν"
απροξιµαδο" δε" 2,5" µ3" µενσυαλεσ" θυε" σε" εφεχτυαρα" χον" αβαστεχιµιεντο" δε"
χιστερνασ"δε"ΣΕ∆ΑΠΑΛ."

‚ Εν"λα"εταπα"δε"οπεραχι⌠ν"σε"ρεθυεριρ〈"υν"ϖολυµεν"δε"0,45"µ3"µενσυαλεσ"θυε"σε"
εφεχτυαρ〈"χον"αγυα"δε"αβαστεχιµιεντο"δε"λα"ρεδ"δε"ΣΕ∆ΑΠΑΛ."

‚ Εν" λα"εταπα"δε"µαντενιµιεντο" σε" ρεθυεριρ〈"υν"ϖολυµεν"δε"0,4"µ3"µενσυαλεσ"
θυε"σε"εφεχτυαρ〈"χον"αγυα"δε"αβαστεχιµιεντο"δε"λα"ρεδ"δε"ΣΕ∆ΑΠΑΛ."

Χονσυµο"δε"ελεχτριχιδαδ""

Ταβλα"Ν≡"5:"∆εµανδα"δε"ενεργα"δυραντε"λα"οβρα"
Εταπα" Χονστρυχχι⌠ν Οπεραχι⌠ν Μαντενιµιεντο

Χονσυµο"µενσυαλ"(κΩη)" 1200 250 120"
Ποτενχια"ρεθυεριδα"(κΩ)" 5 3 2"
Φυεντε" ΣΕ"Πυεντε ΣΕ"Ινδυστριαλεσ ΣΕ"Ινδυστριαλεσ"

3.6 Χαραχτερστιχασ"δελ"σιστεµα"ελχτριχο""

Λασ"χαραχτερστιχασ"δελ"σιστεµα"ελχτριχο"παρα"ελ"δεσαρρολλο"δελ"προψεχτο,"σε"πρεσεντα"εν"
ελ"σιγυιεντε"χυαδρο""

Ταβλα"Ν≡"6:"Χαραχτερστιχασ"δε"λα"ΣΕΤ"
∆εσχριπχι⌠ν" Υνιδαδ 220"κς" 60"κς" 10"κς

Τενσι⌠ν"δε"οπεραχι⌠ν"δελ"σιστεµα" κς 220 60 10"
Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δελ"εθυιπο" κς 245 72,5" 12"
Φρεχυενχια"ασιγναδα" Ηζ 60 60 60"
Νµερο"δε"φασεσ"" 3 3 3"
Τενσι⌠ν"σοπορταδα"αλ"ιµπυλσο"τιπο"ραψο κς 1050 325" 75"
Τενσι⌠ν"σοπορταδα"α"φρεχυενχια"ινδυστριαλ" κς" 460" 140" 28"
Χορριεντε"δε"χορτοχιρχυιτο" κΑ 40 40 40"
Τιεµπο"δε"δυραχι⌠ν"δε"χορτοχιρχυιτο" σ 1 1 0,5"
∆ιστανχια"δε"φυγα"νοµιναλ" µµ/κς 31 31 31"
∆εσιγναχι⌠ν"δε"φασεσ" Ρ,Σ,Τ Ρ,Σ,Τ" Ρ,Σ,Τ"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"Χαλχυλαδο"χον"υν"φαχτορ"δε"χοινχιδενχια"δε"0,6"
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3.7 Εσπεχιφιχαχιονεσ" Τχνιχασ" ε" Ινσταλαχιονεσ" Ελεχτροµεχ〈νιχασ" ψ"
Χιϖιλεσ"

Ελ"Προψεχτο"εσταρ〈"χοµπυεστο"β〈σιχαµεντε"πορ"λο"σιγυιεντε:""

Σαλα"ΓΙΣ"220"κς""

∆εντρο"δε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"α"δεσαρρολλαρ"εν"εστα"παρτε,"σε"τιενε:"

α) Αλβεργαρ〈" α" λα" συβεσταχι⌠ν" ενχαπσυλαδα" εν" ΣΦ6" εν" 220" κς" (ΓΙΣ" 220" κς)," εν"
χονφιγυραχι⌠ν"δοβλε"βαρρα"χοµπυεστα"πορ:"2"χελδασ"δε"σαλιδα"δε" λνεα,"1"χελδα"δε"
αχοπλε"δε"αχοπλε"ψ"µεδιχι⌠ν"ψ"1"χελδα"δε"σαλιδα"δε"τρανσφορµαχι⌠ν;"ασιµισµο"σε"ηα"
δισπυεστο" δε" λοσ" εσπαχιοσ" νεχεσαριοσ" παρα" υνα" φυτυρα" αµπλιαχι⌠ν" πρεϖιστα" πορ" 9"
χελδασ"δε" σαλιδα"δε" λνεα"ψ"1" χελδα"δε" σαλιδα"δε" τρανσφορµαχι⌠ν." Λοσ" χονδυχτορεσ"
σελεχχιοναδοσ" σερ〈ν" δε" δοσ" τιποσ," υνο" ιγυαλ" αλ" χαβλε" δε" λα" λνεα," ελ" χυαλ" σερ〈" δε"
αλεαχι⌠ν"δε"αλυµινιο"τιπο"ΑΑΑΧ"δε"500"µµ2"ψ"ελ"οτρο"δε"λασ"µισµασ"χαραχτερστιχασ"
θυε"ελ"χονδυχτορ"σελεχχιοναδο"παρα"ελ"σιστεµα"δε"60"κς,"εσ"δεχιρ"χον"χονδυχτορεσ"
δε" αλυµινιο" τιπο" ΑΑΧ" δε" 886" µµ2" (τιπο" ϑεσσαµινε)," εστε" λτιµο" χονδυχτορ" σε"
εµπλεαρ〈"δεσδε"λα"σαλιδα"εν"λοσ"βυσηινγσ"δε"λασ"χελδασ"ΓΙΣ"ηαχια"λοσ"παραρραψοσ"ψ"συ"
λλεγαδα" α" λοσ" βυσηινγ" δε" αλτα" τενσι⌠ν" εν" λοσ" τρανσφορµαδορεσ" δε" ποτενχια." Λοσ"
χαβλεσ"δε"ενεργα"πρεϖιστα"εν"εστα"εταπα"σερ〈ν"δελ"τιπο"ΞΛΠΕ"δε"χοβρε"δε"1200"µµ2"
παρα"245"κς."

β) "Χοµπλεµενταν" α" εστε" εθυιπαµιεντο" λο" σιγυιεντε:" 4" ταβλεροσ" δε" χοντρολ"
χορρεσπονδιεντεσ"α"λασ"4"χελδασ"ΓΙΣ"α"ινσταλαρ"εν"εστε"νιϖελ"δε"τενσι⌠ν"ψ"δε"1"ταβλερο"
παρα"λοσ"σερϖιχιοσ"αυξιλιαρεσ"δε"220"ςαχ/125"ςχχ.""""

χ) Υν"σ⌠τανο"χαβλεσ"δε"ενεργα"ψ"δε"χοντρολ"α"σερ"υβιχαδο"δεβαϕο"δε" λα"σαλα"ΓΙΣ"220"
κς,"θυε"περµιτιρ〈"υβιχαρ" λασ"σαλιδασ"δε" λοσ"χαβλεσ"δε"ενεργα"ψ"δε"χοντρολ"παρα"υνα"
αδεχυαδα"οπεραχι⌠ν"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"προψεχταδασ."

δ) Γαλερα"παρα"λα"υβιχαχι⌠ν"δε"λοσ"χαβλεσ"δε"ενεργα"εν"220"κς"παρα"λασ"σαλιδασ"δε"λασ"
λνεασ."

ε) Π⌠ρτιχοσ"µετ〈λιχοσ"α"σερ"ινσταλαδοσ"σοβρε"ελ"εδιφιχιο"δε"λα"ΓΙΣ"θυε"περµιτιρ〈ν"ρεχιβιρ"
λασ"λλεγαδασ"δε"λασ"λνεασ"220"κς"Σαντα"Ροσα" "Ινδυστριαλεσ"ψ"Σαν"ϑυαν"ど"Ινδυστριαλεσ;"
ασ"χοµο"δε"τοδο"ελ"εθυιπαµιεντο"νεχεσαριο"παρα"ιντερχονεξι⌠ν"δε"λασ"λλεγαδασ"δε"
λασ" λνεασ"ψ" λασ"χελδασ"ΓΙΣ."Εστο"εσ"Τραµπασ"δε"Ονδα,"Αισλαδορεσ"ποστεσ" ινϖερτιδοσ,"
τερµιναλεσ"εξτεριορεσ"δε"πορχελανα"παρα"λα"τρανσιχι⌠ν"αρεα"συβτερρ〈νεα.""

Χονεξι⌠ν"ΓΙΣ"220"κς" "Βανχο"δε"Τρανσφορµαδορεσ"3ξ80"ΜςΑ"

Χοµπυεστα"πορ" λα"χονεξι⌠ν"πριµαρια"εντρε" λοσ"βυσηινγσ"δε"σαλιδα"δε" λασ"χελδασ"ΓΙΣ"δε"
τρανσφορµαχι⌠ν"220"κς"χον"ελ"βυσηινγσ"δε" λοσ"τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια,"πασανδο"
πορ" παραρραψοσ" δε" ⌠ξιδο" µετ〈λιχο" παρα" 220" κς" ιντερµεδιοσ" θυε" περµιτεν" δαρ" υνα"
αδεχυαδα" προτεχχι⌠ν" α" λοσ" τρανσφορµαδορεσ" χοντρα" ποσιβλεσ" σοβρετενσιονεσ" θυε" σε"
πυεδαν"πρεσενταρ."Εστα"χονεξι⌠ν"πριµαρια"χοµο"σε" ινδιχ⌠"αντεριορµεντε"σε" ρεαλιζαρ〈"
χον"χαβλε"φλεξιβλε"δελ"τιπο"ΑΑΧ"ϑεσσαµινε."

Χονεξι⌠ν"ΓΙΣ"60"κς" "Βανχο"δε"Τρανσφορµαδορεσ"3ξ80"ΜςΑ"

Χοµπυεστα"πορ" λα"χονεξι⌠ν"πριµαρια"εντρε" λοσ"βυσηινγσ"δε"σαλιδα"δε" λασ"χελδασ"ΓΙΣ"δε"
τρανσφορµαχι⌠ν"60"κς"ηαχια"λοσ"βυσηινγσ"δε"λοσ"τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια,"πασανδο"
πορ" παραρραψοσ" δε" ⌠ξιδο" µετ〈λιχο" παρα" 60" κς" ιντερµεδιοσ" θυε" περµιτεν" δαρ" υνα"
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αδεχυαδα" προτεχχι⌠ν" α" λοσ" τρανσφορµαδορεσ" χοντρα" ποσιβλεσ" σοβρετενσιονεσ" θυε" σε"
πυεδαν" πρεσενταρ." " Εστασ" χονεξιονεσ" σε" ρεαλιζαρ〈ν" εν" υν" σιστεµα" µιξτο" δε" χαβλεσ"
φλεξιβλεσ" (ϑεσσαµινε"εν"υνα" χονφιγυραχι⌠ν"δε"02" χονδυχτορεσ"πορ" φασε)"ψ" " χον" χαβλεσ"
τυβυλαρεσ"(τυβερα"δε"ΑΛ"δε"100/84"µµ)."

Σαλα"ΓΙΣ"60"κς""

∆εντρο"δε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"α"δεσαρρολλαρ"εν"εστα"παρτε,"σε"τιενε:"

α) Αλβεργαρ〈" α" λα" συβεσταχι⌠ν" ενχαπσυλαδα" εν" ΣΦ6" εν" 60" κς" (ΓΙΣ" 60" κς)," εν"
χονφιγυραχι⌠ν"δοβλε"βαρρα"χοµπυεστα"πορ:"4"χελδασ"δε"σαλιδα"δε" λνεα,"1"χελδα"δε"
αχοπλε"δε"αχοπλε"ψ"µεδιχι⌠ν"ψ"1"χελδα"δε"σαλιδα"δε"τρανσφορµαχι⌠ν;"ασιµισµο"σε"ηα"
δισπυεστο" δε" λοσ" εσπαχιοσ" νεχεσαριοσ" παρα" υνα" φυτυρα" αµπλιαχι⌠ν" πρεϖιστα" πορ" 2"
χελδασ"δε"σαλιδα"δε" λνεα"ψ"1"χελδα"δε"σαλιδα"δε" τρανσφορµαχι⌠ν."Χοµπλεµενταν"α"
εστε" εθυιπαµιεντο" λο" σιγυιεντε:" 6" ταβλεροσ" δε" χοντρολ" χορρεσπονδιεντεσ" α" λασ" 6"
χελδασ"ΓΙΣ"α"ινσταλαρ"εν"εστε"νιϖελ"δε"τενσι⌠ν.""

β) Υνα"γαλερα"παρα"χαβλεσ"δε"ενεργα"ψ"δε"χοντρολ"α"σερ"υβιχαδα"δεβαϕο"δε" λα"σαλα"δε"
ΓΙΣ"60"κς,"παρα"υνα"αδεχυαδα"οπεραχι⌠ν"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"προψεχταδασ.""

χ) Π⌠ρτιχοσ"µετ〈λιχοσ"α"σερ"ινσταλαδοσ"σοβρε"ελ"εδιφιχιο"δε"λα"ΓΙΣ"θυε"περµιτιρ〈ν"ινσταλαρ"
α"11"µ"δε"αλτυρα"υνα"τεµπλα"δε"σαλιδα"παρα" λα"χονεξι⌠ν"χον" λοσ"βυσηινγσ"δε"60"κς"
δε"λοσ"τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια"χον"λοσ"βυσηινγσ"δε"σαλιδα"δε"λασ"ΓΙΣ.""

Σαλα"δε"Χοντρολ"ψ"Χοµυνιχαχιονεσ"

∆εντρο" δε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" α" δεσαρρολλαρ" εν" εστα" παρτε," σε" ηα" πρεϖιστο" χονστρυιρ"
αδψαχεντε" α" λα" σαλα" ΓΙΣ" 60" κς" υνα" σαλα" δε" χοντρολ" ψ" χοµυνιχαχιονεσ" θυε" περµιτιρ〈"
αλβεργαρ" εν" συ" ιντεριορ" α" τοδοσ" λοσ" ταβλεροσ" δε" χοντρολ," προτεχχι⌠ν" ψ" µεδιχι⌠ν"
προψεχταδοσ" ταντο"παρα" λα"πριµερα"ψ" σεγυνδα"εταπα;"ασ" χοµο" τοδο"ελ"εθυιπαµιεντο"
νεχεσαριο"παρα"ελ"σιστεµα"σχαδα."

Σε" τιενε" προψεχταδο" ταµβιν" λα" χονστρυχχι⌠ν" δε" χαναλετασ" δε" χαβλεσ" παρα" λα"
ιντερχονεξι⌠ν"δε"λοσ"ταβλεροσ"χον"λοσ"εθυιποσ"υβιχαδοσ"εν"λα"σαλασ"δε"ΓΙΣ,"ασ"χοµο"χον"
ελ" σιστεµα" δε" χοντρολ" δε" λα" προπια" συβεσταχι⌠ν." Σε" ηα" πρεϖιστο" χαναλετασ" δε"
διµενσιονεσ"400"ξ"400"µµ,"600"ξ"600"µµ"ψ"δε"800"ξ"800"µµ"δε"ανχηο"ψ"προφυνδιδαδ"
ρεσπεχτιϖαµεντε.""

Λοσ"ταβλεροσ"α"σερ"ινσταλαδοσ"εν"λα"σαλα"δε"χοντρολ"ψ""χοµυνιχαχιονεσ"εν"λα"1ρα"εταπα"δελ"
προψεχτο"σον:"

‚ Χονσολα"χον"υνα"χοµπυταδορα"δε"γεστι⌠ν."
‚ Ταβλερο"δε"χοµυνιχαχιονεσ"ονδα"πορταδορα"ηαχια"λα"ΣΕ"Σαντα"Ροσα"(ΟΠ1)"
‚ Ταβλερο"δε"χοµυνιχαχιονεσ"ονδα"πορταδορα"ηαχια"λα"ΣΕ"Σαν"ϑυαν"(ΟΠ2)"
‚ Ταβλερο"δε"χοντρολ"δε"λα"Συβεσταχι⌠ν"νιϖελ"2"(ΙΗΜ).""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"διφερενχιαλ"δε"βαρρασ"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"διφερενχιαλ"δε"βαρρασ"""60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"βανχο"δε"τρανσφορµαδορεσ"1"λαδο"δε"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"βανχο"δε"τρανσφορµαδορεσ"1"λαδο"δε""60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"χελδα"δε"αχοπλε"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"χελδα"δε"αχοπλε"60"κς"
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‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"1,"60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"2,"60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"3,"60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"4,"60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"1,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"2,"220"κς""

∆ε" οτρο" λαδο" δεβεµοσ" ινδιχαρ" θυε," εν" λα" σαλα" δε" χοντρολ" ψ" χοµυνιχαχιονεσ" σε" ηα"
δισπυεστο" δελ" εσπαχιο" νεχεσαριο" παρα" θυε" εν" υνα" σεγυνδα" εταπα" δελ" προψεχτο" σε"
πυεδαν"ινσταλαρ"λοσ"σιγυιεντεσ"ταβλεροσ:"

‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"βανχο"δε"τρανσφορµαδορεσ"2"λαδο"δε"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"βανχο"δε"τρανσφορµαδορεσ"2"λαδο"δε""60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"5,"60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"6,"60"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"3,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"4,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"5,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"6,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"7,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"8,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"9,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"10,"220"κς""
‚ Ταβλερο"δε"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν"Λνεα"11,"220"κς""

Αδεµ〈σ" σε"δισπονε" εν" εστα" σαλα"δε" λοσ" εσπαχιοσ"δε" ρεσερϖα"νεχεσαριοσ"παρα"θυε"υν"
φυτυρο"σε"πυεδα"αδιχιοναρ"ηαστα"8"ταβλεροσ"αδιχιοναλεσ."

Σαλα"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ""┽"Σαλα"δε"Οτροσ"υσοσ""

Σε" χονστρυιρ〈"υνα" σαλα"δε" σερϖιχιοσ"αυξιλιαρεσ," λα"µισµα"θυε"εσταρ〈"εθυιπαδα" χον" λοσ"
σιγυιεντεσ"ταβλεροσ:"

‚ Ταβλερο"χαργαδορ" "ρεχτιφιχαδορ"1"δε"220"ςαχ/125"ςχχ"
‚ Ταβλερο"χαργαδορ" "ρεχτιφιχαδορ""2"δε"220"ςαχ/125"ςχχ"
‚ Ταβλερο"δε"σερϖιχιοσ"αυξιλιαρεσ"220"ςαχ"(3¬)"
‚ Ταβλερο"δε"σερϖιχιοσ"αυξιλιαρεσ"125"ςχχ""

Σαλα"δε"Βατερασ""

Σε"χονστρυιρ〈"υνα"σαλα"δε"βατερασ"δισε〉αδα"παρα"αλβεργαρ"εν"συ" ιντεριορ"υν"βανχο"δε"
βατερασ."Λα"τενσι⌠ν"δε"αλιµενταχι⌠ν"χοντινυα"σερ〈"125"ςχχ."Ασιµισµο"σε"πρεϖ"δε"υν"
εσπαχιο"λιβρε"παρα"θυε"εν"υν"φυτυρο"πυεδα"ινσταλαρ"υν"σεγυνδο"βανχο"δε"βατερασ."

Σιστεµα"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"220ςχα""

Ελ" σιστεµα" δε" σερϖιχιοσ" αυξιλιαρεσ" α" σερ" ιµπλεµενταδο" εσταρ〈" χονφορµαδο" πορ" υν"
ιντερρυπτορ"πρινχιπαλ"µοδελο"3ςΛ"ψ"δε"ιντερρυπτορεσ"δε"διστριβυχι⌠ν"µοδελο"5ΣΨ."
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Σε"χοντεµπλα"υν"ταβλερο"παρα"υσο"ιντεριορ,"800"ξ"800"ξ"2200"µµ,"γραδο"δε"προτεχχι⌠ν"
ΙΠ54" εν" ελ" χυαλ" σε" ινσταλαρ〈ν" λοσ" ιντερρυπτορεσ" νεχεσαριοσ." Ασιµισµο" σε" ινσταλαρα" υν"
µεδιδορ"δε"ενεργα"ΙΟΝ"6200"

Σιστεµα"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"125"ςδχ""

Ελ" σιστεµα" δε" σερϖιχιοσ" αυξιλιαρεσ" α" σερ" ιµπλεµενταδο" εσταρ〈" χονφορµαδο" πορ" υν"
ιντερρυπτορ"πρινχιπαλ"µοδελο"3ςΛ"ψ"δε"ιντερρυπτορεσ"δε"διστριβυχι⌠ν"µοδελο"5ΣΨ."

Σε"χοντεµπλα"υν"ταβλερο"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"125ςδχ"παρα"υσο" ιντεριορ,"800"ξ"800"ξ"
2200" µµ," γραδο" δε" προτεχχι⌠ν" ΙΠ54" εν" ελ" χυαλ" σε" ινσταλαρ〈ν" λοσ" ιντερρυπτορεσ"
νεχεσαριοσ."Ασιµισµο"σε"δεβερ〈"ινσταλαρ"υν"ινδιχαδορ"δε"χορριεντε"ψ"τενσι⌠ν."

Σιστεµα"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"∆υαλ"220ςχα"/"125ςδχ""

Εν"λα"Σαλα"ΓΙΣ"220κς,"σε"χοντεµπλα"υν"ταβλερο"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"δυαλ"220"ςχα/"125"
ςδχ"παρα"υσο" ιντεριορ,"800"ξ"800"ξ"2200"µµ,"γραδο"δε"προτεχχι⌠ν" ΙΠ54"εν"ελ"χυαλ"σε"
ινσταλαρ〈ν"λοσ"ιντερρυπτορεσ,"µοδελο"5ΣΨ,"νεχεσαριοσ"παρα"αλιµενταρ"λασ"χαργασ"δε"διχηα"
σαλα."

Εστε"ταβλερο"σερ〈"αλιµενταδο"δεσδε"ελ"ταβλερο"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"220"ςχα"πρινχιπαλ"
υβιχαδο"εν"λα"σαλα"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"

Σιστεµα"δε"Τρανσφερενχια"220"ςχα""

Ελ" σιστεµα" δε" σερϖιχιοσ" αυξιλιαρεσ" 220" ςχα" χονταρ〈" αδεµ〈σ" δε" υν" ταβλερο" δε"
τρανσφερενχια" µανυαλ" εθυιπαδο" χον" ιντερρυπτορεσ" τερµο" µαγντιχοσ" παρα" ρεχιβιρ" λα"
αλιµενταχι⌠ν" ινιχιαλ"δε"220"ςχα"δε"ΣΕΤ"Πυεντε"ψ"υνα"αλιµενταχι⌠ν"δε"εµεργενχια"ελ"
χυαλ"αλιµενταραν"αλ"ταβλερο"δε"Σερϖιχιοσ"Αυξιλιαρεσ"220"ςχα."

Χοµο"παρτε"δε"λα"ινγενιερα"δε"δεταλλε"σε"ρεθυεριρ〈"δε"λοσ"σερϖιχιοσ"αυξιλιαρεσ."Αδεµ〈σ"
σε"τιενε"πρεϖιστο"υν"αµβιεντε"παρα"οτροσ"υσοσ,"λοσ"µισµοσ"θυε"πυεδεν"σερ"δε"υτιλιδαδ"
παρα"λα"ινσταλαχι⌠ν"δε"υν"τρανσφορµαδορ"δε"σερϖιχιοσ"αυξιλιαρεσ"δελ"τιπο"σεχο,"χελδασ"δε"
µεδια"τενσι⌠ν"εν"ΣΦ6."

Ινσταλαχιονεσ"ςαριοσ"
α) Εθυιπαµιεντο" δε" 3" Παραρραψοσ" δε" ⌠ξιδο" µετ〈λιχο" παρα" προτεχχι⌠ν" δε" λοσ"

τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια"εν"λαδο"δε"220"κς."
β) Εθυιπαµιεντο" δε" 3" Παραρραψοσ" δε" ⌠ξιδο" µετ〈λιχο" παρα" προτεχχι⌠ν" δε" λοσ"

τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια"εν"λαδο"δε"60"κς."
χ) Εθυιπαµιεντο"ψ"µατεριαλεσ"νεχεσαριοσ"παρασ"λασ"ιντερχονεξιονεσ"πριµαριασ"εν"220"ψ"

60" κς" χοµο:" χαδενασ" δε" αισλαδορεσ" πολιµριχοσ," ηερραϕεσ," χονδυχτορεσ," βαρρασ"
τυβυλαρεσ"ψ"χονεχτορεσ."

δ) Εθυιπαµιεντο"δε" λοσ" χαβλεσ"δε" χονεξι⌠ν"παρα" λοσ"νευτροσ"εν"60" ψ"220" κς"δε" λοσ"
τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια."

ε) Εθυιπαµιεντο"χον"τυβερα"ργιδα"παρα"λα"χονεξι⌠ν"δελ"σιστεµα"τερχιαριο"εν"10"κς"δελ"
βανχο"δε"τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια.""

φ) Χονεξιονεσ"δε"λοσ"νευτροσ"δε"λοσ"σιστεµασ"δε"60"ψ"220"κς"αλ"σιστεµα"δε"τιερρα."
γ) Χονεξι⌠ν"τερχιαρια"εν"10"κς"δελ"βανχο"δε"τρανσφορµαδορεσ"""
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η) Οβρασ"χιϖιλεσ,"εντρε"λασ"θυε"σε"πυεδε"µενχιοναρ"λασ"σιγυιεντεσ:""

‚ Τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια""
‚ Σοπορτεσ"παρα"τυβερασ"δε"λα"χελδασ"ΓΙΣ"""
‚ Παραρραψοσ""
‚ Μυροσ"χορταφυεγοσ"
‚ Χαρριλερασ""
‚ Χαναλετασ,"λασ"χυαλεσ"σερ〈ν"δε"600"ξ"600"µµ"ψ"δε"400"ξ"400"µµ""
‚ Γαλερασ"δε"χαβλεσ"παρα"λα"ιντερχονεξι⌠ν"δε"λοσ"σιστεµασ"δε"220"κς,"60"κς,"µεδια"

τενσι⌠ν,"βαϕα"τενσι⌠ν,"χοντρολ."
‚ Σιστεµα"δε"αγυα"ψ"αλχανταριλλαδο"
‚ Χερχοσ"περιµτριχοσ."
‚ ςασ""""

ι) Εστρυχτυρασ"µετ〈λιχασ"σοπορτε"σοβρε"µυροσ"χορταφυεγοσ," λοσ"µισµοσ" "θυε"σερϖιρ〈ν"
παρα" αλβεργαρ" λα" χαδενα" δε" αισλαδορεσ" πολιµριχοσ," λοσ" παραρραψοσ" ψ" αισλαδορεσ"
σοπορτεσ"εν"60"κς."Ασιµισµο"υνα"εστρυχτυρα"δε" λασ"µισµασ"σερϖιρ〈"παρα"ρεαλιζαρ" λα"
χονεξι⌠ν"εντρε" λοσ"νευτροσ"δε" λοσ"τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια"Ταντο"εν"60"χοµο"
εν"220"κς."""

ϕ) Σιστεµα"δε"βαρρα"φλεξιβλε"χονεξι⌠ν"τρανσφορµαδορ" "βυσηινγ"60"κς"δε"λα"ΣΕ"ΓΙΣ.""

3.8 Εσπεχιφιχαχιονεσ"Τχνιχασ"δε"λοσ"εθυιποσ"δε"συµινιστρο"

Ελ"εθυιπαµιεντο"χονστα"δε:"

‚ Υν" (1)" βανχο" δε" τρανσφορµαδορεσ" δε" ποτενχια" µονοφ〈σιχοσ," χαδα" υνο" δε" λασ"
σιγυιεντεσ" χαραχτερστιχασ:" 48/63/80" ΜςΑ," µαρχα" Σιεµενσ" 200/к3+/ど2ξ2,5%"
/62,46/10"κς."

‚ Υν" (1)" τρανσφορµαδορ"δε"ποτενχια"µονοφ〈σιχο"παρα"ρεσερϖα"δε"48/63/80"ΜςΑ,"
µαρχα"Σιεµενσ"200/к3"+/ど"2ξ2,5%"/62,46"/"10"κς."

α) ΣΕ""ΓΙΣ"εν"220"κς,"χοµπυεστα"πορ:"

‚ ∆οσ"(2)"χελδασ"δε"λνεα."
‚ Υνα"(1)"χελδα"δε"τρανσφορµαχι⌠ν."
‚ Υνα"(1)"χελδα"δε"αχοπλαµιεντο."
‚ ∆οσ"(2)"µ⌠δυλοσ"δε"µεδιχι⌠ν"ψ"ΠΑΤ"δε"σιστεµα"δε"βαρρασ."
‚ ∆οσ"(2)"σεχχιοναδορεσ"λονγιτυδιναλεσ."
‚ Υν"(1)"σιστεµα"δε"βαρρασ"(χονφιγυραχι⌠ν"δοβλε"βαρρα).""

β) ΣΕ"ΓΙΣ"εν"60"κς,"χοµπυεστα"πορ:"

‚ Χυατρο"(4)"χελδασ"δε"λνεα."
‚ Υνα"(1)"χελδα"δε"τρανσφορµαχι⌠ν."
‚ Υνα"(1)"χελδα"δε"αχοπλαµιεντο."
‚ ∆οσ"(2)"µ⌠δυλοσ"δε"µεδιχι⌠ν"ψ"ΠΑΤ"δε"σιστεµα"δε"βαρρασ."
‚ ∆οσ"(2)"σεχχιοναδορεσ"λονγιτυδιναλεσ."
‚ Υν"(1)"σιστεµα"δε"βαρρασ"(χονφιγυραχι⌠ν"δοβλε"βαρρα)."

χ) Συβεσταχιονεσ"ΓΙΣ""220"ψ"60"κς"""
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Λασ"Συβεσταχιονεσ"ενχαπσυλαδασ"εν"γασ"(ΓΙΣ)"σον"σιστεµασ" ιντεγραδοσ"ηερµτιχοσ"θυε"
ασλα" λοσ" διϖερσοσ" εθυιποσ" ψ" χονεξιονεσ" εν" συ" ιντεριορ" χον" γασ" ΣΦ6," στασ" σον"
χονστρυιδασ"εν"µ⌠δυλοσ"λοσ"χυαλεσ"σε"ιντεγραρ〈ν"φορµανδο"σιστεµασ"χοµπαχτοσ.""

Λασ"πρινχιπαλεσ"χαραχτερστιχασ" τχνιχασ"δε" λασ" συβεσταχιονεσ"ενχαπσυλαδασ"εν"γασ"ΣΦ6"
220"κς"ψ"60"κς"σον"λασ"θυε"σε"ινδιχαν"α"χοντινυαχι⌠ν:"

ΓΙΣ"220"κς:"

‚ Τιπο,"Μαρχα"1":" 8∆Ν9,"
Σιεµενσ"

‚ Τενσι⌠ν"νοµιναλ"δελ"εθυιπο:" 245"κς"
‚ Φρεχυενχια:" 60"Ηζ""
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"αλ"ιµπυλσο"τιπο"ραψο:" 1050"κς""
‚ Τενσι⌠ν"σοπορταδα"ασιγναδα"δε"χορτα"δυραχι⌠ν"α"φρεχυενχια"ινδυστριαλ:" 460"κς""
‚ Χορριεντε"ασιγναδα"εν"σερϖιχιο"χοντινυο"εν"βαρρα":" 2000""Α"
‚ Χορριεντε"ασιγναδα"εν"σερϖιχιο"χοντινυο"εν"χελδα:" 2000""Α"
‚ Χορριεντε"ασιγναδα"εν"σερϖιχιο"χοντινυο"εν"αχοπλε:" 2000""Α"
‚ Χορριεντε"δε"χορτα"δυραχι⌠ν,"1"σεγυνδο:"" 40"κΑ"
‚ Ποδερ"δε"χορτε"ασιγναδο"εν"χορτο"χιρχυιτο:" 40"κΑ""
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δε"αλιµενταχι⌠ν"δε"λοσ"χιρχυιτοσ""δε"χοντρολ:" 125"ςχχ"
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δε"αλιµενταχι⌠ν"δελ"µοτορ"δελ"ιντερρυπτορ:" 125"ςχχ"
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δε"αλιµενταχι⌠ν"δελ"µοτορ"δε"λοσ"σεχχιοναδορεσ:" 125"

ςχχ"
‚ Τενσι⌠ν"δε"χαλεφαχχι⌠ν:" 220"ςαχ"(1¬)"
‚ Αλτιτυδ"δε"ινσταλαχι⌠ν:" ηαστα" 1000"

µσνµ"
‚ Τεµπερατυρα"µνιµα"/"µ〈ξιµα:" +5"/"+40"≡Χ"
‚ Λνεα"δε"φυγα"εσπεχιφιχα:" 31"µµ/κς"
‚ Πεσο"πορ"χελδα:" 05"τον"

Λασ"χαραχτερστιχασ"δε"λοσ"τρανσφορµαδορεσ"δε"χορριεντε"ψ"τενσι⌠ν"παρα"χαδα"υνα"δε"λασ"
χελδασ"θυε"χοµπονεν"λα"ΣΕ"ΓΙΣ"220"κς"εν"συ"Ι"εταπα,"σε"δεσχριβεν"α"χοντινυαχι⌠ν:"

Ταβλα"Ν≡"7:"Τρανσφορµαδορ"δε"Χορριεντε"Χελδασ"δε"Λνεασ"220"κς:""
Χαραχτερστιχασ

Χορριεντε"πριµαρια"(Α)" 500" 1000"
Χορριεντε"σεχυνδαρια"(Α)" 1

Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ" 1"Μεδιχι⌠ν"5 ςΑどΧλ."0.2Σ
" 3"Προτεχχι⌠ν"15 ςΑど5Π30

Ταβλα"Ν≡"8:"Τρανσφορµαδορ"δε"Χορριεντε"Χελδα"δε"Αχοπλε"ψ"Τρανσφορµαδορ"
220"κς:""

Χαραχτερστιχα

Χορριεντε"πριµαρια"(Α)" 800"ど 1600
Χορριεντε"σεχυνδαρια"(Α)" 1

Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ" 1"Μεδιχι⌠ν"5 ςΑどΧλ."0.2Σ
" 3"Προτεχχι⌠ν"15 ςΑど5Π30
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Ταβλα"Ν≡"9:"Τρανσφορµαδορ"δε"Τενσι⌠ν"Χελδασ"δε"Σαλιδασ"220"κς:""
Χαραχτερστιχα

Τενσι⌠ν"πριµαρια"(κς)" 220

Τενσι⌠ν"σεχυνδαρια"(κς)" 0,11:к3
Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ" 1"Μεδιχι⌠ν"10"ςΑどΧλ."0.2
" 1"Προτεχχι⌠ν"10"ςΑど3Π

Ταβλα"Ν≡"10:"Τρανσφορµαδορ"δε"Τενσι⌠ν"δε"Βαρρα"220"κς:""
Χαραχτερστιχα

Τενσι⌠ν"πριµαρια"(κς)" 220

Τενσι⌠ν"σεχυνδαρια"(κς)" 0,11:к3
Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ" 1"Μεδιχι⌠ν"15 ςΑどΧλ."0.2

ΓΙΣ"60"κς""

‚ Τιπο,"Μαρχα:" 8∆Ν8,"Σιεµενσ"
‚ Τενσι⌠ν"νοµιναλ"δελ"εθυιπο:"" 72,5"κς"
‚ Φρεχυενχια:" 60"Ηζ""
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"αλ"ιµπυλσο"τιπο"ραψο:" 325"κς""
‚ Τενσι⌠ν"σοπορταδα"ασιγναδα"δε"χορτα"δυραχι⌠ν"α"φρεχυενχια"ινδυστριαλ:" 140"κς""
‚ Χορριεντε"ασιγναδα"εν"σερϖιχιο"χοντινυο"εν"βαρρα:" 3150""Α"
‚ Χορριεντε"ασιγναδα"εν"σερϖιχιο"χοντινυο"εν"χελδα:" 3150""Α"
‚ Χορριεντε"ασιγναδα"εν"σερϖιχιο"χοντινυο"εν"αχοπλε:" 3150""Α"
‚ Χορριεντε"δε"χορτα"δυραχι⌠ν,"1"σεγυνδο:"" 40"κΑ"
‚ Ποδερ"δε"χορτε"ασιγναδο"εν"χορτο"χιρχυιτο:" 40"κΑ""
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δε"αλιµενταχι⌠ν"δε"λοσ"χιρχυιτοσ"δε"χοντρολ:" 125"ςχχ"
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δε"αλιµενταχι⌠ν"δελ"µοτορ"δελ"ιντερρυπτορ:" 125"ςχχ"
‚ Τενσι⌠ν"ασιγναδα"δε"αλιµενταχι⌠ν"δελ"µοτορ"δε"λοσ"σεχχιοναδορεσ:" 125"

ςχχ"
‚ Τενσι⌠ν"δε"χαλεφαχχι⌠ν:" 220"ςαχ"(1¬)"
‚ Αλτιτυδ"δε"ινσταλαχι⌠ν:" ηαστα"1000"

µσνµ"
‚ Τεµπερατυρα"µνιµα"/"µ〈ξιµα:" +5"/"+40"≡Χ"
‚ Λνεα"δε"φυγα"εσπεχιφιχα:" 31"µµ/κς"
‚ Πεσο"πορ"χελδα:" 03"τον.""

Ταβλα"Ν≡"11:"Τρανσφορµαδορ"δε"Χορριεντε"Χελδασ"δε"Σαλιδα"60"κς"
Χαραχτερστιχα

Χορριεντε"πριµαρια"(Α)" 800ど1600
Χορριεντε"σεχυνδαρια"(Α) 1

Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ 1"Μεδιχι⌠ν"5 ςΑどΧλ."0.2Σ
" 3"Προτεχχι⌠ν"15 ςΑど5Π30

Ταβλα"Ν≡"12:"Τρανσφορµαδορ"δε"Χορριεντε"Χελδα"δε"Αχοπλε"ψ"Τρανσφορµαδορ"
60"κς:""

Χαραχτερστιχα

Χορριεντε"πριµαρια"(Α)" 2500" 3150"
Χορριεντε"σεχυνδαρια"(Α) 1

Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ 1"Μεδιχι⌠ν"5 ςΑどΧλ."0.2Σ
" 3"Προτεχχι⌠ν"15 ςΑど5Π30
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Ταβλα"Ν≡"13:"Τρανσφορµαδορ"δε"Τενσι⌠ν"Χελδα"δε"Σαλιδα"60"κς:""
Χαραχτερστιχα Σολιχιταδο

Τενσι⌠ν"πριµαρια"(κς)" 60

Τενσι⌠ν"σεχυνδαρια"(κς) 0,11:к3
Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ 1"Μεδιχι⌠ν"10 ςΑどΧλ."0.2
" 1"Προτεχχι⌠ν"10 ςΑど3Π

Ταβλα"Ν≡"14:"Τρανσφορµαδορ"δε"Τενσι⌠ν"δε"Βαρρα"60"κς:""
Χαραχτερστιχα Σολιχιταδο

Τενσι⌠ν"πριµαρια"(κς)" 60

Τενσι⌠ν"σεχυνδαρια"(κς) 0,11:к3
Νυµερο"δε"σεχυνδαριοσ 1"Μεδιχι⌠ν"10 ςΑどΧλ."0.2

Τρανσφορµαδορεσ"δε"Ποτενχια"

Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."ινσταλαρ〈"4"υνιδαδεσ"δε"τρανσφορµαδορεσ"δε"ποτενχια"µονοφ〈σιχοσ"δε""
48/63/80" ΜςΑ," µαρχα" Σιεµενσ" 200/к3" +/ど" 2ξ2,5%" /62,46" /" 10" κς." Χον" τανθυε" δε"
εξπανσι⌠ν,"αχχεσοριοσ"δε"προτεχχι⌠ν" ρεθυεριδοσ" σεγν" συσ"πλιεγοσ"παρα"υνα" χορρεχτα"
οπεραχι⌠ν""

Λασ"πρινχιπαλεσ"χαραχτερστιχασ"τχνιχασ"δε"λοσ"τρανσφορµαδορεσ"σον"λασ"θυε"σε"ινδιχαν"α"
χοντινυαχι⌠ν:"

‚ Τιπο,"Μαρχα:"" Ιντεµπεριε,"Σιεµενσ"
‚ Τενσι⌠ν"νοµιναλ"δελ"λαδο"δε"Α.Τ.:" 200/к3""
‚ Τενσι⌠ν"µ〈ξιµα"δε"οπεραχι⌠ν"δελ"λαδο"δε"Α.Τ.:" 245/к3""
‚ "Τενσι⌠ν"νοµιναλ"δελ"λαδο"δε"Β.Τ.:"" 62,46/к3""
‚ Τενσι⌠ν"µ〈ξιµα"δε"οπεραχι⌠ν"δελ"λαδο"δε"Β.Τ.:" 72,5/к3""
‚ Τενσι⌠ν"νοµιναλ"δελ"τερχιαριο"(χοµπενσαχι⌠ν):" 10"κς""""
‚ Τενσι⌠ν"µ〈ξιµα"δε"οπεραχι⌠ν"δελ"τερχιαριο"(χοµπενσαχι⌠ν)":"10"κς"
‚ "Φρεχυενχια"νοµιναλ:" 60"Ηζ"
‚ Ποτενχιασ"ΟΝΑΝ/ΟΝΑΦ1/ΟΝΑΦ2:" 48/63/80"ΜςΑ"
‚ Ρελαχι⌠ν"δε"τρανσφορµαχι⌠ν"εν"ϖαχο:" (200"+/ど"2ξ10)/"к3,""62,46/к3"

/"10"κς""
‚ Γρυπο"δε"χονεξι⌠ν:" ΨΝψν0δ11"
‚ Τενσι⌠ν"δε"χορτο"χιρχυιτο"α"75°Χ"ψ"80"ΜςΑ"(τ."χεντ):12,5"Τολ"+/ど"5"%"
‚ Τιπο"δε"αισλαµιεντο:"" Συµεργιδο"εν"αχειτε"
‚ Οπεραχι⌠ν:" Ρεδυχτορ"
‚ Τενσι⌠ν" δε" οπεραχι⌠ν" ασιγναδα" δε" χορτα" δυραχι⌠ν" α" φρεχυενχια" ινδυστριαλ," 1"

µινυτο"(ϖαλορ"εφιχαζ)"απλιχαδο"α"λοσ"αρρολλαµιεντοσ"ινχλυιδο"λοσ"βορνεσ"
‚ "Λαδο"δε"60"κς:" 140"κς"

∗""Λαδο"δε"220"κς:" " 460"κς""
∗""Λαδο"νευτρο"220"κς:" 140"κς"
∗""Λαδο"10"κς"τερχιαριο:" 38"κς"

‚ Τενσι⌠ν"σοπορταδα"ασιγναδα"αλ"ιµπυλσο"τιπο"ραψο"(ϖαλορ"πιχο)"πολαριδαδ"ποσιτιϖα"ψ"
νεγατιϖα""

∗""Λαδο"δε"60"κς:" 325"κς"
∗""Λαδο"δε"220"κς:" 1050"κς"
∗""Λαδο"νευτρο"220"κς:" 325"κς"
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∗""Λαδο"10"κς"τερχιαριο:" 75"κς""
‚ Τενσι⌠ν"αυξιλιαρ"παρα"µοτορεσ,"ϖεντιλαδορεσ,"χαλεφαχχι⌠ν"ε" ιλυµιναχι⌠ν:220"+"10"

%,"ど15"%"ςχα""
‚ Τενσι⌠ν"αυξιλιαρ"παρα"προπ⌠σιτοσ"δε"χοντρολ,"προτεχχι⌠ν"ψ"µεδιχι⌠ν:125"+"10"%,"ど

15"%"ςχχ"
‚ Πεσο"δελ"τρανσφορµαδορ"χοµπλετο:" 81"τον."

3.9 "Εσπεχιφιχαχιονεσ"τχνιχασ"δελ"Μονταϕε"Μονταϕε"ελεχτροµεχ〈νιχο"
δε"λασ"Λνεασ"δε"220"κς"ψ"60"κς""

Υνο" δε" λοσ" χοµπονεντεσ" δελ" προψεχτο" σον" λασ" Λνεασ" Ασοχιαδασ" αλ" προψεχτο" χυψο"
προπ⌠σιτο"εσ"ελ"µονταϕε"ελεχτροµεχ〈νιχο"δε" λασ"Λνεασ"δε"220"κς"ψ"60"κς,"εφεχτυανδο"
λασ"ρεφορµασ"εν"220"κς"παρα"πονερ"εν"σερϖιχιο"λα"Νυεϖα"ΣΕΤ"α"τραϖσ"δε"λα"Λνεα"Λど2010."
Ασιµισµο"εφεχτυαρ" λασ"ρεφορµασ"εν"60"κς"µεϕορανδο" λοσ"φαχτορεσ"δε"υτιλιζαχι⌠ν"δε" λασ"
λνεασ"ινϖολυχραδασ."
Λασ"λνεασ"αρεασ"δε"220"κς"εν"δοβλε"τερνα,"σε"ενχυεντρα"υβιχαδα"εν"λα"Αϖ."Χαρρετερα"
Χεντραλ"εντρε"λα"Αϖ."Λα"Μολινα"(Λνεα"Λど2010)"ψ"λα"Αϖ."Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα"(ΣΕΤ"
ινδυστριαλεσ)."ςερ"Ανεξο"Ν≡"13:"Πλανο"δε"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ."

Παρα"ελ"χασο"δε"λα"Λνεα"Αρεα"δε"220"κς,"εν"λα"Αϖ."Χαρρετερα"Χεντραλ,"σε"δεβε"
χονσιδεραρ"εστρυχτυρασ"(ποστεσ"µετ〈λιχοσ)"δε"140"πιεσ"δε"αλτυρα,"χονσιδερανδο"λασ"
διστανχιασ"δε"σεγυριδαδ"δε"λοσ"χονδυχτορεσ"ελχτριχοσ"ρεσπεχτο"αλ"προψεχτο"δε"
Ιντερχαµβιο"ϖιαλ"εντρε"λα"Χαρρετερα"Χεντραλ"ψ"λα"Αϖ."Λα"Μολινα"θυε"σερ〈"εϕεχυταδο"πορ"ελ"
Μυνιχιπιο"δε"Λιµα."Λα"λνεα"αρεα"σε"χονεχταρ〈"α"λα"Λνεα"δε"220"κς"Λど2010"υβιχαδα"εν"
λα"Αϖ."Λα"Μολινα,"ιρ〈"πορ"λα"βερµα"χεντραλ"δε"λα"Αϖ."Χαρρετερα"Χεντραλ"χον"εστρυχτυρασ"εν"
δοβλε"τερνα"ηαστα"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"υβιχαδα"αδψαχεντε"α"λα"ΣΕΤ"Πυεντε.""

Παρα"ελ"χασο"δε"λασ"Λνεασ"δε"60"κς,"σε"τιενε"προψεχταδο"04"λνεασ"δε"σαλιδα"εν"60"κς"δε"
λα"ΣΕΤ" ινδυστριαλεσ"ψ"ρεφορµασ"εν"Λνεασ"εξιστεντεσ"παρα"υνιρ" λοσ" "χιρχυιτοσ"δεσχριτοσ"α"
χοντινυαχι⌠ν:"

‚ ΣΕΤ"ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛΕΣ"!"ΣΕΤ"ΠΥΕΝΤΕ:"02"χιρχυιτοσ"χον"χαβλε"συβτερρ〈νεο"τιπο"ΞΛΠΕ"
δε"1600"µµ2."

‚ ΣΕΤ" ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛΕΣ"!"ΣΕΤ" ΙΝΓΕΝΙΕΡΟΣ:"01" χιρχυιτο" χον" χαβλε" συβτερρ〈νεο" τιπο"
ΞΛΠΕ"δε"1000"µµ2"υτιλιζανδο"γραν"παρτε"δε"λα"λνεα"αρεα"Λど612"δε"60"κς"θυε"ϖα"
πορ" λα"βερµα"χεντραλ"δε" λα"Αϖ."Λοσ"Φρυταλεσ,"χοντινυανδο"πορ" λα"Αϖ."Σεπαραδορα"
Ινδυστριαλ"ηαστα"λα"ΣΕΤ"Ινγενιεροσ."

‚ ΣΕΤ" ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛΕΣ" !" ΣΕΤ" ΗΥΑΧΗΙΠΑ:" 01" χιρχυιτο" χον" χαβλε" συβτερρ〈νεο" τιπο"
ΞΛΠΕ"δε"1000"µµ2"ηαστα" λα" λνεα"αρεα"δε" λα"εξ" " "Λど609"υβιχαδα"εν" λα"βερµα"
χεντραλ" δε" λα" Αϖ." Βολογνεσι" " ψ" θυε" λλεγα" α" λα" ΣΕΤ" Σαντα" Ροσα" (εταπα" ινιχιαλ"
πρεσυπυεσταδα"εν"ελ"2013)."Ελ"2014" σε"εφεχτυαρ〈ν" λασ" ρεφορµασ"εν"60"κς"παρα"
δεριϖαρ" εστα" Λνεα" ηαστα" λα" ΣΕΤ" Ηυαχηιπα," χονστρυψενδο" υν" τραµο" αρεοど
συβτερρ〈νεο" δε" 3,5" κµ" δε" λονγιτυδ" θυε" ϖα" πορ" λα" Αϖ." Λοσ" Χηανχασ" ηαστα"
χονεχταρσε"α"λα"Λνεα"Λど659"α"λα"αλτυρα"δε"λα"Αϖ."Λα"Χυλτυρα,"λλεγανδο"α"τραϖσ"δε"
εστα"λνεα"ηαστα"λα"ΣΕΤ"Ηυαχηιπα."
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‚ ΣΕΤ" ΣΑΝΤΑ" ΡΟΣΑ" ΝΥΕςΑど" ΣΕΤ" ΙΝΓΕΝΙΕΡΟΣ," παρα" λο" χυαλ" σε" υτιλιζαρ〈" λα"
εστρυχτυρασ"δε"εξ" ど" λνεα"Λど610"ψ"σε"τενδερ〈"υν"νυεϖο"χαβλε"τιπο"ΞΛΠΕ"δε"1000"
µµ2" δεσδε" λα" Αϖ." Βολογνεσι" ηαστα" ελ" ποστε" υβιχαδο" εν" ελ" ιντεριορ" δε" λα" ΣΕΤ"
Πυεντε"παρα"χρυζαρ"λα"χαρρετερα"χεντραλ"ψ"υτιλιζαρ"λασ"εστρυχτυρασ"εξιστεντεσ"δε"λα"
εξ" "λνεα"Λど612"εν"λα"Αϖ."Λοσ"Φρυταλεσ"ηαστα"λα"ΣΕΤ"Ινγενιεροσ."

‚ ΣΕΤ" ΣΑΝΤΑ" " ΡΟΣΑ" ΝΥΕςΑ" !" ΣΕΤ" ΣΑΝΤΑ" ΑΝΙΤΑ," σε" υτιλιζαν" λασ" εστρυχτυρασ"
εξιστεντεσ"δε" λα"Λνεα"Λど609,"σε"χονστρυιρ〈"υν" τραµο"αρεοどσυβτερρ〈νεο"δε"3,5"
κµ"δε" λονγιτυδ"εν"δοβλε"τερνα"χον" λα"Λνεα"Σαντα"ΡοσαどΗυαχηιπα"θυε"ϖα"πορ" λα"
Αϖ."Λοσ"Χηανχασ"ηαστα"χονεχταρσε"α"λα"Λνεα"Λど658"α"λα"αλτυρα"δε"λα"Αϖ."Λα"Χυλτυρα,"
λλεγανδο"α"τραϖσ"δε"εστα"λνεα"ηαστα"λα"ΣΕΤ"Σαντα"Ανιτα."

‚ ΣΕΤ"ΜΟΝΤΕΡΡΙΧΟ" ど"ΣΕΤ"ΒΑΛΝΕΑΡΙΟΣ"παρα" λο"χυαλ"σε" ινσταλαρ〈ν"02"εστρυχτυρασ"
εν" λα" ιντερσεχχι⌠ν"δε" λα"Αϖ." Λοσ" Φρυταλεσ" χον" λα"Αϖ." Σεπαραδορα" Ινδυστριαλ" ψ" σε"
υτιλιζαρ〈ν"λασ"εστρυχτυρασ"εξιστεντεσ"δε"λα"Λνεα"Λど613"εντρε"εστοσ"02"ΣΕΤσ.""

‚ ΣΕΤ" ΣΑΝΤΑ" ΡΟΣΑ" ΑΝΤΙΓΥΑ" !" ΣΕΤ" ΣΑΝΤΑ" ΑΝΙΤΑ" σε" υτιλιζαρ〈ν" λασ" εστρυχτυρασ"
εξιστεντεσ" δεσδε" λα" ΣΕΤ" Σαντα" Ροσα" Αντιγυα" δε" " λα" Λνεα" Λど658" ψ" σε" ηαρ〈" υν"
!πυεντε∀"παρα"χονεχταρλα"χον"λα"Λνεα"Λど659"ηαστα"λα"ΣΕΤ"Σαντα"Ανιτα."

∆ατοσ"δελ"χονδυχτορ"εξιστεντε"εν"220"κς""

∆ατοσ"δελ"χονδυχτορ"ΑΑΑΧ500"µµ″"

‚ Σεχχι⌠ν"Τοταλ:" 500"µµ″"
‚ Νµερο"ψ"δι〈µετρο"δε"αλαµβρεσ"δε"ΑΑΑΧ:" 61"ξ"3,23"µµ"
‚ ∆ι〈µετρο"εξτεριορ:" 29,07"µµ"
‚ Πεσο"Υνιταριο"δελ"χονδυχτορ:" 1,473" κγ/µ" (ινχλυιδα" λα"

γρασα" ηαστα" λα" λτιµα"
χαπα)"

‚ Χαργα"ρυπτυρα"µνιµα"δε"τραχχι⌠ν:" 143"κΝ"
‚ Μ⌠δυλο"δε"ελαστιχιδαδ"φιναλ:" 5"700"κγ/µµ″"
‚ Χοεφιχιεντε"δε"διλαταχι⌠ν"τρµιχα:" 23ξ10ど6"1/°Χ"
‚ Ρεσιστενχια"εν"ΧΧ,"α"20°Χ:" 0,06693"Οηµ/κµ""
‚ Σεπαραχι⌠ν"εντρε"χονδυχτορεσ:" 5,70" µ" (εστρυχτυρα" δε"

συσπενσι⌠ν" ανγυλαρ" χον"
αισλαδορεσ" ργιδοσ)""
5,70" µ" (εστρυχτυρα" δε"
ανχλαϕε"ανγυλαρ)"

Αλχανχεσ"δε"λοσ"τραβαϕοσ"Λνεα"δε"220"κς"

Ρετιρο"δε"ποστεσ"δε"µαδερα"ψ"χονδυχτορεσ"δε"60"κς"

Παρα"λιβεραρ"λα"ζονα"δε"λα"βερµα"χεντραλ"εντρε"λα"Αϖ."Λα"Μολινα"ψ"λα"Αϖ."Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα,"
σε" ρετιραραν" λοσ" ποστεσ" δε" µαδερα" δε" 60" κς" ψ" λοσ" χονδυχτορεσ" εξιστεντεσ," λοσ" µισµοσ" θυε"
περτενεχαν"α"υνα"Λνεα"δε"60"κς"θυε"σερϖα"δε"χοντινγενχια"α"λα"ΣΕΤ"Πυεντε."
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Φυνδαχιονεσ"δε"χονχρετο"παρα"Εστρυχτυρασ"µετ〈λιχασ""

Σε"εφεχτυαραν"λασ"εξχαϖαχιονεσ"δε"λοσ"ηυεχοσ"δε"λοσ"ποστεσ"µετ〈λιχοσ"εν"λα"βερµα"χεντραλ"δε"λα"
Χαρρετερα"Χεντραλ"ψ"σε"ϖαχιαρ〈"ελ"χονχρετο"δε"280"κγ/χµ2,"παρα" λα"ποστεριορ" ινσταλαχι⌠ν"δε" λοσ"
ποστεσ."

Μονταϕε"δε"Ποστεσ"µετ〈λιχοσ"δε"140"πιεσ"δε"αλτυρα"

Αντεσ"δε"προχεδερ" χον"ελ" τενδιδο"δε" χονδυχτορεσ" σε"δεβερ〈ν" ινσταλαρ"ποστεσ"δε"αχερο"αυτο"
σοπορταδοσ"δε"〈νγυλο"ψ"τερµιναλεσ."

Τενδιδο"δε"χονδυχτορεσ"ΑΑΑΧ"δε"500"µµ2"

Ελ" τενδιδο"δε"χονδυχτορεσ"σε"εφεχτυαρ〈"χον"εθυιπο"δε" τενδιδο"χον"ωινχηε"δε"5"Τονελαδασ"ψ"
φρενο"ηιδρ〈υλιχο.""

Σιστεµασ"δε"Πυεστα"α"Τιερρα"

Εν" τοδασ" λασ" εστρυχτυρασ" νυεϖασ" σε" ινσταλαρ〈ν" σιστεµασ" δε" πυεστα" α" τιερρα," θυε" χονσταρ〈" δε"
ϖαριλλα"χοππερωελδ,"χαβλε"δε"χοβρε,"χοντραπεσοσ"ψ"χεµεντο"χονδυχτιϖο"

3.10Μοντο"εστιµαδο"δε"ινϖερσι⌠ν"

Ελ"χοστο"εστιµαδο"παρα"λα"εϕεχυχι⌠ν"δελ"Προψεχτο"εσ"∃"10×565"200"∆⌠λαρεσ"Αµεριχανοσ."

3.11 ςιδα"τιλ"δελ"προψεχτο"

Ελ"προψεχτο"τιενε"εστιµαδο"υν"τιεµπο"δε"ϖιδα"τιλ"δε"30"α〉οσ."

3.12 Χρονογραµα"

Ελ"προψεχτο"εν" συ"εταπα"δε" χονστρυχχι⌠ν"πρεϖ"υνα"δυραχι⌠ν"δε"12"µεσεσ"δονδε" σε"
εµπλεαραν"250"τραβαϕαδορεσ.""

Α"χοντινυαχι⌠ν"σε"πρεσεντα"υν"χρονογραµα"τπιχο"θυε"σιρϖε"δε"ρεφερενχια"παρα"δεσχριβιρ"
λα"σεχυενχια"δε"λασ"αχτιϖιδαδεσ:"
" "
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4 Σιτυαχι⌠ν"Αµβιενταλ"δελ"Προψεχτο."

4.1 Υβιχαχι⌠ν"ψ"ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"

Λοσ" χοµπονεντεσ" πρινχιπαλεσ" δελ" προψεχτο" σε" υβιχαραν" δεντρο" δελ" 〈ρεα" ινδυστριαλ"
προπιεδαδ"δε" Λυζ"δελ" Συρ" Σ.Α.Α."δονδε" αχτυαλµεντε" φυνχιονα" λα" ΣΕΤ"Πυεντε,"θυε" σε"
ενχυεντρα"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα,"προϖινχια"δε"Λιµα,"δεπαρταµεντο"δε"Λιµα."

Λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"220/60"κς,"δε"Σαντα"Ανιτα"σε"ενχοντραρα"εν"ελ"περµετρο"δελιµιταδο"
πορ"λασ"σιγυιεντεσ"χοορδεναδασ"ΥΤΜ"(ΩΓΣ84)."

Ταβλα"Ν≡"15"Χοορδεναδασ"δε"Υβιχαχι⌠ν"δελ"Προψεχτο"
Χοορδεναδασ ΥΤΜ"(Ζονα"18)
Ε" Ν

285739,4 8666577,33

285733,57 8666546,47

285679,09 8666549,16

285683,24 8666584,28

Χοµο" σε" µενχιον⌠" αντεριορµεντε," λοσ" χοµπονεντεσ" πρινχιπαλεσ" δελ" προψεχτο" σε"
υβιχαραν"εν"λα"προπιεδαδ"δε"λα"εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."

Παρα"υνα"µαψορ"χοµπρενσι⌠ν"ψ"αν〈λισισ"δε"λα"σιτυαχι⌠ν"αµβιενταλ"δε"λα"ζονα,"ελ"ℑρεα"δε"
Ινφλυενχια"σε"ηα"συβδιϖιδιδο"εν:"

‚ ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"∆ιρεχτα"(ΑΙ∆)"
‚ ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"Ινδιρεχτα"(ΑΙΙ)"

4.2 ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"∆ιρεχτα"

Εσ"ελ"εσπαχιο"γεογρ〈φιχο"δονδε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δελ"Προψεχτο"µανιφιεσταν"συσ" ιµπαχτοσ"
δε"µανερα" ινµεδιατα" (διρεχτα)"εν"ελ"χορτο,"µεδιανο"ψ/ο" λαργο"πλαζο,"εν"χαδα"υνο"δε"
συσ"χοµπονεντεσ,"φσιχο,"βιολ⌠γιχο"ψ"σοχιοεχον⌠µιχο"χυλτυραλ.""

Ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"διρεχτα"δε"λασ"οβρασ"δελ"Προψεχτο"δε"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"220/60"κς,"
δε"λα"εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."σον"λοσ"λµιτεσ"φσιχοσ"ηαστα"50"µ"δε"διστανχια"λοχαλ,"λασ"
χυαλεσ"σε"πυεδεν"απρεχιαρ"εν"ελ"Ανεξο"Ν≡"5:"Πλανο"δε"ℑρεα"δε"Ινφλυενχια."

Ελ"ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"∆ιρεχτα"(ΑΙ∆)"εσταρ〈"χονστιτυιδα"πορ"ελ"εσπαχιο"χοµπρενδιδο"ηαστα"
ελ"περµετρο"δε"50"µ"δεσδε"ελ"βορδε"δελ"περµετρο"ψ"παρα" λα" λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν"υν"
〈ρεα"δε" ινφλυενχια"διρεχτα"χονστιτυιδα"πορ"ελ"χορρεδορ"χον"υνα"ανχηο"δε"25"µ,"12,5"µ"
ηαχια"αµβοσ" λαδοσ"δε" λα" λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν"δε"ενεργα"ελχτριχα."Εστο"δεβιδο"α"θυε"
σεγν" λα"εξπεριενχια," λα"µαψορα"δε" λοσ"εφεχτοσ"δε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"(χοµο"
ρυιδο,"εµισιονεσ"δε"πολϖο,"ετχ.)"σε"δισιπαν"χοµπλεταµεντε,"α"διστανχιασ"µαψορεσ."

Λοσ" ανχηοσ" µνιµοσ" δε" λα" φαϕα" δε" σερϖιδυµβρε," εστ〈ν" εσταβλεχιδοσ" σεγν" ελ" Χ⌠διγο"
Ναχιοναλ"δε"Ελεχτριχιδαδ" "Συµινιστρο"2011;"δαδο"πορ"Ρεσολυχι⌠ν"Μινιστεριαλ"Ν≡"214ど
2011どΕΜ/ςΜΕ;"δε"φεχηα"29"δε"αβριλ"δελ"2011,"χοµπρενδιδοσ"εν"λα"σεχχι⌠ν"219どΒ."
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∆ε" αχυερδο" α" λο" ινδιχαδο" εν" ΧΝΕ" ινχισο" 219Β" σοβρε" λοσ" βιενεσ" δε" δοµινιο" ο" υσο"
πβλιχο," ταλεσ" χοµο:"ϖασ"πβλιχασ," "πλαζασ,"παρθυεσ," ινφραεστρυχτυρα"ϖιαλ,"ϖασ" φρρεασ,"
εσταχιοναµιεντο" δε" " ϖεηχυλοσ," χαµινοσ," ϖερεδασ," παραδεροσ" πεατοναλεσ," πυεντεσ"
πεατοναλεσ," αλαµεδασ," βανχασ," πργολασ," γλοριετασ," µιραδορεσ," πιλετασ," παρθυεσ"
τεµ〈τιχοσ,"ψ"οτρασ"εδιφιχαχιονεσ"δεχορατιϖασ,"λοζασ"δεπορτιϖασ,"µοβιλιαριο"παρα"εϕερχιχιοσ"
φσιχοσ,"τανθυεσ"ο"ρεσερϖοριοσ"δε"αγυα,"χασετασ"δε"βοµβεο,"χαναλεσ"δε"ιρριγαχι⌠ν,"βα〉οσ"
ο" σερϖιχιοσ" ηιγινιχοσ" πβλιχοσ," χασετασ" δε" σεγυριδαδ," ψ" τορρεσ" δε" ϖιγιλανχια;" λοσ"
χονχεσιοναριοσ" εστ〈ν" οβλιγαδοσ" α" ϖελαρ" πορ" ελ" χυµπλιµιεντο" δε" λασ" διστανχιασ" δε"
σεγυριδαδ"ινδιχαδασ"εν"λα"Σεχχι⌠ν"23"δελ"µενχιοναδο"ΧΝΕ."

Λασ" χονσιδεραχιονεσ" θυε" σε" σιγυιερον" παρα" λα" δετερµιναχι⌠ν" δελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια"
διρεχτα"σον:"

‚ Λα" διστανχια" φσιχα" δε" 50" µ" δεσδε" λα" ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ" 220/60" κς," τιενε"
χορρεσπονδενχια" χον" ελ" αλχανχε" θυε" τιενεν" λοσ" ρυιδοσ" δε" λα" µαθυιναρια" ψ"
ϖεηχυλοσ"δυραντε"συ"φυνχιοναµιεντο"εν"λα"χονστρυχχι⌠ν.""

‚ Λα" διστανχια" δε" 50" µ" τιενε" χορρεσπονδενχια" χον" λοσ" λµιτεσ" ινµεδιατοσ" δε"
σεδιµενταχι⌠ν" δελ" πολϖο" δε" λοσ"µατεριαλεσ" σ⌠λιδοσ" θυε" σε" γενεραν" δυραντε" ελ"
µοϖιµιεντο"δε"λοσ"τερρενοσ"ψ"λασ"µεζχλασ"δε"λοσ"αγρεγαδοσ"ψ"ελ"χονχρετο"δυραντε"
λοσ"τραβαϕοσ"δε"χονστρυχχι⌠ν."

‚ Λα"διστανχια"δε"50"µ"τιενε"ρελαχι⌠ν"χον"λοσ"αλχανχεσ"θυε"τιενε"λα"υβιχαχι⌠ν"δε"λοσ"
χοµπονεντεσ" αυξιλιαρεσ" δε" χονστρυχχι⌠ν" χοµο" λα" υβιχαχι⌠ν" δε" λασ" 〈ρεασ" δε"
εσταχιοναµιεντο"δε"ϖεηχυλοσ,"εθυιποσ"ψ"µατεριαλεσ,"µοµεντ〈νεο"παρα"λα"χαργα"
ψ"δεσχαργα"δε"µατεριαλεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν."

‚ Λα"διστανχια"δε"50"µ"τιενε"ρελαχι⌠ν"χον" λοσ" λµιτεσ"δε"τρ〈νσιτο"δελ"περσοναλ"θυε"
τραβαϕα"δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν."

4.3 ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"Ινδιρεχτα"

Σε" χονσιδερα" χοµο" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" ινδιρεχτα" ελ" εσπαχιο" γεογρ〈φιχο" εν" ελ" χυαλ" συσ"
ιµπαχτοσ" αµβιενταλεσ" σε" µανιφιεσταν" δε" µανερα" ινδιρεχτα" ο" ινδυχιδα," λασ"
χονσεχυενχιασ,"ποσιτιϖασ"ο"νεγατιϖασ"δε"λα"ιµπλεµενταχι⌠ν"δελ"Προψεχτο."

Ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"ινδιρεχτα"εσ"ρελατιϖα"εν"διστανχια,"περο"σε"χονσιδερα"θυε"οχυπα"ελ"
〈ρεα"δε"χονχεσι⌠ν"δε"λα"εµπρεσα"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα."

Λασ" χονσιδεραχιονεσ" θυε" σε" τυϖιερον" εν" χυεντα" παρα" λα" δετερµιναχι⌠ν" δελ" 〈ρεα" δε"
ινφλυενχια"ινδιρεχτα"σον:"

‚ Ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"ινδιρεχτα"σε"δεφινε"αλ"διστριτο"δεβιδο"α"θυε"λοσ"τραβαϕαδορεσ"
δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν"σερ〈ν"τοµαδοσ"δελ"περσοναλ"δισπονιβλε"εν"ελ"διστριτο."

‚ Ταµβιν,"ελ"µοϖιµιεντο"εχον⌠µιχο"θυε"γενεραρ〈" λοσ"σερϖιχιοσ"ψ" λα"χοµπρα"δε"
αλγυνοσ"βιενεσ"δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν,"πρινχιπαλµεντε,"ινχιδιρ〈"εν"λ.""

‚ Λασ" ινφραεστρυχτυρασ" δε" τρανσπορτε" δε" βιενεσ" ψ" δε" σερϖιχιοσ," ινχλυψεν" α" λασ"
ινσταλαχιονεσ" δισπονιβλεσ" δελ" διστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα" ψ" δυραντε" λασ" ρυτινασ" δε"
χονστρυχχι⌠ν"ψ"δυραντε"λα"οπεραχι⌠ν"δε"λα""ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"220/60"κς."

030



"
31"

4.4 Μεδιο"Φσιχο"

Παρα"λα"χαραχτεριζαχι⌠ν"δελ"µεδιο"αµβιεντε"φσιχο,"σε"ηα"χονσιδεραδο"υν"λεϖανταµιεντο"
δε" ινφορµαχι⌠ν" δε" πορ" παρ〈µετροσ" δε" συελοσ" ψ" αιρε." Λοσ" παρ〈µετροσ" ρελαχιοναδοσ" α"
αγυασ,"νο"σε"ηα"χονσιδεραδο"ψα"θυε"εν"ελ"〈µβιτο"δελ"προψεχτο"(ΑΙ∆)"νο"εξιστεν"χυερποσ"
δε"αγυασ"συπερφιχιαλεσ"θυε"πυεδαν"σερ"αφεχταδασ"πορ"ελ"µισµο."Λα"ναπα"φρε〈τιχα"εν"εστα"
ζονα"εσ"δεβαϕο"δε"λοσ"5µ."

4.4.1 Χονδιχιονεσ"χλιµατολ⌠γιχασ"

Λα" ζονα" µατερια" δελ" πρεσεντε" εστυδιο" πρεσεντα" λασ" σιγυιεντεσ" χονδιχιονεσ"
χλιµατολ⌠γιχασ:"

Ταβλα"Ν≡"16:"Υβιχαχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"
Παρ〈µετρο Υνιδαδ ςαλορ"

Αλτυρα"σοβρε"ελ"νιϖελ"δελ"µαρ" µ 250"
Τεµπερατυρα"ανυαλ"µεδια:"
Μ〈ξιµα" ≡Χ 32"
Μεδια" ≡Χ 20"
Μνιµα"" ≡Χ 13"
Ηυµεδαδ"ρελατιϖα:"
Μ〈ξιµα" % 99"
Μνιµα" % 70"
ςελοχιδαδ"µ〈ξιµα"δε"ϖιεντο"" κµ/η 50"
Πρεχιπιταχι⌠ν"Πλυϖιαλ"µενσυαλ"µ〈ξιµο" µµ 9,7"
Πρεχιπιταχι⌠ν"Πλυϖιαλ"προµεδιο"ανυαλ µµ 7,1"
Πρεχιπιταχι⌠ν"Πλυϖιαλ"µ〈ξιµο"ανυαλ µµ 16,9"

Παρα" αναλιζαρ" εστοσ" παρ〈µετροσ," σε" ηα" τοµαδο" εν" χονσιδεραχι⌠ν" λα" εσταχι⌠ν"
µετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"υβιχαδα"εν"λα"Υνιϖερσιδαδ"Ναχιοναλ"Αγραρια" "Λα"Μολινα."

Ταβλα"Ν≡"17:"Υβιχαχι⌠ν"δε"λα"εσταχι⌠ν"µετεορολ⌠γιχα"
Εσταχι⌠ν" Λατιτυδ" Λονγιτυδ" Αλτιτυδ"

(µσνµ)" Ρεγι⌠ν" Προϖινχια" ∆ιστριτο"

ςον"Ηυµβολτ" 12ο13∋1∋∋Ω" 76"ο"55∋"18∋∋Σ 510 Λιµα Λιµα Λα"Μολινα

Φυεντε:"Εσταχι⌠ν"µετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"υβιχαδα"εν"λα"Υνιϖερσιδαδ"Ναχιοναλ"Αγραρια" "Λα"Μολινα"

4.4.2 Τεµπερατυρα"

Σεγν" λοσ" δατοσ" οβτενιδοσ" δε" λα" Εσταχι⌠ν" ςον" Ηυµβολτ" δελ" α〉ο" 2012," σε" πυεδε"
οβσερϖαρ"θυε"λασ"τεµπερατυρασ"µ〈σ"βαϕασ"σον"λασ"ρεγιστραδασ"εν"λοσ"µεσεσ"ϑυλιο,"Αγοστο"
ψ"Σετιεµβρε.""

Ταβλα"Ν≡"18:"Τεµπερατυρα"Μ〈ξιµα"Μενσυαλ" "Εσταχι⌠ν"ςον"Ηυµβολτ"
Α〉ο" Ενε" Φεβ" Μαρ" Αβρ Μαψ ϑυν ϑυλ Αγο Σεπ Οχτ" Νοϖ" ∆ιχ"

2012" 29,3" 31,7" 30,9" 30,5 27,8 24,7 23,7 22,4 23,1 25,1" 25,1" 28,1"

Ταβλα"Ν≡"19:"Τεµπερατυρα"Μνιµα"Μενσυαλ" "Εσταχι⌠ν"ςον"Ηυµβολτ"
Α〉ο" Ενε" Φεβ" Μαρ" Αβρ Μαψ ϑυν ϑυλ Αγο Σεπ Οχτ" Νοϖ" ∆ιχ"

2012" 16" 17,3 17,9" 15,9 13,7 12,3 14,5 13,3 11,1 12,7" 14" 15"

031



"
32"

Ταβλα"Ν≡"20:"Τεµπερατυρα"Μεδια"Μενσυαλ" "Εσταχι⌠ν"ςον"Ηυµβολτ"
Α〉ο" Ενε" Φεβ" Μαρ" Αβρ Μαψ ϑυν ϑυλ Αγο Σεπ Οχτ" Νοϖ" ∆ιχ"
2012" 22,65" 24,5 24,4" 23,2 20,75 18,5 19,1 17,85 17,1 18,9" 19,55" 21,55

."
Φυεντε:"Εσταχι⌠ν"µετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"υβιχαδα"εν"λα"Υνιϖερσιδαδ"Ναχιοναλ"Αγραρια" "Λα"Μολινα"

4.4.3 Πρεχιπιταχι⌠ν""

Σεγν"λοσ"δατοσ"οβτενιδοσ"σε"οβσερϖα"λα"εσχασα"πρεσενχια"δε"πρεχιπιταχιονεσ."

"Ταβλα"Ν≡"21:"Πρεχιπιταχι⌠ν"τοταλ"µενσυαλ"2012" "Εσταχι⌠ν"ςον"Ηυµβολτ"
Α〉ο" Ενε" Φεβ" Μαρ" Αβρ Μαψ ϑυν ϑυλ Αγο Σεπ Οχτ" Νοϖ" ∆ιχ"

2012" 0" 2,25" 0,63" 0,15 0,22 0,43 0,28 0,26 1,49 0,18" 0,21" 02"
Φυεντε:"Εσταχι⌠ν"µετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"υβιχαδα"εν"λα"Υνιϖερσιδαδ"Ναχιοναλ"Αγραρια" "Λα"Μολινα"

"

4.4.4 Ηυµεδαδ"ρελατιϖα"

Χον"ρεσπεχτο"α"λα"ηυµεδαδ"ρελατιϖα,"λα"εσταχι⌠ν"µετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"πρεσεντα"
ρεγιστροσ" θυε" ινδιχαν" θυε" ελ" προµεδιο"µενσυαλ" δε" λα" ηυµεδαδ" ρελατιϖα" ϖαρα" εντρε"
71,72%"ψ"84,14%."
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Ταβλα"Ν≡"22:"Ηυµεδαδ"ρελατιϖα"µεδια"µενσυαλ"2012" "Εσταχι⌠ν"
Μετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"(%)"

Α〉ο" Ενε" Φεβ" Μαρ" Αβρ" Μαψ ϑυν ϑυλ Αγο Σεπ Οχτ" Νοϖ" ∆ιχ"
2012" 73" 71,72" 74,43" 73,44 81,85 80,50 79,26 84,14 83,40 80,08" 79,50" 78,88

"

4.4.5 ςιεντοσ"

Λοσ"ϖιεντοσ"πρεδοµιναντεσ"χορρεσπονδιεντεσ"αλ"α〉ο"2012," τιενεσ"υνα"διρεχχι⌠ν"ΣΩ"ψ"
θυε"δε"αχυερδο"α"λα"χλασιφιχαχι⌠ν"Βεαυφορτ"σε"λεσ"ποδραν"ασιγναρ"χατεγορασ"δεσδε"Βρισα"
µυψ"δβιλ"(6ど11"κµ/η)"α"Βρισα"δβιλ"(12ど19"κµ/η)."

Ταβλα"Ν≡"23:"Ηυµεδαδ"ρελατιϖα"µεδια"µενσυαλ"2012" "Εσταχι⌠ν"
Μετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"(%)"

Α〉ο" Ενε" Φεβ" Μαρ" Αβρ" Μαψ ϑυν ϑυλ Αγο Σεπ Οχτ" Νοϖ" ∆ιχ"
2012" ΣΩ" ΣΩ ΣΩ" ΣΩ" ΣΩ ΣΕ ΣΕ ΣΩ ΣΩ ΣΕ" ΣΩ" ΣΩ"

Φυεντε:"Εσταχι⌠ν"µετεορολ⌠γιχα"ςον"Ηυµβολτ"υβιχαδα"εν"λα"Υνιϖερσιδαδ"Ναχιοναλ"Αγραρια" "Λα"Μολινα"

4.4.6 Ροσα"δε"ϖιεντοσ"
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4.4.7 Χαλιδαδ"δε"αιρε""

Χον"ελ" φιν"δε"χονοχερ" λα"χαλιδαδ"δε"αιρε"εσ"νεχεσαριο"χονοχερ" λα"χοµποσιχι⌠ν"θυµιχα"
δελ"αιρε,"παρα"εστο"σε"ηα"µεδιδο"λοσ"σιγυιεντεσ"παρ〈µετροσ:"ΠΜ10,"ΠΜ2.5,"ΝΟξ,"ΣΟ2,"ΧΟ,"
Η2Σ,"Ο3,"ΗΤ,"Βενχενο."

Λοσ" ρεσυλταδοσ" οβτενιδοσ" σον" χοµπαραδοσ" χον" λο" εσταβλεχιδο" εν" λοσ" Εστ〈νδαρεσ"
Ναχιοναλεσ"δε"Χαλιδαδ"δε"Αιρε,"∆.Σ."Ν≡"074ど2001どΠΧΜ"ψ"ελ"∆.Σ"Ν≡"003ど2008どΜΙΝΑΜ."

Ταβλα"Ν≡"24:"Εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"χαλιδαδ"δε"αιρε"
Εσταχι⌠ν Χ⌠διγο Νορτε Εστε"

Ε1" ΧΑど01" 8666578 285754"

Α"χοντινυαχι⌠ν"σε"πρεσεντα"λοσ"ρεσυλταδοσ"οβτενιδοσ"λυεγο"δελ"µονιτορεο"δε"χαλιδαδ"δε"
αιρε"ρεαλιζαδοσ"πορ"Μινπετελ"Σ.Α."

Ταβλα"Ν≡"25:"Εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"χαλιδαδ"δε"αιρε"
Φεχηα"δε"
Μονιτορεο" Εσταχι⌠ν" Χ⌠διγο" ΠΜ10""

υγ/µ3"
ΠΜ2,5"
υγ/µ3"

ΝΟ2"

υγ/µ3"
ΣΟ2

υγ/µ3"
ΧΟ"

υγ/µ3"
Η2Σ"

υγ/µ3"
Ο3"

υγ/µ3"
Πβ"

υγ/µ3"
ΗΤ

(µγ/µ3)

22/05/13" Ε1" ΧΑど01 31,2177" 1,8376 112 11,67 1736,11 4,54 4,72" <0,5" 20

ΕΧΑ"(1)" 150" ど 200 ど 10000 ど 120" 1,5" ど
ΕΧΑ"(2)" ど" 50 ど 80 ど 150 ど" ど" 100

(1):"∆.Σ."Ν≡""074ど2001どΠΧΜどΡεγλαµεντο"δε"Εστ〈νδαρεσ"Ναχιοναλεσ"δε"Χαλιδαδ"δε"Αιρε."
(2):"∆.Σ"Ν≡""003ど2008どΜΙΝΑΜどΑπρυεβαν"Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ"παρα"Αιρε."

Παρα" λοσ" ρεσυλταδοσ" οβτενιδοσ," εν" νινγν" παρ〈µετρο" σε" συπεραν" λοσ" Εστ〈νδαρεσ"
Ναχιοναλ"δε"Χαλιδαδ"δε"Αιρε.""

Λα"πρινχιπαλ"φυεντε"δε"χονταµιναχι⌠ν"λα"χονστιτυψεν"λασ"εµισιονεσ"δε"γασεσ"γενεραδασ"
πορ"λοσ"µοτορεσ"δε"χοµβυστι⌠ν"ιντερνα"δε"λοσ"ϖεηχυλοσ"θυε"τρανσιταν"πορ"λα"ζονα."""

4.4.8 Νιϖελεσ"δε"Ρυιδο"

Παρα" ιδεντιφιχαρ" σι" λασ" οπεραχιονεσ" δε" λα" εµπρεσα" αλτεραν" σιγνιφιχατιϖαµεντε" λασ"
χονδιχιονεσ"δε"συ"εντορνο"ψ"παρα"λα"ελαβοραχι⌠ν"δε"λα"λνεα"βασε"δε"νυεστρο"προψεχτο,"
σε"χονσιδερ⌠"µεδιρ"νιϖελεσ"σονοροσ"εν"6"πυντοσ."

Α"χοντινυαχι⌠ν"σε"τιενε"λα"υβιχαχι⌠ν"δε"λοσ"πυντοσ"εν"δονδε"σε"ηα"µονιτορεαδο"ελ"δα"
22"δε"µαψο"δελ"2013" λοσ"νιϖελεσ"δε"ρυιδο"εν" λασ"προξιµιδαδεσ"ψ"δεντρο"δελ" λοχαλ."ςερ"
Ανεξο"Ν≡"11:"Πλανο"δε"υβιχαχι⌠ν"δε"πυντοσ"δε"µονιτορεο."

Ταβλα"Ν≡"26:"Υβιχαχι⌠ν"δε"εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"ρυιδο""
Πυντο"δε"
χοντρολ"

ΥΤΜ"
Ν Ε

Ρ1" 8666554 285735

Ρ2" 8666480 285758

Ρ3" 8666364 285770

Ρ4" 8667971 285315

Ρ5" 8668197 285426

Ρ6" 8668998 287663
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Ταβλα"Ν≡"27:"Ρεσυλταδοσ"δε"µονιτορεο"δε"ρυιδο"διυρνο"
Πυντο"
δε"

χοντρολ"

"
Ηορα"

Νιϖελεσ"δε"Ρυιδο"
ΛεθΑ"

ΕΧΑ"
∆.Σ."Ν≡"085ど
2003どΠΧΜ"

Προχεδενχια"δελ"ρυιδο"
Μνιµο" Μ〈ξιµο"

Ρ1"" 12:22" 64,9" 66,7" 65,89
"

80"

Χοµερχιο"αµβυλατοριο"
Ρ2" 12:24" 74,7" 76,9" 75,94 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ3" 12:28" 71,5" 73,8" 72,80 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ4" 13:10" 74,3" 78,6" 76,96 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ5" 13:20" 76,2" 78,8" 77,69 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ6" 13:27" 76,7" 78,2" 77,51 Παρθυε αυτοµοτορ"

Ταβλα"Ν≡"28:"Ρεσυλταδοσ"δε"µονιτορεο"δε"ρυιδο"νοχτυρνο"
Πυντο"
δε"

χοντρολ"

"
Ηορα"

Νιϖελεσ"δε"Ρυιδο"
ΛεθΑ"

ΕΧΑ"
∆.Σ."Ν≡"085ど
2003どΠΧΜ"

Προχεδενχια"δελ"ρυιδο"
Μνιµο" Μ〈ξιµο"

Ρ1"" 23:05" 61,8 63,2" 62,56
"

70"

Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ2" 23:08" 66,7 68,4" 67,63 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ3" 23:11" 60,6 62,8" 61,84 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ4" 23:20" 62,8 64,1" 63,50 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ5" 23:28" 55,4 57,9" 56,83 Παρθυε"αυτοµοτορ"
Ρ6" 23:34" 58,7 60,2" 59,51 Παρθυε"αυτοµοτορ"

Ελ"µονιτορεο"σε"ρεαλιζ⌠"δε"αχυερδο"α"λο"εσταβλεχιδο"εν"ελ"∆.Σ"Ν≡"085ど2003どΠΧΜ,"δονδε"
ινδιχα" θυε" λα" µεδιχι⌠ν" δε" ρυιδοσ" σε" δετερµιναρ〈" δε" αχυερδο" α" λο" σε〉αλαδο" εν" λοσ"
µτοδοσ" ψ" τχνιχασ"εσταβλεχιδασ"εν" λα"νορµα" ΙΣΟ"1996" !"∆εσχριπχι⌠ν" ψ"Μεδιχι⌠ν"δε"
Ρυιδο"Αµβιενταλ∀."

Λα" φρεχυενχια" δε"µεδιχι⌠ν" δελ" ρυιδο" φυε" δε" 3" ϖεχεσ" χον" υν" ιντερϖαλο" δε" τιεµπο" 30"
σεγυνδοσ"α"60"σεγυνδοσ,"ρεγιστρανδο"λοσ"ϖαλορεσ"µνιµοσ"ψ"µ〈ξιµοσ."

Λοσ"ρεσυλταδοσ"δελ"µονιτορεο"ηαν"σιδο"χοµπαραδοσ"χον" λοσ"Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"δε"
Ρυιδο"Αµβιενταλ,"εσταβλεχιδο"εν"ελ"∆.Σ."Ν≡"085ど2003どΠΧΜ"παρα"ζονα" ινδυστριαλ."∆αδο"
εστε"αν〈λισισ"ποδεµοσ"χονχλυιρ"θυε"λοσ"ρεσυλταδοσ"οβτενιδοσ"σε"ενχυεντραν"πορ"δεβαϕο"
δε"λοσ"ινδιχαδο"εν"λα"νορµατιϖα"ϖιγεντε.""

4.4.9 Ραδιαχιονεσ"ελεχτροµαγντιχασ"

∆εβιδο" α"θυε"νο"εξιστε"υν"προτοχολο"δε"µεδιχι⌠ν"δε" ραδιαχιονεσ"ελεχτροµαγντιχασ"
παρα"ελ"Συβσεχτορ"Ελχτριχο,"σε"ηα"χονσιδεραδο" λο"εσταβλεχιδο"εν" λα"Ρ.Μ."Ν≡"613ど2004ど
ΜΤΧど03"!Νορµα"Τχνιχα"σοβρε"Προτοχολοσ"δε"Μεδιχι⌠ν"δε"Ραδιαχιονεσ"Νο"λονιζαντεσ∀"
δελ"Μινιστεριο"δε"Τρανσπορτεσ"ψ"Χοµυνιχαχιονεσ.""

Ταβλα"Ν≡"29:"Εθυιπο"υτιλιζαδο"παρα"λα"µεδιχι⌠ν"δελ"χαµπο"µαγντιχο"
Παρ〈µετρο" Μτοδο"δε"

µυεστρεο"
Εθυιπο Εθυιποσ"α"εµπλεαρ"

Μαρχα Ρανγο
Ραδιαχιονεσ"
ελεχτροµαγντιχασ" Ελεχτρ⌠νιχο"

Γαυσιµετρο"
διγιταλ"

Ελεχτροµαγνετιχ"Φιελδ"
Τεστερ" 0 2000"υΤ"

Α"χοντινυαχι⌠ν"σε"δεταλλαν"λασ"εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"ραδιαχι⌠ν"ελεχτροµαγντιχα"
θυε"σε"τοµαρον"ελ"δα"22"δε"µαψο"δελ"2013"(ςερ"Ανεξο"Ν≡"11:"Πλανο"δε"υβιχαχι⌠ν"δε"
πυντοσ"δε"µονιτορεο).""
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Ταβλα"Ν≡"30:Εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"ραδιαχι⌠ν"ελεχτροµαγντιχα"
Πυντο"δε"χοντρολ" ΥΤΜ

Ν Ε
ΡΕΜ"1." 8666554" 285735"
ΡΕΜ"2."" 8666480 285758
ΡΕΜ"3."" 8666364 285770
ΡΕΜ"4."" 8667971 285315
ΡΕΜ"5."" 8668197 285426
ΡΕΜ"6"" 8668998 287663

Α" χοντινυαχι⌠ν" σε" πρεσενταν" λοσ" ρεσυλταδοσ" οβτενιδοσ" λυεγο" δελ" µονιτορεο" δε"
ραδιαχι⌠ν" ελεχτροµαγντιχα" δε" λο" θυε" σερ〈" λα" ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ," λοσ" χυαλεσ" φυερον"
ρεαλιζαδοσ"πορ"Μινπετελ"Σ.Α."

Ταβλα"Ν≡"31:Ρεσυλταδοσ"δελ"µονιτορεο"

Πυντο"δε"χοντρολ"
Ηορα ΧΕΜ

(∝Τ)" ΕΧΑ"
∆.Σ"Ν≡"010┽2005┽ΠΧΜ"

ΡΕΜ"1. 12:22 0,08

83,33"

ΡΕΜ"2." 12:24 0,86
ΡΕΜ"3." 12:28 0,43
ΡΕΜ"4." 13:10 0,57
ΡΕΜ"5." 13:20 0,88
ΡΕΜ"6" 13:27 0,07

Λοσ" ρεσυλταδοσ" οβτενιδοσ" ηαν" σιδο" χοµπαραδοσ" χον" λοσ" Εστ〈νδαρεσ" δε" Χαλιδαδ"
Αµβιενταλ"παρα"Ραδιαχιονεσ"Νο" Ιονιζαντεσ"∆.Σ"Ν≡"010ど2005どΠΧΜ."∆αδο"εστε" αν〈λισισ"
ποδεµοσ" χονχλυιρ"θυε" λοσ" ρεσυλταδοσ" σε"ενχυεντραν"πορ"δεβαϕο"δε" λο" ινδιχαδο"εν" λα"
νορµατιϖα"ϖιγεντε.""

4.4.10 Συελο"

Ελ"συελο,"χοµο"ρεχυρσο"φσιχο,"δεβε"δε"σερ"εστυδιαδο"χοµο"υνα"ϖαριαβλε"δεντρο"δε"τοδα"
Λνεα"δε"Βασε"Αµβιενταλ."

Συ" δεφινιχι⌠ν" εσ" θυε" εστε" εσ" υν" χυερπο" νατυραλ" χοµπυεστο" πορ" σ⌠λιδοσ" (µινεραλεσ" ψ"
µατερια" οργ〈νιχα)," λθυιδο" ψ" γασεσ" θυε" σε" πρεσενταν" σοβρε" λα" συπερφιχιε" δε" λα" τιερρα,"
οχυπανδο" υν" εσπαχιο" ψ" σε" ηαλλα" χαραχτεριζαδο" µορφολ⌠γιχαµεντε" πορ" υνο" ο" ϖαριοσ"
ηοριζοντεσ"γεντιχοσ,"λοσ"χυαλεσ"σε"οριγιναν"πορ"λα"ινχιδενχια"δε"προχεσοσ"πεδογνιχοσ,"
ταλεσ" χοµο," αδιχιονεσ," πρδιδασ," τρανσφερενχια" ψ" τρανσφορµαχιονεσ" δε" ενεργα" ο"
µατερια.""

Λα"χαραχτεριζαχι⌠ν"δελ"ρεχυρσο"συελο"εν"ελ"〈µβιτο"δελ"προψεχτο"σε"ρεαλιζ⌠"µεδιαντε" λα"
ινϖεστιγαχι⌠ν" δε" 〈ρεασ" δε" µυεστρεο" θυε" νοσ" περµιτιεσεν" οβτενερ" υνα" ινφορµαχι⌠ν"
σιστεµατιζαδα" σοβρε" λα" ρεαλιδαδ" εδ〈φιχα"δελ"µισµο."∆ε" εστα"µανερα," σε"ηα"οβτενιδο"
ινφορµαχι⌠ν," ταντο"δε"ασπεχτοσ" φσιχοσ" χοµο"θυµιχοσ" χορρεσπονδιεντεσ"α" λα"〈ρεα"δε"
ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"!ΠΜΑ"δε" λα"ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ"ψ" λνεασ"ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"
κς∀," λο" θυε" περµιτιρ〈" εϖαλυαρ" ψ" χυαντιφιχαρ" λοσ" προβαβλεσ" ιµπαχτοσ" ατριβυιβλεσ" ο"
δεριϖαδοσ"δε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δελ"µισµο."Α"χοντινυαχι⌠ν"σε"δεσχριβε"εστε"ασπεχτο"θυε"
τιενε"πορ"οβϕετιϖο:"
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‚ ∆ελιµιταρ," ιδεντιφιχαρ"ψ"χαραχτεριζαρ" λα"διστριβυχι⌠ν"δε" λασ"υνιδαδεσ" φισιογρ〈φιχασ,"
θυε"σερϖιρ〈ν"χοµο"βασε"παρα"χορρελαχιοναρλοσ"χον"λοσ"εστυδιοσ"δε"συελοσ."

‚ Ιδεντιφιχαρ," χαραχτεριζαρ," χλασιφιχαρ" ψ" δετερµιναρ" λα" διστριβυχι⌠ν" γεογρ〈φιχα"
εσπαχιαλ"δε"χαδα"υνο"δε" λοσ"συελοσ" ρεπρεσεντατιϖοσ"δεντρο"δελ"〈ρεα"δε"εστυδιο"
δελ"προψεχτο"!ΠΜΑ"δε"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"λνεασ"ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"κς∀."

‚ Χλασιφιχαρ"λασ"τιερρασ"δε"αχυερδο"α"συ"χαπαχιδαδ"δε"υσο"µαψορ."
‚ Ιδεντιφιχαρ," δεσχριβιρ" ψ" ρεπρεσενταρ" χαρτογρ〈φιχαµεντε" λα" χονφορµαχι⌠ν" ψ"

διστριβυχι⌠ν" εσπαχιαλ" δε" λοσ" πρινχιπαλεσ" υσοσ" δε" λασ" τιερρασ" εν" ελ" 〈µβιτο" δε"
ινφλυενχια"δελ"προψεχτο."

4.4.10.1Μετοδολογα"υτιλιζαδα"

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"παρα"λα"εϕεχυχι⌠ν"δελ"εστυδιο"σε"εφεχτυαρον"εν"τρεσ"εταπασ,"α"σαβερ:""

‚ Λα"πριµερα"εστυϖο"δεστιναδα"α" λα"πρεπαραχι⌠ν"δελ"µαπα"βασε"ψ"ρεχοπιλαχι⌠ν"δε"
ινφορµαχι⌠ν"ασοχιαδα"α"λοσ"εστυδιοσ"δε"συελο."

‚ Λα"σεγυνδα"εταπα"χοµπρενδι⌠"ελ" τραβαϕο"δε"χαµπο,"εν" λα"χυαλ"σε" ιδεντιφιχαρον""
λοσ"τιποσ"δε"συελοσ"εξιστεντεσ"εν"ελ"〈ρεα"ψ" "αλ" φιναλ"σε"ρεαλιζαρον"χαλιχατασ" ϕυντο"
χον"λα"δεσχριπχι⌠ν"δελ"µατεριαλ"χορρεσπονδιεντε"ψ"ταµβιν"τοµα"δε"φοτοσ."

‚ Φιναλµεντε," λα" τερχερα" εταπα" θυε" χονσιστι⌠" εν" λα" ελαβοραχι⌠ν" δελ" πρεσεντε"
ινφορµε."

Λοσ" χριτεριοσ" ψ" τχνιχασ" µετοδολ⌠γιχασ" εµπλεαδασ" σε" χι〉ερον" α" λασ" νορµασ" ψ"
λινεαµιεντοσ" γενεραλεσ"θυε"εσταβλεχε"ελ"µανυαλ"δελ" Σοιλ" Συρϖεψ" (Ρεϖισι⌠ν"1993)" ψ" λα"
Κεψσ"το"Σοιλ"Ταξονοµψ"(Ονχεαϖα"Εδιχι⌠ν,"2010)"δελ"∆επαρταµεντο"δε"Αγριχυλτυρα"δε"λοσ"
Εσταδοσ" Υνιδοσ" δε" Νορτεαµριχα" ψ" δε" αχυερδο" αλ" Ρεγλαµεντο" παρα" λα" Εϕεχυχι⌠ν" δε"
Λεϖανταµιεντο" δε" Συελοσ" δελ" Περ," ∆εχρετο" Συπρεµο" Ν°" 013ど2010どΑΓ," α" νιϖελ"
σεµιδεταλλαδο."Παρα"λα"ιντερπρεταχι⌠ν"πρ〈χτιχα"δελ"ποτενχιαλ"δε"τιερρασ"σε"ηα"υτιλιζαδο"ελ"
Ρεγλαµεντο"δε"Χλασιφιχαχι⌠ν"δε"Τιερρασ"δελ"Περ"δε" λα"βασε"δε"δατοσ"δελ" ΙΝΡΕΝΑ"(∆.Σ."
Ν≡"017ど2009どΑΓ)."

4.4.11 Φισιογραφα"

Λα"φισιογραφα"εστ〈"δεφινιδα"χοµο"λα"δεσχριπχι⌠ν"δε"λα"νατυραλεζα"α"παρτιρ"δελ"εστυδιο"δελ"
ρελιεϖε" ψ" λα" λιτοσφερα," εν" χονϕυντο" χον" ελ" εστυδιο" δε" λα" ηιδροσφερα," λα" ατµ⌠σφερα" ψ" λα"
βιοσφερα."Παρα"λλεϖαρ"α"χαβο"ελ"αν〈λισισ"φισιογρ〈φιχο,"σε"ρεθυιερε"δε"ινφορµαχι⌠ν"αχερχα"δε"
χλιµατολογα," γεολογα," γεοµορφολογα," ψ" δε" οτροσ" ινσυµοσ" θυε" ϖαν" χοβρανδο"
ιµπορτανχια,"α"µεδιδα"θυε"ελ"νιϖελ"δε"δεταλλε"αυµεντα."

Λα"χαραχτεριζαχι⌠ν"δε"φισιογραφα"εν"ελ"〈µβιτο"δελ"προψεχτο,"σε"ηα"ρεαλιζ⌠"µεδιαντε"υνα"
ϖισιτα" αλ" χαµπο" εν" ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ" προψεχτο," λα" χυαλ" τυϖο" χοµο" φιναλιδαδ"
χοµπλεµενταρ"λα"ινφορµαχι⌠ν"οβτενιδα"εν"ελ"µαπα"φισιογρ〈φιχο"βασε"ψ"αδεµ〈σ"χονοχερ"
αλγυνασ"〈ρεασ"δελιµιταδασ"εν"γαβινετε,"αναλιζ〈νδοσε"εν"φορµα"διρεχτα" "χαραχτερστιχασ"
ταλεσ"χοµο:"πενδιεντε,"γραδο"δε"δισεχχι⌠ν,"λιτολογα,"ϖεγεταχι⌠ν,"χλιµα"ψ"δρεναϕε."

4.4.11.1∆εσχριπχι⌠ν"δε"λασ"υνιδαδεσ"φισιογρ〈φιχασ."

Ελ" νιχο" τιπο" δε" υνιδαδ" φισιογρ〈φιχα" θυε" σε" ιδεντιφιχ⌠" εν" ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ"
Προψεχτο" φυε" ελ" χορρεσπονδιεντε" α" λα" υνιδαδ" ΠΛΑΝΙΧΙΕ" ΑΛΥςΙΑΛ," χονσιστεντε" εν" υνα"
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υνιδαδ"δε""φορµα"σεµιπλανα,"χον"υνα"ινχλιναχι⌠ν"προµεδιο"δελ"0"αλ"4"%"ηαχια"ελ"Ν" "ΝΩ"
(ΠΑ"  Α)," περο" " χον" λα" εξχεπχι⌠ν" δε" υν" πεθυε〉ο" σεχτορ" υβιχαδο" αλ" εστε" δε" λα" Αϖ."
Ενχαλαδα"εν"δονδε"στα"πενδιεντε"εσταβα"µ〈σ"βιεν"εν"ελ"ορδεν"δελ"4"ど"8"%.""

Χαβε" δεσταχαρ" θυε," εν" ρεαλιδαδ," εστα" υνιδαδ," δεβε" ποσιβλεµεντε" γραν" παρτε" δε" συ"
ρελιεϖε"αχτυαλ"α" λα"αχτιϖιδαδ"δεσαρρολλαδα"πορ"ελ"ηοµβρε"εν" λοσ" τραβαϕοσ"δε"νιϖελαχι⌠ν"
ρεαλιζαδοσ"α" ινιχιοσ"δε" λα" λοτιζαχι⌠ν"δε" λα"αχτυαλ" "〈ρεα"υρβανα"δε"Σαντα"Ανιτα,"αυνθυε"
πορ"συ"γνεσισ"εστε"λυγαρ"εστυϖο"χονφορµαδο""ινιχιαλµεντε"ταµβιν"πορ"υνα"φισιογραφα"
σεµιπλανα"α"λιγεραµεντε"ονδυλαδα"πορ"σερ"υν"δεπ⌠σιτο"αλυϖιαλ."

Πορ"οτρο" λαδο,"δε"µανερα"σιµιλαρ"α"συ"δεσχριπχι⌠ν"γεοµορφολ⌠γιχα,"εν" λοσ"αλρεδεδορεσ"
δελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"δελ"προψεχτο,"ταντο" "αλ"οεστε,"νορτε"ψ"συρ"σε"ρεχονοχι⌠"αδεµ〈σ,"
υν"χονϕυντο"δε"µοντα〉ασ"αισλαδασ"χονφορµαντεσ"δε"οτρα"υνιδαδ"φισιογρ〈φιχα" λοχαλ"α" λα"
θυε"σε"λα"δενοµιν⌠"υνιδαδ"δε"ΣΥΑςΕΣ"ΧΟΛΙΝΑΣ,"ταλ"χοµο"σε"απρεχια"εν"ελ"Ανεξο"Ν≡"8:"
Πλανο"Φισιογρ〈φιχο."

Φιγυρα"Ν≡"2:"Φορµα"σεµιπλανα""δελ"τερρενο"εν"υν"σεχτορ"δελ"〈ρεα"δελ"Προψεχτο"

"
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Φιγυρα"Ν≡"3:"Σεχτορ"χορρεσπονδιεντε"α"λα"υνιδαδ"φισιογρ〈φιχα"ΠΛΑΝΙΧΙΕ"
ΑΛΥςΙΑΛ"

"

Φιγυρα"Ν≡"4:"ςιστα"δε"λα"φισιογραφα"δε"λα"ζονα"εν"Γοογλε"Εαρτη"

"

4.4.12Γεολογα"

∆εσδε" ελ" πυντο" δε" ϖιστα" γεολ⌠γιχο," Λιµα" σε" υβιχα" σοβρε" λοσ" αβανιχοσ" δε" δεψεχχι⌠ν"
χυατερναριοσ" δε" λοσ" ροσ" Ρµαχ" ψ" " Χηιλλ⌠ν," ενµαρχαδοσ" εν" ροχασ" σεδιµενταριασ" δελ"
ϑυρ〈σιχο" Συπεριορ" αλ" Χρετ〈χεο" Ινφεριορ" ψ" ροχασ" ιντρυσιϖασ" δελ" Βατολιτο" Ανδινο."
Τεχτ⌠νιχαµεντε" σε" τρατα" δε" υνα" συαϖε" εστρυχτυρα" αντιχλιναλ," φαλλαδα" πορ" εστρυχτυρασ"
οριενταδασ"αλ"ΝどΣ"θυε"χονδιχιονα"εσπεσορεσ"δε"400ど600"µ"δε"δεπ⌠σιτοσ"αλυϖιαλεσ."Λοσ"
σεδιµεντοσ"δελ"ρο"Χηιλλ⌠ν"σον"µ〈σ"φινοσ"ψ"λασ"γραϖασ"δε"οριγεν"ϖολχ〈νιχο,"εν"χαµβιο"λοσ"
δελ"ρο"Ρµαχ"προϖιενεν"δε"ροχασ"ιντρυσιϖασ."Ελ"µατεριαλ"αλυϖιαλ"σε"ηαχε"µ〈σ"αρχιλλοσο"εν"
προφυνδιδαδ."
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∆ε"µανερα"εσπεχφιχα,"τοδα"ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"δελ" "Προψεχτο"εστ〈"εµπλαζαδα"εν" "υν"
δεπ⌠σιτο"αλυϖιαλ"δε"εδαδ"Πλειστοχνιχα,"χορρεσπονδιεντε"αλ"χονο"δε"δεψεχχι⌠ν"δελ" ρο"
Ρµαχ,"ψ"χυψο"εσπεσορ"σε"δεσχονοχε,"αυνθυε"σε"χρεε"θυε"εστε"σεα"ποτεντε"(µαψορ"α"λοσ"
200"µ)"δεβιδο"α"συ"χερχανα"χον"ελ"λεχηο"αχτυαλ"δελ"ρο"Ρµαχ"(ϖερ"πλανο"γεολ⌠γιχο)."∆ε"
αχυερδο" α" λα" ινφορµαχι⌠ν" βιβλιογρ〈φιχα" ρεϖισαδα," λα" χολυµνα" εστρατιγρ〈φιχα" δε" εστε"
δεπ⌠σιτο" εστ〈" χοµπυεστα" δε" µανερα" γενεραλ" πορ" διϖερσοσ" νιϖελεσ" δε" υν" µατεριαλ"
δετρτιχο" χοµπυεστο" πορ" βολονερα," χαντοσ" ροδαδοσ," γραϖασ," αρενασ" ψ" φινοσ" (λιµοσ" ど"
αρχιλλασ),"α"ϖεχεσ"ιντερχαλαδοσ"χον"παθυετεσ"δελγαδοσ"δε"λοδο."

Α" λοσ"αλρεδεδορεσ"ψ"φυερα"ψα"δε"εστα" "〈ρεα,"σε"οβσερϖ⌠"αδεµ〈σ"αλγυνοσ"αφλοραµιεντοσ"
ροχοσοσ"αισλαδοσ"δε"ροχα"ιντρυσιϖα,"ψ"αλ"πιε"δε"ελλοσ"χιρχυνδ〈νδολοσ,"δεπ⌠σιτοσ"χολυϖιαλεσ"
δε"πιεδεµοντε"ταλ"χοµο"σε"πυεδε"απρεχιαρ"εν"ελ"Ανεξο"Ν≡"6:"Πλανο"Γεολ⌠γιχο."

4.4.13Γεοµορφολογα"λοχαλ"

Ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα" σε"ενχυεντρα"εν" λα"παρτε"χεντραλ"ψ"οριενταλ"δε" λα"µετρ⌠πολι"
λιµε〉α," σοβρε" λα" µαργεν" ιζθυιερδα" δελ" ϖαλλε" δελ" Ρο" Ρµαχ." Συ" γεοµορφολογα" εστ〈"
δετερµιναδα,"αλ"εστε,"πορ"υνα"χαδενα"δε"χερροσ"θυε"σον"παρτε"δε"λα"χονφιγυραχι⌠ν"δε"λα"
χυενχα"βαϕα"δε"εστε"ρο,"µιεντρασ"θυε"εν" λα"παρτε"οεστε"δελ"διστριτο,"ελ"ρελιεϖε"εσ"σεµι"
πλανο"χον"υνα"λιγερα"ινχλιναχι⌠ν"ηαχια"ελ"οεστε"ψ"νορ"οεστε,"σαλϖο"ϖαριαχιονεσ"λοχαλεσ"εν"
δονδε"λα"πενδιεντε"εσ"µοδεραδα.""

Εσπεχφιχαµεντε,"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"προψεχτο"σ⌠λο"σε"ρεχονοχι⌠"α"εστα"υνιδαδ""
γεοµορφολ⌠γιχα"σεµιπλανα"α"λα"χυαλ"σε"λα"δενοµιν⌠"ΠΛΑΝΙΧΙΕ"ΑΛΥςΙΑΛ,"αυνθυε"σι"βιεν,"
ηαχια"φυερα"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"προψεχτο,"ταντο""αλ"οεστε,"νορτε"ψ"συρ"σε"ρεχονοχι⌠"
αδεµ〈σ" υν" χονϕυντο" δε" µοντα〉ασ" αισλαδασ" χονφορµαντεσ" δε" οτρα" υνιδαδ"
γεοµορφολ⌠γιχα"λοχαλ"α"λα"θυε"σε"λα"δενοµιν⌠"ΧΟΛΙΝΑΣ"ΣΥΑςΕΣ"∆Ε"ΡΟΧΑΣ"ΙΝΤΡΥΣΙςΑΣ"
(Ανεξο"Ν≡"7:"Πλανο"Γεοµορφολ⌠γιχο)."
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Φιγυρα"Ν≡"5:"Χολυµνασ"εστρατιγρ〈φιχα"ρεγιοναλ"δελ"ℑρεα"δελ"Προψεχτο."

"

4.4.13.1∆εσχριπχι⌠ν"δε"λοσ"συελοσ"σεγν"συ"οριγεν"

Τενιενδο"εν"χυεντα"ελ" λα"δεσχριπχι⌠ν"γεολ⌠γιχα"δε" λα"ζονα"δε" ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"
!ΠΜΑ"δε" λα"ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ"ψ" λνεασ"ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"κς∀"ψ"ελ"αν〈λισισ"δε" λοσ"
µατεριαλεσ"παρενταλεσ"ψ"ποσιχιονεσ" φισιογρ〈φιχασ"δε" λοσ"συελοσ"εν" λα"ζονα"εστυδιαδα,"σε"
ιδεντιφιχ⌠"υν"εσθυεµα"γενεραλ"δελ"πατρ⌠ν"διστριβυτιϖο"δε" λοσ"µισµοσ"σεγν"συ"οριγεν,"
λλεγ〈νδοσε"α"δετερµιναρ"θυε"παρα"εστε"χασο"λοσ"σιγυιεντεσ"τιποσ"δε"συελοσ:"

Συελοσ"δεριϖαδοσ"δε"µατεριαλεσ"τρανσπορταδοσ:""

Σον"συελοσ"σιν"δεσαρρολλο"γεντιχο,"τεξτυρα"µεδια"α"µοδεραδαµεντε"γρυεσα"ο"γρυεσα,"
χον"πρεσενχια"δε"µατεριαλεσ"γρυεσοσ"δε"ϖαριαδασ" φορµασ"ψ" ταµα〉οσ"δεντρο"δελ"περφιλ,"
εν" χαντιδαδεσ" ϖαριαβλεσ." Εστοσ" µατεριαλεσ" σον" δεποσιταδοσ" πορ" διϖερσοσ" αγεντεσ" δε"
τρανσπορτε,"ηαβινδοσε"ρεχονοχιδο"εν"νυεστρα"〈ρεα"ε"ιντερσ"σ⌠λο"ελ"σιγυιεντε"συβτιπο:"

Συελοσ"δεριϖαδοσ"δε"µατεριαλεσ"αλυϖιαλεσ"

Εστοσ" συελοσ," " χορρεσπονδεν" αλ" µατεριαλ" οριγιναδο" πορ" λα" δεποσιχι⌠ν" δε" σεδιµεντοσ"
φλυϖιαλεσ" α" λο" λαργο" δελ" χονο" δε" δεψεχχι⌠ν" δελ" ρο" Ρµαχ" (αβανιχο" αλυϖιαλ)" δεσδε" ελ"
περοδο"Πλειστοχενο"ηαστα"ελ"δα"δε"ηοψ,"εν"ελ" λυγαρ"θυε"οχυπα"απροξιµαδαµεντε" λα"
αχτυαλ"προϖινχια"δε"Λιµα.""

Παρα"ελ"χασο"εσπεχφιχο"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δε"νυεστρο"Προψεχτο,"εστοσ"χονφορµαν"εν"
λα"αχτυαλιδαδ,"υν"ρελιεϖε"σεµιπλανο,"δεβιδο"α"θυε" "συ"τερρενο"συπερφιχιαλ"σε"ενχυεντρα"
τοταλµεντε" υρβανιζαδο"  " ινδυστριαλιζαδο." Ασιµισµο," δεβιδο" α" λα" αχτιϖιδαδ" ηυµανα"
δεσαρρολλαδα"εν"ελ"λυγαρ,"νο"σε"οβσερϖα,"εν"λα""παρτε"συπεριορ"δε"συ"χολυµνα,"υνα"χαπα"
δε"συελο"χον"χοντενιδο"δε"µατεριαλ"οργ〈νιχο"(συελο"ηµιχο).""
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Πορ"λο"γενεραλ,"εστε"τιπο"δε"συελοσ"σον"συελοσ"προφυνδοσ"α"µοδεραδαµεντε"προφυνδοσ,""
µυψ" ϕ⌠ϖενεσ" ψ" χον" δβιλ" δεσαρρολλο" πεδογνετιχο" (ποχο" εϖολυχιοναδοσ)." Αδεµ〈σ""
πρεσενταν"υν"ρελιεϖε"πλανο"ψ"µατεριαλ"γραϖοσο"δεντρο"δε"συ"περφιλ."

Φιγυρα"Ν≡"6:"ςιστα"δε"χερχα"δε"υν"αφλοραµιεντο"δελ"συελο"πρεδοµιναντε"εν"λα"
ζονα"

"

Συελοσ"δεριϖαδοσ"δε"µατεριαλεσ"ρεσιδυαλεσ"

Εστε"τιπο"δε"συελοσ"νο"εξιστεν"ο"σι"αχασο"λο"ηαχεν"περο"δε"µανερα"µυψ"ινχιπιεντε"ψ"σε"
φορµαν"εν"λα"παρτε"συπερφιχιαλ"δελ"περφιλ"δελ"συελο"τρανσπορταδο""εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"
δελ"προψεχτο."

4.4.13.2Μυεστρεο"

Παρα" φινεσ" δε" χαραχτεριζαχι⌠ν" εδ〈φιχα" δε" λοσ" συελοσ" εν" ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ"
Προψεχτο,"δαδα"λα"ηοµογενειδαδ"δε"συ"συελο"εσ"θυε"σε"ρεαλιζ⌠"υνα"σολα"χαλιχατα""δε"1"µ"
δε"προφυνδιδαδ"εν"υν"πυντο"ιντερµεδιο"δε"λα"ρυτα"δελ"τενδιδο"δε"λα"λνεα"προψεχταδα,""
δε"λα"χυαλ"σε"τοµ⌠"υνα"σολα"µυεστρα"δεβιδο"α"θυε"σολο"σε"ενχοντρ⌠"υνα"σολα"χαπα"ψ"α"συ"
ϖεζ"σε"ρεχογι⌠" ινφορµαχι⌠ν"δε"χαδα"ηοριζοντε"χοµο:"σµβολο"δελ"ηοριζοντε"ψ"εσπεσορ"
(εν"χεντµετροσ),"χολορ,"µοτεαµιεντο,"τεξτυρα,"εστρυχτυρα,"χονσιστενχια,"χοντενιδο"δε"
φραγµεντοσ"δε" ροχασ"ψ"µινεραλεσ,"χαπασ"ενδυρεχιδασ,"χοντενιδο"δε"χαρβονατοσ,"σαλεσ"
σολυβλεσ," ρεστοσ" δε" λα" αχτιϖιδαδ" ηυµανα," ρασγοσ" δε" οριγεν" βιολ⌠γιχο," χοντενιδο" δε"
ραχεσ,"νατυραλεζα"δελ"λµιτε"χον"ελ"ηοριζοντε"συβψαχεντε."

Ταβλα"Ν≡"32:"Χοορδεναδασ"ΥΤΜ""δε"λασ"χαλιχατα"

Χ⌠διγο""
Υβιχαχι⌠ν"δε"λα"χαλιχατα"ΩΓΣ"84"

Ε" Ν" Αλτυρα"
Σ"ど"1" 286"338" 8"668"601" 250"µ.σ.ν.µ."
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Λα" µυεστρα" τοµαδα" φυε" ενϖιαδα" αλ" Λαβορατοριο" δε" συελοσ" Ενϖιρονµενταλ" Θυαλιτψ"
Αναλψτιχαλ"Σερϖιχεσ"Σ.Α."(ΕΘΥΑΣ)"δε"λα"χιυδαδ"δε"Λιµα"παρα"ελ"αν〈λισισ"δε"χαραχτεριζαχι⌠ν"
ρεσπεχτιϖο."Α"χοντινυαχι⌠ν,"λασ"χαραχτερστιχασ"γενεραλεσ"δε"λα"χαλιχατα"ρεαλιζαδα:"

‚ Ηοριζοντεσ" ενχοντραδοσ:" σ⌠λο" σε" ιδεντιφιχ⌠" υν" ηοριζοντε" ο" χαπα" δε" συελο"
ηοµογνεα."

‚ ∆εσχριπχι⌠ν" δελ" µατεριαλ" ενχοντραδο:" χαντοσ" ροδαδοσ," γραϖασ" ψ" γραϖιλλασ" δε"
φορµασ" µαψορµεντε" συβρεδονδεαδασ" α" συβανγυλοσασ" δε" ροχασ" ιντρυσιϖασ" ψ"
ϖολχ〈νιχασ" µαλ" χλασιφιχαδοσ" ψ" εµβεβιδοσ" δεντρο" δε" υνα" µατριζ" λιµο" αρχιλλοσα,"
ποχο"αρενοσα."

‚ Χολορ:"παρδο"οσχυρο."
‚ Μοτεαµιεντο:"νο"οβσερϖαδο."
‚ Χονσιστενχια:"µεδια"
‚ Χαπα""δε"συελο"χον"χοντενιδο"δε"µατερια"οργ〈νιχα"εν"λα"παρτε"συπεριορ:"αυσεντε"
‚ Ρεστοσ"δε"αχτιϖιδαδ"ηυµανα:"νο"
‚ Ρεστοσ"δε"ραχεσ:"νο"
‚ Ρεστοσ"δε"οριγεν"βιολ⌠γιχο:"νο"

Φιγυρα"Ν≡"7:"ςιστα"εν"περσπεχτιϖα"δελα"χαλιχατα"ρεαλιζαδα"

"

4.4.13.3Χαραχτεριζαχι⌠ν"εδ〈φιχα"

∆ε"αχυερδο"α"λοσ"ρεσυλταδοσ"δελ""ινφορµε"δε"λαβορατοριο"Ν0"Σ0717/13"δε"λα"µυεστρα"δε"
συελο""τοµαδα"εν"νυεστρα"〈ρεα"δε"ιντερσ"ψ"αλ"Μανυαλ:"Κεψσ"το"Σοιλ"Ταξονοµψ"(Ονχεαϖα"
Εδιχι⌠ν," 2010)" δελ" ∆επαρταµεντο" δε" Αγριχυλτυρα" δε" λοσ" Εσταδοσ" Υνιδοσ," ελ" συελο"
εξιστεντε"εν"ελ"〈ρεα"εσ"δελ"τιπο"ΦΛΥςΙΣΟΛ""Ε∨ΤΡΙΧΟ"(ΦΛε)."

Λοσ" συελοσ" φλυϖισολεσ" σον" συελοσ" " δεσαρρολλαδοσ" δε" δεπ⌠σιτοσ" αλυϖιαλεσ" ρεχιεντεσ," νο"
τιενεν"οτρο"ηοριζοντε"δε"διαγν⌠στιχο"(α"µενοσ"θυε"εστ"σεπυλταδο"πορ"µ〈σ"δε"50"χµ"
δε"µατεριαλ"νυεϖο"θυε"νο"εσ"νυεστρο"χασο)"υν"ηοριζοντε"⌠χριχο"ο"µβριχο,"υν"ηοριζοντε"
Η"ο"υν"ηοριζοντε"συλφριχο."Σε"χαραχτεριζαν"πορ"εσταρ"φορµαδοσ"σιεµπρε"πορ"µατεριαλεσ"
αχαρρεαδοσ"πορ"αγυα."Εστ〈ν"χονστιτυιδοσ"πορ"µατεριαλεσ"δισγρεγαδοσ"θυε"νο"πρεσενταν"
εστρυχτυρα"εν"τερρονεσ,"εσ"δεχιρ,"σον"συελοσ"µυψ"ποχο"δεσαρρολλαδοσ."Σε"ενχυεντραν"εν"
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τοδοσ" λοσ" χλιµασ" ψ" ρεγιονεσ" δελ" Περ" σοβρε" τοδο" εν" λασ" λλανυρασ" αλυϖιαλεσ" εν" δονδε"
εσχυρρε" ελ" αγυα" α" λοσ" λλανοσ," ασ" χοµο" εν" λοσ" λεχηοσ" δε" λοσ" ροσ." Λα" ϖεγεταχι⌠ν" θυε"
πρεσενταν" ϖαρα" δεσδε" σελϖασ" ηαστα" µατορραλεσ" ψ" παστιζαλεσ," ψ" αλγυνοσ" τιπο" δε"
ϖεγεταχι⌠ν" σον" τπιχοσ" δε" εστοσ" συελοσ" χοµο" λοσ" αηυεηυετεσ," χειβασ" ο" σαυχεσ." Εν"
αλγυνοσ"χασοσ"πρεσενταν"µυχηασ"χαπασ"αλτερναδασ"δε"αρενα,"αρχιλλα"ο"γραϖα,"θυε" σον"
προδυχτο" δελ" αχαρρεο" δε" διχηοσ" µατεριαλεσ" πορ" ινυνδαχιονεσ" ο" χρεχιδασ" νο" µυψ"
αντιγυα,"αυνθυε"εν"νυεστρο"χασο,"δαδο"θυε"νυεστρα"χαλιχατα"νο"φυε"δε"µ〈σ"δε"1µτ."δε"
προφυνδιδαδ" σ⌠λο"αλχανζαµοσ"α"ϖερ"υνα" σολα"χαπα."Πυεδεν"σερ" σοµεροσ"ο"προφυνδοσ,"
αρενοσοσ" ο" αρχιλλοσοσ," φρτιλεσ" ο" ινφρτιλεσ," εν" φυνχι⌠ν" δελ" τιπο" δε" µατεριαλεσ" θυε" λο"
φορµαν."

Αηορα"βιεν,"εσπεχφιχαµεντε" λοσ"Φλυϖισολεσ"υτριχοσ"σον" λοσ"Φλυϖισολεσ"θυε" τιενεν"υνα"
σατυραχι⌠ν"δε"βασεσ"(πορ"ΝΗ4ΟΑχ)"µαψορ"αλ"50%,"εν"τοδο"ελ"ρανγο"δε"προφυνδιδαδ"δε"
λοσ"20"α"λοσ"50"χµ"ψ"τιενεν"µυχηοσ"υσοσ:"βαϕο"ριεγο"δαν"βυενοσ"ρενδιµιεντοσ"αγρχολασ"
δε"χερεαλεσ"ψ"λεγυµινοσασ."Εν"ζονασ"µυψ"χ〈λιδασ"ψ"ηµεδασ"σε"υσαν"παρα"λα"γαναδερα,"
µυχηασ"ϖεχεσ"χον"παστιζαλεσ"χυλτιϖαδοσ,"χον"βυενοσ" ρενδιµιεντοσ."Εν"οτροσ"χασοσ" σε"
υτιλιζαν"παρα"ελ"παστορεο"ο"χυλτιϖο"δε"ηορταλιζασ."Συσ"ρενδιµιεντοσ"ϖαραν"εν"φυνχι⌠ν"δε"
συ"τεξτυρα"ψ"προφυνδιδαδ,"ψ"δελ"αγυα"δισπονιβλε"εν"χαδα"χασο.""

Εστα" χαραχτεριζαχι⌠ν" ταµβιν" χοινχιδε" " χον" ελ"µαπα" δε" συελοσ" ο" δε" ασοχιαχιονεσ" δε"
συελοσ"δελ"ΙΝΡΕΝΑ"δελ"α〉ο"1998."

4.4.13.4Ζονασ"δε"ϖιδα"

Σεγν"ελ"ΜΑΠΑ"ΕΧΟΛΓΙΧΟ"∆ΕΛ"ΠΕΡ∨"ελαβοραδο"πορ"ελ"ΙΝΡΕΝΑ"εν"ελ"α〉ο"1998,"ελ"〈ρεα"
δε" ινφλυενχια" δελ" Προψεχτο" χαε" δεντρο" δε" λα" ζονα" δε" ϖιδα" δενοµιναδα" " ∆ΕΣΙΕΡΤΟ"
∆ΕΣΕΧΑ∆Ο"  " ΣΥΒ" ΤΡΟΠΙΧΑΛ" (δδ"  " Σ)" εν" υν" 100%," υνιδαδ" χυψασ" χαραχτερστιχασ"
γενεραλεσ"σον"λασ"σιγυιεντεσ:"

‚ Σε"υβιχα"εν"λα"ρεγι⌠ν"λατιτυδιναλ"συβτροπιχαλ"δελ"Περ"ψ"οχυπα"υν"〈ρεα"δε"33"760"
κµ2.""

‚ Γεογρ〈φιχαµεντε" σε" εξτιενδε" α" λο" λαργο" δελ" λιτοραλ" δεσδε" λοσ" 7≡40&" ηαστα" λοσ"
17≡13&"δε"λατιτυδ"συρ."

‚ Λα" βιοτεµπερατυρα" µεδια" ανυαλ" µ〈ξιµα" εσ" δε" 22,2" γραδοσ" χεντγραδοσ" ψ" λα"
µεδια"µνιµα"δε"17,9"≡Χ."

‚ Ελ"προµεδιο"µ〈ξιµο"δε"πρεχιπιταχι⌠ν" τοταλ"πορ"α〉ο"εσ"δε"44,0"µιλµετροσ"ψ"ελ"
προµεδιο"µνιµο"δε"2,2"µιλµετροσ."

‚ Σεγν"ελ"∆ιαγραµα"δε"Ηολδριδγε,"ελ"προµεδιο"δε"εϖαποτρανσπιραχι⌠ν"ποτενχιαλ"
τοταλ"πορ"α〉ο"ϖαρα"εντρε"32"ψ"µ〈σ"δε"64"ϖεχεσ"ελ"ϖαλορ"δε"λα"πρεχιπιταχι⌠ν,"ψ"πορ"
λο"ταντο,"σε"υβιχαν"εν"λα"προϖινχια"δε"ηυµεδαδ:"∆ΕΣΕΧΑ∆Ο."

4.4.13.5Χαπαχιδαδ"δε"υσο"µαψορ"δε"λα"τιερρα"

Ελ" σιστεµα" δε" χλασιφιχαχι⌠ν" δε" τιερρασ" σεγν" συ" χαπαχιδαδ" δε" υσο" µαψορ" εσ" υν"
ορδεναµιεντο"σιστµιχο,"πρ〈χτιχο"ε"ιντερπρετατιϖο"δε"γραν"βασε"εχολ⌠γιχα,"θυε"αγρυπα"
α" λοσ" διφερεντεσ" συελοσ" χον" ελ" φιν" δε" µοστραρ" συσ" υσοσ," προβλεµασ" ο" λιµιταχιονεσ,"
νεχεσιδαδεσ"ψ"πρ〈χτιχασ"δε"µανεϕο"αδεχυαδο."Εστα"χλασιφιχαχι⌠ν"προπορχιονα"υν"σιστεµα"
χοµπρενσιβλε,"χλαρο,"δε"γραν"ϖαλορ"ψ"υτιλιδαδ"εν" λοσ"πλανεσ"δε"δεσαρρολλο"αγρχολα"ψ"δε"
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αχυερδο"α"λασ"νορµασ"δε"χονσερϖαχι⌠ν"δε"λοσ"συελοσ."Παρα"λα"ιντερπρεταχι⌠ν"πρ〈χτιχα"δελ"
ποτενχιαλ"δε"τιερρασ"σε"ηα"υτιλιζαδο"ελ"Ρεγλαµεντο"δε"Χλασιφιχαχι⌠ν"δε"Τιερρασ"δελ"Περ"
(∆.Σ."Ν≡"0017ど2009どΑΓ)."

Αηορα"βιεν,"δαδο"α"θυε"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"!ΠΜΑ"δε"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"
λνεασ"ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"κς∀"εσ"υν"〈ρεα""πεθυε〉α"ψ"χαε"δεντρο"δε"λα"γραν"ζονα"
υρβανα"δε"Λιµα"Μετροπολιτανα,"εστα"νο"ηα"σιδο"χλασιφιχαδα"σεγν"συ"χαπαχιδαδ"δε"υσο"
µαψορ" εν" ελ" ΜΑΠΑ" ∆Ε" ΧΑΠΑΧΙ∆Α∆" ∆Ε" ΥΣΟ" ΜΑΨΟΡ" ∆Ε" ΛΑΣ" ΤΙΕΡΡΑΣ" ∆ΕΛ" ΠΕΡ∨"
ελαβοραδο" πορ" λα"ΟΝΕΡΝ" εν" 1981," χαταλογ〈νδολα" σιµπλεµεντε" χοµο" ζονα" υρβανο"  "
ινδυστριαλ"(συβζονα"ινδυστριαλ:"ΣΕΤ"ψ"συβζονα"υρβανα:"τενδιδο"δε"λνεασ)."

Σιν"εµβαργο,"σι"νο"σε"χονσιδεραρα"θυε"εστασ"τιερρασ"εστν"δεντρο"δε"υνα"ζονα"υρβανο"ど"
ινδυστριαλ,""δε"αχυερδο"α"συσ"χαραχτερστιχασ"εδαφολ⌠γιχασ"ψ"λα"χορρελαχι⌠ν"χον"λοσ"συελοσ"
δελ"µισµο"οριγεν"εν"συσ"〈ρεασ"χιρχυνδαντεσ,"εστασ"χαεραν"δεντρο"δελ"σιγυιεντε"σιστεµα"
δε"χλασιφιχαχι⌠ν"δε"υσο"µαψορ"δε"αχυερδο"αλ"δελ"µαπα"αρριβα"ινδιχαδο:""

‚ Γρυπο"Α:""Τιερρασ"απτασ"παρα"χυλτιϖοσ"εν"λιµπιο"(ιντενσιϖοσ"ψ"αραβλεσ),""
‚ Συβχλασε"δε"χαλιδαδ"αγρολ⌠γιχα:"1"χον"χαλιδαδ"αγρολ⌠γιχα"αλτα"""
‚ Φαχτορεσ"λιµιταντεσ:"(ρ):"νεχεσιδαδ"δε"ριεγο"

4.4.13.6Υσο"αχτυαλ"δε"λα"τιερρα"

Λα"εϖαλυαχι⌠ν"δε"υσο"αχτυαλ"δε" λα" τιερρα"χοµπρενδε" λα"διφερενχιαχι⌠ν"δε" συσ"διϖερσασ"
φορµασ"δε"υτιλιζαχι⌠ν"ψ"συ"ρεπρεσενταχι⌠ν"χαρτογρ〈φιχα"εν"υν"µαπα"α"εσχαλα"1:25"000,"
υτιλιζ〈νδοσε" χοµο" ρεφερενχια" ελ" Σιστεµα" δε" Χλασιφιχαχι⌠ν" δε" Υσο" Αχτυαλ" δε" λα" Τιερρα"
προπυεστο"πορ"λα"Υνι⌠ν"Γεογρ〈φιχα"Ιντερναχιοναλ"(ΥΓΙ)."

Εστα"ινφορµαχι⌠ν"σοβρε"ελ"υσο"αχτυαλ"δε"λα"τιερρα,"αλ"σερ"ιντεγραδα"χον"λα"προϖενιεντε"δε"
οτρασ"δισχιπλινασ"(συελοσ,"γεοµορφολογα,"ηιδρολογα"ψ"οτροσ)"σερϖιρ〈"δε"πυντο"δε"παρτιδα"
παρα" λα" φορµυλαχι⌠ν" δε" πλανεσ" δε" δεσαρρολλο," προγραµασ" δε" χονσερϖαχι⌠ν" ψ/ο"
ρεχυπεραχι⌠ν"δε"τιερρασ,"ε"ιµπλεµενταχι⌠ν"δε"µεδιδασ"τενδιεντεσ"α"ιµπεδιρ"ο"ατενυαρ"
λοσ"προβαβλεσ"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"νο"δεσεαδοσ"δελ"προψεχτο."

Λα" δετερµιναχι⌠ν" δελ" υσο" δε" λα" τιερρα" σε" ρεαλιζ⌠"µεδιαντε" ελ" εστυδιο" δε" φοτογραφασ"
αρεασ"ε"ιµ〈γενεσ"δε"σατλιτε,"χοµπλεµενταδα"χον"ϖισιτα"δε"χαµπο.""

Λοσ"υσοσ"δε" λα" τιερρα" σε"δελινεαρον"δε"αχυερδο"αλ" σιστεµα"δε"νυεϖε" χατεγορασ"δε" λα"
Υνι⌠ν"Γεογρ〈φιχα"Ιντερναχιοναλ"(ΥΓΙ).""∆ε"εστα"φορµα"σε"δετερµιν⌠"ελ"σιγυιεντε"χυαδρο"
παρα"νυεστρα"〈ρεα"εν"εσπεχφιχο:"

Ταβλα"Ν≡"33:"Γρυπο"δε"υσο"αχτυαλ"δε"λα"τιερρα"
Ν°" Χατεγορασ"δε"λα"ΥΓΙ" ∆εσχριπχι⌠ν"δε"λασ"χατεγορασ"

1" Χεντροσ"ποβλαδοσ" Τερρενοσ"υρβανοσ"ψ/ο"ινδυστριαλεσ"

Εστα" ζονα" δε" ϖιδα" χαρεχε" δε" αχτιϖιδαδ" αγρχολα" ψ" πεχυαρια" πορ" σερ" ζονα" υρβανο"  "
ινδυστριαλ" "ψ"µ〈σ"βιεν,"εν" λοσ"αλρεδεδορεσ,"ελ"υσο"αγροπεχυαριο"σε"υβιχα"εν" λοσ"ϖαλλεσ"
χοστεροσ" θυε" δισπονεν" δε" ριεγο" περµανεντε;" εν" ελλοσ," σε" ηα" δεσαρρολλαδο" υνα"
αγριχυλτυρα"αµπλια"ψ"διϖερσιφιχαδα,"ινχλυψενδο"παστιζαλεσ,"χον"ρενδιµιεντοσ"υνιταριοσ"δε"
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λασ"µ〈σ"ελεϖαδασ"δελ"πασ."Ποτενχιαλµεντε,""εν"λα"µαψορα"δε"λασ"τιερρασ"δε"εστασ"ζονασ"
δε" ϖιδα," αχτυαλµεντε" εριαζασ," εσ" ποσιβλε" µεδιαντε" ριεγο," λλεϖαρ" α" χαβο" ο" φιϕαρ" υνα"
αγριχυλτυρα"δε"χαρ〈χτερ"περµανεντε"ψ"εχον⌠µιχαµεντε"προδυχτιϖα."

4.4.14Εστ〈νδαρ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ"παρα"Συελο"

Λοσ" Εστ〈νδαρεσ" δε" Χαλιδαδ" Αµβιενταλ" παρα" Συελο," σον" απλιχαβλεσ" α" τοδο" προψεχτο" ψ"
αχτιϖιδαδ,"χυψο"δεσαρρολλο"δεντρο"δελ"τερρενο"ναχιοναλ"γενερε"ο"πυεδα"γενεραρ"ριεσγοσ"
δε"χονταµιναχι⌠ν"δελ"συελο"εν"συ"εµπλαζαµιεντο"ψ"〈ρεασ"δε"ινφλυενχια."

Χον"ελ" φιν"δε"χονοχερ" λα"χαλιδαδ"δελ" συελο"χυψα"υβιχαχι⌠ν" σε"µυεστρα"εν" λα" σιγυιεντε"
ταβλα:"

Ταβλα"Ν≡"34:"Χοορδεναδασ"ΥΤΜ""δε"λασ"χαλιχατα"

Χ⌠διγο""
Υβιχαχι⌠ν"δε"λα"χαλιχατα"ΩΓΣ"84"

Ε" Ν" Αλτυρα"
Σ"ど"1" 286"338" 8"668"601" 250"µσνµ."

Λα" µυεστρα" τοµαδα" φυε" ενϖιαδα" αλ" Λαβορατοριο" δε" συελοσ" Ενϖιρονµενταλ" Θυαλιτψ"
Αναλψτιχαλ"Σερϖιχεσ"Σ.Α."(ΕΘΥΑΣ)"δε"λα"χιυδαδ"δε"Λιµα"παρα"ελ"αν〈λισισ,"οβτενινδοσε"λοσ"
σιγυιεντεσ"ρεσυλταδοσ:"

Ταβλα"Ν≡"35:"Χοορδεναδασ"ΥΤΜ""δε"λασ"χαλιχατα"
Φεχηα"δε"Μονιτορεο"

Εσταχι⌠ν" Αρσνιχο
µγ/κγ"ΜΣ

Βαριο"
µγ/κγ"ΜΣ"

Χαδµιο"
µγ/κγ"ΜΣ"

Μερχυριο"
µγ/κγ"ΜΣ"

Πλοµο
µγ/κγ"ΜΣ

22/05/13" Σど1" 141,37 53,9 0,375 140,85" 58,852

ΕΧΑ" 140 2000 22 24" 1200

∆ε" λοσ" ρεσυλταδοσ" οβτενιδοσ" σε" πυεδε" οβσερϖαρ" θυε" εν" λοσ" παρ〈µετροσ" Αρσνιχο" ψ"
Μερχυριο"συπεραν"λοσ"Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ"παρα"συελο."

4.4.14.1Χονχλυσιονεσ"δε"λα"χαραχτεριζαχι⌠ν"δε"συελοσ"

‚ Ελ"νιχο"τιπο"δε"υνιδαδ"φισιογρ〈φιχα"θυε"σε"ιδεντιφιχ⌠"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"
Προψεχτο" φυε"ελ"χορρεσπονδιεντε"α" λα"υνιδαδ"ΠΛΑΝΙΧΙΕ"ΑΛΥςΙΑΛ,"χονσιστεντε"εν"
υνα" υνιδαδ" δε" " φορµα" σεµιπλανα," χον" υνα" ινχλιναχι⌠ν" προµεδιο" δελ" 0" αλ" 4"%"
ηαχια"ελ"Ν" "ΝΩ"(ΠΑ" Α),"περο""χον"λα"εξχεπχι⌠ν"δε"υν"πεθυε〉ο"σεχτορ"υβιχαδο"αλ"
εστε"δε" λα"Αϖ."Ενχαλαδα"εν"δονδε"στα"πενδιεντε"εσταβα"µ〈σ"βιεν"εν"ελ"ορδεν"
δελ"4"ど"8"%."

‚ Γεολ⌠γιχαµεντε,""τοδα"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ""Προψεχτο"εστ〈"εµπλαζαδα"εν""υν"
δεπ⌠σιτο" αλυϖιαλ"δε"εδαδ"Πλειστοχνιχα," χορρεσπονδιεντε" αλ" χονο"δε"δεψεχχι⌠ν"
δελ" ρο" Ρµαχ," ψ" χυψο" εσπεσορ" σε" δεσχονοχε," αυνθυε" σε" χρεε" θυε" εστε" σεα"
ποτεντε" (µαψορ"α" λοσ"200"µ)"δεβιδο"α" συ" χερχανα" χον"ελ" λεχηο"αχτυαλ"δελ" ρο"
Ρµαχ."

‚ Ψ"δεσδε"ελ"πυντο"δε"ϖιστα"γεοµορφολ⌠γιχο,"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"προψεχτο"
σ⌠λο" σε" ρεχονοχι⌠" α" υνα" υνιδαδ" " γεοµορφολ⌠γιχα" σεµιπλανα" α" λα" χυαλ" σε" λα"
δενοµιν⌠"ΠΛΑΝΙΧΙΕ"ΑΛΥςΙΑΛ,"αυνθυε"σι"βιεν,"ηαχια"φυερα"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"
δελ"προψεχτο,"ταντο" "αλ"οεστε,"νορτε"ψ"συρ"σε"ρεχονοχι⌠"αδεµ〈σ"υν"χονϕυντο"δε"
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µοντα〉ασ"αισλαδασ"χονφορµαντεσ"δε"οτρα"υνιδαδ"γεοµορφολ⌠γιχα" λοχαλ"α" λα"θυε"
σε"λα"δενοµιν⌠"ΧΟΛΙΝΑΣ"ΣΥΑςΕΣ"∆Ε"ΡΟΧΑΣ"ΙΝΤΡΥΣΙςΑΣ"

‚ Εν" χυαντο" α" οριγεν" δε" συελοσ," εστοσ" εν" νυεστρα" 〈ρεα" δελ" προψεχτο" ηαν" σιδο"
χλασιφιχαδοσ"χοµο"συελοσ"δεριϖαδοσ"δε"µατεριαλ"αλυϖιαλ"εν"υν"100"%," λοσ"χυαλεσ""
χορρεσπονδεν"αλ"µατεριαλ"οριγιναδο"πορ" λα"δεποσιχι⌠ν"δε"σεδιµεντοσ"φλυϖιαλεσ"α"
λο" λαργο"δελ"χονο"δε"δεψεχχι⌠ν"δελ"ρο"Ρµαχ"(αβανιχο"αλυϖιαλ)"δεσδε"ελ"περοδο"
Πλειστοχενο" ηαστα" ελ" δα" δε" ηοψ," εν" ελ" λυγαρ" θυε" οχυπα" απροξιµαδαµεντε" λα"
αχτυαλ"προϖινχια"δε"Λιµα."

‚ Πορ"οτρο" λαδο,"παρα"φινεσ"δε"χαραχτεριζαχι⌠ν"εδ〈φιχα"δε" λοσ"συελοσ"εν"ελ"〈ρεα"δε"
ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο,"δαδα"λα"ηοµογενειδαδ"δε"συ"συελο"εσ"θυε"σε"ρεαλιζ⌠"υνα"
σολα"χαλιχατα""δε"1"µετρο"δε"προφυνδιδαδ"εν"υν"πυντο"ιντερµεδιο"δε"λα"ρυτα"δελ"
τενδιδο"δε" λα" λνεα"προψεχταδα," "δε" λα"χυαλ"σε"τοµ⌠"υνα"σολα"µυεστρα"δεβιδο"α"
θυε"σολο"σε"ενχοντρ⌠"υνα"σολα"χαπα"χον"λασ"σιγυιεντεσ"χαραχτερστιχασ:"
Ηοριζοντεσ" ενχοντραδοσ:" σ⌠λο" σε" ιδεντιφιχ⌠" υν" ηοριζοντε" ο" χαπα" δε" συελο"
ηοµογνεα."

Εστα"µυεστρα" φυε"ενϖιαδα"αλ"Λαβορατοριο"ΕΘΥΑΣ"δε" λα"χιυδαδ"δε"Λιµα"παρα"συ"αν〈λισισ"
ρεσπεχτιϖο," δελ" χυαλ," δε" αχυερδο" α" συσ" ρεσυλταδοσ" (Ανεξο" Ν≡" 16:" Ρεσυλταδοσ" δε"
λαβορατοριο)" ψ" αλ" Μανυαλ:" Κεψσ" το" Σοιλ" Ταξονοµψ" (Ονχεαϖα" Εδιχι⌠ν," 2010)" δελ"
∆επαρταµεντο" δε" Αγριχυλτυρα" δε" λοσ" Εσταδοσ" Υνιδοσ," ελ" συελο" εξιστεντε" εσ" δελ" τιπο"
ΦΛΥςΙΣΟΛ""Ε∨ΤΡΙΧΟ"(ΦΛε)."

‚ Εν"χυαντο"α"ζονασ"δε"ϖιδα,"σεγν"ελ"ΜΑΠΑ"ΕΧΟΛΓΙΧΟ"∆ΕΛ"ΠΕΡ∨"ελαβοραδο"πορ"
ελ" ΙΝΡΕΝΑ"εν"ελ"α〉ο"1998,"ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"χαε"δεντρο"δε" λα"
ζονα"δε"ϖιδα"δενοµιναδα""∆ΕΣΙΕΡΤΟ"∆ΕΣΕΧΑ∆Ο" "ΣΥΒ"ΤΡΟΠΙΧΑΛ"(δδ" "Σ)"εν"υν"
100"%."

‚ Ασιµισµο," δαδο" α" θυε" ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ" Προψεχτο" !ΠΜΑ" δε" λα" ΣΕΤ"
Ινδυστριαλεσ"ψ" λνεασ"ασοχιαδασ"δε"220"κς"ψ"60"κς∀"εσ"υν"〈ρεα" "πεθυε〉α"ψ"χαε"
δεντρο" δε" λα" γραν" ζονα" υρβανα" δε" Λιµα" Μετροπολιτανα," εστα" νο" ηα" σιδο"
χλασιφιχαδα"σεγν"συ"χαπαχιδαδ"δε"υσο"µαψορ"εν"ελ"ΜΑΠΑ"∆Ε"ΧΑΠΑΧΙ∆Α∆"∆Ε"ΥΣΟ"
ΜΑΨΟΡ" ∆Ε" ΛΑΣ" ΤΙΕΡΡΑΣ" ∆ΕΛ" ΠΕΡ∨" ελαβοραδο" πορ" λα" ΟΝΕΡΝ" εν" 1981,"
χαταλογ〈νδολα"σιµπλεµεντε"χοµο"ζονα"υρβανο" " ινδυστριαλ"(συβζονα" ινδυστριαλ:"
ΣΕΤ"ψ"συβζονα"υρβανα:"τενδιδο"δε"λνεασ)."
Σιν"εµβαργο,"σι"νο"σε"χονσιδεραρα"θυε"εστασ" τιερρασ"εστν"δεντρο"δε"υνα"ζονα"
υρβανο" ど" ινδυστριαλ," " δε" αχυερδο" α" συσ" χαραχτερστιχασ" εδαφολ⌠γιχασ" ψ" λα"
χορρελαχι⌠ν" χον" λοσ" συελοσ" δελ"µισµο" οριγεν" εν" συσ" 〈ρεασ" χιρχυνδαντεσ," εστασ"
χαεραν"δεντρο"δελ"σιγυιεντε"σιστεµα"δε"χλασιφιχαχι⌠ν"δε"υσο"µαψορ"δε"αχυερδο"αλ"
δελ" µαπα" αρριβα" ινδιχαδο:" Γρυπο" Α:" Τιερρασ" απτασ" παρα" χυλτιϖοσ" εν" λιµπιο"
(ιντενσιϖοσ"ψ"αραβλεσ)," "Συβχλασε"δε"χαλιδαδ"αγρολ⌠γιχα:"1"χον"χαλιδαδ"αγρολ⌠γιχα"
αλτα,"Φαχτορεσ"λιµιταντεσ:"(ρ):"νεχεσιδαδ"δε"ριεγο."

‚ Φιναλµεντε,"εν"χυαντο"α"υσοσ"δε"λα"τιερρα"σε"ρεφιερε,"εστα"ζονα"δε"ϖιδα"χαρεχε"δε"
αχτιϖιδαδ"αγρχολα"ψ"πεχυαρια"πορ"σερ"ζονα"υρβανο" "ινδυστριαλ""ψ"µ〈σ"βιεν,"εν"λοσ"
αλρεδεδορεσ,"ελ"υσο"αγροπεχυαριο"σε"υβιχα"εν"λοσ"ϖαλλεσ"χοστεροσ"θυε"δισπονεν"δε"
ριεγο" περµανεντε;" εν" ελλοσ," σε" ηα" δεσαρρολλαδο" υνα" αγριχυλτυρα" αµπλια" ψ"
διϖερσιφιχαδα," ινχλυψενδο" παστιζαλεσ," χον" ρενδιµιεντοσ" υνιταριοσ" δε" λασ" µ〈σ"
ελεϖαδασ"δελ"πασ."Ποτενχιαλµεντε," "εν" λα"µαψορα"δε" λασ"τιερρασ"δε"εστασ"ζονασ"
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δε"ϖιδα,"αχτυαλµεντε"εριαζασ,"εσ"ποσιβλε"µεδιαντε"ριεγο,"λλεϖαρ"α"χαβο"ο"φιϕαρ"υνα"
αγριχυλτυρα"δε"χαρ〈χτερ"περµανεντε"ψ"εχον⌠µιχαµεντε"προδυχτιϖα."

4.4.14.2Βιβλιογραφα"

‚ Βαϖερ,"Λ."∆.;"Ω."Η."Γαρδνερ"ψ"Ω."Ρ."Γαρδνερ."1973."Φσιχα"δε"Συελοσ."1♠."Εδ."εν"
εσπα〉ολ."Υ.Τ.Ε.Η.Α."Μξιχο."529"π."

‚ Υ.Σ.∆.Α."2002."Φιελδ"Βοοκ"φορ"δεσχριβινγ"ανδ"σαµπλινγ"σοιλσ."Νατιοναλ"σοιλ"συρϖεψ"
χεντερ"νατυραλ"ρεσουρχεσ"χονσερϖατιον"σερϖιχε"Υ.Σ."δεπαρτµεντ"οφ"αγριχυλτυρε."

‚ ςαργασ,"Ρ."Ρ"2009."Γυα"παρα" λα"δεσχριπχι⌠ν"δε" συελοσ."Προψεχτο"ΦΑΟどΣΩΑΛΙΜ,"
Ναιροβι,"Κενψα"どΥνιϖερσιδαδ"Μαψορ"δε"Σαν"Σιµ⌠ν,"Βολιϖια""

‚ Υ.Σ.∆.Α." 2010." Σοιλ" Συρϖεψ" Σταφφ." " Κεψσ" το" Σοιλ" Ταξονοµψ." Υνιτεδ" Στατεσ"
∆επαρτµεντ" οφ" Αγριχυλτυρε" (ΥΣ∆Α)." Νατυραλ" Ρεσουρχεσ" Χονσερϖατιον" Σερϖιχε."
Αππενδιξ"Χ."

‚ Υ.Σ.∆.Α." 2004." Σοιλ" Συρϖεψ" Λαβορατορψ" Μετηοδσ" Μανυαλ." Υνιτεδ" Στατεσ"
∆επαρτµεντ"οφ"Αγριχυλτυρε"(ΥΣ∆Α)."Νατυραλ"Ρεσουρχεσ"Χονσερϖατιον"Σερϖιχε."

‚ Ζινχκ,"ϑ.Α."1988."Πηψσιογραπηψ"ανδ"σοιλσ," ΙΤΧ"Λεχτυρ"Νοτε"ΣΟΛ"4.1." Ιντερνατιοναλ"
Ινστιτυτε"φορ"Γεοινφορµατιον"ανδ"Εατη"Οβσερϖαχιον"(ΙΤΧ),"Ενσχηε"(ΝΛ)."156"ππ."

4.5 Μεδιο"Βιολ⌠γιχο"

4.5.1 Γενεραλιδαδεσ"

Λα"Λνεα"Βασε"Βιολ⌠γιχα"δελ"ΠΜΑ"δελ"προψεχτο"ΣΕΤ"Ινδυστριασ"ψ"λνεασ"ασοχιαδασ"δε"220"
κς"ψ"60κς,"δετερµινα"λα"χοµποσιχι⌠ν"ψ"εσταδο"δε"χονσερϖαχι⌠ν"δε"λασ"εσπεχιεσ"δε"φλορα"
ψ"φαυνα"δελ"〈ρεα."

Λα"ινφορµαχι⌠ν"παρα"λα"ελαβοραχι⌠ν"δε"λα"Λνεα"Βασε"Βιολ⌠γιχα"σε"οβτυϖο"δελ"τραβαϕο"δε"
χαµπο"ρεαλιζαδο"ελ"19"δε"µαψο"δελ"πρεσεντε"α〉ο."

Σεγν"ελ"Μαπα"Εχολ⌠γιχο"δελ"Περ,"πυβλιχαδο"πορ"ελ"ΙΝΡΕΝΑ"(1994)"ψ"ελαβοραδο"σοβρε"
λα"βασε"δελ"σιστεµα"δε"χλασιφιχαχι⌠ν"δε"Ηολδριδγε," λα"ζονα"δε"ϖιδα"θυε"χορρεσπονδε"αλ"
〈ρεα" δε" εστυδιο" εσ:" δεσιερτο" δεσεχαδο" Συβτροπιχαλ" (δδどΣ)" ψ" χονσιδερανδο" λα"
ρεγιοναλιζαχι⌠ν"εχολ⌠γιχα,"ελ"〈ρεα"δελ"προψεχτο"σε"υβιχα"εν"λα"εχο"ρεγι⌠ν"δε"∆εσιερτο"δελ"
Παχφιχο"σεγν"Μενδιολα"−"Βραχκ"(2010).""

Λοσ" χοµπονεντεσ"βιολ⌠γιχοσ"θυε" σε" αβορδαν" σον" λα" φλορα" ψ" λα" ϖεγεταχι⌠ν," ψ" λα" φαυνα"
αϖιαρ"εν"〈ρεασ"ϖερδεσ"χρεαδασ"εν"ελ"µεδιο"υρβανο"δε"χαλλεσ"ψ"αϖενιδασ"δεσιγναδασ"παρα"
λα"ινσταλαχι⌠ν"δε"λνεασ"αρεασ"ψ"συβτερρ〈νεασ"ψ"ποστεσ."Λα"ινφορµαχι⌠ν"δεσχριπτιϖα"δε"λα"
φλορα"ψ"ϖεγεταχι⌠ν,"χοµπρενδε"λα"χοµποσιχι⌠ν,"χαραχτερστιχασ"φενοτπιχασ"(δι〈µετρο"δε"
αλτυρα"δε"πεχηο"ψ"αλτυρα" τοταλ),"αβυνδανχια"ψ"πορχενταϕε"δε"χοβερτυρα,"ασ"χοµο"α" λα"
πρεσενχια"δε"εσπεχιεσ" ινχλυιδασ"εν"αλγυνα"χατεγορα"δε"χονσερϖαχι⌠ν"πορ" λα" λεγισλαχι⌠ν"
ναχιοναλ"ο"ιντερναχιοναλ."

Ασιµισµο," δε" λα" φαυνα" αϖιαρ," σε" δεσχριβε" α" νιϖελ" δε" χοµποσιχι⌠ν," αβυνδανχια" ψ"
διϖερσιδαδ." Λοσ" νδιχεσ" δε" διϖερσιδαδ" εµπλεαδοσ" σον" λοσ" δε" ΣηαννονどΩιενερ" (Η&)" ψ"
Σιµπσον" (1ど∆);" ψ" σε" χορροβορα" λα" εξιστενχια" δε" εσπεχιεσ" χον" εστατυσ" εσπεχιαλ" δε"
χονσερϖαχι⌠ν."
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4.5.2 Μτοδοσ"

4.5.2.1 Εταπα"Πρελιµιναρ"

‚ Προγραµαχι⌠ν" ψ" οργανιζαχι⌠ν" δε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" παρα" ελ" εστυδιο" δε" χαµπο" ψ"
προπυεστα"δε"υβιχαχι⌠ν"δε"λοσ"λυγαρεσ"δε"µυεστρεο"βιολ⌠γιχο."

‚ Ρεχοπιλαχι⌠ν"ψ"αν〈λισισ"πρελιµιναρ"δε"λα"φλορα"ψ"τιποσ"δε"ϖεγεταχι⌠ν"εν"λα"ρεσπεχτιϖα"
Εχο" ρεγι⌠ν" (Βραχκ" −" Μενδιολα" (2010)" ψ" λασ" " ζονασ" δε" ϖιδα" (Ηολδριδγε," 1967)" δε"
αχυερδο" α" µαπασ" τεµ〈τιχοσ" ρεφερενχιαλεσ" (Μαπα" εχολ⌠γιχο" δελ" Περ" ψ" συ" Γυα"
∆εσχριπτιϖα,"ΙΝΡΕΝΑ,"1994),"ασ"χοµο"ταµβιν"δε"λα"φαυνα."

Πρεπαραχι⌠ν" δελ" µατεριαλ" λογστιχο," µατεριαλ" τχνιχο" θυε" χοµπρενδε" λασ" φιχηασ" δε"
ρεγιστρο"χυαλιτατιϖο"ψ"χυαντιτατιϖο,"µατεριαλεσ"δε"µυεστρεο"δε" λοσ"γρυποσ"βιολ⌠γιχοσ"ψ"
εθυιποσ"παρα"ελ"χυµπλιµιεντο"δε"λοσ"οβϕετιϖοσ"δελ"πρεσεντε"εστυδιο."

4.5.2.2 Εταπα"δε"Χαµπο"

∆ισπονιενδο"δελ"µαπα"δε"υβιχαχι⌠ν"δελ"Προψεχτο"ψ"ΓΠΣ,"σε"χορριγε" λα"υβιχαχι⌠ν"δε" λοσ"
πυντοσ" δε" µυεστρεο" εν" λασ" ζονασ" δε" ινφλυενχια," 〈ρεασ" ϖερδεσ" εν" λα" λνεα" αρεα" ψ"
συβτερρ〈νεα,"ψ"ποστεσ"προψεχταδοσ"δε"60"κς"εν"λασ"σιγυιεντεσ"αϖενιδασ:"

‚ Αϖενιδα"Σεπαραδορα"Ινδυστριαλ"ψ"ςιϖιενδα"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"λα"Μολινα,"
‚ Αϖενιδα"Λοσ"Φρυταλεσ"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"Ατε"ςιταρτε,"
‚ Χαλλε"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα,"Λοσ"Ευχαλιπτοσ,"Σαντιαγο"δε"Χηυχο,"Λα"Χυλτυρα"Ηυαρι"

ψ"Αϖενιδα"Λοσ"Χηανχασ"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα."

Ελ"εστυδιο"δε"χαµπο,"σε"ρεαλιζ⌠"ελ"19"δε"µαψο"δελ"α〉ο"2013.""

Φλορα"

Λα"φλορα"εν"λασ"〈ρεασ"ϖερδεσ,"εστ〈ν"χιρχυνσχριτασ"εν"βερµασ"υβιχαδασ"εν"ελ"χεντρο"δε"λασ"
αϖενιδασ" αντεσ" µενχιοναδασ" εξχεπτο" εν" λα" Χαλλε" Ροδργυεζ" δε" Μενδοζα" θυε" σε"
ενχυεντρα" χοντιγυα" α" υνα" παρεδ" ο"µυρο" δε" προπιεδαδ" δε" Λυζ"∆ελ" Συρ" (Συβεσταχι⌠ν"
Ινδυστριαλεσ)."

Παρα"λα"εϖαλυαχι⌠ν"χυαντιτατιϖα,"ψ"οβτενερ"δατοσ"δε"αβυνδανχια"δε"ινδιϖιδυοσ"(〈ρβολεσ"ψ"
αρβυστοσ)" ψ"εν" τρµινοσ"δε" χοβερτυρα"δε" λασ"εσπεχιεσ" ϖεγεταλεσ" (〈ρβολεσ," αρβυστοσ" ψ"
ηιερβασ)"πρεσεντεσ"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"προψεχτο"(〈ρεασ"ϖερδεσ"εν"λασ"βερµασ),"
σε"υτιλιζαρον"τρανσεχτοσ"(2"ξ"30"µ"="60"µ2)""διφερενχι〈νδοσε"ελ"ρεγιστρο"σεγν"συ"εστρατο"
(αρβ⌠ρεο," αρβυστιϖο," ηερβ〈χεο)." Χοµπλεµενταν" λα" ινφορµαχι⌠ν," χαραχτερστιχασ"
φενοτπιχασ"δε"λασ"εσπεχιεσ"ϖεγεταλεσ"(αλτυρα"τοταλ"απροξιµαδα"δε"〈ρβολεσ"ψ"αρβυστοσ,"ψ"
δι〈µετρο"δε"αλτυρα"δε"πεχηο"="∆ΑΠ"παρα"〈ρβολεσ)"εν"χαδα"υνιδαδ"δε"µυεστρεο."

Σε"εστιµ⌠"χονϖενιεντε"δεφινιρ"ελ"ανχηο"δελ"τρανσεχτο"δε"2"µετροσ"χονσιδερανδο"θυε"λασ"
βερµασ"διφιερεν"χονσιδεραβλεµεντε,"χοµο"σε"απρεχια"εν"λα"σιγυιεντε"ταβλα."

Ταβλα"Ν≡"36"Αµπλιτυδ"δε"λασ"βερµασ"εν"λοσ"Τρανσεχτοσ"(Τ)""
Ανχηο"δε"λασ"Βερµασ"εν"Αϖενιδασ"ψ"Χαλλεσ

(µ)"
Τ1" Τ2" Τ3" Τ4" Τ5 Τ6 Τ7 Τ8 Τ9 Τ10" Τ11" Τ12
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50" 8" 8,74" 1,5" 4,3 7 5 6 2,3 3" 3,47" 3,26

Σε"δεσιγναρον"υν"τοταλ"δε"15"υνιδαδεσ"δε"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ϖεγεταχι⌠ν"(Ταβλα"Ν≡"36"ψ"
Ανεξο"Ν≡"9),"δονδε"σε"ρεαλιζαρον"λασ"εϖαλυαχιονεσ"χυαντιτατιϖασ"(Τρανσεχτοσ"="Τ:"Τ1"αλ"
Τ12)"ψ"χυαλιτατιϖασ"(Πυντοσ"="Π1"αλ"Π3)."""

Λασ"εϖαλυαχιονεσ"χυαλιτατιϖασ,"χοµπρενδε" λα"δεσχριπχι⌠ν"δε" λασ"ζονασ"εν" λασ"χυαλεσ"σε"
ενχοντρ⌠" 〈ρεασ" ϖερδεσ" εν" βερµασ" δε" µενοσ" δε" 0,50" µ" δε" ανχηο" (χοσταδο" δε" λα"
Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριασ)"εν"ελ"Πυντο"3,""ψ"εν"ζονασ"δονδε"νο"σε"ενχοντρ⌠"〈ρεασ"ϖερδεσ"
(Πυντοσ"1"ψ"2)."
Ταβλα"Ν≡"37"Υβιχαχι⌠ν"δε"λασ"Υνιδαδεσ"δε"µυεστρεο"δε"Φλορα"ψ"ςεγεταχι⌠ν"

Υνιδαδ"δε"Μυεστρεο" Χοορδεναδασ"ΥΤΜ
Υβιχαχι⌠ν"

Ε" Ν

Τ1" Ινιχιο" 286155" 8665548
Σεπαραδορεσ"Ινδυστριαλ"

Φιν" 286191" 8665560

Τ2" Ινιχιο" 286039" 8665786

Αϖενιδα"Λοσ""Φρυταλεσ"Φιν" 286057" 8665759

Τ3" Ινιχιο" 285935" 8665989

Φιν" 285951" 8665960

Π1" Πυντο" 285754" 8666484

Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριασ"φρεντε"α"Χαρρετερα"ΧεντραλΠ2" Πυντο" 285663" 8666440

Π3" Πυντο" 285728" 8666575 Χοσταδο"δε"Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριασ"

Τ4" Ινιχιο" 285205" 8667756
Χαλλε"Λοσ"Ευχαλιπτοσ"

φιν" 285233" 8667768

Τ5" Ινιχιο" 285282" 8667986
Χαλλε"Σαντιαγο"δε"Χηυχο"

Φιν" 285253" 8667998

Τ6" Ινιχιο" 285458" 8668057
Αϖενιδα"Λα"Χυλτυρα"Ηυαρι"

Φιν" 285446" 8668084

Τ7" Ινιχιο" 285424" 8668195

Αϖενιδα"Λοσ"Χηανχασ"

Φιν" 285452" 8668206

Τ8" Ινιχιο" 286112" 8668493

Φιν" 286140" 8668504

Τ9" Ινιχιο" 286715" 8668736

" Φιν" 286744" 8668745

Τ10" Ινιχιο" 286848" 8668784

Φιν" 286878" 8668787

Τ11" Ινιχιο" 287206" 8668848

Φιν" 287234" 8668856

Τ12" Ινιχιο" 287530" 8668965

Φιν" 287558" 8668973

∆ε" λασ" εσπεχιεσ" ϖεγεταλεσ" ρεγιστραδασ" εν" λοσ" τρανσεχτοσ," σε" χολεχταν" µυεστρασ," ψ" σε"
προχεσαν" σιγυιενδο" λα" µετοδολογα" δεσχριτα" πορ" Χερρατε" (1964)." Σε" λεσ" ασιγν⌠" υν"
νµερο" δε" χολεχτα," λυεγο" φυερον" πρενσαδασ" εν" παπελ" περι⌠διχο" ψ" πρεσερϖαδασ" χον"
αλχοηολ"αλ"60%."∆ε"εσα"φορµα"φυερον"χολοχαδοσ"εν"βολσασ"δε"πολιετιλενο"ψ"ασεγυραδασ"
ηερµτιχαµεντε"χον"ελ"φιν"δε"εϖιταρ"λα"εϖαποραχι⌠ν"δελ"αλχοηολ."Ποστεριορµεντε"φυερον"
τρασλαδαδοσ"παρα"ελ"σεχαδο"ψ"τραταµιεντο"ταξον⌠µιχοどσιστεµ〈τιχο."

Φαυνα"

Εν" λασ"〈ρεασ"ϖερδεσ," ζονασ"δε" ινφλυενχια"δελ"προψεχτο," σε"εσταβλεχεν" λασ"υνιδαδεσ"δε"
µυεστρεο"παρα" λα"εϖαλυαχι⌠ν" χυαντιτατιϖα"δε" λα" φαυνα"αϖιαρ" (Ταβλα"Ν≡"38),"πρινχιπαλ"ψ"
νιχο"γρυπο"βιολ⌠γιχο"ρεπρεσεντατιϖο"δυραντε"λα"εϖαλυαχι⌠ν"(Ανεξο"Ν≡"10)."
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Ελ"ρεγιστρο"δε"λασ"αϖεσ"υσυαριασ"δε"λασ"〈ρεασ"ϖερδεσ,"σε"ρεαλιζ⌠"α"παρτιρ"δε"λασ"07:00"αµ"
ηαστα" λασ"13:00"πµ."Ελ"µτοδο"δε"ρεγιστρο,"εν" λασ"υνιδαδεσ"δε"µυεστρεο:"Π1"α"Π3"φυε"
πορ"πυντοσ."Εν" λασ"υνιδαδεσ"δε"µυεστρεο"Τ1"α"Τ12," φυε"µεδιαντε"τρανσεχτοσ"δε" λνεα""
(Ριϖεροσ"−"Χαστα〉εδα,"1998),"υτιλιζαδο"παρα"ελ"χενσο"δε"αϖεσ"εν"εσπαχιοσ"αβιερτοσ"χον"
ϖεγεταχι⌠ν."Σε"ρεχορρε"α"πιε"χαδα"τρανσεχτο"δε"100"µ"δε"λονγιτυδ."Εν"αµβοσ"χασοσ,"χον"
ελ" αποψο" δε" βινοχυλαρεσ" δε" 10" ξ" 50," σε" ανοτα" εν" φορµατοσ" δε" χενσο" (ιδεντιφιχαχι⌠ν"
πρελιµιναρ)" λασ"εσπεχιεσ"δε" αϖεσ"οβσερϖαδασ" ψ"εσχυχηαδασ,"νµερο"δε" ινδιϖιδυοσ"δε"
υνα"δετερµιναδα"εσπεχιε,"ψ"αλγυνα"εϖιδενχια"δε"ρεπροδυχχι⌠ν"(νιδοσ,"χρασ),"ρεγυργιτο"ψ"
φεχασ."⊃στα"ινφορµαχι⌠ν,"αδεµ〈σ"δε"λοσ"ρεγιστροσ"φοτογρ〈φιχοσ"θυε"ινχλυψεν"λασ"εσπεχιεσ"
θυε"νο"σε" ιδεντιφιθυεν"εν"χαµπο,"σον" ιµπορταντεσ"παρα" λα" ιδεντιφιχαχι⌠ν"ποστεριορ"δε"
λασ"εσπεχιεσ."

Ταβλα"Ν≡"38:"Υνιδαδεσ"δε"Μυεστρεο"δε"λα"Φαυνα"
Υνιδαδεσ"δε"Μυεστρεο"

Χοορδεναδασ"ΥΤΜ
Υβιχαχι⌠ν"

Ε Ν

1" Τ"ど"1"
Ινιχιο 286130 8665544

Σεπαραδορεσ"Ινδυστριαλ"
Φιν" 286232 8665579

2" Τ"ど"2"
Ινιχιο 286039 8665786

Αϖενιδα""Λοσ"Φρυταλεσ"
Φιν" 286074 8665692

3" Τ"ど"3"
Ινιχιο 285951 8665960

Φιν" 285907 8666054

4" Π1" Πυντο 285754 8666484 Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριασ"φρεντε"
α"Χαρρετερα"Χεντραλ"5" Π2" Πυντο 285663 8666440

6" Π3" Πυντο" 285728" 8666575" Χοσταδο"δε"Συβεσταχι⌠ν"
Ινδυστριασ"

7" Τ"ど"4"
Ινιχιο 285205 8667756

Χαλλε"Λοσ"Ευχαλιπτοσ"
Φιν" 285300 8667797

8" Τ"ど"5"
Ινιχιο 285282 8667986

Χαλλε"Σαντιαγο"δε"Χηυχο"
Φιν" 285191 8668027

9" Τ"ど"6"
Ινιχιο 285458 8668057

Αϖενιδα"Λα"Χυλτυρα"Ηυαρι"
Φιν" 285417 8668148

10" Τ"ど"7"
Ινιχιο 285424 8668195

Αϖενιδα"Λοσ"Χηανχασ"

Φιν" 285516 8668237

11" Τ"ど"8"
Ινιχιο 286112 8668493

Φιν" 286205 8668531

12" Τ"ど"9"
Ινιχιο 286703 8668731

Φιν" 286801 8668767

13" Τ"ど"10"
Ινιχιο 286848 8668784

Φιν" 286948 8668787

14" Τ" "11"
Ινιχιο 287206 8668848

Φιν" 287301 8668880

15" Τ" "12"
Ινιχιο 287530 8668965

Φιν" 287626 8668996

4.5.2.1 Εταπα"δε"Γαβινετε"

Χλασιφιχαχι⌠ν"δε"λα"Φλορα,"Χαραχτερστιχασ"Φενοτπιχασ,"Αβυνδανχια,"Χοβερτυρα,"
ψ"Εσπεχιεσ"Αµεναζαδασ""

Λα" δετερµιναχι⌠ν" δε" λασ" εσπεχιεσ" δε" φλορα," φυε" ινιχιαδα" εν" ελ" χαµπο" µεδιαντε"
οβσερϖαχι⌠ν" δε" λασ" χαραχτερστιχασ" µορφολ⌠γιχασ" δε" λασ" ηοϕασ," χαραχτερστιχασ"
οργανολπτιχασ" (φορµα,"δυρεζα,"πρεσενχια"δε" λ〈τεξ,"αροµα,"ετχ.)."Εν"ελ"χασο"δε"νο" σερ"
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ποσιβλε" λα" ιδεντιφιχαχι⌠ν" εν" ελ" χαµπο," σε" χολεχταρον" µυεστρασ" βοτ〈νιχασ" παρα" λα"
δετερµιναχι⌠ν"εν"ελ"ηερβαριο"ψ/ο"γαβινετε,"χον"λα"υτιλιζαχι⌠ν"δε"λιτερατυρα"εσπεχιαλιζαδα"
δε" φλορα" περυανα." Λασ" εσπεχιεσ" ταξον⌠µιχασ," σε" χλασιφιχαν" βαϕο" ελ" σιστεµα" Χρονθυιστ,"
τοµανδο"λασ"µοδιφιχαχιονεσ"δελ"σιστεµα"ΑΠΓ"ΙΙΙ"(Στεϖενσ,"2001"ονωαρδσ)."Εστε"σιστεµα,"
εσ"ελ"µ〈σ"υτιλιζαδο"εν"λασ"λτιµασ"πυβλιχαχιονεσ"ναχιοναλεσ"ε"ιντερναχιοναλεσ"δε"λα"φλορα"
δελ"Περ┻"
Ελ"εστυδιο"δε"λασ"χοµυνιδαδεσ"ϖεγεταλεσ"µεδιαντε"ελ"µτοδο"δε"τρανσεχτοσ"λινεαλεσ""δε"
30" ξ" 2"µ" (60"µ2)" υβιχαδοσ" δε" φορµα" αλεατορια," περµιτιρ〈" δετερµιναρ" ελ" νµερο" δε"
ινδιϖιδυοσ" δε" 〈ρβολεσ" ψ" αρβυστοσ" πορ" υνιδαδ" δε"µυεστρεο" (αβυνδανχια)."Ασ"µισµο,"
δατοσ"προµεδιο"δε"αλτυρασ"ψ""∆ΑΠ"(δι〈µετρο"δε"αλτυρα"δε"πεχηο),""ψ"χον"ελ"ρεγιστρο"δελ"
〈ρεα" θυε" προψεχτα" λα" χοπα" δε" λασ" εσπεχιεσ" ϖεγεταλεσ," οβτενερ" ελ" πορχενταϕε" δε"
χοβερτυρα,"υνα"εστιµαχι⌠ν" ινδιρεχτα"δε" λα"δενσιδαδ." "∆ε" λα"µισµα"µανερα,"ελ"ρεγιστρο"
δελ"〈ρεα"προψεχταδα"δε"λασ"ηιερβασ,"δενοµιναδασ"χυβρεσυελοσ,"ψ"δε"αλτυρασ"ινφεριορεσ"α"
λοσ"0,50"µ," σε"δετερµινα" λα" χοβερτυρα"εν"πορχενταϕε" (Ματτευχχι"−"Χολµα,"1982)." Λα"
λνεα"πατρ⌠ν"παρα"λα"εϖαλυαχι⌠ν"σε"οβσερϖα"εν"λα"σιγυιεντε"φιγυρα."

Φιγυρα"Ν≡"8:Υβιχαχι⌠ν"δε"υνιδαδ"δε"µυεστρεο"

"

Παρα" ελ" αν〈λισισ" δε" λασ" εσπεχιεσ" δε" φλορα" χον" εστατυσ" δε" χονσερϖαχι⌠ν" εσπεχιαλ," σε"
χοντρασταρον" χον" λασ" λιστασ" ναχιοναλεσ" ε" ιντερναχιοναλεσ" δε" φλορα" προτεγιδα." Παρα" ταλ"
εφεχτο"σε"υτιλιζαρον" λοσ" λισταδοσ"δε"εσπεχιεσ"ϖεγεταλεσ"θυε"σε"ενχυεντραν"χιταδασ"εν"ελ"
∆εχρετο" Συπρεµο" Ν≡043ど2006どΑΓ" δελ" 13" δε" ϑυλιο" δελ" 2006" δονδε" σε" απρυεβα" λα"
χατεγοριζαχι⌠ν"δε"εσπεχιεσ"δε" φλορα"αµεναζαδα," " λοσ"Απνδιχεσ" Ι," ΙΙ"ψ" ΙΙΙ"δελ"Χοµερχιο"
Ιντερναχιοναλ"δε"Εσπεχιεσ"Αµεναζαδασ,"ΧΙΤΕΣ"ψ"λα"λιστα"ροϕα"δε"Υνι⌠ν"Ιντερναχιοναλ"δε"λα"
Χονσερϖαχι⌠ν"δε"λα"Νατυραλεζα,"ΥΙΧΝ."

Χλασιφιχαχι⌠ν"δε"Φαυνα,"∆ιϖερσιδαδ"ψ"Εσπεχιεσ"Αµεναζαδασ"

Παρα" δετερµιναρ" λασ" εσπεχιεσ" δε" αϖεσ" ρεγιστραδασ," σε" υτιλιζαν" γυασ" δε" ιδεντιφιχαχι⌠ν"
εσπεχιαλιζαδασ"(Σχηυλενβεργ"−"χολαβ.,"2010,"Χλεµεντσ,"ϑ."Φ."−"Ν."Σηανψ,"2001)"ψ"χον" λα"
ινφορµαχι⌠ν"δε"αβυνδανχια"δε" ινδιϖιδυοσ"δεντρο"δε"χαδα"εσπεχιε,"σε"εϖαλυ⌠"ελ" νδιχε"
δε"διϖερσιδαδ."Παρα"ελ"αν〈λισισ,"σε"υτιλιζαν"λοσ"νδιχεσ"δε"ΣηαννονどΩιενερ"(Η×)"ψ"Σιµπσον"
(1ど∆)." " Ελ" αν〈λισισ" δε" λοσ" δατοσ" σε" ρεαλιζ⌠" υτιλιζανδο" ελ" προγραµα" ΠΑΣΤ" ϖερσι⌠ν" 1,56β"
Ηαµµερ"ετ"αλ"(2001)."
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Ελ"⊆νδιχε"δε"διϖερσιδαδ"δε"Σηαννον" "Ωεαϖερ"(Η×),"εσ"χονοχιδο"χοµο"υνα"µεδιδα"δε"λα"
ηετερογενειδαδ" δε" λα" διϖερσιδαδ" (διϖερσιδαδ" αλφα)," πυεσ" δεπενδε" δελ" νµερο" δε"
εσπεχιεσ"ψ"δε"λα"αβυνδανχια"δε"χαδα"υνα"δε"ελλασ,"εσ"δεχιρ,"ελ"νδιχε"αυµενταρ〈"σι"ηαψ"
υν"µαψορ"νµερο"δε"εσπεχιεσ"(ριθυεζα)"ψ"σι"χαδα"εσπεχιε"ποσεε"υν"νµερο"σιµιλαρ"δε"
ινδιϖιδυοσ"(εθυιδαδ)."Συσ"ϖαλορεσ"φλυχταν"εντρε"0" "5"(0"ど"1"βιτσ/ινδ:"διϖερσιδαδ"εσχασα;"
δε"1"α"2"βιτσ/ινδ:"διϖερσιδαδ"µεδια"ψ"δε"2"α"µ〈σ"βιτσ/ινδ:"διϖερσιδαδ"αλτα)."

Χυαντο" µ〈σ" χερχανο" α" 5," εσε" ϖαλορ" νοσ" ινδιχα" θυε" σε" τρατα" δε" υν" εχοσιστεµα" µυψ"
χοµπλετο,"ταντο"εν"εσπεχιεσ"χοµο"εν"ριθυεζα"δε"λασ"µισµασ."

⊆νδιχε"δε"ΣηαννονどΩιενερ:" "Η&"="どпπι"λν(πι)"

∆ονδε:" πι" ="Προβαβιλιδαδ"δε" ενχοντραρ" α" λα" εσπεχιε" ψ/ο"προπορχι⌠ν"δελ"
νµερο"δε"ινδιϖιδυοσ"δε"λα"εσπεχιε"ι"χον"ρεσπεχτο"αλ"τοταλ."

λν"="Λογαριτµο"νατυραλ"

Ελ" ⊆νδιχε"δε" Σιµπσον" (1ど∆)," Ινδιχα" λα"προβαβιλιδαδ"δε"θυε"δοσ" ινδιϖιδυοσ" τοµαδοσ"αλ"
αζαρ" δε" υνα" µυεστρα" σεαν" δε" λα" µισµα" εσπεχιε;" εστ〈" φυερτεµεντε" ινφλυιδο" πορ" λα"
ιµπορτανχια"δε"λασ"εσπεχιεσ"µ〈σ"δοµιναντεσ.""ςαρα"εντρε"0"ψ"1,"χυαντο"µ〈σ"πρ⌠ξιµο"α"
1"ηαψ"µαψορ"εθυιδαδ"εν"ελ"νµερο"δε"ινδιϖιδυοσ"πορ"εσπεχιε."

⊆νδιχε"δε"Σιµπσον"(1ど∆):" " 1ど∆"="пπι2"

∆ονδε:" πι" =" αβυνδανχια" προπορχιοναλ" δε" λα" εσπεχιε" ι," εσ" δεχιρ," ελ" νµερο" δε"
ινδιϖιδυοσ"δε"λα"εσπεχιεσ"ι"διϖιδιδο"εντρε"ελ"νµερο"τοταλ"δε"ινδιϖιδυοσ"δε"λα"µυεστρα.""

Εν"χυµπλιµιεντο"δε" λα"νορµατιϖα"δε"χονσερϖαχι⌠ν"ψ"προτεχχι⌠ν"δε"εσπεχιεσ"δε"φαυνα,""
σε"χοτεϕα"λασ"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ"ρεγιστραδασ"εν"ελ"πρεσεντε"εστυδιο,"χον"λασ"λιστασ"δελ""∆."Σ."
Ν≡034ど2004どΑΓ" δε" Χατεγοριζαχι⌠ν" δε" Εσπεχιεσ" Αµεναζαδασ" δε" Φαυνα" σιλϖεστρε"
(ΙΝΡΕΝΑ,"2004),"Απνδιχεσ"Ι,"ΙΙ"ψ"ΙΙΙ"δε"ΧΙΤΕΣ"ψ"λιστα"ροϕα"δε"λα"ΥΙΧΝ."

4.5.3 Φορµαχι⌠ν"Εχολ⌠γιχα"

4.5.3.1 Εχο"ρεγι⌠ν"

∆ε"αχυερδο"αλ"µαπα"δε"Εχο" ρεγιονεσ"δελ"Περ,"ελαβοραδο"πορ"ελ" Ινστιτυτο"Γεογρ〈φιχο"
Ναχιοναλ"(ΙΓΝ),"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"προψεχτο"Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"δε"
60"κς,"(Ρεγι⌠ν"Λιµα),"σε"ενχυεντρα"εν"λα""Εχο"ρεγι⌠ν"∆εσιερτο"δελ"Παχφιχο."

Ελ"∆εσιερτο"δελ"Παχφιχο"φορµα"υνα""ανγοστα"φρανϕα"α"λο"λαργο"δε"λα"χοστα"δε"30"α"60"κµ"
δε"ανχηο"ψ"ηαστα"λοσ"600"α"1000"µσνµ.""Ελ"χλιµα"εν"λα"προϖινχια"δε"Λιµα,"Ρεγι⌠ν"Λιµα,"
εσ"〈ριδο"σεµιどχ〈λιδο,"µυψ"σεχο"(δεσρτιχο"α"〈ριδο"συβτροπιχαλ),"χον"δεφιχιενχια"δε"λλυϖιασ"
δυραντε" τοδο" ελ" α〉ο" (ΣΕΝΑΜΗΙ)." Σολο" σε" πρεσενταν" λλοϖιζνασ" λιγερασ" ψ" αµβιεντε"
ατµοσφριχο"ηµεδο."Εν" συελοσ"δεσρτιχοσ"αρενοσοσ"πρεδοµινα" λα" φορµαχι⌠ν"ϖεγεταλ"
δεσιερτοσ,"σιν"ϖεγεταχι⌠ν."
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4.5.3.2 Ζονα"δε"ςιδα"

∆εσιερτο"∆εσεχαδο"Συβτροπιχαλ"(δδ"┽"Σ)"

Σε" διστριβυψε" εν" λα" φρανϕα" λατιτυδιναλ" συπτροπιχαλ" δελ" πασ" α" λο" λαργο" δελ" λιτοραλ"
χοµπρενδιενδο"πλανιχιεσ"ψ"παρτεσ"βαϕασ"δε" λοσ"ϖαλλεσ"χοστεροσ"δεσδε"ελ"νιϖελ"δελ"µαρ"
ηαστα"λοσ"1800"µσνµ."Γεογρ〈φιχαµεντε"σε"εξτιενδε"δεσδε"λοσ"7≡40&"ηαστα"λοσ"17≡13&"δε"
Λατιτυδ"Συρ."""Λα"βιοτεµπερατυρα"µεδια"ανυαλ"µ〈ξιµα"εσ"δε"22,2≡Χ"ψ"λα"µεδια"µνιµα,"
δε" 17,9≡Χ." Ελ" προµεδιο"µ〈ξιµο" δε" πρεχιπιταχι⌠ν" τοταλ" πορ" α〉ο" εσ" δε" 44,0"µµ" ψ" ελ"
προµεδιο"µνιµο"εσ"δε"2,2"µµ."Ελ"προµεδιο"δε"εϖαποτρανσπιραχι⌠ν"ποτενχιαλ" τοταλ"
πορ"α〉ο"ϖαρα"εντρε"32"ψ"µ〈σ"δε"64"ϖεχεσ"ελ"ϖαλορ"δε"λα"πρεχιπιταχι⌠ν,"ψ"πορ"λο"ταντο,"σε"
υβιχα"εν"λα"προϖινχια"δε"ηυµεδαδ:"∆εσεχαδο."""

Εν"εστα"ζονα"δε"ϖιδα,"δε"ρελιεϖε"τοπογρ〈φιχο"πλανο"α"λιγεραµεντε"ονδυλαδο,"ϖαριανδο"α"
αβρυπτο" εν" χερροσ" αισλαδοσ," λα" ϖεγεταχι⌠ν" χασι" νο" εξιστε" ο" εσ"µυψ" εσχασα," χοµο" λασ"
εσπεχιεσ"δε"πλαντασ"ηαλ⌠φιτασ"διστριβυιδασ"εν"πεθυε〉οσ"αγρεγαδοσ"δεντρο"δελ"εξτενσο"
αρεναλ"γρισ〈χεο"ε⌠λιχο."

4.5.4 Φλορα"

4.5.4.1 Φορµ αχι⌠ν"ςεγεταλ"

Λασ" χαραχτερστιχασ" δε" εστρυχτυρα" δε" λα" ϖεγεταχι⌠ν," χοµποσιχι⌠ν" ψ" συελο," ψ" τοµανδο"
χοµο"ρεφερενχια" λοσ"εστυδιοσ"δε"Ωεβερβαυερ"(1945),"θυιεν"χοµο"παρτε"δε"συ"εστυδιο"
δε"χαραχτεριζαχι⌠ν"φιτογεογρ〈φιχα"δελ"Περ"δεσχριβε" λασ"φορµαχιονεσ"ϖεγεταλεσ"παρα" λασ"
ϖερτιεντεσ"οχχιδενταλεσ,"ψ"Φερρεψρα"(1983)"θυε"δεσχριβε"λοσ"τιποσ"δε"ϖεγεταχι⌠ν"παρα"λα"
χοστα" περυανα," ποδεµοσ" δεχιρ" θυε" δεντρο" δε" λα" ζονα" δε" εστυδιο," ενχοντραµοσ" λα"
υνιδαδ"δε"ϖεγεταχι⌠ν"δεσιερτο."

∆εσιερτο"

Εστε"τιπο"δε"υνιδαδ"δε"ϖεγεταχι⌠ν"εσ"χαραχτερστιχο"πορ"συ"αριδεζ"ψ"εσχασα"πρεσενχια"δε"
ϖεγεταχι⌠ν," λλεγανδο"ηαστα" λοσ"1800"µετροσ."Εν"ελ" "〈ρεα"δελ"προψεχτο,"εν" λα"χιυδαδ"δε"
Λιµα" Μετροπολιτανα," ελ" χρεχιµιεντο" υρβανο," σε" αρµονιζα" ψ" ενριθυεχε" ελ" παισαϕε,"
χρεανδο"〈ρεασ"ϖερδεσ,"εν"εσπαχιοσ"δεσιγναδοσ"πορ"λασ"αυτοριδαδεσ"Μυνιχιπαλεσ."

Συελοσ"δεσρτιχοσ"φερτιλιζαδοσ"χον"αβονοσ"πρεπαραν"λα"τιερρα"παρα"ελ"χυλτιϖο"δε"εσπεχιεσ"
ϖεγεταλεσ"(ηιερβασ,"αρβυστοσ"ψ"〈ρβολεσ),"εν"εσπαχιοσ"χερχαδοσ"πορ"βερµασ,"µεδιο"φσιχο"
θυε"δελιµιτα"αλ"〈ρεα"ϖερδε"δε"λασ"πιστασ."

Εν"ελ"τρανσεχτο"Τ1"(Αϖενιδα"Σεπαραδορεσ"Ινδυστριαλεσ)"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"λα"Μολινα"(Φιγυρα"
Ν≡"8,"λα"αµπλιτυδ"δελ"ανχηο"δε"λα"βερµα"(0,50"µ),"περµιτε"ελ"δεσαρρολλο"δε"〈ρβολεσ"θυε"
αλχανζαν" λοσ" 15" µ" δε" αλτυρα" ο" µ〈σ," ψ" ρεπρεσεντα" υν" 〈ρεα" βοσχοσα" αισλαδα" δε" λασ"
αχτιϖιδαδεσ" δε" λα" χιυδαδ" θυε" γενεραν" ρεσιδυοσ" σ⌠λιδοσ" ψ" λθυιδοσ," ψ" χονταµιναχι⌠ν"
σονορα."

Εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ2"ψ"Τ3"(Αϖενιδα"Λοσ"Φρυταλεσ),""ελ"ανχηο"δε"λασ"βερµασ"σε"ρεδυχε"α"8"ψ"
8,75"µ"ρεσπεχτιϖαµεντε"(Φιγυρα"Ν≡"9)."Λασ"εσπεχιεσ"αρβ⌠ρεασ"υτιλιζαδοσ"ψ"δισπυεστοσ"α"
χριτεριο," ψ" ϖεγεταχι⌠ν" δε" χοβερτυρα" (παστο)," πρεσενταν" µαντενιµιεντο" θυε" νο" εσ"
υνιφορµε,"πυδινδοσε"οβσερϖαρ"ζονασ"σιν"χοβερτυρα."Αδεµ〈σ," λα"αµπλιτυδ"δε" λα"πιστα,"
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αγιλιζα" ελ" τρ〈νσιτο" δε" ϖεηχυλοσ," ψ" ρεδυχε" ελ"µατεριαλ" παρτιχυλαδο" εν" λασ" ηοϕασ" δε" λοσ"
〈ρβολεσ."

Φιγυρα"Ν≡"9"ℑρεασ"ϖερδεσ"εν"λοσ"τρανσεχτοσ""Τ2"(α)"ψ"Τ3"(β)"

"

Εν" ελ" Πυντοσ" 1," χρυχε" δε" λα" Χαλλε" Ροδργυεζ" δε" Μενδοζα" ψ" λα" Χαρρετερα" Χεντραλ," σε"
ενχυεντρα" λα" σεδε" δε" λα" Συβεσταχι⌠ν" Ινδυστριασ." Εν" ελ" εξτρεµο" οπυεστο" α" λα" χαλλε"
µενχιοναδα,"χρυχε"εντρε"λα"Χαρρετερα"Χεντραλ"ψ"Αϖενιδα"Βολογνεσι,"σε"δισπυσο"ελ"Πυντο"
2." "Εντρε"αµβοσ"πυντοσ:"Π1"ψ"Π2," σε" ινσταλαρ〈"παρτε"δε" λα" λνεα"αρεα"προψεχταδα"δε"
60κς."Χοµο"σε"απρεχια"εν"λασ"σιγυιεντεσ"φιγυρασ,"νο"εξιστεν"〈ρεασ"ϖερδεσ."

Φιγυρα"Ν≡"10:"Πυντοσ"δε"µυεστρεο"Π1"(α)"ψ"Π2"(β)"

"

Ελ"Πυντο"3,"υβιχαδο"εν"υν"χοσταδο"δε"λα"σεδε"Συβεσταχι⌠ν"Ινδυστριασ,"ψ"εν"χυψο"βορδε"
ιντερνο,"σε"ινσταλαρ〈"παρτε"δε"λα"λνεα"αρεα"προψεχταδα"δε"60"κς."Εν"ελ"εξτεριορ,"εν"υνα"
εστρεχηα" βερµα" δε" µενοσ" δε" 0,50" µ" δε" ανχηο," σε" ενχυεντρα" χοβερτυρα" αρβ⌠ρεα" ψ"
ηερβ〈χεα."Ζονα"δε"γραν"αφλυενχια"ϖεηιχυλαρ"χοµο"σε"απρεχια"εν"λα"σιγυιεντε"φιγυρα."
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Φιγυρα"Ν≡"11:"Πυντο"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"Π3""

"

Εν" λοσ" τρανσεχτοσ" Τ4" (Χαλλε" Λοσ" Ευχαλιπτοσ)," Τ6" (Αϖενιδα" Λα" Χυλτυρα" Ηυαρι)," Τ7" ψ" Τ8"
(Αϖενιδα"Λοσ"Χηανχασ),"λασ"βερµασ"(1,50"µ"εν"ελ"Τ4,"7"µ"εν"ελ"Τ6,"5"µ"εν"ελ"Τ7"ψ"6"µ"εν"
ελ"Τ8),"πρεσενταν"χερχοσ"θυε"προτεγεν"λα"ϖεγεταχι⌠ν"δελ"τρ〈νσιτο"δε"περσονασ"(Φιγυρα"Ν≡"
12" ψ" Φιγυρα" Ν≡" 13)." ∆εσταχαν" αλγυνασ" εσπεχιεσ" αρβ⌠ρεασ" πορ" συ" αλτυρα" εν" ελ" Τ4," α"
διφερενχια" δε" λα" σιµετρα" δε" λασ" χοπασ" δε" λοσ" 〈ρβολεσ" εν" λοσ" τρανσεχτοσ" Τ6" ψ" Τ7" πορ"
τραβαϕοσ"δε"µαντενιµιεντο,"αυνθυε" λα"ποδα" ρεταρδα" λα" ρεγενεραχι⌠ν"δε" ραµασ"εν"ελ"
τρανσεχτο"Τ7.""Αδεµ〈σ"δελ"παστο"θυε"ταπιζα"λα"τιερρα,"σε"ινχορποραν"εσπεχιεσ"ηερβ〈χεασ"
δε"διϖερσασ"τοναλιδαδεσ"ψ"χον"φλοραχι⌠ν"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ7"ψ"Τ8."

Φιγυρα"Ν≡"12:"ℑρεασ"ϖερδεσ"εν"λοσ"Τρανσεχτοσ"Τ4"(α)"ψ"Τ6"(β)"

"

Φιγυρα"Ν≡"13:"ℑρεασ"ϖερδεσ"εν"λοσ"Τρανσεχτοσ"Τ7"(α)"ψ"Τ8"(β)"

"

Εν"ελ"Τ5" (Χαλλε"Σαντιαγο"δε"Χηυχο),"νιχα" ζονα" σιν"ϖεγεταχι⌠ν"αρβ⌠ρεα."Ελ"〈ρεα"ϖερδε"
εστ〈" χοµπυεστα" δε" αρβυστοσ" ψ" ηιερβασ." Λοσ" πριµεροσ" χον" ασπεχτο" φολιαρ" ⌠πτιµο," α"
διφερενχια"δελ"παστο"χοµο"σε"απρεχια"εν"λα"σιγυιεντε"φιγυρα."
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Φιγυρα"Ν≡"14:ℑρεασ"ϖερδεσ"εν"ελ"Τρανσεχτο"Τ5"

"

Εν"ελ"τρανσεχτο"Τ9"(Αϖενιδα"Λοσ"Χηανχασ)," λα"ϖεγεταχι⌠ν"αρβ⌠ρεα"εν"υνα"βερµα"δε"2,3"
µ,"µυεστρα"σιγνοσ"δε"ποδα,"πορ" λοσ"βροτεσ"δε"νυεϖασ"ραµασ"ψ"ηοϕασ,"ψ"µαντενερ"υνα"
δετερµιναδα" αλτυρα." Εν" χαµβιο," λα" ϖεγεταχι⌠ν" ηερβ〈χεα," παστο" ρεθυιερε"
µαντενιµιεντο," ψ" θυε" νο" παρεχε" αφεχταρ" α" λα" ηιερβα" Χολοχασια" εσχυλεντα" (ορεϕα" δε"
ελεφαντε),"θυε"µυεστρα"νυεϖοσ"βροτεσ."

Φιγυρα"Ν≡"15:Αρεα"ϖερδε"εν"ελ"Τρανσεχτο"Τ9"

"

Ελ" τρανσεχτο" Τ10," εν" οτρο" τραµο" δε" λα" Αϖενιδα" Λοσ" Χηανχασ" (3" µ" δε" βερµα)," λα"
ϖεγεταχι⌠ν" αρβ⌠ρεα" χον" διφερεντε" τιπο" δε" χοπα," χοντρασταν" χον" αρβυστοσ" θυε" σε"
µαντιενεν"α"βαϕα"αλτυρα"ψ"θυε"σε"ιντερχαλαν"χον"ηιερβασ"εν"φλοραχι⌠ν"(ροσασ"ψ"γλαδιολοσ)."

Φιγυρα"Ν≡"16:"ℑρεα"ϖερδε"εν"ελ"Τρανσεχτο"Τ10"

"

Εν" ελ" τρανσεχτο" Τ11" εν" υνα" βερµα" δε" 3,47" µ" δε" ανχηο" (Αϖενιδα" Λοσ" Χηανχασ)," σε"
αχονδιχιονα"υν"ανγοστο" χαµινο"πεατοναλ"α"µανερα"δε" ϖερεδα," ψ"εν"αµβοσ" λαδοσ" σε"
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αλτερναν" λα" ϖεγεταχι⌠ν" αρβ⌠ρεα" χον" ηιερβασ" δε" διφερεντεσ" τοναλιδαδεσ," αλγυνασ" εν"
φλοραχι⌠ν."Αδεµ〈σ,"δε" λα"πρεσενχια"δε" αλγυνοσ" ρεσιδυοσ" σ⌠λιδοσ" (τροζοσ"δε"παπελεσ" ψ""
χαρτονεσ,"πλ〈στιχοσ),"εντρε"λα"ϖεγεταχι⌠ν."

Φιγυρα"Ν≡"17:"ℑρεα"ϖερδε"εν"ελ"Τρανσεχτο"Τ11"

"

Εν" ελ" τρανσεχτο" Τ12" εν" υνα" βερµα" δε" 3,26" µ" δε" ανχηο" (Αϖενιδα" Λοσ" Χηανχασ)" σε"
οβσερϖα"εξυβεραντε"δεσαρρολλο"δε" λα"ϖεγεταχι⌠ν"αρβ⌠ρεα"ψ"αρβυστιϖα"χοµο"σε"µυεστρα"
εν"λα"σιγυιεντε"φιγυρα."

Φιγυρα"Ν≡"18:"ℑρεα"ϖερδε"εν"ελ"Τρανσεχτο"Τ12"

"

4.5.4.2 Ριθυεζα"δε"Εσπεχιεσ"

Σε" ρεγιστραρον"υν" τοταλ"δε"21"εσπεχιεσ"ϖεγεταλεσ"αγρυπαδασ"εν"16" φαµιλιασ"βοτ〈νιχασ.""
(Ταβλα"Ν≡"39)"

∆ε"αχυερδο"α"συ"διστριβυχι⌠ν"πορ"υνιδαδ"δε"ϖεγεταχι⌠ν"ποδεµοσ"δεχιρ"θυε" τοδασ" λασ"
εσπεχιεσ" ρεγιστραδασ" δεντρο" δελ" 〈ρεα" δελ" προψεχτο," περτενεχεν" α" λα" υνιδαδ" δε"
ϖεγεταχι⌠ν"∆εσιερτο."

Εν"χυαντο"αλ"η〈βιτο"(φορµα"δε"ϖιδα)," λασ"εσπεχιεσ"ηερβ〈χεασ"σον" λασ"θυε"τιενεν"µαψορ"
ρεπρεσεντατιϖιδαδ" χον" 11" εσπεχιεσ" (52%)," σεγυιδασ" δε" λασ" αρβ⌠ρεασ" χον" 7" εσπεχιεσ"
(33%)"ψ"σολο"3"εσπεχιεσ"(14%)"σον"δε"πορτε"αρβυστιϖο."
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Ταβλα"Ν≡"39:"Λιστα"ταξον⌠µιχα"δε"φλορα"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"
Φαµιλια Εσπεχιεσ Φορµα"δε"ϖιδα"

Αραχεαε" Χολοχασια"εσχυλεντα Ηερβ〈χεο"
Αναχαρδιαχεαε Σχηινυσ"τερεβιντηιφολιυσ Αρβ⌠ρεο"
Αραλιαχεαε" Σχηεφφερα"αχτινοµορπηα Αρβ⌠ρεο"
Αποχψναχεαε" Νεριυµ"ολεανδερ Αρβυστιϖο"
Αστεραχεαε" Ταραξαχυµ"οφφιχιναλι Αρβυστιϖο"
Αστεραχεαε" ϑαχοβαεα"µαριτιµα Ηερβ〈χεο"
Αστεραχεαε" Σπηαγνετιχολα"(Ωεδελια)" τριλοβατα Ηερβ〈χεο"
Αστεραχεαε" Γαζανια"σπλενδενσ Ηερβ〈χεο"
Αραυχαρεαχεαε Αραυχαρια"εξχελσα Αρβ⌠ρεο"
Ευπηορβιαχεαε Ευπηορβια"ινγενσ Αρβ⌠ρεο"
Ευπηορβιαχεαε Αχαλψπηα"ωικεσιανα Αρβυστιϖο"
Γερανιαχεαε" Πελαργονιυµ"ξ"ηορτορυµ" Ηερβ〈χεο"
Λιλιαχεαε" Χηλοροπηψτυµ"χοµοσυµ" Ηερβ〈χεο"
Ιριδαχεαε" Γλαδιολυσ"σπ. Ηερβ〈χεο"
Μιρταχεαε" Χαλλιστεµον"σππ. Αρβ⌠ρεο"
Μοραχεαε" Φιχυσ"βενϕαµινα Αρβ⌠ρεο"
Μοραχεαε" Μορυσ"νιγρα Αρβ⌠ρεο"
Μυσαχεαε" Μυσα"παραδισιαχα Ηερβ〈χεο"
Πλανταγιναχεαε Πλανταγο"µαϕορ Ηερβ〈χεο"
Ποαχεαε" Στενοπηαρυµ"σεχυνδατυµ Ηερβ〈χεο"
Ροσαχεαε" Ροσα"σππ. Ηερβ〈χεο"

ΡΙΘΥΕΖΑ"∆Ε"ΕΣΠΕΧΙΕΣ 21"εσπεχιεσ"

∆ε"αχυερδο"α"λα"φαµιλια"βοτ〈νιχα"α"λα"θυε"περτενεχεν"λασ"εσπεχιεσ"ρεγιστραδασ"εν"ελ"〈ρεα"
δελ" προψεχτο," λασ" φαµιλιασ" θυε" οβτυϖιερον"µαψορ" ρεπρεσεντατιϖιδαδ" φυερον" λα" φαµιλια"
Αστεραχεαε" χον" 4" εσπεχιεσ" θυε" ρεπρεσενταν" ελ" 19%," σεγυιδα" δε" λα" φαµιλια"
Ευπηορβιαχεαε" χον" 2" εσπεχιεσ" θυε" ρεπρεσενταν" 10%" ψ" λα" φαµιλια" Μοραχεαε" χον" 2"
εσπεχιεσ"θυε"ρεπρεσενταν"10%,"εν"λα"σιγυιεντε"φιγυρα."

Φιγυρα"Ν≡"19:Ρεπρεσεντατιϖιδαδ"δε"λασ"εσπεχιεσ"ϖεγεταλεσ"πορ"φαµιλια"
βοτ〈νιχα"

"

4.5.4.3 Χαραχτερστιχασ" φενοτπιχασ," Αβυνδανχια" ψ" Πορχενταϕε" δε"
Χοβερτυρα"

Εν" ελ" εστρατο" αρβ⌠ρεο," εν" ελ" τρανσεχτο" Τ1" σε" ρεγιστραρον" λοσ" µαψορεσ" ϖαλορεσ" δε"
δι〈µετρο"δε"αλτυρα"δε"πεχηο"προµεδιο"(∆ΑΠ"="32,3"χµ)"ψ"αλτυρα"τοταλ"προµεδιο"δε"8"µ,"
χορρεσπονδιεντεσ" α" λα" εσπεχιε" ϖεγεταλ" Φιχυσ" βενϕαµινα," σεγυιδο" δε" λα" εσπεχιε"
Ευχαλιπτυσ"γλοβοσυσ"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ4"(∆ΑΠ"=21,6,"ψ"αλτυρα"τοταλ"προµεδιο"δε"7"µ)."Λα"

Αραχεαε
5%

Αναχαρδιαχεαε
5%

Αραλιαχεαε
5%

Αποχψναχεαε
5%

Αστεραχεαε
19%

Αραυχαρεαχεαε
5%

Ευπηορβιαχεαε
10%

Γερανιαχεαε
5%

Λιλιαχεαε
5%

Ιριδαχεαε
5%

Μιρταχεαε
5%

Μοραχεαε
10%

Μυσαχεαε
5%

Πλανταγιναχεαε
5%

Ποαχεαε
5%

Ροσαχεαε
5%
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µαψορ"αβυνδανχια"δε" ινδιϖιδυοσ" σε" ρεγιστρ⌠"εν" λοσ" τρανσεχτο"Τ9" (13" ινδιϖιδυοσ"δε" λα"
εσπεχιε"Φιχυσ"βενϕαµινα)"ψ"Τ4"(8"ινδιϖιδυοσ"δε"λα"εσπεχιε"Φιχυσ"βενϕαµινα),"ψ"ελ"µαψορ"
πορχενταϕε" δε" χοβερτυρα" εν" ελ" τρανσεχτο" Τ1" (70%)" ψ" Τ9" (47%)" δε" λα" εσπεχιε" " Φ."
βενϕαµνινα"(Ταβλα"Ν≡"40,"Ταβλα"Ν≡"41"ψ"Ταβλα"Ν≡"42)""

Εν"ελ"εστρατο"αρβυστιϖο"(Ταβλα"Ν≡"41),"λα"εσπεχιε"ϖεγεταλ"Ηιβισχυσ"ροσα"σινενσισ"(χυχαρδα)"
πρεσεντ⌠"λα"µαψορ"αλτυρα"τοταλ"προµεδιο"(1,8"µ)"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ4,"µαψορ"αβυνδανχια"
δε"ινδιϖιδυοσ"(11)"ψ"µαψορ"πορχενταϕε"δε"χοβερτυρα"(9,6%)"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ5.""

Εν" ελ" εστρατο" ηερβ〈χεο," " πρεδοµιν⌠" λα" εσπεχιε" ϖεγεταλ" Στενοταπηυµ" σεχυνδατυµ""
(παστο"αµεριχανο)"χον"91%,"90%,"89%,"85%"ψ"76%"εν" λοσ"τρανσεχτοσ"Τ7,"Τ12,"Τ3,"Τ6"ψ"
Τ5"ρεσπεχτιϖαµεντε"(Ταβλα"Ν≡"42,"Ταβλα"Ν≡"43,"Ταβλα"Ν≡"40"ψ"Ταβλα"Ν≡"41)."

Ταβλα"Ν≡"40:"Χαραχτερστιχασ"φενοτπιχασ,"Αβυνδανχια"ψ"Πορχενταϕε"δε"
Χοβερτυρα"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ1,"Τ2"ψ"Τ3"

Εστρατο" Εσπεχιε"
Τρανσεχτο"1 Τρανσεχτο"2 Τρανσεχτο"3

∆"
(χµ)"

Α"
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆

(χµ)"
Α
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆"

(χµ)"
Α""
(µ)" Ν" Χ

(%)"

Αρβ⌠ρεο"
Φιχυσ"βενϕαµινα" 32,3" 8" 3" 70" どどど" どどど" どどど" どどど" 17,2" 2,9" 4" 58"
Χαλλιστεµον"
σππ."

どどど" どどど" どどど" どどど" 6,9" 3,2" 10" 67" どどど" どどど" どどど" どどど"

Ηερβ〈χεο"

Στενοταπηυµ"
σεχυνδατυµ" " " " 74" " " " 89" " " " 80"

Ταραξαχυµ"
οφφιχιναλι" " " " 3" " " " どどど" " " " どどど"

Ρυµεξ"σπ." " " " どどど" " " " 2,3" " " " どどど"
Ηοϕαρασχα" " " " どどど" " " " どどど" " " " 9"
Τιερρα" " " " 23" " " " 8,7" " " " 11"

ΛΕΨΕΝ∆Α:"∆"="∆ι〈µετρο"προµεδιο,"Α"="Αλτυρα"τοταλ"προµεδιο,"Ν"="Νµερο"δε"ινδιϖιδυοσ."Χ"="Χοβερτυρα"

Ταβλα"Ν≡"41:"Χαραχτερστιχασ"φενοτπιχασ,"Αβυνδανχια"ψ"Πορχενταϕε"δε"
Χοβερτυρα"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ4,"Τ5"ψ"Τ6"

Εστρατο" Εσπεχιε"
Τρανσεχτο"4 Τρανσεχτο"5 Τρανσεχτο"6

∆"
(χµ)"

Α"
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆

(χµ)"
Α
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆"

(χµ)"
Α"

"(µ)" Ν" Χ
(%)"

Αρβ⌠ρεο"

Φιχυσ"
βενϕαµινα" 14,1" 3,5" 8" 53" どどど" どどど" どどど" どどど" 14,5" 3,6" 4" 50"

Ευχαλιπτυσ"
γλοβοσυσ" 21,6" 7" 3" 17" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど"

Μορυσ"νιγρα" 21" 5,3" 2 7 どどど どどど どどど どどど どどど" どどど" どどど どどど

Αρβυστιϖο"

Ηιβισχυσ"ροσα"
σινενσισ" " 1,8" 1" 2" " 0,7" 11" 9,6" どどど" どどど" どどど" どどど"

Νεριυµ"
ολεανδερ" " どどど" どどど" どどど" " 0,9" 1" 7,5" どどど" どどど" どどど" どどど"

Ηερβ〈χεο"

Στενοταπηυµ"
σεχυνδατυµ" " " " 1,9" " " " 76" " " " 85"

Πλανταγο"
µαϕορ" " " " 0,2" " " " どどど" " " " どどど"

Χψνοδον"
δαχτψλυµ" " " " 0,1" " " " どどど" " " " どどど"

ϑαχοβαεα"
µαριτιµα" " " " どどど" " " " 9" " " " どどど"

Χηλοροπηψτυ " " どどど どどど " " 7
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Εστρατο" Εσπεχιε"
Τρανσεχτο"4 Τρανσεχτο"5 Τρανσεχτο"6

∆"
(χµ)"

Α"
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆

(χµ)"
Α
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆"

(χµ)"
Α"

"(µ)" Ν" Χ
(%)"

µ"χοµοσυµ"
Πελαργονιυµ"
ξ"ηορτορυµ" " " " どどど" " " " どどどど" " " " 8"

Ηοϕαρασχα" " " 0,1 5 " " どどど
Τιερρα" " " 0,1 10 " " どどど

ΛΕΨΕΝ∆Α:"∆"="∆ι〈µετρο"προµεδιο,"Α"="Αλτυρα"τοταλ"προµεδιο,"Ν"="Νµερο"δε"ινδιϖιδυοσ."Χ"="Χοβερτυρα."

Ταβλα"Ν≡"42:"Χαραχτερστιχασ"φενοτπιχασ,"Αβυνδανχια"ψ"Πορχενταϕε"δε"
Χοβερτυρα"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ7,"Τ8"ψ"Τ9"

Εστρατο" Εσπεχιε"
Τρανσεχτο"7 Τρανσεχτο"8 Τρανσεχτο"9

∆"
(χµ)"

Α"
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆

(χµ)"
Α
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆"

(χµ)"
Α"

"(µ)" Ν" Χ
(%)"

Αρβ⌠ρεο"

Φιχυσ"
βενϕαµινα" 13,3" 3,3" 6" 40" 21,3" 3,2" 8" 35" 14,9" 3,7" 13" 47"

Σχηινυσ"
τερεβιντηιφολι

υσ""
どどど" どどど" どどど" どどど" 19,1" 4,5" 2" 13" どどど" どどど" どどど" どどど"

Ηερβ〈χεο"

Στενοταπηυ

µ"
σεχυνδατυµ"

" " " 91" " " " 80" " " " 35"

ϑαχοβαεα"
µαριτιµα" " " " 3" " " " 6" " " " どどど"

Ωεδελια""
τριλοβατα" " " " 6" " " " 11" " " " どどど"

Χολοχασια"
εσχυλεντα" " " " どどど" " " " どどど" " " " 6"

Ηοϕαρασχα" " " どどど どどど " " " どどど
Τιερρα" " " どどど 3 " " " 59

"""ΛΕΨΕΝ∆Α:"∆"="∆ι〈µετρο"προµεδιο,"Α"="Αλτυρα"τοταλ""προµεδιο,"Ν"="Νµερο"δε"ινδιϖιδυοσ."Χ"="Χοβερτυρα."

Ταβλα"Ν≡"43:"Χαραχτερστιχασ"φενοτπιχασ,"Αβυνδανχια"ψ"Πορχενταϕε"δε"
Χοβερτυρα"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ10,"Τ11"ψ"Τ12"

Εστρατο" Εσπεχιε"
Τρανσεχτο"10 Τρανσεχτο"11 Τρανσεχτο"12

∆"
(χµ)"

Α""
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆

(χµ)"
Α
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆"

(χµ)"
Α"

"(µ)" Ν" Χ
(%)"

Αρβ⌠ρεο"

Φιχυσ"
βενϕαµινα"

どどど" どどど" どどど" どどど" 12,5" 3,1" 6" 20" 23,4" 5,9" 3" 17,3"

Αραυχαρια"
εξχελσα" " 1,4" 6" 25" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど" どどど"

Σχηεφφερα"
αχτινοµορπη

α"
どどど" どどど" どどど" どどど" " 1,8" 1" 5" どどど" どどど" どどど" どどど"

Μορυσ"νιγρα" " " 15" 5,6" 4" 21,3

Αρβυστιϖο"

Αχαπηψλα"
ωικεσιανα" " 0,14" 15" 4" " どどど" どどど" どどど" " 4" 2" 8"

Ηιβισχυσ"ροσα"
σινενσισ" " 0,9" 2" 2" " どどど" どどど" どどど" " " " "

Ηερβ〈χεο"

Στενοταπηυµ"
σεχυνδατυµ" " " " 86" " " " 89" " " " 90"

Ροσα"σππ." " " 12 どどど " " " どど
Γαζανια"
σπλενδενσ" " " " どどど" " " " 3,2" " " " どど"
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Εστρατο" Εσπεχιε"
Τρανσεχτο"10 Τρανσεχτο"11 Τρανσεχτο"12

∆"
(χµ)"

Α""
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆

(χµ)"
Α
(µ)" Ν" Χ

(%)"
∆"

(χµ)"
Α"

"(µ)" Ν" Χ
(%)"

Μυσα"
παραδισιαχα" " " " どどど" " 2" 1" 6,3" " " " どど"

Γλαδιολυσ"σπ." " " どどど 1,5 " " " どど
Τιερρα" " " 2 どどど " " " 10

"""ΛΕΨΕΝ∆Α:"∆"="∆ι〈µετρο"προµεδιο,"Α"="Αλτυρα"τοταλ"προµεδιο,"Ν"="Νµερο"δε"ινδιϖιδυοσ."Χ"="Χοβερτυρα."

4.5.4.4 Εστατυσ"δε"Χονσερϖαχι⌠ν"δε"Εσπεχιεσ"ςεγεταλεσ""

∆ε" λασ" 21" εσπεχιεσ" ϖεγεταλεσ" ρεγιστραδασ" εν" λασ" 〈ρεασ" δε" ινφλυενχια" δελ" προψεχτο,""
νινγυνα"εσπεχιε"σε"ενχυεντρα"δεντρο"δε"αλγυνα"χατεγορα"δε"χονσερϖαχι⌠ν"σεγν"ελ"∆."
Σ."Ν≡"043ど2006." "∆ε" ιγυαλ"µανερα,"νινγυνα"εσπεχιε"εστ〈"εν" λοσ"Απνδιχεσ" Ι," ΙΙ"ψ" ΙΙΙ"δε"
ΧΙΤΕΣ.""

Χοτεϕανδο" λα" λιστα" ροϕα" δε" λα" ΥΙΧΝ," λα" εσπεχιε" Χολοχασια" εσχυλεντα" χοµνµεντε"
δενοµιναδα"ορεϕα"δε"ελεφαντε,"εστ〈"εν"λα"χατεγορα"δε"Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ:"ΛΧ"(Ταβλα"
Ν≡"40)."Χ."εσχυλεντα,"εσ"υνα"πλαντα"οριγιναρια"δε"Ασια"τροπιχαλ"ψ"συρどοεστε"δελ"Παχφιχο."
Σε"πυεδε"ενχοντραρ"εν" λοσ"χαµποσ"ηµεδοσ"ψ"χερχα"δε" λασ"οριλλασ"δε"αρροψοσ." "Συ"υσο"
εστ〈"µυψ"εξτενδιδο"εν"ελ"µυνδο"χοµο" φορραϕε,"µεδιχινα"ο"χοµο"πλαντα"ορναµενταλ.""
Χοµο"σε"τρατα"δε"υνα"εσπεχιε"δε"αµπλια"διστριβυχι⌠ν"θυε"νο"σε"ενχυεντρα"αµεναζαδα"
εστ〈"χαταλογαδα"δε"Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ."

Ταβλα"Ν≡"44:"Λιστα"δε"εσπεχιεσ"δε"φλορα"αµεναζαδασ"
Εσπεχιεσ" ∆Σ."043"ど2006どΑΓ Απνδιχεσ

Ι,"ΙΙ"ψ"ΙΙΙ" ΥΙΧΝ"

Χολοχασια"εσχυλεντα" どどど" どどど"
Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"

(ΛΧ)"
Σχηινυσ"τερεβιντηιφολιυσ" どどど" どどど" どどど"
Σχηεφφερα"αχτινοµορπηα" どどど" どどど" どどど"
Νεριυµ"ολεανδερ" どどど" どどど" どどど"
Ταραξαχυµ"οφφιχιναλι" どどど" どどど" どどど"
ϑαχοβαεα"µαριτιµα" どどど" " どどど"
Σπηαγνετιχολα"τριλοβατα" どどど" どどど" どどど"
Γαζανια"σπλενδενσ" どどど" どどど" どどど"
Αραυχαρια"εξχελσα" どどど" どどど" どどど"
Ευπηορβια"ινγενσ" どどど" どどど" どどど"
Αχαλψπηα"ωικεσιανα" どどど" どどど" どどど"
Πελαργονιυµ"ξ"ηορτορυµ"" どどど" どどど" どどど"
Χηλοροπηψτυµ"χοµοσυµ"" どどど" どどど" どどど"
Γλαδιολυσ"σπ." どどど" どどど" どどど"
Χαλλιστεµον"σππ." どどど" どどど" どどど"
Φιχυσ"βενϕαµινα" どどど" どどど" どどど"
Μορυσ"νιγρα" どどど" どどど" どどど"
Μυσα"παραδισιαχα" どどど" どどど" どどど"
Πλανταγο"µαϕορ" どどど" どどど" どどど"
Στενοπηαρυµ"σεχυνδατυµ" どどど" どどど" どどど"
Ροσα"σππ." どどど" どどど" どどど"
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4.5.5 Φαυνα"

4.5.5.1 Αϖεσ"

Ριθυεζα"δε"Εσπεχιεσ"

Λα"φλορα"(εσπεχιεσ"δε"πλαντασ),"ψ" λα"ϖεγεταχι⌠ν"(χο"η〈βιτατ"δε"εσπεχιεσ"δε"πλαντασ"εν" λα"
υνιδαδ"δε"ϖεγεταχι⌠ν),"σον"ελ"πρινχιπαλ"χοµπονεντε"δε" λοσ"εχοσιστεµασ"〈ρεασ"ϖερδεσ:"
παρθυεσ"ψ" ϕαρδινεσ,"ε" ιµπορταντε"εν" λα"ϖιδα"δε" λασ"αϖεσ" " ιδεντιφιχαδασ"εν"ελ"πρεσεντε"
εστυδιο."Λα"διϖερσιδαδ"εσπεχφιχα"δε"λασ"αϖεσ"(ριθυεζα"δε"εσπεχιεσ),"εστυϖο"ρεπρεσενταδα"
πορ"8"εσπεχιεσ"περτενεχιεντεσ"α"6"φαµιλιασ"(Ταβλα"Ν≡"41).""

Ταβλα"Ν≡"45:"Λιστα"ταξον⌠µιχα"δε"λασ"Αϖεσ"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"
προψεχτο"

Φαµιλια" Εσπεχιε" Νοµβρε"χοµν" Αβυνδανχια"

Χολυµβιδαε" Χολυµβα"λιϖια" Παλοµα"χοµν 6"
Χολυµβιδαε" Ζεναιδα"αυριχυλατα Τ⌠ρτολα"ορεϕυδα 1"
Χολυµβιδαε" Ζεναιδα"µελοδα Χυχυλ 6"
Τροχηιλιδαε" Αµαζιλια"αµαζιλια Χολιβρ"δε"ϖιεντρε"ρυφο 1"
Χοερεβιδαε" Χοερεβα"φλαϖεολα Ρεινιτα"µιελερα 5"
Τψραννιδαε" Πψγοχηελιδον"χψανολευχα Γολονδρινα"Αζυλ"ψ"Βλανχο 1"
Εµβεριζιδαε" Ζονοτριχηια"χαπενσισ Γορρι⌠ν"δε"Χολλαρ"Ρυφο 1"
Ιχτεριδαε" Μολοτηρυσ"βοναριενσισ Τορδο"βριλλοσ 6"

ΡΙΘΥΕΖΑ"∆Ε"ΕΣΠΕΧΙΕΣ 8"
ΑΒΥΝ∆ΑΝΧΙΑ"∆Ε"ΙΝ∆ΙςΙ∆ΥΟΣ 27"

Λα"φαµιλια"χον"µαψορ"ριθυεζα"δε"εσπεχιεσ"φυερον"λοσ"Χολυµβιδαε"χον"3"εσπεχιεσ"(37%)"ψ"
πορ"λο"ταντο"λα"φαµιλια"µ〈σ"δοµιναντε"Φιγυρα"Ν≡"15"

Φιγυρα"Ν≡"20:"Ρεπρεσεντατιϖιδαδ"δε"λασ"εσπεχιεσ"δε"Αϖεσ"πορ"Φαµιλιασ""

"

4.5.5.2 ∆ιϖερσιδαδ"ψ"Αβυνδανχια"
∆ε"λοσ"12"τρανσεχτοσ"ψ"3"πυντοσ"εϖαλυαδοσ,"σολο"σε"ρεγιστραρον"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ"εν"λοσ"
τρανσεχτοσ:"Τ1,"Τ3"ψ"Τ12,"ψ"σιν"ρεγιστρο"εν"λοσ"τρανσεχτοσ:"Τ"2,"Τ4"αλ"Τ11"(Ταβλα"Ν≡"42)"ψ"
Πυντοσ:"Π1"αλ"Π3."

Ελ"µαψορ"ρεγιστρο"δε"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ,"σε"πρεσεντ⌠"εν"ελ" τρανσεχτο"Τ1" (6"εσπεχιεσ),"ψ"
χον"απενασ"2"εσπεχιεσ"εν"ελ" τρανσεχτο"Τ12"ψ"υνα"εσπεχιε"εν"ελ" τρανσεχτο"Τ3."Λα"γραν"
διφερενχια"δε"νµερο"δε"εσπεχιεσ,"σε"δεβε"νο"σολο"α"λα"µαψορ"δενσιδαδ"δε"λα"χοβερτυρα"
ϖεγεταλ"εν"ελ" τρανσεχτο"Τ1," σινο" ταµβιν"α" λα"γραν"αφλυενχια"ϖεηιχυλαρ"θυε" ιµπιδε"ελ"
εσταβλεχιµιεντο"δε"λασ"αϖεσ."""

Χολυµβιδαε
37%

Τροχηιλιδαε
12%

Χοερεβιδαε
12%

Τψραννιδαε
13%

Ιχτεριδαε
13%

Εµβεριζιδαε
13%
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Λοσ" ϖαλορεσ" δε" διϖερσιδαδ" υτιλιζανδο" ελ" νδιχε" δε" ΣηαννονどΗ," µυεστραν" διϖερσιδαδ"
µεδια"(1,57"βιτσ/ινδ)"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ1"θυε"χορρεσπονδε"αλ"〈ρεα"ϖερδε"δελ"διστριτο"δε"
Λα"Μολινα,"ψ"διϖερσιδαδ"εσχασα"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ12"(0,45"βιτσ/ινδ)"ψ"Τ3"(0"βιτσ/ινδ)"εν"
λοσ" διστριτοσ" δε" Σαντα" Ανιτα" ψ" Ατε" ςιταρτε" ρεσπεχτιϖαµεντε." Ψ" σεγν" ελ" νδιχε" δε"
Σιµπσον_1ど∆," ηυβο" µαψορ" εθυιδαδ" εν" ελ" νµερο" δε" ινδιϖιδυοσ" πορ" εσπεχιε" εν" ελ"
τρανσεχτο"Τ1"(0,77)."

Ελ"µαψορ" νδιχε" δε" δοµινανχια" σε" οβτυϖο" εν" ελ" τρανσεχτο" Τ3" δεβιδο" α" θυε" Ζεναιδα"
αυριχυλατα"(Ταβλα"Ν≡"44)"φυε"λα"νιχα"εσπεχιε"ρεγιστραδα."

Ταβλα"Ν≡"46:"Αβυνδανχια"ε""νδιχε"δε"διϖερσιδαδ"δε"λασ"Αϖεσ"πορ"τρανσεχτο"
Εσπεχιε" Τρανσεχτοσ"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"(Τ)

Τ1" Τ2" Τ3 Τ4 Τ5 Τ6 Τ7 Τ8 Τ9 Τ10" Τ11" Τ12

Χολυµβα"λιϖια" 1" 0" 0 0 0 0 0 0 0 0" 0" 5

Ζεναιδα"αυριχυλατα" 0" 0" 1 0 0 0 0 1 0 0" 0" 0

Ζεναιδα"µελοδα" 6" 0" 0 0 0 0 0 0 0 0" 0" 0

Αµαζιλια"αµαζιλια" 1" 0" 0 0 0 0 0 0 0 0" 0" 0

Χοερεβα"φλαϖεολα" 5" 0" 0 0 0 0 0 0 0 0" 0" 0

Πψγοχηελιδον"χψανολευχα" 0" 0" 0 0 0 0 0 0 0 0" 0" 1

Ζονοτριχηια"χαπενσισ" 2" 0" 0 0 0 0 0 0 0 3" 0" 0

Μολοτηρυσ"βοναριενσισ" 6" 0" 0 0 0 0 0 0 0 0" 0" 0

Νµερο"δε"εσπεχιεσ" 6" 0" 1 0 0 0 0 0 0 0" 0" 2

Ινδιϖιδυοσ" 21" 0" 1 0 0 0 0 0 0 0" 0" 6

Σηαννον_Η" 1,57" 0,0" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0" 0,0" 0,45

Σιµπσον_1ど∆" 0,77" 0,0" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0" 0,0" 0,28

∆οµινανχε_∆" 0,23" 0,0" 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0" 0,0" 0,72

Φιγυρα"Ν≡"21:Υν"ινδιϖιδυο"δε"Ζεναιδα"αυριχυλατα"εν"ελ"Τ3"

"

Εστατυσ"δε"Χονσερϖαχι⌠ν"δε"λασ"Εσπεχιεσ"δε"Αϖεσ"

∆ε"αχυερδο"χον"ελ"∆εχρετο"Συπρεµο"Ν≡034ど2004どΑΓ"σε"πυεδε"εσταβλεχερ"θυε"νινγυνα"
δε"λασ"εσπεχιεσ"ρεγιστραδασ"εν"λοσ"τρανσεχτοσ"Τ1,"Τ3"ψ"Τ12,"σε"ενχυεντραν"εν"χονδιχι⌠ν"
δε"αλγυνα"χατεγορα"δε"εσπεχιεσ"δε"φαυνα"αµεναζαδα.""

Νινγυνα"δε" λασ"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ"εστ〈ν"εν" λοσ"Απνδιχεσ" Ι," ΙΙ"ψ" ΙΙΙ"δε"ΧΙΤΕΣ,"ψ"σεγν" λα"
λιστα"ροϕα"δε" λα"ΥΙΧΝ,"6"εσπεχιεσ"χον"ποβλαχιονεσ"δε"ταµα〉οσ"χονσιδεραβλεσ,"ψ"αµπλιο"
ρανγο" δε" διστριβυχι⌠ν," νο" σε" απροξιµαν" α" λοσ" υµβραλεσ" δε" ϖυλνεραβλεσ," ψ" πορ" ελλο"
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χονσιδεραδασ" εν" λα" χατεγορα" δε" " πρεοχυπαχι⌠ν" µενορ" (ΛΧ)," χοµο" σε" απρεχια" εν" λα"
σιγυιεντε"ταβλα."

Ταβλα"Ν≡"47:"Λιστα"δε"εσπεχιεσ"δε"Αϖεσ"Αµεναζαδασ"
Εσπεχιε" ∆."Σ."034ど2004ど

ΑΓ"
Απνδιχεσ"Ι,"ΙΙ"

ψ"ΙΙΙ"ΧΙΤΕΣ" ΥΙΧΝ"

Χολυµβα"λιϖια" どどどどど" どどどど" Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"
Ζεναιδα"αυριχυλατα" どどどどど" どどどど" どどどど"
Ζεναιδα"µελοδα" どどどど" " Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"
Αµαζιλια"αµαζιλια" どどどど" どどどど" どどどど"
Χοερεβα"φλαϖεολα" どどどど" どどどど" Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"
Πψγοχηελιδον"χψανολευχα" どどどどど" どどどど" Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"
Ζονοτριχηια"χαπενσισ" どどどどど" どどどど" Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"
Μολοτηρυσ"βοναριενσισ" どどどどど" どどどど" Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"

Αλτυρα"δελ"ςυελο"δε"λασ"αϖεσ"

Λασ"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ"ρεγιστραδασ"εν" λα"υνιδαδ"δε"µυεστρεο"τρανσεχτο"Τ1,"σε"δεσπλαζαν"
εν" λοσ" εστρατοσ" δε" ϖεγεταχι⌠ν" ηερβ〈χεο" ψ" αρβ⌠ρεο,"µυψ" ινδεπενδιεντεµεντε" δε" συ"
ταµα〉ο."Χονσιδερανδο"θυε" λοσ"〈ρβολεσ" σον"δε"απροξιµαδαµεντε"8"µ"δε"αλτυρα" τοταλ"
προµεδιο"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ1"σε"εϖιταρ〈"ελ"εφεχτο"δε"χολισι⌠ν"ψ"µορταλιδαδ"δε"αϖεσ"δε"λα"
ζονα," χον" λα" λνεα" αρεα" προψεχταδα" δε" 60" κς," µεδιαντε" λα" ινσταλαχι⌠ν" δε" Εσπιραλεσ"
∆εσϖιαδορεσ"δε"ςυελο"(Ε∆ς)"εν"λοσ"χαβλεσ"δε"αλτα"τενσι⌠ν.""Εστοσ"δισποσιτιϖοσ"σε"υτιλιζαν"
παρα" αυµενταρ" λα" ϖισυαλιζαχι⌠ν" δε" λοσ" χαβλεσ" πορ" λασ" αϖεσ" ψ" δεσϖιαρ" ελ" ϖυελο." Εν" λοσ"
τρανσεχτοσ"Τ7"α"Τ12,"νο"ρεθυιερε"λα"ινσταλαχι⌠ν"δε"εστοσ"δισποσιτιϖοσ"πορ"λα"µενορ"αλτυρα"
τοταλ"δε"λα"ϖεγεταχι⌠ν"αρβ⌠ρεα"εντρε"λασ"θυε"σε"δεσπλαζαραν"λασ"αϖεσ."

4.5.6 Χονχλυσιονεσ"δε"λα"χαραχτεριζαχι⌠ν"βιολ⌠γιχα"

‚ Εν" λασ" υνιδαδεσ" δε" µυεστρεο," τρανσεχτοσ" Τ1" α" Τ12," λα" ριθυεζα" δε" εσπεχιεσ"
ϖεγεταλεσ" εστυϖο" ρεπρεσενταδα" πορ" 21" εσπεχιεσ." 11" εσπεχιεσ" δε" ηιερβασ," 7"
εσπεχιεσ"δε"〈ρβολεσ"ψ"3"εσπεχιεσ"δε"αρβυστοσ."

‚ Λα"φαµιλια"Αστεραχεαε"τυϖο"λα"µαψορ"ρεπρεσεντατιϖιδαδ"χον"λασ"εσπεχιεσ"ϖεγεταλεσ"
Ταραξαχυµ" οφφιχιναλι," " ϑαχοβαεα"µαρτιµα," Σπηαγνετιχολα" (Ωεδελια)" τριλοβατα" ψ"
Γαζανια"σπλενδενσ."

‚ Εν" ελ" εστρατο" αρβ⌠ρεο," λα" εσπεχιε" ϖεγεταλ" Φιχυσ" βεναϕµινα," πρεσεντ⌠" µαψορεσ"
ϖαλορεσ" δε" ∆ΑΠ" (32,3" χµ)" ψ" αλτυρα" τοταλ" προµεδιο" (8" µ)" εν" ελ" τρανσεχτο" Τ1,"
µαψορ" αβυνδανχια" ινδιϖιδυοσ" (13)" " εν" ελ" τρανσεχτο" Τ9" ψ"µαψορ"πορχενταϕε"δε"
χοβερτυρα"(70%)"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ1."

‚ Εν" ελ" εστρατο" αρβυστιϖο," λα" εσπεχιεσ" ϖεγεταλ" Ηιβισχυσ" ροσα" σινενσισ" πρεσεντ⌠"
µαψορ"αλτυρα"τοταλ"προµεδιο"(1,8"µ)"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ4."Λα"µαψορ"αβυνδανχια"δε"
ινδιϖιδυοσ"(11)"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ5,"ψ"µαψορ"πορχενταϕε"δε"χοβερτυρα"(9,6%)"εν"ελ"
τρανσεχτο"Τ5."

‚ Χολοχασια" εσχυλεντα," φυε" λα" νιχα" εσπεχιε" ϖεγεταλ" δεντρο" δε" λα" χατεγορα" δε"
Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"σεγν"λα"λιστα"ροϕα"δε"λα"ΥΙΧΝ."

‚ Εν" ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ" προψεχτο," σε" ρεγιστραρον" 8" εσπεχιεσ" δε" αϖεσ." Εν"
χυαντο"α"λα"αβυνδανχια,"ενχοντραµοσ"υν"τοταλ"δε"27"ινδιϖιδυοσ."

‚ Εν"ελ"τρανσεχτο"Τ1,"σε"ρεγιστρ⌠"µαψορ"ριθυεζα"δε"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ,"χον"6"εσπεχιεσ"
ψ"21"ινδιϖιδυοσ."

065



"
66"

‚ Λα"φαµιλια"χον"µαψορ"νµερο"δε"εσπεχιεσ"δε"αϖεσ"φυερον"φυερον"λοσ"Χολυµβιδαε"
χον"3"εσπεχιεσ."

‚ Λασ" εσπεχιεσ" δε" αϖεσ" χον" µαψορ" αβυνδανχια" δε" ινδιϖιδυοσ" φυερον" Ζεναιδα"
µελοδα"ψ"Μολοτηρυσ"βοναριενσισ,"αµβασ"εσπεχιεσ"χον"6"ινδιϖιδυοσ.""

‚ Λοσ"ϖαλορεσ"δε" νδιχεσ"δε"Σηαννον" "Ωιενερ"ψ"Σιµπσον,"φυερον"µ〈σ"αλτοσ"εν" λα"
υνιδαδ" δε" µυεστρεο" Τ1," χον" 1,57" βιτσ/ινδ" (διϖερσιδαδ" µεδια)" ψ" 0,77"
ρεσπεχτιϖαµεντε.""

‚ Ελ"µαψορ" νδιχε"δε"δοµινανχια"σε"ρεγιστρ⌠"εν"ελ"τρανσεχτο"Τ3"χον" λα"εσπεχιε"δε"
αϖε:"Ζεναιδα"αυριχυλατα."

‚ ∆ε" λασ" 8" εσπεχιεσ" δε" αϖεσ" ρεγιστραδασ" εν" ελ" πρεσεντε" εστυδιο," σεισ" εσπεχιεσ"
(Χολυµβα" λιϖια," Ζεναιδα" µελοδα," Χοερεβα" φλαϖεολα," Πψγοχηελιδον" χψανολευχα,"
Ζονοτριχηια" χαπενσισ" ψ"Μολοτηρυσ" βοναριενσισ)," σε" ενχυεντραν" εν" χατεγορα" δε"
Πρεοχυπαχι⌠ν"µενορ"(ΛΧ)"δε"αχυερδο"α"λα"λιστα"ροϕα"δε"λα"ΥΙΧΝ."

4.5.6.1 Ρεφερενχιασ"

‚ Βραχκ,"Α."−"Χ."Μενδιολα,"2010"Εχολογα"δελ"Περ."Εδιτοριαλ"Βρυ〉ο" Λιµα" "Περ,"
496"ππ."

‚ Χερρατε,"Ε."1964."Μανερα"δε"πρεπαραρ"πλαντασ"παρα"υν"ηερβαριο."ΥΝΜΣΜ."Μυσεο"
δε"Ηιστορια"Νατυραλ."Σεριε"δε"∆ιϖυλγαχι⌠ν"Ν≡"01.""

‚ Χλεµεντσ," " ϑ." Φ."−"Νοαµ" Σηανψ,"2001"Α" Φιελδ"Γυιδε" το" τηε"Βιρδσ"οφ"Περυ," Ιβισ"
Πυβλισηινγ"Χοµπανψ,"2001,"284"ππ."

‚ ∆εχρετο" Συπρεµο." Ν≡034ど2004どΑΓ." 2004." Χατεγοριζαχι⌠ν" δε" Εσπεχιεσ"
Αµεναζαδασ"δε" λα"Φαυνα"Σιλϖεστρε."Περ."Ελ"περυανο."2004"(22"δε"σετιεµβρε"δε"
2004)."

‚ ∆εχρετο" Συπρεµο." Ν≡043ど2006どΑΓ." 2006." Χατεγοριζαχι⌠ν" δε" Εσπεχιεσ"
Αµεναζαδασ"δε"λα"Φλορα"Σιλϖεστρε."Περ."Ελ"περυανο."2006"(13"δε"ϕυλιο"δε"2006)."

‚ Φερρεψρα,"Ρ."1983."Τιποσ"δε"ϖεγεταχι⌠ν"δε" λα"χοστα"περυανα."Ανναλεσ"δελ" ϑαρδν"
Βοτ〈νιχο"δε"Μαδριδ"40(1):"241ど256."

‚ Ηαµµερ" Ο.," Ηαρπερ," ∆." −" Ρψαν," Π." 2001." ΠΑΣΤ." Παλεοντολογιχαλ" Στατιστιχσ"
Σοφτωαρε" παχκαγε" φορ" εδυχατιον" ανδ" δατα" αναλψσισ." Παλεοντολογια" Ελεχτρ⌠νιχα."
4(1)."

‚ Ηολδριδγε,"λ."1967"Σιστεµα"δε"Χλασιφιχαχι⌠ν"δε"λασ"Φορµαχιονεσ"ςεγεταλεσ"ο"Ζονασ"
δε"ςιδα"Νατυραλ"δελ"Μυνδο."ΟΝΕΡΝ."Λιµα."Περ."

‚ ΙΝΡΕΝΑ," 1994" Μαπα" Εχολ⌠γιχο" δελ" Περ" Γυα" Εξπλιχατιϖα." Μινιστεριο" δε"
Αγριχυλτυρα."Λιµα" "Περ,"219"ππ."

‚ Ριϖεροσ,"ϑ."ψ"Χ."Χαστα〉εδα,"1998""Ρεσυλταδοσ"δε"λοσ"Χενσοσ"Νεοτροπιχαλεσ"δε"Αϖεσ"
Αχυ〈τιχασ" εν" ελ" Περ" 1992"  " 1995" " Προγραµα" δε" Χονσερϖαχι⌠ν" ψ" ∆εσαρρολλο"
Σοστενιδο"δε"Ηυµεδαλεσ,"Περ.""ΙΝΡΕΝΑ" "ΙΝΙΑ" "ΥΝΑΛΜ" "ΦΠΧΝ" "ΩΙ."Εµβαϕαδα"
Ρεαλ"δε"λοσ"Πασεσ"Βαϕοσ""ψ"Γρυπο"Αϖεσ"δελ"Περ."

‚ Σχηυλενβεργ,"Τη.,"Στοτζ","∆."Φ.,"Λανε,"∆."Φ.,"Ο∋Νειλλ","ϑ."Π.""−Π."Τηεοδορε"Παρκερ"ΙΙΙ,"
2010." " " Αϖεσ" δελ" Περ," " Γυασ" δε" Χαµπο" δε" Πρινχετον," Σεγυνδα" Εδιχι⌠ν."
Πυβλιχαδο"πορ"Πρινχετον"Υνιϖερσιτψ"Πρεσσ,"664"ππ."

‚ ΣΕΝΑΜΗΙ,"."Γυα"Χλιµ〈τιχα"Τυρστιχα."Μινιστεριο"δελ"Αµβιεντε"
‚ Στεϖενσ,"Π."Φ."(2001"ονωαρδσ)."Ανγιοσπερµ"Πηψλογενψ"Ωεβσιτε."ςερσι⌠ν"12,"ϑυλψ"

2012"
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4.6 Μεδιο"Σοχιοεχον⌠µιχο"

4.6.1 Ιντροδυχχι⌠ν"ψ"Χονσιδεραχιονεσ"Γενεραλεσ"

Ελ" πρεσεντε" εστυδιο" δε" Λνεα" Βασε" Σοχιο" Εχον⌠µιχα" σε" ενµαρχα" εν" λα" Εϖαλυαχι⌠ν"
Πρελιµιναρ"δελ"Προψεχτο"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ"220"κς"ψ"60"κς"παρα"Λυζ"δελ"Συρ"
Σ.Α.Α." (εν"αδελαντε,"ελ"Προψεχτο),"υβιχαδο"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα,"προϖινχια"δε"
Λιµα,"ρεγι⌠ν"Λιµα.""

Ελ"Προψεχτο"χοµπρενδε" λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"υνα"συβ"εσταχι⌠ν"ελχτριχα"αλ"χοσταδο"δε" λα"
σεδε"Σετ" Ινδυστριαλεσ"ψ"ελ" τενδιδο"ελχτριχο" ρεσπεχτιϖο" (λνεασ"αρεασ"ψ" συβτερρ〈νεασ)"
προψεχταδασ"εν" λασ"Αϖενιδασ"Χυλτυρα"Ωαρι,"Λοσ"Χηανχασ"Ανδαηυαψλασ"ψ"Λοσ"∆οµινιχοσ"
χονεχτανδο"χον"λασ"λνεασ"αρεασ"εξιστεντεσ"δελ"Σετ"Σαντα"Ανιτα."

Εν"εστε"δοχυµεντο" σε"εξπονεν" λασ" χαραχτερστιχασ"ψ"προχεσοσ" σοχιοεχον⌠µιχοσ"δε" λα"
ποβλαχι⌠ν"δελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"χον"ελ"φιν"δε"χοµπαραρ" λοσ"χαµβιοσ"θυε"
σε"προδυχιρ〈ν"πορ" λα" χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ" χιερρε"δε" συσ" χοµπονεντεσ"ψ"δε"θυ"
µανερα" στοσ" αφεχταραν" α" λασ" λοχαλιδαδεσ" δυραντε" ψ" δεσπυσ" δε" συ" ιµπλεµενταχι⌠ν."
Ασιµισµο,"λα"λνεα"δε"βασε"εσ"υν"ινστρυµεντο"ιµπρεσχινδιβλε"παρα"λα"ελαβοραχι⌠ν"δε"λοσ"
πλανεσ"δε"µανεϕο,"µιτιγαχι⌠ν"ψ"χοντρολ"σοχιαλ.""

Πορ"εστε"µοτιϖο"σε"ηα"τενιδο"εν"χυεντα"λα"νορµατιϖιδαδ"περυανα"τοµανδο"χοµο"βασε"
ελ"Ανεξο" Ις"δελ"∆.Σ."019ど2009"ΜΙΝΑΝ"Ρεγλαµεντο"δε" λα"Λεψ"δελ"Σιστεµα"Ναχιοναλ"δε"
Εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ιµπαχτο"Αµβιενταλ"ψ"λα"Γυα"δε"Ρελαχιονεσ"Χοµυνιταριασ"δε"λα"∆ιρεχχι⌠ν"
Γενεραλ"δε"Ασυντοσ"Αµβιενταλεσ"Μινεροσ"(∆ΓΑΑΜ)"δελ"Μινιστεριο"δε"Ενεργασ"ψ"Μινασ"
(ΜΙΝΕΜ)."

Τενιενδο"εν"χυεντα"εστασ"χονσιδεραχιονεσ,"σε"εξπονδρ〈"λα"σιτυαχι⌠ν"ρεχογιδα"µεδιαντε"
υνα" ινϖεστιγαχι⌠ν" σοχιαλ" θυε" σε" ηα" αποψαδο" εν" λα" µετοδολογα" χυαντιτατιϖα,"
χονσυλτανδο" ινφορµαχι⌠ν" σεχυνδαρια" προϖενιεντε" δε" φυεντεσ" χονφιαβλεσ," χοµο" δελ"
Ινστιτυτο"Ναχιοναλ"δε"Εσταδστιχα"ε"Ινφορµ〈τιχα"(ΙΝΕΙ),"ψ" λασ"οτρασ" ινστιτυχιονεσ"ρεχτορασ"
δελ"Εσταδο"χον"πρεσενχια"λοχαλ"χοµο"σον,"ελ"Μινιστεριο"δε"Σαλυδ"(ΜΙΝΣΑ),"Μινιστεριο"δε"
Εδυχαχι⌠ν" (ΜΙΝΕ∆Υ)" ψ" Μυνιχιπαλιδαδεσ" ∆ιστριταλεσ;" ασ" χοµο" εν" λα" µετοδολογα"
χυαλιτατιϖα"µεδιαντε" τραβαϕο" δε" χαµπο" πρελιµιναρ" ρεαλιζαδο" εν" ελ"µεσ" δε"µαψο" δελ"
2013."

4.6.2 ∆ετερµιναχι⌠ν"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια""

∆ε" αχυερδο" α" λα" Γυα" δε" Εστυδιοσ" δε" Ιµπαχτο" Αµβιενταλ" παρα" λασ" Αχτιϖιδαδεσ"
Ελχτριχασ2," ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ" προψεχτο" εσ" ελ" τερριτοριο" δονδε" ινχιδιρ〈ν" λοσ"
ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"διρεχτοσ"ε" ινδιρεχτοσ"ρεσυλταντεσ"δε" λασ"αχχιονεσ"δελ"προψεχτο"ψ"
συσ"αλτερνατιϖασ.""

Ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"διρεχτα"(ΑΙ∆)"δελ"Προψεχτο"σε"ηα"δεφινιδο"πορ" λα"ποτενχιαλιδαδ"δε"
οχυρρενχια"δε"ιµπαχτοσ"διρεχτοσ"ασοχιαδοσ"α"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο.""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2" " " ∆ΓΑΑΜ." Γυα" δε" Εστυδιοσ" δε" Ιµπαχτο" Αµβιενταλ" παρα" λασ" αχτιϖιδαδεσ" ελχτριχασ." Συβ"  " σεχτορ"
ελεχτριχιδαδ."2001."
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Παρα"εστε"χασο"σε"δεφινε"πορ" λα" φρανϕα"δελ"τερρενο"θυε"αβαρχα"ελ"δερεχηο"δε"ϖα"δε" λα"
λνεα" δε" τρανσµισι⌠ν" ψ" ελ" τερρενο" εν" ελ" θυε" ιµπαχταν" λασ" οβρασ" ψ" λασ" αχχιονεσ" δε"
οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο,"ασ"χοµο"ελ"〈ρεα"θυε"αβαρχα"ψ"χιρχυνδα"α" λα"συβεσταχι⌠ν."
Εν"εστα"〈ρεα"σε"ηαν"ιδεντιφιχαδο"λοσ"σιγυιεντεσ"νχλεοσ"υρβανοσ:"

‚ Ασενταµιεντο"Ηυµανο"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα"(θυε"αβαρχα"σ⌠λο""υνα"µανζανα)"
υβιχαδο"εν"λα"Υρβανιζαχι⌠ν"Σαντα"Ανιτα.""

‚ Χοοπερατιϖα" δε"ςιϖιενδα" λοσ" Χηανχασ" δε"Ανδαηυαψλασ,"Ασενταµιεντο"Ηυµανο"
Σαν"Μαρχοσ,"Υρβανιζαχι⌠ν"Λασ"Πραδερασ"1ερα."Εταπα"ψ"Ασοχιαχι⌠ν"δε"ςιϖιενδα"Σαν"
Χαρλοσ" υβιχαδοσ" εν" λα" ζονα" δενοµιναδα" Χοοπερατιϖα" Λοσ" Χηανχασ" δε"
Ανδαηυαψλασ."

‚ Χοοπερατιϖα"δε"ςιϖιενδα"Βενϕαµν"∆οιγγ"Λοσσιο,"Χοοπερατιϖα"δε"ςιϖιενδα"ςι〉α"
δε" Σαν" Φρανχισχο,"Υρβανιζαχι⌠ν" Λοσ" Προδυχτορεσ" ψ"Ασοχιαχι⌠ν" δε"ςιϖιενδα" Λοσ"
Πινοσ"υβιχαδοσ"εν"λα"ζονα"δενοµιναδα"Χοοπερατιϖα"Βενϕαµν"∆οιγγ."

Ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια" ινδιρεχτα" (ΑΙΙ)"εστ〈"δετερµιναδα"πρινχιπαλµεντε"πορ" λασ" ϖασ"δε"
αχχεσο"πρινχιπαλεσ"ψ"σεχυνδαριασ"αλ"〈ρεα"δονδε"σε"εµπλαζαρ〈" λα"συβ"εσταχι⌠ν"ψ" λα" λνεα"
δε" τρανσµισι⌠ν."Εν"εστε" χασο," σε" χονσιδερα" αλ"∆ιστριτο"δε" Σαντα"Ανιτα"πορ" λα" ρελαχι⌠ν"
πολτιχοどαδµινιστρατιϖα,"σοχιαλ"ψ"εχον⌠µιχα"χον"ελ"〈ρεα"δετερµιναδα"παρα" λα"εϕεχυχι⌠ν"
δελ"Προψεχτο."

Ταβλα"Ν≡"48"ℑρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"
Ασοχιαδασ"220"κς"ψ"60"κς""

Προϖινχια"
ℑρεα"δε"
ινφλυενχια"
ινδιρεχτα"

ℑρεα"δε"ινφλυενχια"διρεχτα"

Λιµα"
∆ιστριτο"
Σαντα"
Ανιτα"

Ζονα"τερριτοριαλ Λοχαλιδαδεσ

Υρβανιζαχι⌠ν"
Σαντα"Ανιτα"

Ασενταµιεντο"Ηυµανο"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα"

Χοοπερατιϖα"Λοσ"
Χηανχασ"δε"
Ανδαηυαψλασ"

Χοοπερατιϖα"δε"ςιϖιενδα"λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ
Ασενταµιεντο"Ηυµανο"Σαν"µαρχοσ"

Υρβανιζαχι⌠ν"Λασ"Πραδερασ"1ερα."Εταπα""
Ασοχιαχι⌠ν"δε"ςιϖιενδα"Σαν"Χαρλοσ"

Χοοπερατιϖα"
Βενϕαµν"∆οιγγ"

Χοοπερατιϖα"δε"ςιϖιενδα"Βενϕαµν"∆οιγγ"Λοσσιο""
Χοοπερατιϖα"δε"ςιϖιενδα"ςι〉α"δε"Σαν"Φρανχισχο""

Υρβανιζαχι⌠ν"Λοσ"Προδυχτορεσ"
Ασοχιαχι⌠ν"δε"ςιϖιενδα"Λοσ"Πινοσ"

Ελαβοραχι⌠ν"προπια:"ΜΙΝΠΕΤΕΛ."Μαψο"2013."

4.6.3 Μετοδολογα."

Λα"πρεσεντε"λνεα"δε"βασε"σοχιοどεχον⌠µιχα"σε"ηα"ελαβοραδο"χονσιδερανδο"δοσ"φυεντεσ"
δε" ινφορµαχι⌠ν:" πριµαρια" ψ" σεχυνδαρια;" ρεχογιενδο" ινφορµαχι⌠ν" χυαντιτατιϖα" ψ"
χυαλιτατιϖα"εν"ελ"µεσ"δε"µαψο"2013."
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4.6.3.1 Φυεντεσ"πριµαριασ"χυαλιτατιϖασ"

Οβσερϖαχι⌠ν"διρεχτα""

Σε" ρεχολεχτ⌠" ινφορµαχι⌠ν"πριµαρια" χυαλιτατιϖα"µεδιαντε" λα" απλιχαχι⌠ν"δε"υνα" γυα"δε"
οβσερϖαχι⌠ν" παρα" ιδεντιφιχαρ" λοσ" λυγαρεσ," γρυποσ" υ" οργανιζαχιονεσ" σοχιαλεσ," ϖασ" δε"
αχχεσο"ψ"µεδιοσ"δε"χοµυνιχαχι⌠ν"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια."

Εντρεϖιστασ""

Ασ"µισµο,"σε"ρεαλιζαρον"εντρεϖιστασ"σεµι"εστρυχτυραδασ"α"περσονασ"χλαϖε"παρα"ρεχογερ"
ινφορµαχι⌠ν" δεσχριπτιϖα" λοχαλ" σοβρε" λα" διν〈µιχα" σοχιοεχον⌠µιχα" δε" λοσ" νχλεοσ"
ηυµανοσ."

Λασ"περσονασ"εντρεϖισταδασ"σε"δεταλλαν"εν"λα"σιγυιεντε"ταβλα."

Ταβλα"Ν≡"49:"Αχτορεσ"Λοχαλεσ"Εντρεϖισταδοσ"
Νοµβρεσ"ψ"απελλιδοσ" Χαργο"

Λεονχιο"Πεδρο"Αταυϕο" Πρεσιδεντε"δε"λα"ϑυντα"∆ιρεχτιϖα"δελ"ΑΑ.ΗΗ"ϑοσ"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα."
Φλορ"Ποδεστα" Ενφερµερα"δελ"Χεντρο"δε"Σαλυδ"Ματερνο"Ινφαντιλ"Σαντα"Ανιτα"

Ελαβοραχι⌠ν"προπια."Φυεντε:"Τραβαϕο"δε"χαµπο,"Μαψο"2013"

Φυεντεσ"σεχυνδαριασ""

Εν" λα"ελαβοραχι⌠ν"δε" λα"ΛΒΣ"σε"υτιλιζ⌠" ινφορµαχι⌠ν"δε"φυεντεσ"σεχυνδαριασ"προϖενιεντε"
δε"φυεντεσ"οφιχιαλεσ,"εντρε"λασ"θυε"σε"ενχυεντρα"λοσ"χενσοσ"ναχιοναλεσ"εϕεχυταδοσ"πορ"ελ"
Ινστιτυτο"δε"Εσταδστιχα"ε" Ινφορµ〈τιχα" (ΙΝΕΙ),"Εσταδστιχασ"δε" λα"Χαλιδαδ"Εδυχατιϖα"δε" λα"
Υνιδαδ"δε"Εσταδστιχα"δελ"Μινιστεριο"δε"Εδυχαχι⌠ν"(ΜΙΝΕ∆Υ),"Πορταλ"δε"Τρανσπαρενχια"
δελ"Μινιστεριο"δε"Εχονοµα"ψ"Φινανζασ"(ΜΕΦ)"ψ"Εσταδστιχασ"δε"λοσ"Εσταβλεχιµιεντοσ"δε"
Σαλυδ"δελ"ΜΙΝΣΑ."

4.6.4 Χαραχτεριζαχι⌠ν"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"

4.6.4.1 Υβιχαχι⌠ν"γεογρ〈φιχα"

Ελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"σε"υβιχα"εν"ελ"χονο"εστε"δε"Λιµα,"εν"λα"µαργεν"ιζθυιερδα"δελ"
Ρο" Ρµαχ." Συ" αλτιτυδ" εσ" 195" µσνµ," συσ" χοορδεναδασ" γεογρ〈φιχασ" σον:" 12°" 57&" 44&&"
λατιτυδ"Συρ,"ψ"76°"57&"09&&"λονγιτυδ"Οεστε"δελ"µεριδιανο"δε"Γρεενωιχη.""

Τιενε"υνα"συπερφιχιε"τοταλ"δε"10,69"κµ2,"εστ〈"διϖιδιδο"εν"6"σεχτορεσ"ψ"727"µανζανασ."

Ταβλα"Ν≡"50:"Λοχαλιζαχι⌠ν"δελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Νοµβρε" Σαντα"Ανιτα
Χατεγορα" Χιυδαδ

Αλτιτυδ" 195"µσνµ

Λατιτυδ"Συρ 12≡"5744
Λονγιτυδ"Οεστε 76≡"5709
Συπερφιχιε" 10,69"κµ2.

Ρεγι⌠ν"Νατυραλ Χοστα

Ελαβοραχι⌠ν"προπια."Φυεντε:"Μυνιχιπαλιδαδ"δε"Σαντα"Ανιτα"
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Συσ"λµιτεσ"σον:"

‚ Πορ" ελ" Νορτε:" Χον" Ελ" Αγυστινο," ιντερσεχχι⌠ν" δε" λα" Αϖ." Χιρχυνϖαλαχι⌠ν" (ςα"
Εϖιταµιεντο)"ψ"λα"Αταρϕεα."

‚ Πορ" ελ" Νορτε" ψ" Εστε:" Χον" Ατε," ελ" λµιτε" εστ〈" χον" λα" Υρβ." Χερεσ," ηαστα" λα"
ιντερσεχχι⌠ν"χον"λα"Χαρρετερα"Χεντραλ."

‚ Πορ" ελ" Συρεστε" ψ" Συρ:"Χον"Ατε," ιντερσεχχι⌠ν"δε" λα"Χαρρετερα"Χεντραλ" χον" λα"Αϖ."
Χιρχυνϖαλαχι⌠ν"(Πυεντε"Σαντα"Ανιτα)."

‚ Πορ" ελ" Συροεστε,"Οεστε" ψ"Νορτε" :" Χον" Ελ" Αγυστινο," λµιτε" χον" ελ" εϕε" δε" λα" Αϖ."
Χιρχυνϖαλαχι⌠ν," ηαστα" λα" ιντερσεχχι⌠ν" χον" λα" Χαλλε" Λοσ"Νογαλεσ," προψεχτ〈νδοσε"
ηαχια" ελ" χερρο" ελ" Αγυστινο," ηαστα" λασ" Αϖ." Μαρι〈τεγυι," Χιρχυνϖαλαχι⌠ν," ηαστα" συ"
ιντερσεχχι⌠ν"χον"λα"Αϖ."Λα"Αταρϕεα."

Φιγυρα"Ν≡"22:"Υβιχαχι⌠ν"δελ"∆ιστριτο"Σαντα"Ανιτα"

"

Σαντα"Ανιτα"ηα"σιδο"οργανιζαδα"εν"σεισ"(6)"ζονασ"τερριτοριαλεσ:"

‚ Υρβανιζαχι⌠ν"Σαντα"Ανιτα"
‚ Χοοπερατιϖα"Σαντα"Ροσα"δε"Θυιϖεσ"
‚ Υρβανιζαχι⌠ν"Λοσ"Φιχυσ""
‚ Χοοπερατιϖα"Λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ"
‚ Ασοχιαχι⌠ν"δε"ϖιϖιενδα"ςιλλα"Σαντα"Ανιτα"
‚ Χοοπερατιϖα"Βενϕαµν"∆οιγγ"

Χοµο"σε"µενχιον⌠"αντεριορµεντε,"αλ"δεσχριβιρ"ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο," λοσ"
νχλεοσ" υρβανοσ" ιδεντιφιχαδοσ" δεντρο" δελ" ΑΙ∆" σε" υβιχαν" εν" τρεσ" δε" στασ" ζονασ"
τερριτοριαλεσ:"Υρβανιζαχι⌠ν"Σαντα"Ανιτα,"Χοοπερατιϖα"Λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ"ψ" λα"
Χοοπερατιϖα"Βενϕαµν"∆οιγγ.""
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4.6.4.2 ∆εµογραφα"

Εν" εστα" σεχχι⌠ν" σε" πρεσεντα" λασ" χαραχτερστιχασ" ποβλαχιοναλεσ" δελ"ΑΙ∆" εν" ελ" χοντεξτο"
διστριταλ,"παρα"χονοχερ"λασ"τενδενχιασ"ψ"χοµπορταµιεντοσ"δεµογρ〈φιχοσ."

Σεγν" λο"θυε" ινδιχα"δελ"πρεσιδεντε"δε" λα"ϑυντα"∆ιρεχτιϖα"δελ"ελ"ΑΑ."ΗΗ."ϑοσ"Ροδργυεζ"
δε" Μενδοζα," εν" διχηο" λυγαρ" εξιστε" υνα" ποβλαχι⌠ν" απροξιµαδα" δε" 150" ηαβιταντεσ"
(ινχλυψενδο"νι〉οσ"ψ"ανχιανοσ)"χον"28"φαµιλιασ"εµπαδροναδασ."

Εν"βασε"α"λοσ"ρεσυλταδοσ"δελ"ΞΙ"Χενσο"Ναχιοναλ"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα,"δελ"α〉ο"2007,"λα"
ποβλαχι⌠ν" χενσαδα" δελ" διστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα" εσ" δε" 184" µιλ" 614" ηαβιταντεσ"
χονχεντρανδο" ελ" 2,4%" δε" λα" ποβλαχι⌠ν" τοταλ" δε" λα" προϖινχια" δε" Λιµα;"µοστρανδο" υν"
ινχρεµεντο"ποβλαχιοναλ"ιντερ"χενσαλ"δελ"55,6%."

Λα"ποβλαχι⌠ν"εστιµαδα"παρα"ελ"α〉ο"2012"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"ασχιενδε"α"δε"213"
µιλ"561"ηαβιταντεσ."

Ταβλα"Ν≡"51:"Ποβλαχι⌠ν"2007┽2012"ψ"Τασα"δε"Χρεχιµιεντο"Ιντερ"χενσαλ"

Φυεντε:"Χενσο"2007,"ΞΙ"δε"Ποβλαχι⌠ν" "ςΙ"δε"ςιϖιενδα."Χενσο"1993"ΙΞ"δε"Ποβλαχι⌠ν" "
Ις"δε"ςιϖιενδα."Ινστιτυτο"Ναχιοναλ"δε"Εσταδστιχα"ε"Ινφορµ〈τιχα,"ΙΝΕΙ."

Παρα"ελ"χενσο"δελ"α〉ο"2007" λα"δενσιδαδ"ποβλαχιοναλ3"δελ"διστριτο" σε"υβιχαβα"µυψ"πορ"
ενχιµα"δελ"προµεδιο"προϖινχιαλ"(2848"ηαβ/κµ2)"αλχανζαδο"λα"χιφρα"δε"17270"ηαβ/"κµ2."
Μιεντρασ"θυε" λασ"προψεχχιονεσ"παρα"ελ"α〉ο"2012" ινχρεµενταν" λα"δενσιδαδ"ποβλαχιοναλ"
δε"εστε"διστριτο"α"19977"ηαβ/Κµ2."

Ταβλα"Ν≡"52:"∆ενσιδαδ"ποβλαχιοναλ"
∆οµινιο"γεογρ〈φιχο" Συπερφιχιε

(κµ2)"
∆ενσιδαδ"δε"ποβλαχι⌠ν"

(Ηαβ/κµ2)"
2007 2012"

∆επαρταµεντο"δε"Λιµα" 34801,59 242,67 269,96

Προϖινχια"δε"Λιµα" 2670,40 2848,17 3176,08"
∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα" 10,69 17270 19977,64"

Φυεντε:"Χενσο"2007,"ΞΙ"δε"Ποβλαχι⌠ν" "ςΙ"δε"ςιϖιενδα."Χενσο"1993"ΙΞ"δε"Ποβλαχι⌠ν" "
Ις"δε"ςιϖιενδα."Ινστιτυτο"Ναχιοναλ"δε"Εσταδστιχα"ε"Ινφορµ〈τιχα,"ΙΝΕΙ."

Ποβλαχι⌠ν"πορ"σεξο"ψ"γρυπο"εταριο

Λα"διστριβυχι⌠ν"δε" λα"ποβλαχι⌠ν"πορ"σεξο"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"νο"µυεστρα"υνα"
διφερενχια"σιγνιφιχατιϖα"εντρε"λα"χαντιδαδ"δε"ηοµβρεσ"(91240)"ψ"λα"δε"µυϕερεσ"(93374)."
Εν"τρµινοσ"πορχεντυαλεσ,"λα"ποβλαχι⌠ν"φεµενινα"εσ"µαψορ"χονφορµανδο"ελ"50,58%"εν"
ρελαχι⌠ν"αλ"49,42%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"µασχυλινα."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3 Εστε ινδιχαδορ περµιτε εϖαλυαρ λα χονχεντραχι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν δε υνα δετερµιναδα 〈ρεα γεογρ〈φιχα. Ασ, 

χοµπρενδε ελ νµερο δε ηαβιταντεσ πορ Κµ2.

"
∆οµινιο"γεογρ〈φιχο"

Ποβλαχι⌠ν""
χενσαδα"
1993"

Ποβλαχι⌠ν"
χενσαδα""
2007"

Ποβλαχι⌠ν"
εστιµαδα""

2012"

Τασα"δε"χρεχιµιεντο""
ιντερ"χενσαλ""
1993ど2007"

∆επαρταµεντο"δε"Λιµα 6×386"308" 8×445 211 9×395 149 32,2%"
Προϖινχια"δε"Λιµα" 5×706"127" 7×605 742 8×481 415 33,3%"
∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα 118"659" 184 614 213 561 55,6%"
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Ταβλα"Ν≡"53:"Ποβλαχι⌠ν"χενσαδα"πορ"σεξο"┽"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

Ηοµβρε" 91240" 49,42"
Μυϕερ" 93374" 50,58""
Τοταλ" 184614" 100,00""

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007"

Ελ"αν〈λισισ"δε"λα"εστρυχτυρα"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"πορ"γρυποσ"δε"εδαδ"εσ"ιµπορταντε"δεβιδο"α"
θυε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"θυε" ρεαλιζαν" λασ"περσονασ,"συσ"ποτενχιαλιδαδεσ"ψ"συσ"νεχεσιδαδεσ,"
εστ〈ν" ρελαχιοναδασ"χον" λα"εδαδ."Σεγν"ελ" ΙΝΕΙ," σε"χονσιδεραν" τρεσ"γρανδεσ"γρυποσ"δε"
εδαδ:" ι)" λα" ποβλαχι⌠ν"µενορ" δε" 15" α〉οσ," δεµανδαντεσ" δε" σερϖιχιοσ" εδυχατιϖοσ" ψ" δε"
σαλυδ,"ιι)"ελ"γρυπο"δε"15"α"64"α〉οσ,"θυε"χοµπρενδε"α"λοσ"θυε"παρτιχιπαν"εν"λα"αχτιϖιδαδ"
προδυχτιϖα" ψ" ρεπροδυχτιϖα" ψ" δεµανδαν" εµπλεο," ϖιϖιενδα" ψ" σερϖιχιοσ" δε" σαλυδ" ψ"
εδυχαχι⌠ν"εν"γενεραλ"ψ"ιιι)"λα"ποβλαχι⌠ν"δε"65"α〉οσ"ψ"µ〈σ,"θυιενεσ"δεµανδαν"σεγυριδαδ"
ψ"προτεχχι⌠ν"σοχιαλ4."

∆ε"αχυερδο"αλ"Χενσο"2007,"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"ελ"25,48%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"τιενε"
µενοσ"δε"15"α〉οσ,"ελ"69,80%"τιενε"εντρε"15"ψ"64"α〉οσ"ψ"σ⌠λο"ελ"4,72%"εσ"µαψορ"δε"65"
α〉οσ."Ελ"γρυπο"θυινθυεναλ"µαψοριταριο"εσ"20"α"24"α〉οσ"θυε"χονφορµα"ελ"12,09%"δε" λα"
ποβλαχι⌠ν."

Εστασ" χιφρασ" νοσ" ινδιχαν" θυε" ελ" ΑΙΙ" χυεντα" χον" υνα" ποβλαχι⌠ν"µενορ" δε" 30" α〉οσ" δε"
φορµα" µαψοριταρια" χονφορµαδα" πορ" ελ" 58,29%" δε" λα" ποβλαχι⌠ν" τοταλ." Ασιµισµο,"
ποδεµοσ"ϖερ"θυε"λα"τενδενχια"εν"λα"διν〈µιχα"ποβλαχιοναλ"δε"εστε"διστριτο"εσ"ηαχια"υνα"
δε"βασε"µ〈σ"ρεδυχιδα"ψ"υν"ενσανχηαµιεντο"προγρεσιϖο"εν"λοσ"χεντροσ"(πρινχιπαλµεντε"
εν"λοσ"γρυποσ"δε"εδαδ"δε"20"α"24"ψ"25"α"29"α〉οσ),"λο"θυε"ρεφλεϕα"υν"µενορ"νµερο"δε"
ναχιµιεντοσ"ψ"µαψορ"ποβλαχι⌠ν"εν"εδαδ"αχτιϖα."

Ταβλα"Ν≡"54:"∆ιστριβυχι⌠ν"ποβλαχιοναλ"σεγν"γρυποσ"θυινθυεναλεσ"δε"εδαδ" "
∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"

Χατεγορασ" Χασοσ % Αχυµυλαδο"%
∆ε""0"α"4""α〉οσ" 17,144" 9,29"" 9,29""
∆ε""5"α"9""α〉οσ" 14,926" 8,08"" 17,37""
∆ε"10"α"14"α〉οσ" 14,981" 8,11"" 25,49""
∆ε"15"α"19"α〉οσ" 17,722" 9,60"" 35,09""
∆ε"20"α"24"α〉οσ" 22,324" 12,09"" 47,18""
∆ε"25"α"29"α〉οσ" 20,516" 11,11"" 58,29""
∆ε"30"α"34"α〉οσ" 17,771" 9,63"" 67,92""
∆ε"35"α"39"α〉οσ" 13,360" 7,24"" 75,15""
∆ε"40"α"44"α〉οσ" 10,430" 5,65"" 80,80""
∆ε"45"α"49"α〉οσ" 8,265" 4,48"" 85,28""
∆ε"50"α"54"α〉οσ" 7,389" 4,00"" 89,28""
∆ε"55"α"59"α〉οσ" 6,301" 3,41"" 92,70""
∆ε"60"α"64"α〉οσ" 4,777" 2,59"" 95,28""
∆ε"65"α"69"α〉οσ" 3,406" 1,84"" 97,13""
∆ε"70"α"74"α〉οσ" 2,173" 1,18"" 98,31""
∆ε"75"α"79"α〉οσ" 1,530" 0,83"" 99,13""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4 ΙΝΕΙ. Εσταδο δε λα ποβλαχι⌠ν περυανα, 2004. Νι〉οσ, ϑ⌠ϖενεσ ψ Αδυλτοσ Μαψορεσ. Λιµα: Χεντρο δε εδιχι⌠ν δελ ΙΝΕΙ. 
Π〈γινα 12."""
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Χατεγορασ" Χασοσ % Αχυµυλαδο"%
∆ε"80"α"84"α〉οσ" 817" 0,44"" 99,58""
∆ε"85"α"89"α〉οσ" 519" 0,28"" 99,86""
∆ε"90"α"94"α〉οσ" 176" 0,10"" 99,95""
∆ε"95"α"99"α〉οσ" 87" 0,05"" 100,00""
Τοταλ" 184,614" 100,00"" 100,00"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007"

4.6.4.3 ςιϖιενδα""

Α" τραϖσ" δε" λα" χαραχτεριζαχι⌠ν" δελ" τιπο" δε" ϖιϖιενδα" εσ" ποσιβλε" δετερµιναρ" εν" γραν"
µεδιδα" " λα" σιτυαχι⌠ν" σοχιοεχον⌠µιχα" δε" θυιεν" λα" ηαβιτα;" ασπεχτοσ" χοµο" ελ"µατεριαλ"
πρεδοµιναντε"δε"παρεδεσ,"πισοσ"ψ"τεχηοσ"ασ"χοµο"ελ"τιπο"δε"τενενχια"δε" λα"ϖιϖιενδα"
σον"ινδιχαδορεσ"δε"λασ"νεχεσιδαδεσ"β〈σιχασ"δε"λα"ποβλαχι⌠ν."

Εν" ελ" χασο" δελ" ΑΑ.ΗΗ." ϑοσ" Ροδργυεζ" δε" Μενδοζα," εξιστεν" απροξιµαδαµεντε" 28"
ϖιϖιενδασ"εν"προχεσο"δε"τιτυλαχι⌠ν,"χον"φαµιλιασ"ρεγιστραδασ"ψ"εµπαδροναδασ."

Σεγν"ελ"Χενσο" ΙΝΕΙ"δελ"2007"εν"ελ"διστριτο"δε" Σαντα"Ανιτα"εξιστεν" "39709" ϖιϖιενδασ"
οχυπαδασ" χον" περσονασ" πρεσεντεσ." Χον" ρελαχι⌠ν" α" λα" µοδαλιδαδ" δε" τενενχια" δε" λα"
ϖιϖιενδα"σε"οβσερϖα"θυε"λα"γραν"µαψορα"δε"λοσ"ηογαρεσ"ποσεεν"ϖιϖιενδα"προπια,"σιενδο"
ελ"53,92"%"ϖιϖιενδασ"προπιασ"τοταλµεντε"παγαδασ""ψ"3,36%"παγ〈νδολασ"α"πλαζοσ."

Υν"µνιµο"πορχενταϕε"φυερον"οβτενιδασ"πορ"ινϖασι⌠ν"(0,85%),"µιεντρασ"θυε"ελ"35,51"%"
σε"ενχυεντραν"βαϕο"λα"µοδαλιδαδ"δε"αλθυιλερ."

Ταβλα"Ν≡"55"Τιπο"δε"τενενχια"δε"λασ"ϖιϖιενδα"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

Αλθυιλαδα" 14102" 35,51"
Προπια"πορ"ινϖασι⌠ν 338" 0,85"
Προπια"παγανδο"α"πλαζοσ 1335" 3,36""
Προπια"τοταλµεντε"παγαδα 21413" 53,92""
Χεδιδα"πορ"ελ"χεντρο"δε"τραβαϕο"/οτρο" 739" 1,86""
Οτρα"φορµα" 1782" 4,49""
Τοταλ" 39709" 100,00""

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Σεγν" λα"ΧΕΠΑΛ" λα"ϖιϖιενδα"αδεχυαδα"εσ"αθυελλα"υβιχαδα"εν"χασα"ο"δεπαρταµεντο"εν"
εδιφιχιο." Λασ" δεµ〈σ" χατεγορασ" χοµο" χηοζα" ο" χαβα〉α," ϖιϖιενδα" εν" θυιντα," χασα" εν"
ϖεχινδαδ" υ" οτροσ" νο" εντραν" εν" λα" δεφινιχι⌠ν" δε" ϖιϖιενδα" χον" βυενα" χονδιχι⌠ν" δε"
η〈βιτατ5."

∆ε" αχυερδο" αλ" τραβαϕο" δε" χαµπο" ρεαλιζαδο" σε" ηα" ποδιδο" απρεχιαρ" θυε" λασ" χασασ"
ινδεπενδιεντεσ"σον" λασ"θυε"πρεδοµιναν"εν"ελ"ΑΙ∆," λο"χυαλ"σε"χορροβορα"χον" λοσ"δατοσ"
εσταδστιχοσ" α" νιϖελ" διστριταλ" δονδε" " ελ" 84,27%" δε" λασ" ϖιϖιενδασ" ρεσυλταν" σερ" χασασ"
ινδεπενδιεντεσ" σεγυιδο," εν" µενορ" µεδιδα," δε" υν" 11,62%" δε" δεπαρταµεντοσ" εν"
εδιφιχιοσ."

Ταβλα"Ν≡"56:"Τιποσ"δε"ϖιϖιενδασ"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ Χασοσ %

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5"Ποβρεζα"ψ"πρεχαριεδαδ"δελ"η〈βιτατ"εν"χιυδαδεσ"δε"Αµριχα"Λατινα"ψ"ελ"Χαριβε,"ΧΕΠΑΛ,"νοϖιεµβρε"2004"
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"Χασα"Ινδεπενδιεντε" 33695" 84,85"
"∆επαρταµεντο"εν"εδιφιχιο 4464" 11,24""
"ςιϖιενδα"εν"θυιντα"ψ"χασα"εν"ϖεχινδαδ 956" 2,41""
"ςιϖιενδα"ιµπροϖισαδα 127" 0,32""
"Οτροσ"" 467" 1,17""
"Τοταλ" 39709" 100,00"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Ελ"µατεριαλ"δε"χονστρυχχι⌠ν"δε" λασ"ϖιϖιενδασ"νοσ" ινδιχα"ελ"νιϖελ"δε"ηαβιταβιλιδαδ"δε" λασ"
µισµασ."Ασ," λασ"ϖιϖιενδασ"χονστρυιδασ"χον"µατεριαλ"νοβλε"(χεµεντο," λαδριλλο,"ετχ.)"νοσ"
ινδιχαν"µεϕορεσ"χονδιχιονεσ"δε"ηαβιταβιλιδαδ"θυε"σι"φυεραν"χονστρυιδασ"χον"µατεριαλεσ"
προϖισιοναλεσ"(χα〉α,"εστερα,"ετχ.)."

Εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"διρεχτα"δελ"Προψεχτο,"µεδιαντε"λα"οβσερϖαχι⌠ν"διρεχτα"απλιχαδα"
εν"ελ"τραβαϕο"δε"χαµπο,"σε"ηα"δετερµιναδο"θυε"λασ"ϖιϖιενδασ"σον"πρεδοµιναντεµεντε"
δε"µατεριαλ"νοβλε;"σιενδο"ελ"λαδριλλο"ο"βλοθυε"δε"χεµεντο"ελ"µατεριαλ"πρινχιπαλ"παρα"λα"
χονστρυχχι⌠ν"δε"λασ"παρεδεσ"ψ"ελ"χεµεντο"παρα"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λοσ"πισοσ"ψ"τεχηοσ."

Εστε" ρυβρο"δενοτα"εν"αλγυνα"µεδιδα" λα"εµεργεντε"εχονοµα"δε" λοσ"ηαβιταντεσ"δε" λα"
ζονα,"χυψο"πρεσυπυεστο"φαµιλιαρ"λεσ"περµιτε"µεϕοραρ"λα"ινφραεστρυχτυρα"δε"συ"ϖιϖιενδα."

Εν" ελ" ΑΙΙ," " ∆ιστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα," ελ" 94,14%" δε" λασ" ϖιϖιενδασ" εµπλεα" µατεριαλεσ"
αδεχυαδοσ" χοµο" ελ" λαδριλλο" ο" βλοθυε." Σε" οβσερϖα" ταµβιν" ελ" υσο" δε" µαδερα" χοµο"
σεγυνδα"οπχι⌠ν"(2,12"%)"ψ"εν"µενορ"χαντιδαδ"ελ"υσο"δε"αδοβε"ο"ταπια"ψ"εστερα"(1,50%)."

Ταβλα"Ν≡"57:Τιπο"δε"µατεριαλεσ"δε"λασ"παρεδεσ"δε"λασ"ϖιϖιενδασ"┽"∆ιστριτο"δε"
Σαντα"Ανιτα"

Χατεγορασ" Χασοσ" %"
Λαδριλλο"ο"Βλοθυε"δε"χεµεντο 37383" 94,14""
Αδοβε"ο"ταπια" 595" 1,50""
Μαδερα" 840" 2,12""
Θυινχηα" 21" 0,05""
Εστερα" 201" 0,51""
Πιεδρα"χον"βαρρο 22" 0,06""
Πιεδρα"ο"Σιλλαρ"χον"χαλ"ο"
χεµεντο" 73" 0,18""
Οτρο" 574" 1,45""
Τοταλ" 39709" 100,00""

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Εν" χυαντο" αλ" µατεριαλ" εµπλεαδο" παρα" λοσ" πισοσ," σε" οβσερϖα" θυε" ελ" µατεριαλ"
πρεδοµιναντε"εσ"ελ"χεµεντο"(65,65%)"εσ"δεχιρ"θυε"ελ"πισο"τιενε"τραταµιεντο,"ασ"χοµο"
ταµβιν" λοσ" τεχηοσ"δε" λασ"ϖιϖιενδασ."Πορ"οτρο" λαδο,"αλρεδεδορ"δελ"25,0%"δε"ϖιϖιενδασ"
χονταρα"χον"αχαβαδοσ"εν"λοσ"πισοσ"τιπο"λοσετασ,"παρθυετ"ο"µαδερα."

Ταβλα"Ν≡"58:"Τιπο"δε"µατεριαλεσ"δε"λοσ"πισοσ"δε"λασ"ϖιϖιενδασ"┽"∆ιστριτο"δε"
Σαντα"Ανιτα"

Χατεγορασ" Χασοσ" %"
Τιερρα" 3618" 9,11"
Χεµεντο" 26067" 65,65""
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Λοσετασ,"τερραζοσ" 7638" 19,23""
Παρθυετ"ο"µαδερα"πυλιδα 1871" 4,71""
Μαδερα,"ενταβλαδοσ" 102" 0,26""
Λαµινασ"ασφ〈λτιχασ" 238" 0,60""
Οτρο" 175 0,44"
Τοταλ" 39709 100,00"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007"

Σερϖιχιοσ"β〈σιχοσ"

Ελ"τιπο"δε"αβαστεχιµιεντο"δε"αγυα"νοσ"αψυδα"α"χαραχτεριζαρ"σοχιαλ"ψ"εχον⌠µιχαµεντε"α""
λοσ"ηαβιταντεσ"δε"υνα"χασα."Αδεµ〈σ"λα"δισπονιβιλιδαδ"ο"χαρενχια"δε"εστε"σερϖιχιο"ινφλυψε"
εν" ελ" εσταδο" δε" σαλυδ" ψ" νιϖελ" δε" σαλυβριδαδ" δε" συσ" οχυπαντεσ.," σιενδο" υν" φαχτορ"
ιµπορταντε"παρα"ελ"ινδιχαδορ"δε"Νεχεσιδαδεσ"Β〈σιχασ"Ινσατισφεχηασ."

Εν" χυαντο" α" λα" σιτυαχι⌠ν" α" νιϖελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" διρεχτα" σε" χονστατ⌠"µεδιαντε" λα"
ινφορµαχι⌠ν" προπορχιοναδα" πορ" λοσ" εντρεϖισταδοσ" θυε" λασ" ποβλαχιονεσ" σε" αβαστεχεν"
πρεδοµιναντεµεντε" δε" λα" ρεδ" πβλιχα" δεντρο" δε" λασ" ϖιϖιενδασ" (αγυα" ποταβλε),"
αχχεδιενδο"α"υν"σερϖιχιο"χοµπλετο."Αδεµ〈σ,"εν" λασ"αϖενιδασ"θυε"χιρχυνδαν"ελ"ΑΙ∆"σε"
ϖισυαλιζαρον"ποζοσ"δε"αγυα."

Εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα" λα" φορµα"πρεδοµιναντε"δε"αβαστεχιµιεντο"δε"αγυα"εσ"α"
τραϖσ"δελ"σιστεµα"δε"ρεδ"πβλιχα,"χον"ελ"96,4%"(ψα"σεα"δεντρο"ο"φυερα"δε"λα"ϖιϖιενδα)."
Οτρασ"φορµασ"δε"αβαστεχιµιεντο"σον"ελ"πιλ⌠ν"δε"υσο"πβλιχο,"χαµι⌠ν"χιστερνα,"ποζο"ο"α"
τραϖσ"δε"ϖεχινοσ."

Ταβλα"Ν≡"59:"Αβαστεχιµιεντο"δε"αγυα"εν"λασ"ϖιϖιενδασ"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

"Ρεδ"πβλιχα"δεντρο"δε"λα"ϖιϖιενδα"(αγυα"ποταβλε) 34504" 86,89""
"Ρεδ"Πβλιχα"Φυερα"δε"λα"ϖιϖιενδα 3772" 9,50""
"Πιλ⌠ν"δε"υσο"πβλιχο" 310" 0,78""
"Χαµι⌠νどχιστερνα"" 284" 0,72""
"Ποζο" 78" 0,20""
"Ρο,"αχεθυια"ο"µαναντιαλ"" 4" 0,01""
"ςεχινο" 677" 1,70""
"Οτρο" 80" 0,20""
"Τοταλ" 39709" 100,00"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007"

Ταβλα"Ν≡"60:"Σερϖιχιο"δε"δεσαγε"εν"λασ"ϖιϖιενδασ"∆ιστριτο"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

"Ρεδ"πβλιχα"δε"δεσαγε"δεντρο"δε"λα"ςιϖιενδα 34359" 86,53"
"Ρεδ"πβλιχα"δε"δεσαγε"φυερα"δε"λα"ςιϖιενδα 4098" 10,32"
"Ποζο"σπτιχο" 539" 1,36"
"Ποζο"χιεγο"ο"νεγρο"/"λετρινα 153" 0,39""
"Νο"τιενε" 560" 1,41"
Τοταλ 39709" 100,00"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007"
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Σεγν" λα"εντρεϖιστα"αλ"πρεσιδεντε"δε" λα"ϑυντα"∆ιρεχτιϖα," λα"χοβερτυρα"δελ"σερϖιχιο"εν" λασ"
ϖιϖιενδασ"δελ""ΑΑ.ΗΗ."Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα"εσ"δε"φορµα"χοµπλετα."∆ε"ιγυαλ"φορµα"σε"
οβσερϖ⌠" εν" λοσ" οτροσ" νχλεοσ" υρβανοσ" θυε" περτενεχεν" αλ" ΑΙ∆," θυε" γοζαν" δε" υν"
χοµπλετο"συµινιστρο"ελχτριχο."

Ασιµισµο" εν" ελ" διστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα," ελ" 98,62" %" δε" λασ" ϖιϖιενδασ" χυενταν" χον"
αλυµβραδο"ελχτριχο"φρεντε"α"υν"1,38"%"δε"ϖιϖιενδασ"θυε"αν"χαρεχε"δε"εστε"σερϖιχιο,"λο"
χυαλ"εσταρα"ϖινχυλαδο"α"λασ"νυεϖασ"χονστρυχχιονεσ"θυε"συργεν"εν"λα"περιφερια.""

Ταβλα"Ν≡"61:"Αλυµβραδο"ελχτριχο"εν"λασ"ϖιϖιενδασ"┽"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

"Σι"τιενε"αλυµβραδο"ελχτριχο 39161" 98,62"
"Νο"τιενε"αλυµβραδο"ελχτριχο 548" 1,38"
"Τοταλ" 39709" 100,00"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Σεγν"ελ"Χενσο"2007,"ελ"87,98"%"δε"λοσ"ηογαρεσ"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"υσαν"γασ"
παρα" χοχιναρ." Σεγυιδο," εν" υνοσ" πορχενταϕεσ" µυψ" µενορεσ," δελ" κεροσενε" (3,64" %),"
ελεχτριχιδαδ"(1,32"%)"ψ"χαρβ⌠ν"(1,16"%)."

Ταβλα"Ν≡"62:"Τιπο"δε"χοµβυστιβλε"ο"ενεργα"παρα"χοχιναρ"εν"λασ"ϖιϖιενδασ"┽"
∆ιστριτο"Σαντα"Ανιτα

Χατεγορασ" Χασοσ" %"
"Ελεχτριχιδαδ 577" 1,32"
"Γασ" 38568 87,98

"Κεροσενε 1594 3,64

"Χαρβ⌠ν 507 1,16"
"Λε〉α" 299 0,68

"Οτρο" 30 0,07"
"Νο"χοχιναν 2264 5,16

Τοταλ" 43839 100,00
Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

4.6.4.4 Τρανσπορτε""ψ"Χοµ υνιχαχιονεσ"

Λα"ρεδ"ϖιαλ"πρινχιπαλ"δε"Λιµα"τιενε"υνα"εξτενσι⌠ν"δε"1300"κµ"(Προψεχταδοσ"1800"κµ)."
Ασιµισµο," εξιστεν" 68" Ιντερχαµβιοσ" ςιαλεσ" (Προψεχταδοσ:" 230)." Σε" εστιµα" θυε" λα"
τοταλιδαδ"δε" λασ" ϖασ"δε" λα" χιυδαδ"αλχανζαν" λοσ"7000" κµ."Εν" χυαντο" αλ" τρανσπορτε"νο"
µοτοριζαδο,"εξιστεν"118"κµ"δε"χιχλο"ϖασ."Νο"ηαψ"εστιµαδοσ"δε"λα"λονγιτυδ"δε"ϖερεδασ"
πεατοναλεσ6.""

Εν" λο" θυε" χορρεσπονδε" αλ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" διρεχτα" δελ" Προψεχτο," ελ" τραµο" δονδε"
εµπεζαρα"λα"νυεϖα"λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν"χοµπρενδε"υνα"παρτε"δε"λασ"αϖενιδασ"Χυλτυρα"
Ωαρι"ψ"Λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ,"θυε"ιντερχεπταν"λασ"αϖενιδασ"Γραλ."Ανχχο"Ηυιλλο"ψ"
λα"Ενχαλαδα"ηαστα"λα"αλτυρα"δε"λα"Υρβ."Λοσ"Προδυχτορεσ."Αδεµ〈σ"δε"λα"Αϖ."Λοσ"∆οµινιχοσ"
θυε" ιντερχεπτα" χον" λα" Αϖ." Λα" Χυλτυρα," δονδε" σε" χονεχταρ〈" χον" ελ" τενδιδο" ελχτριχο"
εξιστεντε"δελ"Σετ"Σαντα"Ανιτα."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα. ∆ιαγν⌠στιχο τχνιχο παρτιχιπατιϖο δελ Πλαν δε ∆εσαρρολλο Χονχερταδο δε Λιµα 2012−2015.  
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Τοδασ" εστασ" αϖενιδασ" πορ" δονδε" πασαρ〈" λα" νυεϖα" λνεα" δε" τρανσµισι⌠ν" ψ" λασ" θυε" λα"
ιντερχεπταν" τιενεν" ϖασ"θυε"εστ〈ν"παϖιµενταδασ" ψ" ασφαλταδασ." Λοσ" τιποσ"δε" ϖεηχυλοσ"
θυε"λασ"φρεχυεντασ"σον"µαψορµεντε"εντρε"αυτοσ"παρτιχυλαρεσ"ψ"χολεχτιϖοσ"χοµο"βυσεσ,"
µιχροσ,"χοµβισ,"ετχ."

Λοσ" σερϖιχιοσ" δε" χοµυνιχαχι⌠ν" α" τραϖσ" δελ" υσο" δε" λα" τελεφονα" φιϕα" ψ" χελυλαρ" ηαν"
πρεσενταδο"υν"ινχρεµεντο"χονσιδεραβλε"εν"λοσ"λτιµοσ"α〉οσ"εν"νυεστρο"πασ."Ασ,"εν"λα"
προϖινχια"δε" Λιµα"παρα"ελ" α〉ο"2011" σε"οβσερϖα"θυε"υν"55,7"%"δε" λοσ"ηογαρεσ"δε" λα"
προϖινχια" χυενταν" χον" ελ" σερϖιχιο" " δε" τελεφονα" φιϕα." ∆ε" ιγυαλ" µανερα" συχεδε" χον" λα"
τελεφονα" µ⌠ϖιλ" ο" χελυλαρ," λα" χυαλ" χυβρε" ελ" 85,6" %" δε" λοσ" ηογαρεσ" λιµε〉οσ," χον" υν"
ινχρεµεντο" δελ" 20" %" χον" ρεσπεχτο" αλ" α〉ο" 2007." " Ελ" αχχεσο" α" ιντερνετ" ταµβιν" ηα"
πρεσενταδο"υν"χρεχιµιεντο"χονσιδεραβλε,"χυβριενδο"αλ"32,7"%"δε"λοσ"ηογαρεσ,"µιεντρασ"
θυε"ελ"53,2"%"δε"λοσ"µισµοσ"χυενταν"χον"ελ"σερϖιχιο"δε"τελεϖισι⌠ν"πορ"χαβλε."

Ταβλα"Ν≡"63:"Προϖινχια"δε"Λιµα:"Ηογαρεσ"χον"αχχεσο"α"τεχνολογα"δε"λα"
ινφορµαχι⌠ν"ψ"χοµυνιχαχι⌠ν"(Πορχενταϕε"δελ"τοταλ"δε"ηογαρεσ)"

Σερϖιχιοσ"δε"ινφορµαχι⌠ν"ψ"χοµυνιχαχι⌠ν 2007" 2011"

Τελφονο"φιϕο" 58,7" 55,7"
Τελεφονα"µ⌠ϖιλ" 65,7" 85,6"
Τς"χαβλε" 35,0" 53,2"
Ιντερνετ" 14,9" 32,7"

Φυεντε:"Περ:"Πρινχιπαλεσ"ινδιχαδορεσ"δεπαρταµενταλεσ:"Προϖινχια"δε"Λιµα."2007ど2011."

4.6.4.5 Εχονοµα"

Ποβλαχι⌠ν"εν"εδαδ"δε"τραβαϕαρ"ψ"ποβλαχι⌠ν"εχον⌠µιχαµεντε"αχτιϖα"

Λα" Ποβλαχι⌠ν" εν" Εδαδ" δε" Τραβαϕαρ" (ΠΕΤ)" εσ" ελ" χονϕυντο" δε" περσονασ" θυε" σε" εστ〈"
ποτενχιαλµεντε" δισπονιβλε" παρα" δεσαρρολλαρ" αχτιϖιδαδεσ" προδυχτιϖασ," ψ" εν" ελ" χασο"
περυανο"λα"εδαδ"φιϕαδα"παρα"σερ"χονσιδεραδα"χοµο"ΠΕΤ"εσ"14"α〉οσ"δε"εδαδ"α"µ〈σ."

Λα"ΠΕΤ"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"αλχανζα"140646"περσονασ"δε"λασ"χυαλεσ"45,2%"εστ〈"
εντρε"λοσ"14"α"29"α〉οσ,"οτρο"45,2%"εστ〈"εντρε"λοσ"30"α"59"α〉οσ"ψ"9,6%"δε"60"α〉οσ"α"µ〈σ."

Σεγν" λα" χονδιχι⌠ν" δε" αχτιϖιδαδ" λα" ποβλαχι⌠ν" εν" εδαδ" δε" τραβαϕαρ" σε" χλασιφιχα" εν"
ποβλαχι⌠ν"εχον⌠µιχαµεντε" αχτιϖα" (ΠΕΑ)" ψ"ποβλαχι⌠ν"εχον⌠µιχαµεντε"νο" αχτιϖα" (Νο"
ΠΕΑ)."Λα"ΠΕΑ"εσ"αθυελλα"ποβλαχι⌠ν"δε"14"α〉οσ"α"µ〈σ"θυε"σε"ενχυεντρα"παρτιχιπανδο"εν"
λα"αχτιϖιδαδ"εχον⌠µιχα,"ψα"σεα" τενιενδο"υν"εµπλεο"ο"θυε" σε"ενχυεντρα"αχτιϖαµεντε"
βυσχανδο"υν"εµπλεο."

Ασ,"εν"ελ"ΑΙΙ" λα"ΠΕΑ"αλχανζα"αλ"61,1%"δε" λα"ποβλαχι⌠ν"εν"εδαδ"δε"τραβαϕαρ,"χον"86005"
περσονασ.""∆ε"εστο"σε"δεσπρενδε"θυε"λα"ποβλαχι⌠ν"εχον⌠µιχαµεντε"νο"αχτιϖα"(Νο"ΠΕΑ)"
αλχανζα" α" 54641" περσονασ," θυε" σον" αθυελλασ" θυε" εστανδο" εν" εδαδ" δε" τραβαϕαρ" νο"
ρεαλιζαν"ο"νο"δεσεαν" ρεαλιζαρ"αχτιϖιδαδ"εχον⌠µιχα"αλγυνα," ινχλυψενδο"α" λασ"περσονασ"
θυε" σε" δεδιχαν" εξχλυσιϖαµεντε" αλ" χυιδαδο" δελ" ηογαρ," εστυδιαντεσ" θυε" νο" τραβαϕαν,"
ϕυβιλαδοσ"ο"πενσιονιστασ,"ρεντιστασ,"ετχ.
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Ταβλα"Ν≡"64:"Ποβλαχι⌠ν"εν"Εδαδ"δε"Τραβαϕαρ"ψ"Ποβλαχι⌠ν"Εχον⌠µιχαµεντε"
Αχτιϖα"

∆οµινιο"Γεογρ〈φιχο" Ποβλαχι⌠ν"
τοταλ"

ΠΕΤ"1/ ΠΕΑ"2/"
Ν≡"χασοσ" %" Ν≡"χασοσ" %"

∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα" 184614" 140646" 74,2%" 86005" 61,1%"
1/Ποβλαχι⌠ν"εν"Εδαδ"δε"Τραβαϕαρ"(ΠΕΤ)"
2/"Ποβλαχι⌠ν"εχον⌠µιχαµεντε"αχτιϖα"(ΠΕΑ)"
Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Πρινχιπαλεσ"οχυπαχιονεσ"

Εν" λο"θυε"σε"ρεφιερε"α" λα"οχυπαχι⌠ν"θυε" τιενεν" λοσ"ποβλαδορεσ"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"
Ανιτα,"δεσταχαν"λοσ"ϖενδεδορεσ"ψα"σεα"εν"χοµερχιο"φορµαλ"ο"ινφορµαλ"ψ"λοσ"πεονεσ"θυε"
χονφορµαν"ελ"42,5%"δε" λα"ΠΕΑ."Ασιµισµο"ελ"31,31"%"σον"οβρεροσ"δε"διστιντοσ" ρυβροσ"
χοµο"ινδυστρια,"µανυφαχτυρα,"φ〈βριχασ,"µινασ"ο"χαντερασ.

Ταβλα"Ν≡"65:"Οχυπαχιονεσ"δε"λα"ποβλαχι⌠ν" "∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

"Μιεµβροσ"ποδερ"εϕεχυτιϖο"ψ"λεγισλατιϖο,"διρεχτιϖο"
αδµινιστρατιϖο"πβλιχο"ψ"εµπρεσαριαλ" 142" 0,17"
"Προφεσορεσ,"χιεντφιχοσ"ε"ιντελεχτυαλεσ 7979" 9,79""
"Τχνιχοσ"δε"νιϖελ"µεδιο"ψ"τραβαϕαδορ"ασιµιλαδοσ 6664" 8,17""
"ϑεφεσ"ψ"εµπλεαδοσ"δε"οφιχινα 5441" 6,67""
"Τραβαϕαδορεσ"δε"σερϖιχιο"περσοναλ"ψ"ϖενδεδορ"δελ"
χοµερχιο"ψ"µερχαδο" 17619" 21,61""
"Αγριχυλτορ"τραβαϕαδορ"χαλιφιχαδο"αγροπεχυαριο"ψ"
πεσθυεροσ" 342" 0,42""
"Οβρερο"ψ"οπεραριο"δε"µινασ,"χαντερασ,"ινδυστριασ,"
µανυφαχτυρερασ"ψ"οτροσ" 13752" 16,87"
"Οβρεροσ"χονστρυχχι⌠ν,"χονφ.,"παπελ,"φαβ.,"ινστρ. 11777" 14,44""
"Τραβαϕαδορ"νο"χαλιφιχαδο"σερϖιδορ,"πε⌠ν,"ϖενδεδορ,"
αµβυλαντε,"ψ"αφινεσ" 17034" 20,89""
"Οτρασ"οχυπαχιονεσ" 785" 0,96""
"Τοταλ" 81535" 100,00""

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Αχτιϖιδαδεσ"εχον⌠µιχασ"

Εν"ΑΙ∆"σε"οβσερϖα"θυε" λασ"πρινχιπαλεσ"αχτιϖιδαδεσ"εχον⌠µιχασ"εστ〈ν"ρελαχιοναδασ"α" λα"
ινδυστρια,"χοµερχιαλ"ψ"σερϖιχιοσ."

Εν" ελ" ΑΑ.ΗΗ." ϑοσ" Ροδργυεζ" δε" Μενδοζα" εξιστεν" µερχαδοσ," χοµερχιοσ," χοµερχιοσ"
µενορεσ," σερϖιχιοσ" δε" τρανσπορτε," ηοσπεδαϕεσ," αλµαχενεσ," µεταλ" µεχ〈νιχασ," ετχ."
Αδεµ〈σ" χολινδα" χον" υνα" ζονα" ινδυστριαλ" ψ" χον" λασ" εµπρεσασ"Μαχρο" ψ" Λιµα" Χαυχηο."
Μιεντρασ"θυε"εν"λοσ"δεµ〈σ"νχλεοσ"υρβανοσ"δελ"ΑΙ∆"σε"ενχυεντρα"ελ"Μιχρο"Μερχαδο"δε"
Σαντα" Ροσα" εντρε" οτροσ" χοµερχιοσ" χοµο" τιενδασ," ρεσταυραντεσ," χαβινασ" δε" ιντερνετ,"
µαδερερασ,"εσττιχασ,"βοτιχασ,"ϖετεριναριασ,"ετχ."

Εν"ελ"ΑΙΙ"λα"µαψορ"παρτε"δε"λα"ΠΕΑ"οχυπαδα"σε"δεδιχα"α"λασ"αχτιϖιδαδεσ"ρελαχιοναδασ"χον"
ελ"εµπρενδιµιεντο"δε" χοµερχιοσ"µενορεσ," ρεπρεσεντανδο"υν"22,09%,"αδεµ〈σ"δε" λα"
ινδυστρια"µανυφαχτυρερα"χον"18,12%,"ελ"τρανσπορτε"ψ"χοµυνιχαχιονεσ"χον"12,50"%"ψ"λα"
αχτιϖιδαδ"ινµοβιλιαρια"χον"8,89%."
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Οτρασ" αχτιϖιδαδεσ" πρεσεντεσ" σον" ελ" σερϖιχιο" δε" ηοτελεσ" ψ" ρεσταυραντεσ," λοσ" σερϖιχιοσ"
σοχιαλεσ"ψ"περσοναλεσ,"λα"χονστρυχχι⌠ν"ψ"λα"ενσε〉ανζα."

Ταβλα"Ν≡"66:"Αχτιϖιδαδεσ"εχον⌠µιχασ"δε"λα"ποβλαχι⌠ν" "∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα
Χατεγορασ" Χασοσ" %"

"Αγριχυλτυρα,"γαναδερα,"χαζα"ψ"σιλϖιχυλτυρα 593" 0,71"
"Πεσχα" 32" 0,04"
"Εξπλοταχι⌠ν"δε"µινασ"ψ"χαντερασ" 233" 0,28"
"Ινδυστριασ"µανυφαχτυρερασ" 15079" 18,12"
"Συµινιστρο"ελεχτριχιδαδ,"γασ"ψ"αγυα 272" 0,33"
"Χονστρυχχι⌠ν" 4075" 4,90"
"ςεντα,"µαντενιµιεντο"ψ"ρεπυεστοσ"ϖεηιχυλαρ,"αυτοµοτριζ"ψ"
µοτοχιχλετασ." 2776" 3,34"
"Χοµερχιο"πορ"µαψορ" 1203" 1,45"
"Χοµερχιο"πορ"µενορ" 18376" 22,09"
"Ηοτελεσ"ψ"ρεσταυραντεσ" 4755" 5,71"
"Τρανσπορτε,"αλµαχεναµιεντο"ψ"χοµυνιχαχιονεσ 10401" 12,50"
"Ιντερµεδιαχι⌠ν"φινανχιερα" 496" 0,60"
"Αχτιϖιδαδεσ"ινµοβιλιαριασ,"εµπρεσαριαλεσ"ψ"αλθυιλερεσ 7393" 8,89"
"Αδµινιστραχι⌠ν"πβλιχα"ψ"δεφενσα;"πλανεσ"δε"σεγυριδαδ"σοχιαλ"δε"
αφιλιαχι⌠ν" 2330" 2,80"
"Ενσε〉ανζα" 3921" 4,71"
"Σερϖιχιοσ"σοχιαλεσ"ψ"δε"σαλυδ" 2050" 2,46"
"Οτρασ"αχτιϖιδαδεσ,"σερϖιχιοσ,"χοµυνιχαχιονεσ"σοχιαλεσ"ψ"περσοναλεσ 4133" 4,97"
"Ηογαρεσ"πριϖαδοσ"ψ"σερϖιχιοσ"δοµστιχοσ 3150" 3,79"
"Οργανιζαχιονεσ"ψ"⌠ργανοσ"εξτρατερριτοριαλεσ 9" 0,01"
"Αχτιϖιδαδ"εχον⌠µιχα"νο"εσπεχιφιχαδα 1926" 2,31"
Τοταλ" 83203" 100,00"%"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."

Ελ" δεσαρρολλο" εχον⌠µιχο" δελ" διστριτο" σε" βασα" πρινχιπαλµεντε" εν" λασ" αχτιϖιδαδεσ"
χοµερχιαλεσ,"υνα"δε"λασ"µ〈σ"ιµπορταντεσ"εσ"ελ"Μερχαδο"Μαψοριστα,"θυε"γενερα"υνο"δε"
λοσ" µαψορεσ" ινγρεσοσ" εχον⌠µιχοσ" αλ" διστριτο." Ταµβιν" ενχοντραµοσ:" δεπ⌠σιτο" δε"
αδυανασ," λαβορατοριοσ," φαρµαχιασ," ινδυστριασ" τεξτιλεσ," τρανσπορτεσ" τερρεστρεσ," ινδυστριασ"
πλ〈στιχασ,"ετχ." Σιενδο"Ελ"ϖαλο"δε" Σαντα"Ανιτα" λα" ζονα" χοµερχιαλ"µ〈σ" ιµπορταντε"δελ"
διστριτο,"υβιχαδο"εν"ελ"κµ"1"δε"λα"Χαρρετερα"Χεντραλ."

Εν"εστα" ϕυρισδιχχι⌠ν"ταµβιν"σε"πρεσεντα"χονχεντραχι⌠ν"δε"αχτιϖιδαδεσ"εχον⌠µιχασ"εν"
δετερµιναδοσ" σεχτορεσ" χερχανοσ" α" λασ" πρινχιπαλεσ" ϖασ," εσπεχιαλµεντε" σοβρε" λα"
Χαρρετερα" Χεντραλ," θυε" πρεσεντα" γρανδεσ" λοτιζαχιονεσ" µανυφαχτυρερασ," φαχτορασ" ψ"
µεταλµεχ〈νιχα" ψ" χοµπαρτεν" συσ" αχτιϖιδαδεσ" χον" οτρασ" αγλοµεραχιονεσ" (χοµερχιαλεσ,"
ασοχιαχι⌠ν"δε"εµπρεσασ"δε"σερϖιχιοσ"ψ"χεντροσ"βανχαριοσ)."

Αδεµ〈σ," λοσ" σεχτορεσ" χερχανοσ" α" λασ" Αϖ." Φερροχαρριλ" ο" λα" Αϖ." Σεπαραδορα" Ινδυστριαλ,"
πρινχιπαλµεντε"αλ"νορτε"ψ"νορεστε"δελ"διστριτο,"οφερταν"χοµερχιο"ποπυλαρ"ψ"ασοχιαδασ"α"
λοσ" µερχαδοσ" σεχτοριαλεσ" ψ" δε" βαρριο." Χοµπλεµενταριαµεντε" σε" δα" ελ" χοµερχιο"
αµβυλατοριο"εν"χαλλεσ"ψ"αϖενιδασ"θυε" ιµπαχταν"νεγατιϖαµεντε"εν"ελ"ορδεν"ε"ηιγιενε"
δελ"ϖεχινδαριο."
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Σαλυδ"

Ελ" σιστεµα" δε" ατενχι⌠ν" πβλιχα" δε" σαλυδ" εσ" ιµπαρτιδο" πορ" ελ" Εσταδο" α" τραϖσ" δελ"
Μινιστεριο"δε"Σαλυδ,"ελ"χυαλ"σε"οργανιζα"εν"εσταβλεχιµιεντοσ"χον"διφερεντεσ"νιϖελεσ"δε"
χατεγοριζαχι⌠ν,"δε"αχυερδο"α" λοσ"σερϖιχιοσ"ψ"ελ"περσοναλ"χον"θυε"χυεντα." "Ελ"διστριτο"δε"
Σαντα"Ανιτα" χυεντα" χον" ονχε" (11)" εσταβλεχιµιεντοσ" δε" σαλυδ," (10)" δελ"Μινιστεριο" δε"
Σαλυδ"ψ" (1)"δε"ΕΣΣΑΛΥ∆,"υβιχαδοσ"εν" συσ"διφερεντεσ" σεχτορεσ."∆ε" λοσ" χυαλεσ,"δοσ" σον"
ηοσπιταλεσ,"εντρε"ελλοσ"εστ〈"ελ"Ηοσπιταλ"Ηερµιλιο"ςαλδιζ〈ν"θυε"βρινδα"σερϖιχιοσ"δε"σαλυδ"
µενταλ."Αδεµ〈σ"ηαψ"σεισ"(6)"χεντροσ"δε"σαλυδ"ψ"τρεσ"(3)"πυεστοσ"δε"σαλυδ."

Ταβλα"Ν≡"67:"Εσταβλεχιµιεντοσ"δε"Σαλυδ"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Τιπο" Νοµβρε" Ινστιτυχι⌠ν"

Πυεστο"δε"σαλυδ"" ςι〉α"Σαν"Φρανχισχο ΜΙΝΣΑ

Πυεστο"δε"σαλυδ" Σαντα"Ροσα"∆ε"Θυιϖεσ" ΜΙΝΣΑ"
Πυεστο"δε"σαλυδ" Μετροπολιτανα" ΜΙΝΣΑ"
Χεντρο"δε"σαλυδ" Χοοπερατιϖα"Υνιϖερσαλ" ΜΙΝΣΑ"
Χεντρο"δε"σαλυδ" Χηανχασ"∆ε"Ανδαηυαψλασ" ΜΙΝΣΑ"
Χεντρο"δε"σαλυδ" Σαν"Χαρλοσ" ΜΙΝΣΑ"
Χεντρο"δε"σαλυδ" Ηυ〈σχαρ" ΜΙΝΣΑ"
Χεντρο"δε"σαλυδ"" Νοχηετο ΜΙΝΣΑ

Χεντρο"δε"σαλυδ" Σαντα"Ανιτα" ΜΙΝΣΑ

Ηοσπιταλ" Ηερµιλιο"ςαλδιζ〈ν ΜΙΝΣΑ

Ηοσπιταλ" ϑοργε"ςοτο"Βερναλεσ" ΕΣΣΑΛΥ∆"
Φυεντε:"Χονσυλτα"δε"εσταβλεχιµιεντοσ"δε"σαλυδ"ΜΙΝΣΑ"ψ"ΕΣΣΑΛΥ∆.2013."

Εν" λο" θυε" ρεσπεχτα" αλ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" διρεχτα," λα" ποβλαχι⌠ν" αχυδε" α" λοσ"
εσταβλεχιµιεντοσ"δε"σαλυδ"µ〈σ"χερχανοσ"χοµο"σον:"ελ"χεντρο"δε"Σαλυδ"Σαν"Χαρλοσ"θυε"
σε"ενχυεντρα"εν" λα"Ασοχιαχι⌠ν"δε"ςιϖιενδα"Σαν"Χαρλοσ" (µαργεν"δερεχηο"δε" λα"Αϖ."Λοσ"
Χηανχασ" δε" Ανδαηυαψλασ)" ψ" ελ" Πυεστο" δε" Σαλυδ" ςιλλα" Σαν" Φρανχισχο" " εν" λα" Υρβ."
Προδυχτορεσ" εν" λα"µαργεν" ιζθυιερδα"δε" λα"Αϖ." Λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ." Εν" εστα"
µισµα"υρβανιζαχι⌠ν"σε"ενχυεντρα"ταµβιν"ελ"Πολιχλνιχο"Μυνιχιπαλ"δε"Σαντα"Ανιτα."

Λοσ"ποβλαδορεσ"δελ"ΑΑ.ΗΗ." ϑοσ"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα" συελεν" ρεχυρριρ" αλ"Χεντρο"δε"
Σαλυδ"Σαντα"Ανιτα"υβιχαδο"α"υνασ"10"χυαδρασ"δελ"ΑΙ∆."Ασιµισµο,"αθυελλοσ"θυε"χυενταν"
χον"σεγυρο"δε"ΕΣΣΑΛΥ∆,"συελεν"αχυδιρ"αλ"Ηοσπιταλ"ϑοργε"ςοτο"Βερναλεσ."

Αφιλιαχι⌠ν"α"σεγυροσ"δε"σαλυδ"

Λα" αφιλιαχι⌠ν" α" λο" σεγυροσ" δε" σαλυδ" νοσ" ινδιχαρ〈" λα" ρελαχι⌠ν" εντρε" λα" ποβλαχι⌠ν" ψ" λοσ"
εσταβλεχιµιεντοσ"δε"σαλυδ"παρα"ποδερ"ατενδερ,"πρεϖενιρ""ψ"χοντρολαρ"ενφερµεδαδεσ.""

Σεγν" λα" βασε" δε" δατοσ" δελ" Σιστεµα" Ιντεγραλ" δε" Σαλυδ" (ΣΙΣ)" αλ" 2012" ελ" τοταλ" δε" λα"
ποβλαχι⌠ν"αφιλιαδα"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"εσ"δε"30"µιλ"593"περσονασ"θυε"εθυιϖαλε"
αλ"15%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"τοταλ.""

ΕΣΣΑΛΥ∆"εσ"υν"σιστεµα"αλ"θυε"αχχεδεν"τοδοσ" λοσ"τραβαϕαδορεσ"φορµαλεσ,"αδµινιστραδο"
πορ"ελ"Εσταδο,"στε"χυβρε"α"90"563"ασεγυραδοσ"θυε"εθυιϖαλε"αλ"42,4%"δε" λα"ποβλαχι⌠ν"
τοταλ."
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Μορβιλιδαδ"

Λα"µορβιλιδαδ"εσ"υν"ινδιχαδορ"δε"σαλυδ"θυε"µιδε"ελ"νµερο"προπορχιοναλ"δε"περσονασ"
θυε"σε"ενφερµαν"εν"υνα"ποβλαχι⌠ν"δυραντε"υν"δετερµιναδο"περοδο.""

Παρα" ελ" α〉ο" 2010" εν" ελ" δεπαρταµεντο" δε" Λαµβαψεθυε" λασ" τρεσ" πρινχιπαλεσ"
ενφερµεδαδεσ"θυε"σε"πρεσενταρον"ψ"θυε"αλχανζαρον"ελ"36"%"δε" λοσ"χασοσ"ρεγιστραδοσ"
φυερον" λασ" ινφεχχιονεσ" αγυδασ" δε" λασ" ϖασ" ρεσπιρατοριασ" συπεριορεσ" (χον" ελ" 19"%)," λασ"
ενφερµεδαδεσ" εν" λα" χαϖιδαδ" βυχαλ" ψ" γλ〈νδυλασ" σαλιϖαρεσ" (χον" ελ" 12,5" %)" ψ" λασ"
ενφερµεδαδεσ"χρ⌠νιχασ"δε"λασ"ϖασ"ρεσπιρατοριασ"ινφεριορεσ"(χον"ελ"3,9%)."

Α"νιϖελ"δε" γνερο," σε"οβσερϖα"υνα"πρεδοµινανχια"δε" χασοσ" ρεγιστραδοσ"παρα"ελ" σεξο"
φεµενινο,"χον"ελ"63,8"%"εν"ελ"δεπαρταµεντο"δε"Λιµα,"λοσ"ηοµβρεσ"αλχανζαν"ελ"36,2%,"
χορροβορανδο"λα"τενδενχια"ναχιοναλ."

Ταβλα"Ν≡"68:"Λιµα"Πρινχιπαλεσ"ενφερµεδαδεσ"ρεγιστραδασ"εν"λοσ"ΕΕΣΣ."Α〉ο"
2012"

Χαυσασ"δε"µορβιλιδαδ"
Τοταλ"

Ν" %"

Τοταλ"" 6×728"630" 100,00"

Ινφεχχιονεσ"αγυδασ"δε"λασ"ϖασ"ρεσπιρατοριασ"συπεριορεσ"" 1×284"401" 19,1"

Ενφερµεδαδεσ"δε"λα"χαϖιδαδ"βυχαλ,"δε"λασ"γλ〈νδυλασ"σαλιϖαλεσ"ψ"δε"λοσ"µαξιλαρεσ" 844"342" 12,5"

Ενφερµεδαδεσ"χρ⌠νιχασ"δε"λασ"ϖασ"ρεσπιρατοριασ"ινφεριορεσ" 259"656" 3,9"

Ενφερµεδαδεσ"ινφεχχιοσασ"ιντεστιναλεσ" 212"312" 3,2"

Ενφερµεδαδεσ"δελ"εσ⌠φαγο,"εστ⌠µαγο"ψ"δελ"δυοδενο"" 185"812" 2,8"

Ενφερµεδαδεσ"δελ"Σιστεµα"Υριναριο" 182"396" 2,7"

∆ορσοπατασ" 174"219" 2,6"
Οτρασ"ινφεχχιονεσ"αγυδασ"δε"λασ"ϖασ"ρεσπιρατοριασ"ινφεριορεσ" 140"007" 2,1"
Ινφεχχιονεσ"δε"τρανσµισι⌠ν"σεξυαλ" 132"322" 2,0"
Οτρασ"ενφερµεδαδεσ"δε"λασ"ϖασ"ρεσπιρατοριασ"συπεριορεσ" 126"656" 1,9"
Λασ"δεµ〈σ"ενφερµεδαδεσ" 3×186"507" 47,4"
Φυεντε:"Μινιστεριο"δε"Σαλυδ""ど"Οφιχινα"Γενεραλ"δε"Εσταδστιχα"ε"Ινφορµ〈τιχα."

Ναταλιδαδ"ψ"Μορταλιδαδ"

∆ε"αχυερδο"α"λα"ινφορµαχι⌠ν"δισπονιβλε"δελ"ΜΙΝΣΑ"παρα"ελ"2010,"α"νιϖελ"δελ"διστριτο"δε"
Σαντα"Ανιτα"σε"ρεγιστραρον"963"ναχιµιεντοσ."∆ε"ελλοσ,"745"οχυρριερον"εν"υν"ηοσπιταλ"ο"
χλνιχα," 173" εν" υν" χεντρο" δε" σαλυδ," 34" εν" υν" χονσυλτοριο," 10" σε" ρεαλιζαρον" εν" ελ"
δοµιχιλιο"ψ"1"εν"οτροσ"

Λα" ινφορµαχι⌠ν" σοβρε" µορταλιδαδ" περµιτε" χονοχερ" λοσ" χαµβιοσ" εν" λα" χοµποσιχι⌠ν" ψ"
εστρυχτυρα"δε" λα"ποβλαχι⌠ν."Ασιµισµο,"εσ"υν" χοµπονεντε"δεµογρ〈φιχο"παρα"εφεχτυαρ"
λασ"εστιµαχιονεσ" ψ"προψεχχιονεσ"δε" λα"µισµα."Εσ"υν" ινδιχαδορ"δε" λασ" χονδιχιονεσ"δε"
ϖιδα"ψ"σαλυδ.""

Εν"λο"θυε"σε"ρεφιερε"α"λα"µορταλιδαδ,"σεγν"λα"ινφορµαχι⌠ν"δισπονιβλε"δελ"ΜΙΝΣΑ"παρα"ελ"
2010,"εν"ελ"ΑΙΙ"σε"ρεγιστραρον"531"χασοσ"δε"δεφυνχιονεσ"εν"τοταλ."Εντρε" λασ"πρινχιπαλεσ"
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χαυσασ" δε" µορταλιδαδ" εν" ελ" δεπαρταµεντο" δε" Λιµα" εστ〈ν" λοσ" τυµορεσ," ινφλυενζα,"
νευµονα,"ενφερµεδαδεσ"βαχτεριανασ"ψ"ενφερµεδαδεσ"δελ"χοραζ⌠ν."

Εδυχαχι⌠ν"

Εν"λο"θυε"σε"ρεφιερε"αλ"νµερο"δε"ινστιτυχιονεσ"εδυχατιϖασ,"εν"ελ"ΑΙΙ"σε"υβιχαν"309,"δε"
λασ"χυαλεσ,"233"σον"πριϖαδασ"ψ"76"σον"πβλιχασ."Ελ"νιϖελ"ινιχιαλ/ϕαρδν"εσ"ελ"θυε"ποσεε"µ〈σ"
ινστιτυχιονεσ" εδυχατιϖασ" χον" 134," σεγυιδο" δελ" νιϖελ" πριµαριο" χον" 100" ινστιτυχιονεσ"
εδυχατιϖασ."Ασιµισµο,"σε"ενχυεντρα"υν"χεντρο"δε"εδυχαχι⌠ν"συπεριορ"νο"υνιϖερσιταριο"
δε"αδµινιστραχι⌠ν"πριϖαδα"δενοµιναδο"ΤΕΧΣΥΠ."

Ταβλα"Ν≡"69:"Νµερο"δε"Ινστιτυχιονεσ"εδυχατιϖασ,"2012"
Νιϖελ"εδυχατιϖο" Τοταλ" Γεστι⌠ν

Πβλιχα Πριϖαδα

Τοταλ" 309 76 233

Β〈σιχα"Ρεγυλαρ" 297 72 225

Ινιχιαλ" 134 37 97

Πριµαρια" 100 21 79

Σεχυνδαρια" 63 14 49

Β〈σιχα"Αλτερνατιϖα"1/ 6 3 3

Β〈σιχα"Εσπεχιαλ" 0 0 0

ΤχνιχοどΠροδυχτιϖα 5 1 4

Συπεριορ"Νο"Υνιϖερσιταρια 1 0 1

Πεδαγ⌠γιχα" 0 0 0

Τεχνολ⌠γιχα" 1 0 1

Αρτστιχα" 0 0 0
1/"Ινχλυψε"Εδυχαχι⌠ν"δε"Αδυλτοσ."
Φυεντε:"ΜΙΝΙΣΤΕΡΙΟ"∆Ε"Ε∆ΥΧΑΧΙΝ"ど"Παδρ⌠ν"δε"Ινστιτυχιονεσ"Εδυχατιϖασ."

Εν" ελ"ΑΙ∆" δελ" προψεχτο,"µεδιαντε" ελ" τραβαϕο" δε" χαµπο" ρεαλιζαδο" σε" ιδεντιφιχαρον" 15"
ινστιτυχιονεσ"εδυχατιϖασ,"εντρε"εσταταλεσ"ψ"παρτιχυλαρεσ.""

Εν"λα"Υρβ."Χοοπερατιϖα"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ""

‚ Ινστιτυχι⌠ν"εδυχατιϖα"παρτιχυλαρ"!Ριχαρδο"Παλµα∀"(Ινιχιαλ,"Πριµαρια"ψ"Σεχυνδαρια)."
‚ Χολεγιο"Ινιχιαλ"ど"Πριµαρια"!Λυµεν"∆αϖε∀"ψ"λα"Ινστιτυχι⌠ν"Ινιχιαλ"ど"Πριµαρια"!∆ιϖινο"

Μαεστρο∀,"υβιχαδοσ"εντρε"λασ"χαλλε"λοσ"Θυεχηυασ"ψ"λοσ"Αψµαρασ."
‚ Ταµβιν"εστ〈" λα" ινστιτυχι⌠ν"εδυχατιϖα"εσταταλ"!∆ανιελ"Αλχιδεσ"Χαρρι⌠ν∀"θυε"εστ〈"

υβιχαδα" αλ" φιναλ" δε" λα" χαλλε" λοσ" Αψµαρασ" θυε" εσ" παραλελα" α" λα" Αϖ." Χηανχασ" δε"
Ανδαηυαψλασ.""

‚ Ινστιτυχι⌠ν" εδυχατιϖα" νιϖελ" ινιχιαλ" Ν°" 064" !Σε〉ορ" δε" λοσ" Μιλαγροσ∀," υβιχαδα" αλ"
φρεντε"δελ"παρθυε"Λαµπα"δε"Ορο.""

‚ Αντεσ" δε" λα" Αϖ." Ενχαλαδα" σε" ενχυεντραν" ινστιτυχιονεσ" εδυχατιϖασ" εσταταλεσ:"
!Φρανχισχο" Βολογνεσι∀," !Μαρα" Παραδο" δε" Βελλιδο∀" ψ" !Σαν" Μαρχοσ∀" θυε" σε"
ενχυεντρα"εν"λα"ΙΙ"εταπα"δε"λα"Υρβ."Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ.""

‚ Α"παρτιρ"δε"λα"Αϖ."Ενχαλαδα"εστ〈"!Σαν"Μαρθυιτοσ∀"(σολο"πριµαρια)"περτενεχιεντε"αλ"
πεθυε〉ο"ΑΑ.ΗΗ"Σαν"Μαρχοσ.""

‚ Χολεγιο" ναχιοναλ" δε" νιϖελ" πριµαριο" ε" ινιχιαλ" !Ηοραχιο" Ζεϖαλλοσ∀" ψ" ελ" χολεγιο"
παρτιχυλαρ" " πριµαρια"  " σεχυνδαρια" !Σαν" Αγυστν∀," αµβοσ" σε" ενχυεντραν" εν" λα"
µαργεν"ιζθυιερδα"δε"λα"Αϖ."Λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ."

‚ Εν"λα"Χοοπερατιϖα"δε"ςιϖιενδα"Βενϕαµν"∆οιγγ"Λοσσιο"
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‚ Χολεγιο"Ινιχιαλ"ど"Πριµαρια" "Σεχυνδαρια"!Τριλχε∀"υβιχαδο"α"λα"µαργεν"δερεχηα"δε"λα"
Αϖ." ∆οµινιχοσ" " ψ" ελ" Χολεγιο" !Σαν" Φρανχισχο" δε" ςιλλα∀" υβιχαδο" εν" λα" µαργεν"
ιζθυιερδα"δε"λα"Αϖ."∆οµινιχοσ.""

‚ Χολεγιο" ναχιοναλ" !Μαριανο" Μελγαρ∀" ψ" ελ" χολεγιο" παρτιχυλαρ" λλαµαδο" !Σαν"
Φρανχισχο"δε"Ασσ∀.

Λοσ"χολεγιοσ"χολινδαντεσ"α"λα"ζονα"αλρεδεδορ"δελ"Σετ"Ινδυστριαλεσ"σον"ελ"χολεγιο"πριϖαδο"
!∆υλχε" Νοµβρε" δε" ϑεσσ∀" ψ" λα" Ινστιτυχι⌠ν" Εδυχατιϖα" Τχνιχα" !ϑυλιο" Χ." Τελλο∀." Λοσ"
ποβλαδορεσ"δελ"ΑΑ.ΗΗ."ϑοσ"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα"ενϖαν"α"συσ"ηιϕοσ"αλ"χολεγιο"ϑοσ"δε"
Αντονιο"δε"Σιλϖα"θυε"περτενεχε"α"λα"Υρβ."Σαντα"Ανιτα."

Σεγν"ελ"Χενσο"Εσχολαρ"δελ"Μινιστεριο"δε"Εδυχαχι⌠ν"2012,"εν"ελ"ΑΙΙ"σε"ρεγιστρ⌠"υν"τοταλ"
δε" 49" µιλ" 395" αλυµνοσ" µατριχυλαδοσ," λο" χυαλ" εθυιϖαλε" αλ" 2,3%" δε" λα" ποβλαχι⌠ν"
εστυδιαντιλ"δε" λα"προϖινχια"δε" Λιµα."Ελ"43,3%" χορρεσπονδε"αλ"νιϖελ"πριµαρια,"32,2%"αλ"
νιϖελ"σεχυνδαρια"ψ"18,5%"αλ"νιϖελ"ινιχιαλ.""

Ταβλα"Ν≡"70:"Ματριχυλα"εν"ελ"σιστεµα"εδυχατιϖο"πορ"τιπο"δε"γεστι⌠ν,"σεγν"
εταπα,"µοδαλιδαδ"ψ"νιϖελ"εδυχατιϖο"

Εταπα,"µοδαλιδαδ"ψ"νιϖελ"
εδυχατιϖο" Τοταλ"

Γεστι⌠ν" Σεξο"
Πβλιχα" Πριϖαδα" Μασχυλινο" Φεµενινο"

Τοταλ" 49395" 24122" 25273" 25896" 23499"
Β〈σιχα"Ρεγυλαρ" 46387" 22873" 23514" 23906" 22481"
Ινιχιαλ" 9127" 3866" 5261" 4725" 4402"
Πριµαρια" 21377" 10754" 10623" 10967" 10410"
Σεχυνδαρια" 15883" 8253" 7630" 8214" 7669"
Β〈σιχα"Αλτερνατιϖα"1/" 1281" 1135" 146" 678" 603"
Β〈σιχα"Εσπεχιαλ" 0" 0" 0" 0" 0"
ΤχνιχοどΠροδυχτιϖα" 375" 114" 261" 76" 299"
Συπεριορ"Νο"Υνιϖερσιταρια" 1352" 0" 1352" 1236" 116"
Πεδαγ⌠γιχα" 0" 0" 0" 0" 0"
Τεχνολ⌠γιχα" 1352" 0" 1352" 1236" 116"
Αρτστιχα" 0" 0" 0" 0" 0"

1/"Ινχλυψε"Εδυχαχι⌠ν"δε"Αδυλτοσ."
Φυεντε:"ΜΙΝΙΣΤΕΡΙΟ"∆Ε"Ε∆ΥΧΑΧΙΝ"ど"Χενσο"Εσχολαρ"2012."

Ασιµισµο," ελ" νµερο" τοταλ" δε" δοχεντεσ" εν" ελ" διστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα" εσ" 2" 650,"
δεστιναδοσ"εν"συ"µαψορα"αλ"νιϖελ"πριµαριο"(39,1%)."Ηαψ"28"δοχεντεσ"εν"ελ"νιϖελ"τχνιχο"
 "προδυχτιϖο"ψ"100"ελ"νιϖελ"συπεριορ"τεχνολ⌠γιχο.""

Ταβλα"Ν≡"71:"Νµερο"δε"δοχεντεσ"εν"ελ"Σιστεµα"Εδυχατιϖο"πορ"τιπο"δε"γεστι⌠ν"
ψ"σεγν"εταπα,"µοδαλιδαδ"ψ"νιϖελ"εδυχατιϖο" "∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα

Εταπα,"µοδαλιδαδ"ψ"νιϖελ"
εδυχατιϖο" Τοταλ" Γεστι⌠ν

Πβλιχα Πριϖαδα"
Τοταλ 2650 1050 1600

Β〈σιχα"Ρεγυλαρ" 2459 992 1467

Ινιχιαλ"1/" 474 125 349

Πριµαρια" 1035 421 614

Σεχυνδαρια" 950 446 504

Β〈σιχα"Αλτερνατιϖα"2/" 63 54 9

Β〈σιχα"Εσπεχιαλ" 0 0 0

ΤχνιχοどΠροδυχτιϖα" 28 4 24
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Συπεριορ"Νο"Υνιϖερσιταρια 100 0 100

Πεδαγ⌠γιχα" 0 0 0

Τεχνολ⌠γιχα" 100 0 100

Αρτστιχα" 0 0 0
Νοτα:"Χορρεσπονδε"α"λα"συµα"δελ"νµερο"δε"περσονασ"θυε"δεσεµπε〉αν"λαβορ"δοχεντε,"διρεχτιϖα"ο"εν"ελ"αυλα,"εν"
χαδα"ινστιτυχι⌠ν"εδυχατιϖα,"σιν"διφερενχιαρ"σι"λα"ϕορναδα"εσ"δε"τιεµπο"χοµπλετο"ο"παρχιαλ."
1/"Εξχλυψε"προµοτορασ"εδυχατιϖασ"χοµυνιταριασ"α"χαργο"δε"προγραµασ"νο"εσχολαριζαδοσ."
2/"Ινχλυψε"Εδυχαχι⌠ν"δε"Αδυλτοσ."
Φυεντε:"ΜΙΝΙΣΤΕΡΙΟ"∆Ε"Ε∆ΥΧΑΧΙΝ"ど"Χενσο"Εσχολαρ"2012."

Αναλφαβετισµο"

Εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα,"εξιστε"υν"πεθυε〉ο"πορχενταϕε"δε"περσονασ"χονσιδεραδασ"
χοµο"αναλφαβετασ,"ρεπρεσεντανδο"ελ"2,19"%"δελ"τοταλ,"εσ"δεχιρ"αθυελλασ"περσονασ"δε"15"
α〉οσ"α"µ〈σ"θυε"νο"σαβεν"λεερ"ψ"εσχριβιρ.""

Ταβλα"Ν≡"72:"Ποβλαχι⌠ν"αναλφαβετα"(ποβλαχι⌠ν"δε"15"α〉οσ"α"µ〈σ)" "∆ιστριτο"δε"
Σαντα"Ανιτα"

∆εσχριπχι⌠ν" Ν°"δε"χασοσ %

Σαβε"λεερ"ψ"εσχριβιρ" 134 551 97,81

Νο"σαβε"λεερ"νι"εσχριβιρ" 3012 2,19

Τοταλ" 137 563 100
Ελαβοραχι⌠ν"Προπια"
Φυεντε:"Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007ど"ΙΝΕΙ."

"Νιϖελ"εδυχατιϖο"

Εν"λο"θυε"σε"ρεφιερε"αλ"νιϖελ"εδυχατιϖο"αλχανζαδο"πορ"λα"ποβλαχι⌠ν"µαψορ"δε"15"α〉οσ"εν"
ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα,"εξιστε"υνα"αλτα"χονχεντραχι⌠ν"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"χον"εδυχαχι⌠ν"
σεχυνδαρια"θυε"αλχανζα"αλ"50%,"µιεντρασ"θυε"13,5%"ηα"χυρσαδο"ελ"νιϖελ"πριµαριο.""

Ασιµισµο," υν" 16,8%" ηα" αλχανζαδο" ελ" νιϖελ" συπεριορ," ταντο" εν" λα" µοδαλιδαδ" νο"
υνιϖερσιταρια"χοµο"υνιϖερσιταρια."

Ταβλα"Ν≡"73:"Νιϖελ"Εδυχατιϖο"αλχανζαδο"(ποβλαχι⌠ν"δε"15"α〉οσ"α"µ〈σ)"┽"
∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"

Χατεγορασ Ν°"χασοσ %"
"Σιν"Νιϖελ" 2996" 2,18"
"Εδυχαχι⌠ν"Ινιχιαλ" 100" 0,07"
"Πριµαρια" 18616" 13,53"
"Σεχυνδαρια" 68750" 49,98"
"Συπεριορ"Νο"Υνιϖ."ινχοµπλετα 11755" 8,55"
"Συπεριορ"Νο"Υνιϖ."χοµπλετα 11299" 8,21"
"Συπεριορ"Υνιϖ."ινχοµπλετα 10303" 7,49"
"Συπεριορ"Υνιϖ."χοµπλετα 13744" 9,99"
"Τοταλ" 137563" 100,0"

Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007"

Ινδιχαδορεσ"δε"δεσαρρολλο"

Νιϖελ"δε"ποβρεζα"ψ"νεχεσιδαδεσ"β〈σιχασ"ινσατισφεχηασ"

∆εσδε"υν"ενφοθυε"µονεταριο,"λα"ποβρεζα"µονεταρια"ινδιχα"λα"ινσυφιχιενχια"δε"ινγρεσοσ"
ο"γαστοσ"δε" λα"ποβλαχι⌠ν" ρεσπεχτο"α"υν"χονσυµο"µνιµο"αχεπταβλε" σοχιαλµεντε." "Σε"
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χονσιδερα"θυε"λα"ποβλαχι⌠ν"σε"ενχυεντρα"εν"χονδιχι⌠ν"δε"ποβρεζα"τοταλ"σι"ελ"γαστο"περ"
χ〈πιτα" δελ" ηογαρ" εστ〈" πορ" δεβαϕο" δελ" ϖαλορ" δε" λα" χαναστα" τοταλ." ∆ε" εστα" µανερα," αλ"
αναλιζαρ"λα"ποβρεζα"µονεταρια"δελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"ενχοντραµοσ"θυε"παρα"ελ"α〉ο"
2007"λα"ποβρεζα"τοταλ"αλχανζ⌠"αλ"16,4%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν,"υβιχ〈νδοσε"πορ"δεβαϕο"δελ"νιϖελ"
προϖινχιαλ" χυψα" ινχιδενχια" δε" ποβρεζα" τοταλ" λλεγ⌠" αλ" 19,1%." Εν" χυαντο" α" λα" ποβρεζα"
εξτρεµα,"στα"εσ"µυψ"βαϕα"αλχανζανδο"σ⌠λο"αλ"0,4%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν."

Ρεσπεχτο"αλ"αν〈λισισ"δε" λασ"Νεχεσιδαδεσ"Β〈σιχασ" Ινσατισφεχηασ" (ΝΒΙ),"ελ" ΙΝΕΙ" χονσιδερα"
χυατρο" ινδιχαδορεσ" παρα" συ" µεδιχι⌠ν:" ϖιϖιενδα" ιναδεχυαδα" (χυανδο" λοσ" µατεριαλεσ"
πρεδοµιναντεσ" νο" σον" λοσ" χονσολιδαδοσ" ο" δεφινιτιϖοσ)," ηαχιναµιεντο" (χυανδο" τρεσ"
περσονασ" ο" µ〈σ" δυερµεν" εν" υνα" σολα" ηαβιταχι⌠ν)," ηογαρεσ" χον" αλτα" δεπενδενχια"
εχον⌠µιχα" (χυανδο" ελ" ϕεφε" δελ" ηογαρ" τιενε" πριµαρια" ινχοµπλετα" ψ" τιενε" τρεσ" ο" µ〈σ"
περσονασ"θυε"δεπενδεν"εχον⌠µιχαµεντε"δε"λ),"ψ"ηογαρεσ"χον"νι〉οσ"θυε"νο"ασιστεν"α"
λα"εσχυελα."

Σεγν"εστα"χλασιφιχαχι⌠ν,"εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα" λα"ποβλαχι⌠ν"εν"ηογαρεσ"χον"αλ"
µενοσ"υνα"ΝΒΙ"αλχανζα"ελ"23,8%,"µιεντρασ"θυε"λα"ποβλαχι⌠ν"εν"ηογαρεσ"χον"δοσ"ο"µ〈σ"
ΝΒΙ"εσ"ελ"2,6%."

Ελ"2,5%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"ρεσιδε"εν"ϖιϖιενδασ"χον"χαραχτερστιχασ"φσιχασ"ιναδεχυαδασ"ψ"ελ"
1,3%"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"εν"ϖιϖιενδασ"σιν"δεσαγε."Σιν"εµβαργο,"λα"ποβλαχι⌠ν"εν"ϖιϖιενδασ"
χον" ηαχιναµιεντο" λλεγα" αλ" 19,3%." Πορ" οτρο" λαδο," " ελ" 4,8%" δε" λα" ποβλαχι⌠ν" ϖιϖε" εν"
ηογαρεσ"χον"νι〉οσ"θυε"νο"ασιστεν"α"λα"εσχυελα"ψ"1,5%"εν"ηογαρεσ"χον"αλτα"δεπενδενχια"
εχον⌠µιχα."

Ταβλα"Ν≡74:"Νιϖελεσ"δε"Ποβρεζα"Μονεταρια"ψ"Νο"Μονεταρια"εν"ελ"∆ιστριτο"δε"
Σαντα"Ανιτα"

ΠΟΒΡΕΖΑ"ΜΟΝΕΤΑΡΙΑ" Χαντιδαδ"" %

Ινχιδενχια"δε"Ποβρεζα"Τοταλ" 30460" 16,4

Ινχιδενχια"δε"Ποβρεζα"Εξτρεµα" 619" 0,4

ΠΟΒΡΕΖΑ ΝΟ ΜΟΝΕΤΑΡΙΑ     

Ποβλαχι⌠ν εν ηογαρεσ πορ νµερο δε Νεχεσιδαδεσ Β〈σιχασ Ινσατισφεχηασ (ΝΒΙ) Χαντιδαδ %

Χον"αλ"µενοσ"υνα"ΝΒΙ" 43689" 23,8

Χον"2"⌠"µ〈σ"ΝΒΙ" "4842" "2,6

Ποβλαχι⌠ν εν ηογαρεσ πορ τιπο δε Νεχεσιδαδεσ Β〈σιχασ Ινσατισφεχηασ (ΝΒΙ) Χαντιδαδ % 

Ποβλαχι⌠ν"εν"ϖιϖιενδασ"χον"χαραχτερστιχασ"φσιχασ"ιναδεχυαδασ 4616" 2,5

Ποβλαχι⌠ν"εν"ϖιϖιενδασ"χον"ηαχιναµιεντο 35386" 19,3

Ποβλαχι⌠ν"εν"ϖιϖιενδασ"σιν"δεσαγε"δε"νινγν"τιπο 2351" 1,3

Ποβλαχι⌠ν"εν"ηογαρεσ"χον"νι〉οσ"θυε"νο"ασιστεν"α"λα"εσχυελα 4026" 4,8

Ποβλαχι⌠ν"εν"ηογαρεσ"χον"αλτα"δεπενδενχια"εχον⌠µιχα 2677" 1,5

Ηογαρεσ πορ νµερο δε Νεχεσιδαδεσ Β〈σιχασ Ινσατισφεχηασ (ΝΒΙ) Χαντιδαδ %

Χον"αλ"µενοσ"υνα"ΝΒΙ" 8714" 19,9

Χον"2"⌠"µ〈σ"ΝΒΙ" 900" 2,1

Ηογαρεσ πορ νµερο δε Νεχεσιδαδεσ Β〈σιχασ Ινσατισφεχηασ (ΝΒΙ) Χαντιδαδ % 

Χον"αλ"µενοσ"υνα"ΝΒΙ" 8714" 19,9

Χον"2"ο"µ〈σ"ΝΒΙ" 900" 2,1

085



"
86"

ΠΟΒΡΕΖΑ"ΜΟΝΕΤΑΡΙΑ" Χαντιδαδ"" %

Ηογαρεσ πορ τιπο δε Νεχεσιδαδεσ Β〈σιχασ Ινσατισφεχηασ (ΝΒΙ) Χαντιδαδ % 

Ηογαρεσ"εν"ϖιϖιενδασ"χον"χαραχτερστιχασ"φσιχασ"ιναδεχυαδασ""""" 1208" 2,8

Ηογαρεσ"εν"ϖιϖιενδασ"χον"ηαχιναµιεντο 6770" 15,4

Ηογαρεσ"εν"ϖιϖιενδασ"σιν"δεσαγε"δε"νινγν"τιπο 599" 1,4

Ηογαρεσ"χον"νι〉οσ"θυε"νο"ασιστεν"α"λα"εσχυελα 697" 4,5

Ηογαρεσ"χον"αλτα"δεπενδενχια"εχον⌠µιχα 430" 1,0
Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Σιστεµα"δε"Χονσυλτα"δε"Ινδιχαδορεσ"δε"Ποβρεζα."2007."

⊆νδιχε"δε"∆εσαρρολλο"Ηυµανο"

Ελ"⊆νδιχε"δε"δεσαρρολλο"ηυµανο"(Ι∆Η)"εσ"υν"ινδιχαδορ"εσταδστιχο"χοµπυεστο"θυε"µιδε"
ελ" αδελαντο" µεδιο" δελ" πασ" εν" λο" θυε" ρεσπεχτα" α" λα" χαπαχιδαδ" ηυµανα" β〈σιχα,"
ρεπρεσενταδα"πορ"λασ"τρεσ"οπορτυνιδαδεσ"µ〈σ"ιµπορταντεσ"ψ"περµανεντεσ"α"τραϖσ"δελ"
τιεµπο:"λονγεϖιδαδ,"νιϖελ"εδυχαχιοναλ"ψ"νιϖελ"δε"ϖιδα."Λα"µεδιχι⌠ν"δελ"Ι∆Η"σε"εξπρεσα"α"
τραϖσ"δε"ϖαλορεσ"µ〈ξιµοσ"ψ"µνιµοσ,"εν"υνα"εσχαλα"δελ"0"αλ"1."Ασ,"σι"ελ"ρανγο"ϖα"δε"
0,800"  " 1,000" εσταµοσ" ηαβλανδο" δε" υν" Ι∆Η" αλτο;" εντρε" 0,7999"  " 0,500" εσ" υν" Ι∆Η"
µεδιανο;"ψ"εντρε"0,4999" "0,000"εσ"υν"Ι∆Η"βαϕο.""

Εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"ελ"Ι∆Η"σε"ινχρεµεντ⌠"εν"ελ"περιοδο"2005ど2007,"πασανδο"δε"
0,6718"εν"ελ"2005"α"0,6770"εν"ελ"2007,"αλχανζανδο"ασ"υν" Ι∆Η"µεδιανο," λιγεραµεντε"
ινφεριορ"αλ"Ι∆Η"προϖινχιαλ"(0,6840"παρα"ελ"α〉ο"2007)."

Ταβλα"Ν≡"75:"⊆νδιχε"δε"∆εσαρρολλο"Ηυµανο"2005"ψ"2007"

∆οµινιο"Γεογρ〈φιχο"
Ι∆Η

Α〉ο"2005"∗ Α〉ο"2007"∗∗"
ςαλορ Ρανκ ςαλορ Ρανκ"

∆επαρταµεντο"δε"Λιµα" 0,7033 1 0,6788 1"
Προϖινχια"δε"Λιµα" 0,7071 2 0,6840 1"
∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα" 0,6934 36 0,6770 35"

∗"Ελ"Ρανκινγ"ινχλυψε"24"∆επαρταµεντοσ,"194"Προϖινχιασ"ψ""1831διστριτοσ."Εν"Περ"σε"ινχλυψε"λασ"χιφρασ"εστιµαδασ"δε"λοσ"
διστριτοσ"δε"Μαζαµαρι"ψ"Πανγοα."Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσοσ"Ναχιοναλεσ"2005."
∗∗"Ελ"Ρανκινγ"σε"βασε"εν"24"∆επαρταµεντοσ,"195"Προϖινχιασ"ψ"1833"διστριτοσ."Εν"Περ"σε"ινχλυψε"λασ"χιφρασ"εστιµαδασ"
δελ"διστριτο"δε"Χαρµεν"Αλτο"εν"λα"προϖινχια"δε"Ηυαµανγα"δελ"δεπαρταµεντο"δε"Αψαχυχηο,"εν"δονδε,"λασ""αυτοριδαδεσ"
λοχαλεσ"νο"περµιτιερον"λα"εϕεχυχι⌠ν"δελ"Χενσο"δε"Ποβλαχι⌠ν"ψ"ςιϖιενδα"2007."Φυεντε:"ΙΝΕΙ."Χενσοσ"Ναχιοναλεσ"2007."
Φυεντε:"ΠΝΥ∆" "⊆νδιχε"δε"∆εσαρρολλο"Ηυµανο""2006"ψ"2009"

4.6.4.6 Οργανιζαχι⌠ν"Σοχιαλ"

Γοβιερνο"Ρεγιοναλ"δε"Λιµα"

Λα" ινστιτυχιοναλιδαδ" πολτιχα" δε" Λιµα" σε" ενχυεντρα" ρεπρεσενταδα" πορ" συ" Γοβιερνο"
Ρεγιοναλ"ελ"χυαλ" σε"ενχυεντρα"α"χαργο"δελ"Πρεσιδεντε"Ρεγιοναλ," σε〉ορ" ϑαϖιερ"Αλϖαραδο"
Γονζ〈λεσ"δελ"ςαλλε"ψ"ελ"Χονσεϕο"Ρεγιοναλ.""

Ελ"γοβιερνο"ρεγιοναλ"τιενε"α"συ"χαργο" λοσ"διϖερσοσ"σεχτορεσ"δελ"γοβιερνο"χεντραλ,"χοµο"
ελ"δεσαρρολλο"σοχιαλ,"χυλτυραλ"ψ"εχον⌠µιχο"δε"λα"ρεγι⌠ν."

Μυνιχιπαλιδαδ"Προϖινχιαλ"δε"Λιµα"

Ελ" διστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα" σε" ενχυεντρα" βαϕο" λα" ϕυρισδιχχι⌠ν" δε" λα" Μυνιχιπαλιδαδ"
Προϖινχιαλ"δε"Λιµα."""
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Λα" αχτυαλ" Αλχαλδεσα" Προϖινχιαλ" εσ" λα" σε〉ορα" Συσανα" Μαρα" δελ" Χαρµεν" ςιλλαρ〈ν" δε" λα"
Πυεντε,"θυιεν"εϕερχε"ελ"ποδερ"εϕεχυτιϖο"εν"λα"προϖινχια."

Μυνιχιπαλιδαδ"∆ιστριταλ"δε"Σαντα"Ανιτα"

Λα"Μυνιχιπαλιδαδ"∆ιστριταλ"εσ" λα"ενχαργαδα"δελ"γοβιερνο" λοχαλ,"χον"αυτονοµα"πολτιχα,"
εχον⌠µιχα"ψ"αδµινιστρατιϖα"εν" λοσ"ασυντοσ"δε" συ"χοµπετενχια"ψ" τιενε"πορ" φυνχι⌠ν" λα"
εϕεχυχι⌠ν"δε"λασ"οβρασ"προδυχτιϖασ,"δε"δεσαρρολλο"σοχιαλ"ψ"δε"ινφραεστρυχτυρα"δεντρο"δελ"
〈µβιτο"διστριταλ,"χον"πρεσυπυεστο"δελ"Γοβιερνο"Χεντραλ"ψ"ελ"Γοβιερνο"Ρεγιοναλ.""

Ελ" διστριτο" δε" Σαντα" Ανιτα" τιενε" χοµο" αλχαλδεσα" α" λα" σε〉ορα" Λεονορ" Χηυµβιµυνε"
Χαϕαηυαρινγα"ψ"χυεντα"χον"11"ρεγιδορεσ,"λοσ"χυαλεσ"σε"δεταλλαν"εν"λα"σιγυιεντε"ταβλα:"

Ταβλα"Ν≡"76:"Αυτοριδαδεσ"µυνιχιπαλεσ"2011┽2014"δελ"∆ιστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"
Χαργο" Νοµβρεσ"ψ"απελλιδοσ"

Αλχαλδεσα" Λεονορ"Χηυµβιµυνε"Χαϕαηυαρινγα"

Ρεγιδορεσ"

Λυζ"Αµανδα"Χυαδροσ"Αλιαγα"
Σατυρνινο"Οχηοα"ςιλλανυεϖα"
Εδγαρ"Λυχιο"Νολασχο"ℑνγελεσ"
Εϖι"ςιολετα"Ρεψνα"Γαδεα"∆ε"Ροϕασ"
Ριχηαρτ"Αρτυρο"Τολεδο"Ηιλαριο"
Ενριθυε"Αγυστν"Μοντοψα"Γραναδοσ"
ϑυαν"Μνδεζ"ϑ〈υρεγυι
ϑοην"Χορνελιο"Αδαυτο"Θυισπε"
Ενριθυε"Βενϕαµν"Μερχαδο"Παδιλλα"
Λυισ"Αµαδεο"Παυχαρ"Λυθυε"
Αντονιο"ςερα"ςελ〈σθυεζ

Φυεντε:"ϑυραδο"Ναχιοναλ"δε"Ελεχχιονεσ."Αυτοριδαδεσ"διστριταλεσ"2011ど2014.""

4.6.4.7 Οργανιζαχιονεσ"σοχιαλεσ"δε"βασε"

Α" νιϖελ" δελ" ΑΙ∆," σε" ιδεντιφιχαρον" σεισ" (6)" οργανιζαχιονεσ" σοχιαλεσ" δε" βασε:" δοσ" (2)"
χοµεδορεσ"ποπυλαρεσ,"δοσ"(2)"ςασοσ"δε"Λεχηε"ψ"οτροσ."

Λοσ" χοµεδορεσ" ποπυλαρεσ" περτενεχεν" α" λα" Υρβ." Χοοπερατιϖα" Λοσ" Χηανχασ" δε"
Ανδαηυαψλασ."Υνο"δε"ελλοσ"εσ"ελ"Χοµεδορ"!1°"δε"Μαψο∀"ψ"σε"ενχυεντρα"αλ"χοσταδο"δε"λα"
Χασα"δελ"Αδυλτο"Μαψορ"εν"αλ" φρεντε"δελ"παρθυε"Λαµπα"δε"Ορο."Ελ"οτρο"εσ"ελ"χοµεδορ"
!Χυερπο"δε"Χριστο∀"θυε" σε"ενχυεντρα" εντρε" λα"Αϖ." Ενχαλαδα" ψ" λα"Αϖ." Λοσ"Χηανχασ"δε"
Ανδαηυαψλασ."

Υνο"δε" λοσ" χοµιτσ"δε"ςασοσ"δε" Λεχηε" σε"ενχυεντρα"εν"ελ"ΑΑ.ΗΗ" ϑοσ"Ροδργυεζ"δε"
Μενδοζα"χυψα"πρεσιδεντα" ど"σεγν" λα"εντρεϖιστα"αλ"πρεσιδεντε"δε" λα"ϑυντα"∆ιρεχτιϖα"δελ"
ΑΑΗΗ"ど"εσ"λα"Σρα."Ιϖοννε"Ραµρεζ."Ελ"Χοµιτ"δε"ςασο"δε"Λεχηε"!Σαν"Χαρλοσ∀"περτενεχε"α"
λα"Ασοχιαχι⌠ν"Προ"ςιϖιενδα"Σαν"Χαρλοσ."

Εξιστεν" ταµβιν" οργανιζαχιονεσ" χοµο" λα" Ασοχιαχι⌠ν" δε" Προπιεταριοσ" Χοµερχιαλεσ" δελ"
Μιχρο" Μερχαδο" Σαντα" Ροσα," περτενεχιεντε" α" λα" Υρβ." Σαντα" Ανιτα" ψ" λα" Οργανιζαχι⌠ν"
Ββλιχα"Ιντερναχιοναλ"δε"λα"Ιγλεσια"Χριστιανα."
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4.6.4.8 Χοοπερατιϖασ"ψ"οργανιζαχιονεσ"δε"ϖιϖιενδα"

Λασ"πριµερασ" χοοπερατιϖασ,"οργανιζαδασ"πρινχιπαλµεντε"πορ" λασ"παρροθυιασ," συργιερον"
χον" λα" ιντενχι⌠ν" δε" περµιτιρ" ελ" αχχεσο" α" λασ" νεχεσιδαδεσ" β〈σιχασ" α" µυχηοσ" δε" λοσ"
ποβλαδορεσ"χον"γρανδεσ"χαρενχιασ.""

Εν"ελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα"πορ"συ"παρτε"τιενε"υνα"γραν"χαντιδαδ"δε"χοοπερατιϖασ"δε"
ϖιϖιενδα," θυε" χονστιτυψεν" απροξιµαδαµεντε" ελ" 40%" δε" οργανιζαχιονεσ" χον" φινεσ" δε"
ϖιϖιενδα" εν" ελ" διστριτο." ⊃στασ" πορ" λο" γενεραλ" σε" µαντιενεν" αλεϕαδασ" δελ" αποψο" δε"
γοβιερνο" λοχαλ," ψα" θυε" χασι" τοδασ" ηαν" ρεαλιζαδο" ηαβιλιταχιονεσ" υρβανασ" δεβιδο" α" συ"
προπιο"εσφυερζο"λο"χυαλ"πρυεβα"ελ"νιϖελ"δε"δεσαρρολλο"χοµυναλ.""

Απροξιµαδαµεντε"σε"χυεντα"χον"14"χοοπερατιϖασ"ψ"26"ασοχιαχιονεσ"ψ"θυε"σον"πιλαρεσ"
δελ" δεσαρρολλο" υρβανστιχο" εν" νυεστρα" ϕυρισδιχχι⌠ν," χοντανδο" ταµβιν" χον" λα" νιχα"
χοοπερατιϖα"δε"σερϖιχιοσ"µλτιπλεσ"δενοµιναδα">Ηυαµανγυιλλα>"δε"φυερτε"χρεχιµιεντο"
ινστιτυχιοναλ."

Εν"ελ"ΑΙ∆"δελ"Προψεχτο"σε"ενχυεντραν"λα"Χοοπερατιϖα"Λοσ"Χηανχασ"δε"Ανδαηυαψλασ"ψ"λα"
Χοοπερατιϖα"Βενϕαµν"∆οιγγ."
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5 Ιδεντιφιχαχι⌠ν"ψ"εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ιµπαχτοσ"Αµβιενταλεσ""

5.1 Τχνιχασ"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ιµπαχτοσ"Αµβιενταλεσ"

Παρα"λα"πρεδιχχι⌠ν"ψ"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"χαυσαδοσ"πορ"ελ"δεσαρρολλο"δε"
υνα" αχτιϖιδαδ" ελχτριχα" δυραντε" λασ" διφερεντεσ" εταπασ" δε" εϕεχυχι⌠ν" δελ" προψεχτο"
(χονστρυχχι⌠ν," οπεραχι⌠ν," µαντενιµιεντο)," σε" εµπλεαρ〈" υνα" τχνιχα" θυε" περµιτα"
αλχανζαρ"υνα"ϖισι⌠ν"γλοβαλ,"µυλτιδισχιπλιναρια"ε"ιντερδισχιπλιναρια."

Παρα"λα"Ιδεντιφιχαχι⌠ν"ψ"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"σε"ηα"υτιλιζαδο"λα"Ματριζ"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"
Ρ〈πιδα" δε" Ιµπαχτοσ" Αµβιενταλεσ" (Ραπιδ" Ιµπαχτ" Ασσεσσµεντ" Ματριξ," ΡΙΑΜ)." Εστε"
µτοδο"χυαντιτατιϖο"εσ"µυψ"τιλ"παρα"δετερµιναρ"λοσ"εφεχτοσ"δελ"προψεχτο"ψ"χονσιστε"εν"
εϖαλυαρ" λοσ" ιµπαχτοσ" σιγνιφιχατιϖοσ" δε" λασ" αχχιονεσ" δελ" προψεχτο" (λασ" χαυσασ)" ψ" λοσ"
σεχτορεσ" δελ" αµβιεντε" ο" παρ〈µετροσ" αµβιενταλεσ" εν" ελ" χυαλ" ρεχαεν" εστοσ" εφεχτοσ"
οχασιονανδο"ιµπαχτοσ."

5.2 Μετοδολογα"

Ελ" προπ⌠σιτο" δελ" πρεσεντε" χαπτυλο" εσ" ιδεντιφιχαρ," πρεδεχιρ" ψ" εϖαλυαρ" λοσ" ιµπαχτοσ"
αµβιενταλεσ"ποτενχιαλεσ"σοβρε" λοσ"µεδιοσ"φσιχο,"βιολ⌠γιχο,"σοχιοεχον⌠µιχο"ψ"χυλτυραλ,"
ασοχιαδοσ"α"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν,"µαντενιµιεντο"ψ"αβανδονο"δελ"
προψεχτο."

Ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" διρεχτα" (ΑΙ∆)" ηα" σιδο" δετερµιναδα" πορ" ελ" εσπαχιο" δελ" µεδιο"
αµβιεντε"αφεχταδο"διρεχταµεντε"πορ"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"λα"εµπρεσα"δυραντε"λασ"φασεσ"δε"
χονστρυχχι⌠ν"ο"δε"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο;"εστο"χορρεσπονδε"αλ"εσπαχιο"δελιµιταδο"
πορ"ελ"χορρεδορ"πρεφερενχιαλ"ο"ελεχτροδυχτο."

Παρα" λοσ" φινεσ" δε" εστα" εϖαλυαχι⌠ν," σε" χονσιδερα" παρα" λα" ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ" υν" ℑρεα" δε"
Ινφλυενχια" ∆ιρεχτα" (ΑΙ∆)" δε" 50" µ" δεσδε" ελ" βορδε" δελ" περµετρο" ψ" παρα" λα" λνεα" δε"
τρανσµισι⌠ν"υν"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"διρεχτα"δε"12,5"µ"ηαχια"αµβοσ" λαδοσ"δε" λα" λνεα"δε"
τρανσµισι⌠ν"δε"ενεργα"ελχτριχα."Εστο"δεβιδο"α"θυε"σεγν"λα"εξπεριενχια,"λα"µαψορα"δε"
λοσ"εφεχτοσ"δε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο" (χοµο" ρυιδο,"εµισιονεσ"δε"πολϖο,"ετχ.)"σε"
δισιπαν"χοµπλεταµεντε,"α"διστανχιασ"µαψορεσ."

Σε" πρεϖν" αδεµ〈σ" ιµπαχτοσ" ινδιρεχτοσ" θυε" αφεχταν" λο" θυε" χονστιτυψε" λα" ℑρεα" δε"
Ινφλυενχια"Ινδιρεχτα"(ΑΙΙ)"λασ"ϖασ"δε"αχχεσο,"ψ"λοσ"ποβλαδορεσ"δελ"διστριτο"δε"Σαντα"Ανιτα."

Λα" ιδεντιφιχαχι⌠ν"ψ"πρεδιχχι⌠ν"δε" λοσ" ιµπαχτοσ"ηαν"σιδο"δεσαρρολλαδασ"σοβρε" λα"βασε"δε"
πρ〈χτιχασ"χοµνµεντε"απλιχαδασ"εν"εστοσ"χασοσ"αδαπταδοσ"παρα"ελ"χασο"θυε"νοσ"οχυπα."

Λα"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"αβαρχα"ταντο"α"λοσ"ιµπαχτοσ"ποσιτιϖοσ"(βενεφιχιοσοσ)"χοµο"α"
λοσ"νεγατιϖοσ"(αδϖερσοσ)"ψ"συσ"χορρεσπονδιεντεσ"γραδοσ"δε"ιµπορτανχια."

Υν" ιµπαχτο" σε"δεφινε" χοµο" χυαλθυιερ"αλτεραχι⌠ν"δε" λασ" χονδιχιονεσ"δε" λα" Λνεα"Βασε"
(ΛΒ)" δελ" µεδιο" φσιχο," βιολ⌠γιχο," σοχιοεχον⌠µιχο" ο" χυλτυραλ," χαυσαδα" πορ" χυαλθυιερ"
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φορµα"δε"µατερια"ο"ενεργα"ρεσυλταντε"δε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ"
µαντενιµιεντο"δελ"προψεχτο.""

Εστα" αλτεραχι⌠ν"θυε"πυεδε" σερ"διρεχτα"ο" ινδιρεχτα" αφεχτα" α" λα" σαλυδ," λα" σεγυριδαδ" ψ/ο"
βιενεσταρ" δε" λα" ποβλαχι⌠ν," λασ" αχτιϖιδαδεσ" σοχιαλεσ" ψ" εχον⌠µιχασ," λα" βιοτα," λασ"
χονδιχιονεσ" εσττιχασ" ψ" σανιταριασ" δελ" µεδιο" αµβιεντε" ψ" λα" χαλιδαδ" δε" λοσ" ρεχυρσοσ"
αµβιενταλεσ."

Λα"µετοδολογα" χονστα"δε"υνα" ρεϖισι⌠ν"πρεϖια"δε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" α" σερ"δεσαρρολλαδασ"
δυραντε" λα" εϕεχυχι⌠ν" δελ" προψεχτο" ψ" θυε" ποδραν" γενεραρ" ο" πρεσενταρ" αλγν" ριεσγο"
σοβρε" χαδα" χοµπονεντε" δελ" µεδιο" φσιχο," βιολ⌠γιχο," σοχιοどχυλτυραλ" ο" εχον⌠µιχο." Λα"
ταβλα"δονδε"σε"µυεστρα" λασ"αχτιϖιδαδεσ"ψ"ελ"χοµπονεντε"α"σερ"ποσιβλεµεντε"αλτεραδο"
σε"ενχυεντρα"εν"ελ"Ανεξο"Ν≡"15."

Παρα"λα"Ιδεντιφιχαχι⌠ν"ψ"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"σε"ηα"υτιλιζαδο"λα"Ματριζ"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"
Ρ〈πιδα" δε" Ιµπαχτοσ" Αµβιενταλεσ" (Ραπιδ" Ιµπαχτ" Ασσεσσµεντ" Ματριξ," ΡΙΑΜ)," λα" χυαλ"
χονστιτυψε" υν" σιστεµα" δε" πυντυαχι⌠ν" θυε" περµιτε" χυαντιφιχαρ" ϕυιχιοσ" συβϕετιϖοσ"
ασοχιαδοσ"α"εφεχτοσ"σοβρε"διστιντοσ"χοµπονεντεσ"αµβιενταλεσ."Συ"εϖαλυαχι⌠ν"τοµα"εν"
χυεντα"λα"µαγνιτυδ,"ελ"αλχανχε"ο"εξτενσι⌠ν"ψ"λα"νατυραλεζα"δελ"εφεχτο,"δε"φορµα"θυε"εν"
χυαλθυιερ"αν〈λισισ"φυτυρο"λοσ"ρεσυλταδοσ"πυεδεν"σερ"χονσυλταδοσ,"ασ"χοµο"λα"µανερα"εν"
θυε"σε"εφεχτυ⌠"λα"εϖαλυαχι⌠ν.""

Λα"µετοδολογα"ΡΙΑΜ"περµιτε"αδεµ〈σ"σερ"χοµπιλαδα"εν"σοπορτε"ελεχτρ⌠νιχο"ε"ινχλυψε"
εν"συ"αλγοριτµο"λα"χονφεχχι⌠ν"δε"λοσ"ρεσυλταδοσ"εν"ταβλασ"ψ"γρ〈φιχοσ"ρεπρεσεντατιϖοσ."

Ελ" ΡΙΑΜ," αδεµ〈σ" δε" σιντετιζαρ" ελ" αν〈λισισ" λλεϖαδο" α" χαβο" παρα" ϖαλοραρ" ελ" ιµπαχτο"
αµβιενταλ,"πυεδε"σερ"ασιµισµο"δε"ινεστιµαβλε"ϖαλορ"εν"χυαλθυιερ"εϖαλυαχι⌠ν"αµβιενταλ"
ινιχιαλ" (χονδιχι⌠ν" δε" λα" λνεα" βασε" αµβιενταλ)," ψα" θυε" περµιτε" υνα" πρεσενταχι⌠ν"
χοµπλεταµεντε" τρανσπαρεντε" ψ" φ〈χιλµεντε" χοµπρενσιβλε"δε" λοσ" ρεσυλταδοσ" (Παστακια,"
1998"ψ"Ολσεν"ψ"Ολσεν,"1998,"Εν"∆ΗΙ"Ωατερ"−"Ενϖιρονµεντ,"2000)."Λα"εϕεχυχι⌠ν"χον"ελ"
ΡΙΑΜ" δε" λα" ϖαλοραχι⌠ν" δε" λοσ" ιµπαχτοσ" αµβιενταλεσ," σιγυε" υνα" ρυτινα" γενεραλ" θυ"
χοντιενε" ελεµεντοσ" ινδιϖιδυαλεσ" ρεχονοχιδοσ" πορ" λα" µαψορα" δε" λασ" µετοδολογασ"
εµπλεαδασ"εν"λοσ"εστυδιοσ"δε"εϖαλυαχι⌠ν"τραδιχιοναλεσ."

Λοσ"ιµπαχτοσ"ιδεντιφιχαδοσ"ψ"χυαντιφιχαδοσ"εν"εστε"χαπτυλο"χονστιτυψεν"λα"βασε"παρα"ελ"
δισε〉ο" δε" λασ" µεδιδασ" δε" πρεϖενχι⌠ν" ψ" µιτιγαχι⌠ν." Εστασ" µεδιδασ" ηαν" σιδο"
δεσαρρολλαδασ"εν"διφερεντεσ"πλανεσ"ινχλυιδοσ"εν"διφερεντεσ"χαπτυλοσ,"ταλεσ"χοµο,"ελ"Πλαν"
δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ,"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ,"Πλαν"δε"Μανεϕο"δε"Ρεσιδυοσ,"ψ"Προγραµα"
δε"Μονιτορεο."

Εν"λοσ"σιγυιεντεσ"αχ〈πιτεσ"σε"πρεσεντα"υνα"δεσχριπχι⌠ν"δε"λα"µετοδολογα"υτιλιζαδα"ψ"δε"
λοσ"ρεσυλταδοσ"οβτενιδοσ."

5.2.1 Αχτιϖιδαδεσ"δελ"Προψεχτο"

5.2.1.1 Τραβαϕοσ"Πρελιµιναρεσ"

‚ Μοϖιλιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"ψ"µαθυιναριασ"
‚ ∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δε"χερχο"περιµτριχο"
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‚ ∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"εξιστεντεσ"
‚ Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο"

5.2.1.2 Χονστρυχχι⌠ν"

‚ Πρεπαραχι⌠ν"δε"πυεστα"α"τιερρα"προφυνδα"ψ"συπερφιχιαλ"
‚ ςασ"ιντερνασ"ψ"πατιο"
‚ Σ⌠τανοσ,"γαλερασ"ψ"χαναλετασ"
‚ Χιµενταχι⌠ν"παρα"εθυιποσ"ψ"π⌠ρτιχοσ"
‚ Χιµενταχι⌠ν"ψ"φοσοσ"παρα"τρανσφορµαδορεσ"
‚ Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ"
‚ Σιστεµα"δε"αχυεδυχτο"ψ"αλχανταριλλαδο"
‚ Ινσταλαχιονεσ"ελχτριχασ"ψ"ελεχτροµεχ〈νιχασ"
‚ Μονταϕε"δε"εστρυχτυρασ"
‚ Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"δε"λα"λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν"
‚ Μονταϕε"δε"ποστεσ"παρα"λα"ΛΤ"
‚ Τενδιδο"δε"χαβλε"χονδυχτορ"

5.2.1.3 Πρυεβα"ψ"ρετιρο"

‚ Πυεστα"εν"µαρχηα"δελ"προψεχτο"
‚ ∆εσµοϖιλιζαχι⌠ν"

5.2.1.4 Οπεραχι⌠ν"

‚ Τρανσµισι⌠ν"δε"ενεργα"ελχτριχα"
‚ Φαλλασ"δε"εθυιποσ"

5.2.1.5 Μαντενιµιεντο"

‚ Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ"

5.2.2 Χοµπονεντεσ"

Ελ"ΡΙΑΜ" ρεθυιερε" λα" εϖαλυαχι⌠ν" εσπεχφιχα" δε" χοµπονεντεσ" θυε" δεβεν" σερ" δεφινιδοσ"
δυραντε" ελ" προχεσο" ψ" εστοσ" χοµπονεντεσ" αµβιενταλεσ" σε" δεσγλοσαν" εν" χυατρο"
χατεγορασ:"

‚ ΦσιχαどΘυµιχα" (ΠΧ)" Χυβρε" τοδοσ" λοσ" ασπεχτοσ" φσιχοどθυµιχοσ" δελ" αµβιεντε,"
ινχλυψενδο" λοσ" ρεχυρσοσ" νατυραλεσ" νο" βι⌠τιχοσ" (φινιτοσ)" ψ" λα" δεγραδαχι⌠ν" δελ"
αµβιεντε"φσιχο"πορ"λα"χονταµιναχι⌠ν."

‚ Βιολ⌠γιχαどΕχολ⌠γιχα" (ΒΕ)" Χυβρε" τοδοσ" λοσ" ασπεχτοσ" βιολ⌠γιχοσ" δελ" αµβιεντε,"
ινχλυψενδο" λοσ" ρεχυρσοσ" νατυραλεσ" ρενοϖαβλεσ," χονσερϖαχι⌠ν" δε" λα" βιοδιϖερσιδαδ,"
ιντεραχχιονεσ"ιντερどεσπεχφιχασ"ψ"χονταµιναχι⌠ν"δε"λα"βιοσφερα."

‚ ΣοχιοどΧυλτυραλ"(ΣΧ)"Χυβρε"τοδοσ"λοσ"ασπεχτοσ"ηυµανοσ"δελ"αµβιεντε,"ινχλυψενδο"λασ"
χυεστιονεσ"σοχιαλεσ"θυε"αφεχταν"α" ινδιϖιδυοσ"ψ"χοµυνιδαδεσ," ϕυντο"α" λοσ"ασπεχτοσ"
χυλτυραλεσ,"ινχλυψενδο"λα"χονσερϖαχι⌠ν"δελ"αχερϖο"χυλτυραλ"ψ"ελ"δεσαρρολλο"ηυµανο."
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‚ Εχον⌠µιχαどΟπεραχιοναλ" (ΕΟ)" Ιδεντιφιχα" χυαλιτατιϖαµεντε" λασ" χονσεχυενχιασ"
εχον⌠µιχασ"δε"λοσ"χαµβιοσ"αµβιενταλεσ,"ταντο"τεµποραλεσ"χοµο"περµανεντεσ,"ασ"
χοµο" λασ" χοµπλεϕιδαδεσ" δελ" µανεϕο" δε" προψεχτοσ" δεντρο" δελ" χοντεξτο" δε" συσ"
αχτιϖιδαδεσ."

5.2.2.1 Χοµπονεντεσ"φσιχο┽θυµιχοσ"

‚ Υσο"ποτενχιαλ"δελ"συελο."
‚ Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"συελο."
‚ Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε."
‚ Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ."
‚ Γενεραχι⌠ν"δε"ραδιαχιονεσ"ελεχτροµαγντιχασ."
‚ Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αγυα."

5.2.2.2 Χοµπονεντεσ"βιολ⌠γιχο┽εχολ⌠γιχοσ"

‚ Πρδιδα"δε"χοβερτυρα"ϖεγεταλ."
‚ Πρδιδα"δε"η〈βιτατσ."
‚ Αλτεραχι⌠ν"δε"λα"φαυνα"σιλϖεστρε."
‚ Αλτεραχι⌠ν"δε"λα"φλορα"σιλϖεστρε."
‚ Αµεναζα"α"εσπεχιεσ"προτεγιδασ."

5.2.2.3 Χοµπονεντεσ"σοχιο┽χυλτυραλ"

‚ Ινχρεµεντο"δε"λα"ινχερτιδυµβρε"δε"λα"ποβλαχι⌠ν."
‚ Μοδιφιχαχι⌠ν"δελ"µοδο"δε"ϖιδα."
‚ Εξπεχτατιϖασ"δε"εµπλεο."
‚ Περχεπχι⌠ν"δε"σεγυριδαδ."
‚ Εξποσιχι⌠ν"α"τρ〈φιχο"ϖεηιχυλαρ."
‚ Μοδιφιχαχι⌠ν"δελ"παισαϕε."

5.2.2.4 Χοµπονεντεσ"εχον⌠µιχο┽οπεραχιοναλεσ"

‚ ςαλορ"δε"λα"τιερρα."
‚ Αβαστεχιµιεντο"δε"ενεργα."
‚ Ινχρεµεντο"δε"ινγρεσοσ."
‚ Αλτεραχι⌠ν"εν"λα"αχτιϖιδαδ"προδυχτιϖα"δε"λα"ποβλαχι⌠ν."

5.2.3 Χριτεριοσ"παρα"λα"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"

Λοσ" χριτεριοσ" δεβεν" σερ" δεφινιδοσ" παρα" αµβοσ" γρυποσ," ψ" δεβερ〈ν" εσταρ" βασαδοσ" εν"
χονδιχιονεσ"φυνδαµενταλεσ"θυε"πυεδεν"σερ"αφεχταδασ"πορ"χαµβιοσ,"µ〈σ"θυε"πορ"αλγν"
τιπο"δε"προψεχτο."Εσ"τε⌠ριχαµεντε"ποσιβλε"δεφινιρ"υν"νµερο"δε"χριτεριοσ,"περο"ηαψ"δοσ"
πρινχιπιοσ"θυε"δεβεν"χυµπλιρσε:"

‚ Λα" υνιϖερσαλιδαδ" δελ" χριτεριο," παρα" περµιτιρ" θυε" σεα" υσαδο" εν" διφερεντεσ"
Εϖαλυαχιονεσ"δε"Ιµπαχτο"Αµβιενταλ"(ΕΙΑ)."
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‚ Λα"νατυραλεζα"δελ"χριτεριο,"θυε"δετερµινα"σι"δεβε"σερ"τραταδο"χοµο"υνα"χονδιχι⌠ν"
δελ"γρυπο"(Α)"ο"(Β)."

Λλεγαδο"εστε"πυντο,"σολο"χινχο"(5)"χριτεριοσ"ηαν"σιδο"δεσαρρολλαδοσ"παρα"σερ"υσαδοσ"εν"ελ"
σιστεµα" ΡΙΑΜ." Εστοσ" ρεπρεσενταν" λασ" χονδιχιονεσ" ψ" σιτυαχιονεσ" µ〈σ" ιµπορταντεσ" ο"
φυνδαµενταλεσ"παρα"εϖαλυαρ"εν"χυαλθυιερ"ΕΙΑ."

Εστοσ"χριτεριοσ,"χον"λα"χορρεσπονδιεντε"εσχαλα"δε"πυντυαχι⌠ν"παρα"ϕυζγαρ,"σον"δεφινιδοσ"
χοµο:"

5.2.3.1 Χριτεριοσ"δελ"γρυπο"(Α)"

(Α1)"Ιµπορτανχια"δε"λα"χονδιχι⌠ν."

Υνα"µεδιδα"δε"λα"ιµπορτανχια"δε"λα"χονδιχι⌠ν,"εσ"θυε"εσ"εϖαλυαδα"χοντρα"λασ"φροντερασ"
εσπαχιαλεσ"ο"ιντερεσεσ"ηυµανοσ"θυε"αφεχταρ〈."Λασ"εσχαλασ"σον"δεφινιδασ:"

‚ 4="Ιµπορταντε"παρα"ιντερεσεσ"ναχιοναλεσ/ιντερναχιοναλεσ""
‚ 3="Ιµπορταντε"παρα"ιντερεσεσ"ρεγιοναλεσ/ναχιοναλεσ"
‚ 2="Ιµπορταντε"παρα"〈ρεασ"ινµεδιαταµεντε"φυερα"δε"λα"χονδιχι⌠ν"λοχαλ"
‚ 1="Ιµπορταντε"σολο"παρα"λα"χονδιχι⌠ν"λοχαλ"
‚ 0="Σιν"ιµπορτανχια"

(Α2)"Μαγνιτυδ"δελ"χαµβιο/εφεχτο."

Μαγνιτυδ"δεφινιδα"χοµο"υνα"µεδιδα"δε"λα"εσχαλα"δε"βενεφιχιο/περϕυιχιο"δε"υν"ιµπαχτο"
ο"υνα"χονδιχι⌠ν:"

‚ +3="Γραν"βενεφιχιο"
‚ +2="Μεϕορα"σιγνιφιχατιϖα"δελ"στατυσ"θυο"
‚ +1="Μεϕορα"δελ"στατυσ"θυο"
‚ 0="Σιν"χαµβιο"
‚ ど1="Χαµβιο"νεγατιϖο"εν"ελ"στατυσ"θυο"
‚ ど2="Χαµβιο"νεγατιϖο"σιγνιφιχατιϖο"
‚ ど3="Γραν"περϕυιχιο"ο"χαµβιο"

5.2.3.2 Χριτεριοσ"δελ"γρυπο"(Β):"

(Β1)"Περµανενχια."

∆εφινε" σι"υνα" χονδιχι⌠ν"εσ" τεµποραλ"ο"περµανεντε,"ψ"δεβε" σερ" ϖιστο" σολο" χοµο"υνα"
µεδιδα"δελ"εσταδο"τεµποραλ"δε"λα"χονδιχι⌠ν."

‚ 1="Σιν"χαµβιο/νο"απλιχαβλε"
‚ 2="Τεµποραλ"
‚ 3="Περµανεντε"
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(Β2)"Ρεϖερσιβιλιδαδ."

∆εφινε"σι"λα"χονδιχι⌠ν"πυεδε"σερ"χαµβιαδα"ψ"εσ"υνα"µεδιδα"δελ"χοντρολ"σοβρε"ελ"εφεχτο"
δε"λα"χονδιχι⌠ν."Νο"δεβε"σερ"χονφυνδιδο"χον"περµανενχια."

‚ 1="Σιν"χαµβιο/νο"απλιχαβλε"
‚ 2="Ρεϖερσιβλε"
‚ 3="Ιρρεϖερσιβλε"

(Β3)"Αχυµυλαχι⌠ν."

Εσ"υνα"µεδιδα"δονδε"σε"εϖαλα"σι"ελ"εφεχτο"τενδρ〈"υν"ιµπαχτο"σιµπλε"διρεχτο"ο"σι"ηαβρ〈"
υν" εφεχτο" αχυµυλατιϖο" εν" ελ" τιεµπο" ο" υν" εφεχτο" σινργιχο" χον" οτρασ" χονδιχιονεσ." Ελ"
εφεχτο"αχυµυλατιϖο"εσ"υνα" φορµα"δε" ϕυζγαρ" λα"συστενταβιλιδαδ"δε"υνα"χονδιχι⌠ν,"ψ"νο"
δεβε"σερ"χονφυνδιδο"χον"υνα"σιτυαχι⌠ν"περµανεντε"ο"ιρρεϖερσιβλε.""

‚ 1="Σιν"χαµβιο/νο"απλιχαβλε"
‚ 2="Νο"αχυµυλατιϖο/σιµπλε"
‚ 3="Αχυµυλατιϖο/σινργιχο"

5.2.4 Ρανγο"δε"ρεσυλταδοσ"δε"λα"µατριζ"

Ελ" σιστεµα" ρεθυιερε" λα" µυλτιπλιχαχι⌠ν" δε" λασ" πυντυαχιονεσ" δαδασ" α" χαδα" υνο" δε" λοσ"
χριτεριοσ"δελ"γρυπο"(Α)."Ελ"υσο"δε"µυλτιπλιχαδορεσ"παρα"ελ"γρυπο"(Α)"εσ"ιµπορταντε"πυεσ"
ασεγυρα" θυε" ελ" πεσο" δε" χαδα" πυντυαχι⌠ν" σεα" εξπρεσαδο," ψα" θυε" λα" σιµπλε" συµα" δε"
πυντυαχιονεσ"ποδρα"αρροϕαρ"ρεσυλταδοσ"ιδντιχοσ"παρα"χονδιχιονεσ"διφερεντεσ."

Παρα"οβτενερ"λα"πυντυαχι⌠ν"δε"λοσ"χριτεριοσ"δελ"γρυπο"(Β),"λοσ"ϖαλορεσ"σε"αδιχιοναν"χοµο"
υνα" συµα." Εστο" ασεγυρα" θυε" λοσ" ϖαλορεσ" ινδιϖιδυαλεσ" νο" πυεδαν" ινφλυενχιαρ" λα"
πυντυαχι⌠ν"φιναλ,"τενιενδο"εν"χυεντα"σολο"συ"ιµπορτανχια"χοµβιναδα."

Λα" συµα"δελ" γρυπο" (Β)" εσ"εντονχεσ"µυλτιπλιχαδα"πορ"ελ" ρεσυλταδο"δελ" γρυπο" (Α)"παρα"
προϖεερ"ελ"ρεσυλταδο"φιναλ"δε"λα"εϖαλυαχι⌠ν"(ΕΣ)"παρα"χαδα"χονδιχι⌠ν."Ελ"προχεσο"πυεδε"
σερ"εξπρεσαδο:"

‚ (α1)"ξ"(α2)=αΤ"
‚ (β1)+(β2)+(β3)=βΤ"
‚ (αΤ)ξ(βΤ)=ΕΣ"

∆ονδε:"

‚ (α1)"ψ"(α2)"σον"λασ"πυντυαχιονεσ"ινδιϖιδυαλεσ"δε"λοσ"χριτεριοσ"παρα"ελ"γρυπο"(Α)"
‚ (β1)"α"(β3)"σον"λασ"πυντυαχιονεσ"ινδιϖιδυαλεσ"δε"λοσ"χριτεριοσ"παρα"ελ"γρυπο"(Β)"
‚ αΤ"εσ"ελ"ρεσυλταδο"δε"λα"µυλτιπλιχαχι⌠ν"δε"τοδασ"λασ"πυντυαχιονεσ"δε"(Α)"
‚ βΤ"εσ"ελ"ρεσυλταδο"δε"λα"συµα"δε"τοδασ"λασ"πυντυαχιονεσ"δε"(Β)"
‚ ΕΣ"ελ"πυνταϕε"φιναλ"δελ"ιµπαχτο"

Υνα"ϖεζ"θυε"λασ"πυντυαχιονεσ"δε"ΕΣ"σον"χολοχαδασ"εν"βανδασ"δε"ρανγοσ,"εστασ"πυεδεν"
σερ" µοστραδασ" ινδιϖιδυαλµεντε" ο" αγρυπαδασ" δε" αχυερδο" αλ" τιπο" δε" χοµπονεντε" ψ"
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πρεσενταδασ"εν"φορµα"γρ〈φιχα"ο"νυµριχα."Λοσ"πυνταϕεσ"οβτενιδοσ"α"τραϖσ"δελ"προχεσο"
δε"εϖαλυαχι⌠ν"σε"χλασιφιχαν"σεγν"εστε"µτοδο"χοµο"σε"µυεστρα"εν"λα"σιγυιεντε"ταβλα."

Ταβλα"Ν≡"77:"Χλασιφιχαχι⌠ν"δε"λοσ"χριτεριοσ"δε"εϖαλυαχι⌠ν"
Ιντερϖαλο"
νυµριχο"

(ΕΣ)"

Ρανγο"δε"
ϖαλορεσ"(Ρς)"
αλφαβτιχο"

Ρανγο"δε"
ϖαλορεσ"(Ρς)"
νυµριχο"

Χριτεριοσ"δε"εϖαλυαχι⌠ν"

72"α"108" Ε" 5" Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"µυψ"σιγνιφιχατιϖο"ο"µυψ"αλτο"
36"α"71" ∆" 4" Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"σιγνιφιχατιϖο"αλτο
19"α"35" Χ" 3" Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"µοδεραδο

10"α"18" Β" 2" Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"βαϕο
1"α"9" Α" 1" Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"µυψ"βαϕο
0" Ν" 0" Νινγν"χαµβιο/"Στατυσ"θυο/"νο"απλιχαβλε"
ど1"α"ど9" どΑ" ど1" Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο"
ど10"α"ど18" どΒ" ど2" Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
ど19"α"ど35" どΧ" ど3" Ιµπαχτο"νεγατιϖο"µοδεραδο

ど36"α"ど71" ど∆" ど4" Ιµπαχτο"νεγατιϖο"σιγνιφιχατιϖο"αλτο
ど72"α"ど108" どΕ" ど5" Ιµπαχτο"νεγατιϖο"µυψ"σιγνιφιχατιϖο"ο"µυψ"αλτο"

5.2.5 Συπυεστοσ"

Λα" εϖαλυαχι⌠ν" δε" ιµπαχτοσ" δεσαρρολλαδα" παρα" λασ" διφερεντεσ" φασεσ" ψ" αχτιϖιδαδεσ" δελ"
Προψεχτο"προπυεστο"ηα"χονσιδεραδο"λοσ"σιγυιεντεσ"συπυεστοσ:"

‚ Ελ" περσοναλ" θυε" παρτιχιπε" εν" λα" χονστρυχχι⌠ν," οπεραχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο" νο"
ραδιχαρ〈"εν"χαµπαµεντο,"εσ"δεχιρ,"φυερα"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"δελ"προψεχτο."

‚ Σε" υτιλιζαρ〈ν" λοσ" αλµαχενεσ" τεµποραλεσ" παρα" λοσ" µατεριαλεσ," δεντρο" δελ" 〈ρεα" δε"
χονστρυχχι⌠ν"δελ"προψεχτο"(τερρενοσ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α)"

‚ Λα" ενεργα" ρεθυεριδα" παρα" ελ" προψεχτο," σερ〈" συµινιστραδα" πορ" λα" ΣΕΤ" Πυεντε,"
χοντιγυα"αλ"προψεχτο."

‚ Παρα" ελ" τρασλαδο" δε" λοσ" εθυιποσ" σε" υτιλιζαρ〈" λα" ινφραεστρυχτυρα" ϖιαλ" εξιστεντε," συ"
χαπαχιδαδ"εσ"αδεχυαδα"παρα"ελ"ϖολυµεν"ψ"πεσο"εστιµαδοσ."

‚ Νο"σερ〈"νεχεσαριο"λα"εξπλοταχι⌠ν"δε"〈ρεασ"δε"µατεριαλεσ"δε"πρσταµο"χονσολιδαδοσ"
παρα" λα"χονστρυχχι⌠ν"ελ"µατεριαλ" ρεθυεριδο" σερ〈"αδθυιριδο"α"εµπρεσασ" λεγαλµεντε"
χονστιτυιδασ"δε"συµινιστρο"δε"µατεριαλεσ"εν"λα"χιυδαδ"δε"Λιµα."

‚ Ελ"προψεχτο"εν"συ"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"ρεθυεριρ〈"απροξιµαδαµεντε"250"ηοµβρεσ""
εν"ποχασ"δε"µαψορ"χονγεστι⌠ν"πορ"υν"περιοδο"δε"12"µεσεσ"(χονστρυχχι⌠ν),"εν" λα"
εταπα" δε" µαντενιµιεντο" 10" ηοµβρεσ(" σολο" πορ" ελ" τιεµπο" θυε" δυρα" ελ"
µαντενιµιεντο)"

‚ Λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"σε"εστιµα"εν"12"µεσεσ"τραβαϕανδο"α"υν"τυρνο"πορ"δα"δε"
οχηο"ηορασ,"σαλϖο"θυε"λα"εµπρεσα"χονσιδερε"υν"ργιµεν"δε"ϕορναδα"ατπιχα."

‚ Λοσ"ρεσιδυοσ"σ⌠λιδοσ"σερ〈ν"δισπυεστοσ"α"τραϖσ"δε"λασ"ΕΠΣどΡΣ"αχρεδιταδασ"εν"∆ΙΓΕΣΑ"
ψ"χυµπλιενδο"ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"δε"Ρεσιδυοσ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."Παρα"ελ"χασο"δε"
λοσ"ρεσιδυοσ"πελιγροσοσ"ταµβιν"σε"υτιλιζαρ〈ν"λασ"ΕΠΣどΡΣ."

‚ Ελ"υσο"δε"αγυα"παρα"λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"σερ〈"α"τραϖσ"δε"χιστερνασ"αδθυιριδασ"α"
ΣΕ∆ΑΠΑΛ,"απροξιµαδαµεντε"2,5"µ3/µεσ."
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5.3 ∆εσχριπχι⌠ν"δε"λοσ"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"

5.3.1 Μεδιο"Φσιχο/Θυµιχο"

5.3.1.1 Χοµπονεντε"Συελο"

Υσο"ποτενχιαλ"

Αυνθυε"εστε"ιµπαχτο"εσ"υνο"δε"λοσ"µ〈σ"ρεπρεσεντατιϖοσ"εν"λα"µατριζ"ελαβοραδα"παρα"ελ"
προψεχτο,"εστα"λιµιταχι⌠ν"νο"εσ"γραϖε"ψα"θυε"λοσ"τερρενοσ"οχυπαδοσ"πορ"ελ"προψεχτο"σε"
λιµιταν" α" λασ" ϖασ" δε" αχχεσο" (υσο" τεµποραλ" ο" πυντυαλ)" ψ" λοσ" νεχεσαριοσ" παρα" λα"
χιµενταχι⌠ν"ψ"ρετενιδασ"δε"λασ"εστρυχτυρασ"δε"χελοσα"ψ"πορ"λο"ταντο"λα"πρδιδα"δε"υσο"εσ"
εξτενσιϖαµεντε"µιτιγαβλε."Αδεµ〈σ,"σε"δεβε"τενερ"εν"χυεντα"θυε"ελ"〈ρεα"σε"ενχυεντρα"
αφεχταδα"πορ"ελεµεντοσ"αντρ⌠πιχοσ"αντεσ"δε"λα"χονστρυχχι⌠ν"δελ"προψεχτο"ψ"αδεµ〈σ"λασ"
ζονασ"δε"εµπλαζαµιεντο"περτενεχεν"α"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."

Παρα"ελ"χασο"δε"λασ"χιµενταχιονεσ"δε"λοσ"ποστεσ"δε"λα"λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν,"σε"ρεµοϖερ〈"
εν"τοταλ"249"µ3"δε"τερρενο," λοσ"χυαλεσ"χοµπρενδε" λασ"εξχαϖαχιονεσ"πυντυαλεσ"παρα" λα"
χολοχαχι⌠ν"δε" λοσ"χιµιεντοσ"δε" λασ"εστρυχτυρασ"ο"ποστεσ"παρα"ελ"σοπορτε"δε" λοσ"χαβλεσ"
χονδυχτορεσ."

Λασ"πρινχιπαλεσ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"
Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο Πυνταϕε"

Φιναλ"
Τιπο"δε"ιµπαχτο"

∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δε"χερχο"
περιµτριχο"

ΤΠ2 ど3 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"
µυψ"βαϕο"

Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο" ΤΠ4" ど7"
Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"
µυψ"βαϕο"

Πρεπαραχι⌠ν"δε"πυεστα"α"τιερρα"προφυνδα"ψ"
συπερφιχιαλ" ΧΟ1" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"
µυψ"βαϕο"

ςασ"ιντερνασ"ψ"πατιο" ΧΟ2" ど5"
Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"
µυψ"βαϕο"

Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"ψ"λνεασ"δε"
τρανσµισι⌠ν" ΧΟ10" ど7"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"
µυψ"βαϕο"

Χαµβιο"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"συελο"

∆υραντε" λα" φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν,"ελ" συελο"ποδρα"ϖερσε"αφεχταδο"νο" σολαµεντε"πορ" λα"
οχυπαχι⌠ν"τεµποραλ"παρα"λα"µαθυιναρια"εθυιποσ"ψ"µατεριαλεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"σινο"θυε"
αδεµ〈σ"ποδρα"σερ"µατερια"δε"χονταµιναχι⌠ν"χον"ρεσιδυοσ"δε"συστανχιασ"δεριϖαδασ"δε"
ηιδροχαρβυροσ"δεβιδο"αλ"υσο"δε"χαµιονεσ,"χαµιονετασ"υ"οτροσ"εθυιποσ,"σιν"εµβαργο"ελ"
εφεχτο"εσ"µνιµο,"πυνταλ"ψ"τεµποραλ."Συ"οχυρρενχια"ποδρ〈"σερ"εϖιταδα"ψ"εξτενσαµεντε"
µιτιγαδα."

Νο" σε" προδυχε" αλτεραχι⌠ν" δε" λα" χαλιδαδ" δε" λοσ" συελοσ," δυραντε" λα" χονστρυχχι⌠ν" δε" λα"
συβεσταχι⌠ν"ο"λα"λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν,"νο"σερ〈"νεχεσαριο"ελ"υσο"δε"συστανχιασ"θυµιχασ"
νοχιϖασ"παρα"λα"σαλυδ"ψ"ελ"µεδιο"αµβιεντε"εν"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λοσ"ποζοσ"δε"τιερρα.""

∆υραντε"λα"φασε"δε"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"νο"σε"αφεχτα"λα"χαλιδαδ"δελ"συελο"ψα"θυε"
λασ" ινσταλαχιονεσ" νο" γενεραν" εφλυεντεσ" θυε" πυεδεν" µοδιφιχαρ" λα" χαλιδαδ" δελ" µισµο,"
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εξχεπτο" ελ" αγυα" ρεσιδυαλ" δε" λοσ" σερϖιχιοσ" ηιγινιχοσ" δε" λα" ΣΕΤ" περο" λοσ" χυαλεσ" σον"
δεριϖαδοσ"α"λα"ρεδ"δε"δεσαγε"δε"λα"χιυδαδ."

Ελ"ριεσγο"δε"χονταµιναχι⌠ν"δε"συελοσ"εξιστε"εν" λοσ"χασοσ"δε"δερραµεσ"αχχιδενταλεσ"δε"
ηιδροχαρβυροσ"δε" λοσ"ϖεηχυλοσ"θυε"σε"υτιλιζαρ〈ν"δυραντε" λα"οβρα"(παρα"ελλο"σε"τιενε"ελ"
Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ)."

Λα"πρινχιπαλ"αχτιϖιδαδ"θυε"προδυχε"ιµπαχτοσ"εσ:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
Φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Σ⌠τανο,"γαλερασ"ψ"χαναλετασ" ΧΟ3 ど5 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"εθυιποσ"ψ"π⌠ρτιχοσ" ΧΟ4 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"ψ"φοσοσ"παρα"
τρανσφορµαδορεσ" ΧΟ5" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ" ΧΟ6 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σιστεµα"δε"αχυεδυχτο"ψ"
αλχανταριλλαδο" ΧΟ7" ど7"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Ινσταλαχιονεσ"ελχτριχασ"ψ"
ελεχτροµεχ〈νιχασ" ΧΟ8" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μονταϕε"δε"εστρυχτυρασ ΧΟ9 ど7 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"δε"λνεασ"δε"
τρανσµισι⌠ν" ΧΟ10" ど7"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

5.3.1.2 Χοµπονεντε"Αιρε"

Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δε"αιρε"

∆υραντε" λα" φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"δεβιδο"α" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε" τρανσπορτε"δε"εθυιποσ"ψ"
µατεριαλεσ," ποδρα" ηαβερ" γενεραχι⌠ν" δε" παρτχυλασ" εν" συσπενσι⌠ν" ψ" γασεσ" δε"
χοµβυστι⌠ν,"περο"τοµανδο"εν"χυεντα"ελ"τιπο"δε"τραβαϕο"α"ρεαλιζαρσε"(νο"σερ〈"νεχεσαριο"
λα"ρεµοχι⌠ν"δε"γρανδεσ"χαντιδαδεσ"δε"τερρενο),"λα"δισπερσι⌠ν"πορ"παρτε"δελ"ϖιεντο"εν"λα"
ζονα," λα"ποσιβιλιδαδ"δελ"µιτιγαρ"ελ" ιµπαχτο"ψ" " λα"χονφιγυραχι⌠ν"δελα" ζονα."Εσ"θυε" σερ〈"
νεχεσαριο"τοµαρ"µεδιδασ"αδιχιοναλεσ"παρα"εϖιταρ"ελ"αυµεντο"δε"συσ"εφεχτοσ"νεγατιϖοσ"
εν"ελ"αµβιεντε."

∆υραντε" λα" φασε" δε" οπεραχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο" νο" σε" γενερα" ελεµεντοσ" θυε"
µοδιφιθυεν" λα" χαλιδαδ" δελ" αιρε" πορ" λο" θυε" νο" ρεθυεριρ〈" δε" µεδιδασ" εσπεχιαλεσ" δε"
χοντρολ."

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Μοϖιλιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"ψ"µαθυιναριασ" ΤΠ1 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δε"χερχο"
περιµτριχο" ΤΠ2" ど12"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο

∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"εξιστεντε" ΤΠ3 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο" ΤΠ4 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Πρεπαραχι⌠ν"δε"πυεστα"α"τιερρα"
προφυνδα"ψ"συπερφιχιαλ" ΧΟ1" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

ςασ"ιντερνασ"ψ"πατιο" ΧΟ2 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σ⌠τανο,"γαλερασ"ψ"χαναλετασ" ΧΟ3 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"εθυιποσ"ψ"π⌠ρτιχοσ" ΧΟ4 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
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Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Χιµενταχι⌠ν"ψ"φοσοσ"παρα"
τρανσφορµαδορεσ" ΧΟ5" ど12"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο

Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ" ΧΟ6 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σιστεµα"δε"αχυεδυχτο"ψ"αλχανταριλλαδο" ΧΟ7 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Ινσταλαχιονεσ"ελχτριχασ"ψ"
ελεχτροµεχ〈νιχασ" ΧΟ8" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μονταϕε"δε"εστρυχτυρασ ΧΟ9 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"δε"λνεασ"δε"
τρανσµισι⌠ν" ΧΟ10" ど12"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο

∆εσµοϖιλιζαχι⌠ν" ΠΡ2 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"

Λα"γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"εσ"υν"ιµπαχτο"θυε"εσταρ〈"πρεσεντε"δυραντε"τοδασ"λασ"φασεσ"δελ"
προψεχτο," σιν" εµβαργο" σερ〈" δυραντε" λα" χονστρυχχι⌠ν" δε" εδιφιχαχιονεσ," ελ" ιζαδο" δε"
ποστεσ," αρµαδο"δε" αχχεσοριοσ" ψ" αισλαδορεσ,"δυραντε"ελ" τενδιδο"δε" λοσ" χονδυχτορεσ" ψ"
µονταϕε"δε"τρανσφορµαδορεσ,"εσ"χυανδο"σε"προδυζχα"λα"µαψορ"ιντενσιδαδ"δε"ρυιδο"(δε"
70" α" 80" δΒΑ)" σιν" εµβαργο" νο" τενδρ〈" νινγν" εφεχτοσ" γραϖε" ψα" θυε" λασ" οβρασ" σε"
δεσαρρολλαν" εν" ζονασ" δονδε" ηαψ" αχτιϖιδαδ" ηυµανα" (ινδυστριαλ)," συ" εφεχτο" εσ" λεϖε" δε"
χορτα"δυραχι⌠ν,"ρεϖερσιβλε"ψ"µιτιγαβλε"εξτενσιϖαµεντε."

Εν" λα" εταπα" δε" οπεραχι⌠ν" λα" γενεραχι⌠ν" δε" ρυιδοσ" σερ〈ν" λοσ" χορρεσπονδιεντεσ" αλ"
φυνχιοναµιεντο"δε" λοσ"εθυιποσ" ινσταλαδοσ"ψ" λοσ"ρυιδοσ"εν" λα"εταπα"δε"µαντενιµιεντο"
σερ〈ν" πυντυαλεσ" εν" ταντο" σε" δεσαρρολλε" εστα" αχτιϖιδαδ" ψ" συ" χοντρολ" σε" ριγε" πορ" λο"
ινδιχαδο"εν"ελ"ΠΜΑ"θυε"ινδιχα"υν"µονιτορεο"ανυαλ."

Πεσε"α"λα"εϖαλυαχι⌠ν"βαϕα"δελ"ιµπαχτο"σερ〈"νεχεσαριο"νορµασ"δε"χονδυχτα"θυε"λιµιτε"λα"
γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"δυραντε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν."

Λασ"πρινχιπαλεσ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Μοϖιλιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"ψ"
µαθυιναριασ" ΤΠ1" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δε"χερχο"
περιµτριχο" ΤΠ2" ど12"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο

∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"εξιστεντε" ΤΠ3 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο" ΤΠ4 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Πρεπαραχι⌠ν"δε"πυεστα"α"τιερρα"
προφυνδα"ψ"συπερφιχιαλ" ΧΟ1" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

ςασ"ιντερνασ"ψ"πατιο" ΧΟ2 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σ⌠τανο,"γαλερασ"ψ"χαναλετασ" ΧΟ3 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"εθυιποσ"ψ"
π⌠ρτιχοσ" ΧΟ4" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Χιµενταχι⌠ν"ψ"φοσοσ"παρα"
τρανσφορµαδορεσ" ΧΟ5" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ" ΧΟ6 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σιστεµα"δε"αχυεδυχτο"ψ"
αλχανταριλλαδο" ΧΟ7" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Ινσταλαχιονεσ"ελχτριχασ"ψ" ΧΟ8 ど7 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
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Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

ελεχτροµεχ〈νιχασ"
Μονταϕε"δε"εστρυχτυρασ ΧΟ9 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"δε"λνεασ"
δε"τρανσµισι⌠ν" ΧΟ10" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μονταϕε"δε"ποστεσ"παρα"ΛΤ" ΧΟ11 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Τενδιδο"δε"χαβλεσ"χονδυχτορεσ" ΧΟ12 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Πυεστα"εν"µαρχηα" ΠΡ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
∆εσµοϖιλιζαχι⌠ν" ΠΡ2 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Γενεραχι⌠ν"δε"Ραδιαχιονεσ"Ελεχτροµαγντιχασ"

∆υραντε"λα"φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"νο"σε"γενεραρ〈"εµισι⌠ν"δε"ραδιαχι⌠ν"ελεχτροµαγντιχα."
Περο"δεντρο"δε"λα"φασε"δε"οπεραχι⌠ν"σε"γενεραδα"υν"χαµπο"µαγντιχο"θυε"δεπενδερ〈"
δελ" ϖολταϕε" ψ" λα" ποτενχια" τρασπορταδα" χορρεσπονδιεντεσ" αλ" φυνχιοναµιεντο" δε" λοσ"
εθυιποσ" ινσταλαδοσ"ψ"χοντρολαδοσ"δε"αχυερδο"α" λο" ινδιχαδο"εν"ελ"ΠΑΜΑ"θυε" ινδιχα"υν"
µονιτορεο"ανυαλ,"αλ"σερ"υνα"τενσι⌠ν"βαϕα"ενεργα"τρανσµιτιδα"σερ〈"βαϕα"ψ"ελ"χαµπο"νο"
ποδρ〈"δεσπλαζαρσε"λο"θυε"ιµπλιχα"συ"δεσαπαριχι⌠ν"α"χορτα"διστανχια"δε"λα"φυεντε"θυε"λο"
γενερα,"χονσιδερ〈νδολο"υν"ιµπαχτο"µυψ"βαϕο,"αυνθυε"συ"δυραχι⌠ν"εσ"περµανεντε."

Εν"λα"εταπα"δε"µαντενιµιεντο,"σε"χονσιδερα"υν"ιµπαχτο"ποσιτιϖο,"δεβιδο"α"θυε"ελ"χορτε"
δε" συµινιστρο"παρα" ρεαλιζαρ"διχηασ" λαβορεσ"οχασιοναρα" λα" ρεδυχχι⌠ν"δε" λασ" ραδιαχιονεσ"
γενεραδασ"ψ"πορ"ενδε"υνα"ρεϖερσιβιλιδαδ"δελ"στατυσ"θυο"εσταβλεχιδο."

Λασ"πρινχιπαλεσ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Πυεστα"εν"µαρχηα" ΠΡ1 ど8 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Τρανσµισι⌠ν"δε"ενεργα ΟΠ1 ど9 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1 +6 Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"µυψ"βαϕο"

5.3.1.3 Αγυα"

Χαλιδαδ"δε"αγυα"

∆υραντε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"νο"σε"προδυχεν"
ιµπαχτοσ"σοβρε" λοσ"χυερποσ"δε"αγυασ"συπερφιχιαλεσ"νι"συβτερρ〈νεασ"ψα"θυε"νο"εξιστεν"
φυεντεσ"δε"αγυα"χερχανοσ."Λοσ"εφλυεντεσ"γενεραδοσ"σερ〈ν"προδυχτο"δελ"υσο"δε"σερϖιχιοσ"
ηιγινιχοσ"δυραντε"λα"οπεραχι⌠ν"δελ"προψεχτο"ψ"λοσ"χυαλεσ"σερ〈ν"χονδυχιδοσ"α"λα"ρεδ"δε"
δεσαγε"δε"λα"χιυδαδ."

5.3.2 Μεδιο"Βιολ⌠γιχο/Εχολ⌠γιχο"

5.3.2.1 Φλορα"

Πρδιδα"δε"χοβερτυρα"ϖεγεταλ"

Νο" σε" προδυχε" ιµπαχτοσ" σιγνιφιχατιϖοσ," ελ" προψεχτο" σε" δεσαρρολλα" δεντρο" δε" 〈ρεασ"
υρβανασ" χον" νυλα" ο" εσχασα" ϖεγεταχι⌠ν," ελ" 90%" δελ" τραζο" θυε" ρεχορρε" λα" λνεα" δε"
τρανσµισι⌠ν"λο"ηαχε"εν"ζονασ"πορ"δονδε"ψα"εξιστεν"λνεασ"δε"τρανσµισι⌠ν."
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Πρδιδα"δε"η〈βιτατσ"

Λα"πρδιδα"δε"η〈βιτατσ"εσ" λιγαδα"διρεχταµεντε"χον" λα"περδιδα"δε"χοβερτυρα"ϖεγεταλ,"αλ"
περδερσε"λα"χοβερτυρα"ϖεγεταλ,"σε"πιερδε"ελ"συστεντο"φσιχο"ο"ελ"µεδιο"εν"δονδε"αλγυνασ"
εσπεχιεσ" δε" φαυνα" σε" δεσαρρολλεν" νορµαλµεντε." Αλ" νο" χονσιδεραρσε" λα" πρδιδα" δε"
χοβερτυρα"ϖεγεταλ"χοµο"υν"ιµπαχτο"νεγατιϖο,"αλ"νο"περδερσε"χοβερτυρα"ϖεγεταλ"δεβιδο"
α"λα"εσχασεζ"δε"λα"µισµα"εν"λα"ζονα"εν"δονδε"σε"εσταβλεχερ〈ν"λασ"εστρυχτυρασ;"εσ"θυε"λα"
πρδιδα"δε"η〈βιτατσ"σερ〈"ρεδυχιδα"ψ"σε"χονσιδεραρα"χοµο"νυλα"ο"µυψ"βαϕα."

5.3.2.2 Φαυνα"

Αλτεραχι⌠ν"δε"λα"φαυνα"σιλϖεστρε"

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"δε"λα"Λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν"
νο"ινχλυψεν"αθυελλασ"θυε"ποδραν"ρεπρεσενταρ"ρεδυχχι⌠ν"δε"λα"βιοδιϖερσιδαδ"εν"ελ"ΑΙ∆,"
πορ"λο"θυε"νο"σερ〈"νεχεσαριο"τοµαρ"µεδιδασ"εσπεχιαλεσ"δε"µιτιγαχι⌠ν."

Χασι"τοδασ" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε" λα"φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"σερ〈"µοτιϖο"δε"περτυρβαχι⌠ν"δελ"
η〈βιτατ" δε" λασ" εσπεχιεσ" δε" ανιµαλεσ," πρινχιπαλµεντε" δε" αϖεσ" θυε" ποδραν" σερ" µ〈σ"
σενσιβλεσ," περο" εστοσ" ιµπαχτοσ" σον" τεµποραλεσ" ψα" θυε" λυεγο" δε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε"
µονταϕε" λασ" χονδιχιονεσ" οριγιναλεσ" σερ〈ν" ρεστιτυιδασ" εξτενσιϖαµεντε." Τενεµοσ" θυε"
τοµαρ" εν" χυεντα" θυε" ελ" προψεχτο" σε" υβιχα" εν" υνα" ζονα" υρβανα," πορ" ενδε" ηα" σιδο"
µοδιφιχαδα"δε" φορµα"αντρ⌠πιχα"ψ" λασ"εσπεχιεσ"ανιµαλεσ"σε"ενχυεντραν"αδαπταδασ"α" λα"
ζονα."

Λασ" λνεασ"δε" τρανσµισι⌠ν"µοδιφιχαν"ελ"η〈βιτατ"δε" λασ"αϖεσ" ψ"περτυρβαν" λεϖεµεντε"ελ"
µεδιο,"σιν"εµβαργο"εστε" ιµπαχτο"θυε"εσ"περµανεντε"εσ"µιτιγαδο"χυανδο" λασ"αϖεσ"σε"
αχοστυµβραν" α" συ"πρεσενχια" ψ" ασυµεν" χοµο"παρτε"δελ"µεδιο"εν"ελ"θυε"ηαβιταν." Σε"
ρεθυιερε"δε"µεδιδασ"δε"χ⌠διγο"δε"χονδυχτα,"περο"νο"µεδιδασ"εσπεχιαλεσ."

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Μοϖιλιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"ψ"
µαθυιναριασ" ΤΠ1" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δε"χερχο"
περιµτριχο" ΤΠ2" ど5"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"εξιστεντεσ" ΤΠ3 ど5 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Λλεναδο"ψ"νιϖελαχι⌠ν"δελ"τερρενο" ΤΠ4 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Πρεπαραχι⌠ν"δε"πυεστα"α"τιερρα"
προφυνδα"ψ"συπερφιχιαλ" ΧΟ1" ど4"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

ςασ"ιντερνασ"ψ"πατιο" ΧΟ2 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σ⌠τανο,"γαλερασ"ψ"χαναλετασ" ΧΟ3 ど5 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"εθυιποσ"ψ"π⌠ρτιχοσ" ΧΟ4 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"ψ"φοσοσ"παρα"
τρανσφορµαδορεσ" ΧΟ5" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ" ΧΟ6 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σιστεµα"δε"αχυεδυχτο"ψ"
αλχανταριλλαδο" ΧΟ7" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Ινσταλαχιονεσ"ελχτριχασ"ψ"
ελεχτροµεχ〈νιχασ" ΧΟ8" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μονταϕε"δε"εστρυχτυρασ ΧΟ9 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
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Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"δε"λνεασ"δε"
τρανσµισι⌠ν" ΧΟ10" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μονταϕε"δε"ποστεσ"παρα"ΛΤ" ΧΟ11 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Τενδιδο"δε"χαβλεσ"χονδυχτορεσ" ΧΟ12 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Πυεστα"εν"µαρχηα" ΠΡ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
∆εσµοϖιλιζαχι⌠ν" ΠΡ2 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Αλτεραχι⌠ν"δε"λα"φλορα"σιλϖεστρε"

∆υραντε" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"νο"σε"προδυχεν"
ιµπαχτοσ"εν" λα" φλορα,"πορ" ταλ"µοτιϖο"νο" σε"αλτεραρα" λα" φλορα"πρεσεντε"εν" λα" ζονα,"πορ"
υβιχαρσε"ελ"προψεχτο"εν"ζονασ"πρεϖιαµεντε"αλτεραδασ"πορ"αχτιϖιδαδεσ"αντρ⌠πιχασ."

Αµεναζα"α"εσπεχιεσ"προτεγιδασ"

Εν"λα"ζονα"δελ"προψεχτο"νο"σε"ηα"ενχοντραδο"λα"πρεσενχια"δε"εσπεχιεσ"προτεγιδασ"ψ"πορ"
λο"ταντο"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"νο"ρεπρεσενταραν"
υνα"αµεναζα."

5.3.3 Μεδιο"Σοχιο/Χυλτυραλ"

5.3.3.1 Σοχιαλεσ"

Μοδιφιχαχι⌠ν"δελ"µοδο"δε"ϖιδα"

Νο"εξιστεν"ιµπαχτοσ"νεγατιϖοσ,"λοσ"ιµπαχτοσ"ποσιτιϖοσ"θυε"σε"πρεσενταν"σον"λεϖεσ"ψ"νο"
ρεπρεσεντατιϖοσ."

Ινχρεµεντο"δε"ινχερτιδυµβρε"εν"λα"ποβλαχι⌠ν"

Λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε" χονστρυχχι⌠ν," οπεραχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο" νο" αχαρρεαν" ριεσγο" δε"
χονφλιχτοσ"εν"λα"ζονα"δελ"ΑΙ∆"ψ"ΑΙΙ."Εσ"ιµπαχτο"µνιµο,"σερια"χονσεχυενχια"δε"λα"λλεγαδα"
δε"εθυιποσ"ψ"µαθυιναρια"α"λα"ζονα;"λο"θυε"οριγιναρα"σι"ιντερσ"πορ"χονοχερ"ελ"προψεχτο."
Εστε" ιµπαχτο" εσ" µνιµο" ψ" σερ〈" αλ" ινιχιο" δελ" προψεχτο" θυε" χον" λα" χοµυνιχαχι⌠ν"
ρεσπεχτιϖα"δεϕαρε"δε"σερ"δε"ιντερσ"πρινχιπαλ"δε"λοσ"ηαβιταντεσ"δελ"ΑΙΙ."

Λασ"πρινχιπαλεσ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"
Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο Πυνταϕε"φιναλ Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Μοϖιλιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"ψ"µαθυιναριασ" ΤΠ1" ど6"
Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"
µυψ"βαϕο"

Περχεπχι⌠ν"δε"λα"σεγυριδαδ"

∆υραντε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε" χονστρυχχι⌠ν," οπεραχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο," σε" χοντρολαρα"
εστε"ιµπαχτο"µαντενιενδο"ελ"στατυσ"θυο"δελ"λυγαρ,"αλ"ιµπλεµενταρ"λοσ"ρεγλαµεντοσ"δε"
σεγυριδαδ" ψ" χονδυχτα" χορρεσπονδιεντεσ" παρα" τραβαϕαδορεσ" δε" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." ψ"
περσοναλ"χοντρατιστα."
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Εξποσιχι⌠ν"αλ"τρ〈φιχο"ϖεηιχυλαρ"

Ελ" τρασλαδο" δε" µαθυιναριασ," εθυιποσ" ψ" µατεριαλεσ" α" λα" ζονα" δε" τραβαϕο," αδεµ〈σ" δελ"
τρανσπορτε" δε" περσοναλ" οχασιοναρα" υν" αυµεντο" εν" ελ" νµερο" δε" ϖεηχυλοσ" θυε"
τρανσιταν"πορ"λα"ζονα"δε"εµπλαζαµιεντο"δελ"προψεχτο,"οχασιονανδο"θυε"λα"ποβλαχι⌠ν"σε"
ϖεα"αφεχταδα"πορ"ελ"αυµεντο"δε"φλυϕο"δε"ϖεηχυλοσ"πορ"λα"ζονα."Περο"αλ"σερ"εστε"ιµπαχτο"
τεµποραλ"ψ"µιτιγαβλε"σι"σε"σιγυεν"νορµασ"δε"ϖελοχιδαδ"ψ"ηοραριοσ"δε"τρανσιτο"εσ"θυε"σε"
χονσιδερα"υν"ιµπαχτο"µυψ"βαϕο."

Λασ"πρινχιπαλεσ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Μοϖιλιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"ψ"µαθυιναριασ" ΤΠ1 ど14 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο"
∆εµολιχι⌠ν"ψ"ρεεµπλαζο"δε"χερχο"
περιµτριχο" ΤΠ2" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

∆εµολιχι⌠ν"δε"οβρασ"εξιστεντεσ" ΤΠ3 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Σ⌠τανο,"γαλερασ"ψ"χαναλετασ" ΧΟ3 ど5 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"εθυιποσ"ψ"π⌠ρτιχοσ" ΧΟ4 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"ψ"φοσοσ"παρα"
τρανσφορµαδορεσ" ΧΟ5" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Χονστρυχχι⌠ν"δε"εδιφιχαχιονεσ" ΧΟ6 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Μονταϕε"δε"εστρυχτυρασ ΧΟ9 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Χιµενταχι⌠ν"παρα"ποστεσ"δε"λνεασ"δε"
τρανσµισι⌠ν" ΧΟ10" ど6"

Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μονταϕε"δε"ποστεσ"παρα"ΛΤ" ΧΟ11 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
Τενδιδο"δε"χαβλεσ"χονδυχτορεσ" ΧΟ12 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο
∆εσµοϖιλιζαχι⌠ν" ΠΡ2 ど12 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο"
Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1 ど6 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"βαϕο

Μοδιφιχαχι⌠ν"δελ"παισαϕε"

Λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ" λα"Λνεα"δε"τρανσµισι⌠ν"ασοχιαδα"νο"αλτεραν"σιγνιφιχατιϖαµεντε"ελ"
παισαϕε"δελ"ΑΙ∆"ψ"δελ"ΑΙΙ."∆υραντε" λα"φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"ψ"οπεραχι⌠ν"πρινχιπαλµεντε."
Εν" λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"νο"σε"αλτεραρα"παισαϕε"δεβιδο"α"θυε"σε"ενχυεντρα"εν"υνα"
ζονα" ινδυστριαλ"ψ"χοντιγυα"α" λα"εξιστενχια"δε" λα"ΣΕΤ"Πυεντε,"ταµβιν"δε"προπιεδαδ"δε"
Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."∆υραντε"λα"εταπα"δε"οπεραχι⌠ν,"ψα"χον"ελ"µονταϕε"δε"λασ"εστρυχτυρασ"
δε" χελοσα" εσ" θυε" ελ" παισαϕε" νο" σε" ϖερ〈" µοδιφιχαδο" σιγνιφιχατιϖαµεντε," δεβιδο" α" λα"
εξιστενχια"πρεϖια"δε"λνεασ"δε"τρασµισι⌠ν."

5.3.3.2 Εχον⌠µ ιχο"

Εξπεχτατιϖασ"δε"εµπλεο"

Εστε" χοµπονεντε" δελ" προψεχτο," νο" γενεραρα" ιµπαχτοσ" ποσιτιϖοσ" ο" νεγατιϖοσ" εν" λα"
ποβλαχι⌠ν" δελ" ΑΙΙ" ο" ΑΙ∆." Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α.," χυεντα" χον" περσοναλ" ο" χον" χοντρατιτασ"
εσπεχιαλιζαδοσ" παρα" ρεαλιζαρ" διχηοσ" τραβαϕοσ" ψ" νο" ρεθυεριρ〈" µανο" δε" οβρα" δε" λα"
ποβλαχι⌠ν"χερχανα."
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5.3.4 Μεδιο"Εχον⌠µιχο/Οπεραχιοναλ"

5.3.4.1 Εχον⌠µιχο"

ςαλορ"δελ"τερρενο"

∆υραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν"ψ"οπεραχι⌠ν"δελ"προψεχτο,"νο"σε"εσπερα"θυε"αφεχτε"αλ"ϖαλορ"δε"
λασ"τιερρασ."

Αβαστεχιµιεντο"δε"ενεργα"

Ελ" προψεχτο," βενεφιχιαρα" διρεχταµεντε" α" λασ" οπεραχιονεσ" δε" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." Λα"
οπεραχι⌠ν" νορµαλ" δε" λα" ΣΕΤ" ψ" λα" λνεα" δε" τρανσµισι⌠ν" περµιτιρ〈" υν" νορµαλ"
φυνχιοναµιεντο"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"ιντερχονεχταδασ."Υνα"φαλλα"εν"λοσ"εθυιποσ"ο"εν"λασ"
εστρυχτυρασ"οχασιοναρα"υνα"παραδα"εν" λασ"αχτιϖιδαδεσ,"περο"αλ" ρεαλιζαρ"υνα" ινσπεχχι⌠ν"
περµανεντε"ψ"ελ"µαντενιµιεντο"νεχεσαριο"ψ"οπορτυνο"δε"λοσ"εθυιποσ"ψ"εστρυχτυρασ"εσ"
θυε" εστα" ποσιβιλιδαδ" δε" οχυρρενχια" δε" φαλλασ" σε" ρεδυχε" ψ" σε" χονσιδερα" εστε" χασο" υν"
ιµπαχτο"νεγατιϖο"µυψ"βαϕο."Παρα"ελ"χασο"δε"υν"νορµαλ"φυνχιοναµιεντο"δε" λα" λνεα"δε"
τρανσµισι⌠ν"σε"χονσιδερα"υν"ιµπαχτο"ποσιτιϖο"βαϕο"ο"µοδεραδο."

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προδυχεν"ιµπαχτοσ"σον:"

Παρ〈µετρο/Αχτιϖιδαδεσ"δελ"προψεχτο"
Πυνταϕε"
φιναλ"

Τιπο"δε"ιµπαχτο"

Πυεστα"εν"µαρχηα" ΠΡ1 +36 Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"µοδεραδο"
Τρανσµισι⌠ν"δε"ενεργα ΟΠ1 +36 Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"µοδεραδο"
Φαλλασ"δε"εθυιποσ" ΟΠ2 ど14 Ιµπαχτο"νεγατιϖο"βαϕο"

Μαντενιµιεντο"δε"εθυιποσ" ΜΤ1" ど6"
Ιµπαχτο"νεγατιϖο"ινσιγνιφιχαντε"ο"µυψ"
βαϕο"

Τενδιδο"δε"χαβλεσ"χονδυχτορεσ"
ΧΟ1
2" +18"

Ιµπαχτο"ποσιτιϖο"βαϕο"

Ινχρεµεντο"δε"ινγρεσοσ"

Νο"εξιστεν"ιµπαχτοσ"αλ"ρεσπεχτο."

Αλτεραχι⌠ν"δε"λα"αχτιϖιδαδ"προδυχτιϖα"

Νο"εξιστεν"ιµπαχτοσ"αλ"ρεσπεχτο."

5.4 Ιµπαχτοσ"σινργιχοσ"ψ"αχυµυλατιϖοσ"

5.4.1 Ιµπαχτοσ"σινργιχοσ"

5.4.1.1 Υσο"ποτενχιαλ"δελ"συελο"

Εν" ελ" χοµπονεντε" αµβιενταλ" συελο" σε" εσπερα" θυε" σε" γενερε" ιµπαχτοσ" σινργιχοσ"
προδυχιδοσ"πορ" λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"εξχαϖαχι⌠ν"δε"βασε"δε"εστρυχτυρασ"ψ"δισποσιχι⌠ν"δε"
µατεριαλ" εξχεδεντε," χιµενταχι⌠ν,"ετχ."Αυνθυε" εστε" ιµπαχτο"ηα" σιδο" χαλιφιχαδο" χοµο"
νεγατιϖο"µυψ"βαϕο,"δεβιδο"α"λα"ποχα"πρεσενχια"δε"χοβερτυρα"ϖεγεταλ"εν"λα"ζονα"δονδε"
σε"υβιχαρα"ελ"προψεχτο"αλ"σερ"ελ"〈ρεα"δε"αλµαχενεσ"δε"λα"ΣΕΤ"Πυεντε"ψ"παρτε"δε"λα"λνεασ"
εξιστεντεσ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."
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5.4.1.2 Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε"

Εν"ελ"χοµπονεντε"αµβιενταλ"αιρε"σε"εσπερα"θυε"γενερε"ιµπαχτοσ"σινργιχοσ"δεβιδο"α"λα"
γενεραχι⌠ν" δε" µατεριαλ" παρτιχυλαδο" προδυχτο" δε" λα" µοϖιλιζαχι⌠ν" δε" µαθυιναριασ" ψ"
εθυιποσ"αδεµ〈σ"δε" λα"γενεραχι⌠ν"δε"γασεσ"δε"χοµβυστι⌠ν"δε" λοσ"χαµιονεσ"υτιλιζαδοσ."
Εστοσ"ιµπαχτοσ"πυεδεν"λλεϖαρ"αλ"αυµεντο"δε"προβλεµασ"ρεσπιρατοριοσ"πρινχιπαλµεντε"α"
λοσ" τραβαϕαδορεσ"δελ"προψεχτο"ψ"εν"υνα"δισµινυχι⌠ν"δε" λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε"δε" λα"ζονα."
Εστε"ιµπαχτο"εσ"χονσιδεραδο"µυψ"βαϕο"δεβιδο"α"συ"χαρ〈χτερ"δε"τεµποραλ"ψ"µιτιγαβλε."

5.4.2 Ιµπαχτοσ"αχυµυλατιϖοσ"

∆υραντε"ελ"περιοδο"δε"ϖιδα"τιλ"δελ"προψεχτο"νο"σε"πρεσενταρ〈" ιµπαχτοσ"αχυµυλατιϖοσ"
θυε"µερεζχαν"ατενχι⌠ν"εσπεχιαλ"ψα"θυε"χοµο"σε"σαβε,"ελ"εφεχτο"αχυµυλατιϖο"εσ"αθυλ"
θυε" αλ" προλονγαρσε" εν" ελ" τιεµπο" λα" αχχι⌠ν" δελ" αγεντε" ινδυχτορ," ινχρεµεντα"
προγρεσιϖαµεντε" συ" γραϖεδαδ," αλ" χαρεχερσε" δε" µεχανισµοσ" δε" µιτιγαχι⌠ν" χον"
εφεχτιϖιδαδ"τεµποραλ"σιµιλαρ"α" λα"δελ" ινχρεµεντο"δελ"αγεντε"χαυσαντε"δελ"δα〉ο" λο"θυε"
εν"εστε"χασο"νο"σε"πρεσεντα."

5.5 Εϖαλυαχι⌠ν"αµβιενταλ"

Λα"απλιχαχι⌠ν"δε" λα"µατριζ"δε" ιµπαχτοσ"ψ" λα"χαλιφιχαχι⌠ν"δε"ελλοσ"σεγν" λα"µετοδολογα"
δεσχριτα"νοσ"περµιτε"µενχιοναρ"θυε"ελ"προψεχτο" τενδρ〈"υν"εφεχτο"νεγατιϖο" σοβρε"ελ"
µεδιο"αµβιεντε"δε"χαρ〈χτερ"βαϕο."

Εντρε" λοσ"πρινχιπαλεσ" ιµπαχτοσ"νεγατιϖοσ" σε"χυεντα" λα"γενεραχι⌠ν"δε" ρυιδο"ψ"µατεριαλ"
παρτιχυλαδο" προδυχτο" δε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε" χονστρυχχι⌠ν," αδεµ〈σ" δελ" αυµεντο" δελ"
τρ〈φιχο"ϖεηιχυλαρ"εν"λα"ζονα."

∆εντρο"δε" λοσ" ιµπαχτοσ"ποσιτιϖοσ" ρεσαλτα" λα"δισπονιβιλιδαδ," συφιχιενχια"ψ" χαλιδαδ"δε" λα"
διστριβυχι⌠ν""δε"ενεργα"ελχτριχα,"θυε"περµιτιρ〈"ασεγυραρ"ελ"συµινιστρο"δε"λα"µισµα."

Εν" χονχλυσι⌠ν" ελ" προψεχτο" πρεσεντα" νδιχεσ" χλαροσ" δε" ϖιαβιλιδαδ" αµβιενταλ" θυε"
σοβρεπασα"λοσ"εφεχτοσ"νεγατιϖοσ"δε"λα"εταπα"δε"οπεραχι⌠ν."
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6 ςαλοραχι⌠ν"Εχον⌠µιχα"δε"Ιµπαχτοσ"Αµβιενταλεσ"

6.1 Ιντροδυχχι⌠ν"

Ελ" τεµα"αµβιενταλ" ρελαχιοναδο"α" λα"εχονοµα"δε"προψεχτοσ" χονσιδερα"οτροσ" χοστοσ"ψ"
βενεφιχιοσ"διστιντοσ"α" λοσ" τραδιχιοναλεσ,"θυε" σε"ηαλλαν"πρεσεντεσ"εν" φορµα" ρεαλ,"εστοσ"
χοστοσ"εστ〈ν"ασοχιαδοσ"α"λασ"εξτερναλιδαδεσ."

Πορ"ελλο" ταντο" λασ"ποβλαχιονεσ"δελ"εντορνο" χοµο" λα"αυτοριδαδ" σον"πρεοχυπαδοσ" χαδα"
ϖεζ"µ〈σ" ηαχιενδο" θυε" λασ" ρεγυλαχιονεσ" αµβιενταλεσ" σεαν"µ〈σ" εξιγεντεσ" εϖιτανδο" ο"
σαλϖαγυαρδανδο" λασ" ποσιβλεσ" πρδιδασ" δε" βιενεσταρ," δετεριορο" δε" βιενεσ" πριϖαδοσ" ψ"
πρδιδα"εν"λα"χαλιδαδ"δε"συ"αµβιεντε."

Σιν" εµβαργο," ταλεσ" ιµπαχτοσ" αµβιενταλεσ" σον" νορµαλµεντε" διφχιλεσ" δε" χυαντιφιχαρ"
δεβιδο"α"θυε"νο"τιενεν"υνα"εξπρεσι⌠ν"χλαρα"εν" λοσ"µερχαδοσ,"νο"εστ〈ν"νορµαλµεντε"
ασοχιαδοσ"α"βιενεσ"ο"σερϖιχιοσ"θυε"τενγαν"πρεχιοσ"ρεχονοχιβλεσ."

Πορ"λο"χοντραριο,"σον"εν"γενεραλ"συβπροδυχτοσ"ινδεσεαδοσ"δε"λα"αχτιϖιδαδ"εχον⌠µιχα"δε"
δεσαρρολλο," σιν"απαρεντε"ϖαλορ;"περο"ηαψ"υν"προβλεµα"αδιχιοναλ:"χυανδο" λοσ" ιµπαχτοσ"
αµβιενταλεσ" σ" πυεδεν" σερ" εφεχτιϖαµεντε" χυαντιφιχαδοσ," λα" ασιγναχι⌠ν" δε" ϖαλορεσ"
µονεταριοσ" εσ" νορµαλµεντε" χοµπλεϕα," ποχο" χονφιαβλε," σενσιβλε" α" λασ" χονδιχιονεσ"
εχον⌠µιχασ" γλοβαλεσ" δεβιδο" α" θυε"µυχηοσ" δε" ελλοσ" τιενε" υν" χοµπονεντε" συβϕετιϖο"
διφχιλ"δε"εσταβλεχερ"χριτεριοσ"υνιφιχαδοσ."

∆εντρο" δε" εστε" µαρχο" χονχεπτυαλ," α" χοντινυαχι⌠ν" σε" δεσαρρολλαρ〈" λα" ϖαλοριζαχι⌠ν"
εχον⌠µιχα"δε"λοσ"ποσιβλεσ"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"ιδεντιφιχαδοσ"παρα"ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"
Αµβιενταλ"δελ"Προψεχτο"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ"δε"220"ψ"60"κς."

6.2 Οβϕετιϖο"

Ρεαλιζαρ" λα" ϖαλοραχι⌠ν" εχον⌠µιχα" δε" λοσ" ιµπαχτοσ" δε" λασ"µοδιφιχαχιονεσ" δελ" Πλαν" δε"
Μανεϕο"Αµβιενταλ"δελ"Προψεχτο" ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ" ψ" Λνεασ"Ασοχιαδασ"δε"220" ψ"60" κς,"
µεδιαντε" ελ" εσταβλεχιµιεντο" δε" υν" ϖαλορ" εχον⌠µιχο" α" υν" βιεν" αµβιενταλ" ο" λα"
αφεχταχι⌠ν"δε"υν"ιµπαχτο"σοβρε"ελ"µεδιο"(νατυραλ,"σοχιαλ,"ετχ.)."

6.3 ∆ετερµιναχι⌠ν"δελ"ϖαλορ"εχον⌠µιχο"δελ"ιµπαχτο"αµβιενταλ"

Α" χοντινυαχι⌠ν" σε" δεσχριβιρ〈" ελ"µτοδο" υτιλιζαδο" εν" λα" ϖαλοραχι⌠ν" εχον⌠µιχα" δε" λοσ"
ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"α"σερ"χονσιδεραδοσ."Σε"τενδρ〈"εν"χυεντα"ταµβιν"λασ"λιµιταχιονεσ"
δε"λα"ϖαλοραχι⌠ν"εχον⌠µιχα,"δεβιδο"α"θυε"νο"τοδοσ"λοσ"ιµπαχτοσ"ποδρ〈ν"τενερ"υν"ϖαλορ"
εν"ελ"µερχαδο;"περο"εστο"σε"δεσχριβιρ〈"µ〈σ"αδελαντε."

Εν"λα"πρεσεντε"ϖαλοραχι⌠ν,"σε"χονσιδεραρα"αθυελλοσ"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"χονσιδεραδοσ"
χοµο"νεγατιϖοσ"βαϕοσ" (εστο"δεβιδο" α"θυε" λα"εϖαλυαχι⌠ν"δε" ιµπαχτοσ" σε" χονσιδερα"ελ"
προψεχτο" χον" υνα" ϖαλοραχι⌠ν" δε" ιµπαχτο" νεγατιϖο" λεϖε)." Εντρε" λοσ" ιµπαχτοσ" α" σερ"
ϖαλοραδοσ"σε"χονσιδεραρα"λοσ"χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δε"αιρε"πορ"λα"ρεµοχι⌠ν"δε"τερρενο"
λο" θυε" γενεραρα"µατεριαλ" παρτιχυλαδο" ψ" λοσ" γασεσ" δε" εµισι⌠ν" δε" χοµβυστι⌠ν" πορ" λοσ"
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ϖεηχυλοσ" υτιλιζαδοσ" εν" λα" χονστρυχχι⌠ν;" ασ" χοµο" λα" γενεραχι⌠ν" δε" ρυιδο" θυε" εσ" υν"
ιµπαχτο"ασοχιαδο"α"εστασ"εταπασ."

6.3.1 Ελ"µτοδο"δε"λοσ"χοστοσ"εϖιταδοσ/ινδυχιδοσ"

Εστε"µτοδο"ϖαλορα"εχον⌠µιχαµεντε"ελ"χαµβιο"εν"λα"χαλιδαδ"αµβιενταλ"α"χονσεχυενχια"
δε" λα"ποσιβιλιδαδ,"σι"εξιστιερε,"δε"χονσεγυιρ"εϖιταρ"ελ"χαµβιο"εν" λα"χαλιδαδ"αµβιενταλ"α"
τραϖσ"δε"µεδιοσ"τχνιχοσ."

Εστο"θυιερε"δεχιρ"θυε"ελ"µτοδο"ρεσυµε"θυε,"!ελ"ϖαλορ"εχον⌠µιχο"δε" λα"µεϕορα"δε" λα"
χαλιδαδ"δε"Ξ"σε"µιδε"χαλχυλανδο"ελ"αηορρο"δε"χοστοσ"θυε"ρεπρεσεντα"ποδερ"πρεσχινδιρ"
δε"λα"νεχεσιδαδ"δε"αδθυιριρ"υνα"σεριε"δε"υνιδαδεσ"δε"Ψ∀"(Αζθυετα,"2000,"παγ."85)."

Εν"εστε"σεντιδο,"λα"σοχιεδαδ"εσταρα"δισπυεστα"α"παγαρ"εστοσ"χοστοσ"παρα"αλχανζαρ"χιερτο"
νιϖελ"δε"χαλιδαδ"αµβιενταλ;"ο"εν"τοδο"χασο"εσ" λο"θυε" λα"σοχιεδαδ"παγα"εν"ρεσπυεστα"α"
λοσ"εφεχτοσ"θυε"εστοσ"ιµπαχτοσ"πυεδαν"χαυσαρ"εν"ελλοσ."

6.3.2 Ελ"µτοδο"δε"λα"τρανσφερενχια"δε"ρεσυλταδοσ"

Εστα" µετοδολογα" περµιτε" ϖαλοραρ" υν" αχτιϖο" αµβιενταλ" α" παρτιρ" δε" εστυδιοσ" ο"
ινφορµαχι⌠ν"πρεϖια" ρελεϖαντε."Υνα"ϖεζ"ενχοντραδα" λα" φυεντε," λα" σιγυιεντε"εταπα"δε" λα"
ϖαλοραχι⌠ν" χονσιστε" εν" λα" τρανσφερενχια" δελ" ϖαλορ." Εσ" δεχιρ" λα" ρελαχι⌠ν" εντρε" λα"
δισποσιχι⌠ν" α" παγαρ" ψ" λασ" χαραχτερστιχασ" δελ" βιεν" ϖαλοραδο" χοµο" δε" λα" ποβλαχι⌠ν"
αφεχταδα." Λα" πρ〈χτιχα" ηαβιτυαλ" εσ" λα" τρανσφερενχια" δε" υν" ϖαλορ" υνιταριο" µεδιο" ψ" σε"
ρεχοµιενδα"υν"αϕυστε"µνιµο"δελ"ϖαλορ"οριγιναλ."

6.4 Λµιτεσ"δε"λα"ϖαλοραχι⌠ν"Εχον⌠µιχα"

Νο"τοδοσ"λοσ"βιενεσ"ο"σερϖιχιοσ"αµβιενταλεσ"πυεδεν"σερ"ϖαλοριζαδοσ"εν"ελ"µερχαδο,"εσ"
πορ"ελλο"θυε"λα"ϖαλοραχι⌠ν"εχον⌠µιχα"τιενε"χιερτοσ"λµιτεσ"θυε"δεβεν"δε"σερ"χονοχιδοσ"
ψ"τοµαρσε"εν"χυεντα:"

Λασ" πρεφερενχιασ" πορ" βιενεσ" αµβιενταλεσ" θυε" νο" τιενεν" υν" εσπαχιο" εν" ελ" µερχαδο,"
πυεδε"σερ"ιµπρεχισοσ"δαδο"θυε"λοσ"ινδιϖιδυοσ"σον"ινχαπαχεσ"δε"οβτενερ"εξπεριενχια"δε"
εστοσ."Χυανδο"λασ"περσονασ"σε"ενφρενταν"α"λοσ"βιενεσ"αµβιενταλεσ"σε"χοµπορταν"χοµο"
χιυδαδανοσ"ψ"νο"χοµο"χονσυµιδορεσ;"

Νο"τοδοσ"λοσ"βιενεσ"αµβιενταλεσ"πυεδεν"σερ"λλεϖαδοσ"α"συ"εθυιϖαλεντε"αλ"µερχαδο"πυεσ"
νο"τοδοσ"τιενεν"υν"εθυιϖαλεντε"εν"δινερο;"

6.5 Χαλχυλο"δε"λα"ϖαλοραχι⌠ν"εχον⌠µιχα"δε"λοσ"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"

Σεγν" λο" ιδεντιφιχαδο" εν" λα" µατριζ" δε" ιµπαχτοσ" αµβιενταλεσ" δελ" Πλαν" δε" Μανεϕο"
Αµβιενταλ"δελ"Προψεχτο"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ"δε"220"ψ"60"κς,"πρεσενταν"
ποχα" σιγνιφιχανχια" ψ" σε" ηα" χονσιδεραδο" µινιµιζαρλοσ;" σε" χονσιδεραρα" σολο" αθυελλοσ"
ιµπαχτοσ"θυε"τενγαν"υνα"µαψορ"ϕεραρθυα"ο"εν"εστε"χασο"αθυελλοσ"χονσιδεραδοσ"χοµο"
ιµπαχτοσ"νεγατιϖοσ"βαϕοσ."

Σε"ηα"ϖιστο"πορ"χονϖενιεντε"χλασιφιχαρ" λοσ" ιµπαχτοσ"σεγν"συ"ϖαλοραχι⌠ν,"οχυρρενχια,"σι"
σον"εχον⌠µιχαµεντε"χυαντιφιχαβλεσ."
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∆ε" εστα" χλασιφιχαχι⌠ν" σε" σελεχχιοναρα" παρα" δετερµιναρ" λα" ϖαλοραχι⌠ν" δε" αθυελλοσ"
ιµπαχτοσ"θυε"σι"βιεν"νο"τιενεν"υνα"σιγνιφιχανχια"µαψορ,"σε"πυεδε"τρασλαδαρ"συ"ϖαλορ"αλ"
µερχαδο"ψ"ποδραν"οχασιοναρ"υν"ιµπαχτο"αλ"αµβιεντε"ψ"α"λασ"περσονασ."

Αλ" ρεϖισαρ" λα"µατριζ"δε" ιµπαχτοσ," σε"ηαν"δεσχαρταδο" ιµπαχτοσ"χοµο"µοδιφιχαχι⌠ν"δελ"
παισαϕε,"αλτεραχι⌠ν"δε" λα"φαυνα"σιλϖεστρε,"περδιδα"δε"χοβερτυρα"αρβ⌠ρεα,"ετχ.;"τοδο"εστο"
δεβιδο" α" θυε" νο" ποσεεν" ο" νο" σε" πυεδε" λλεϖαρ" συ" ϖαλορ" αλ" µερχαδο" ο" χαρεχερ" δε"
χοβερτυρα"ϖεγεταλ"αλ"σερ"υνα"ζονα"〈ριδα."Πορ"λο"ταντο,"σε"ηαν"σελεχχιοναδο"λοσ"σιγυιεντεσ"
ιµπαχτοσ"α"σερ"ϖαλοραδοσ:"

‚ Χαµβιοσ" εν" λα" χαλιδαδ" δελ" αιρε:" ∆υραντε" λα" φασε" δε" χονστρυχχι⌠ν" δεβιδο" α" λασ"
αχτιϖιδαδεσ" δε" τρανσπορτε" δε" εθυιποσ" ψ" µατεριαλεσ," σε" γενεραρ〈" παρτχυλασ" εν"
συσπενσι⌠ν"ψ"γασεσ"δε"χοµβυστι⌠ν"θυε" σε"πρεϖ"θυε"νο" σερ〈" ρεπρεσεντατιϖο."Πορ"
οτρο" λαδο" δυραντε" λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε" εξχαϖαχι⌠ν" ταµβιν" σε" ποδρα" γενεραρ"
παρτχυλασ" εν" συσπενσι⌠ν," περο" εστασ" εµισιονεσ" σερ〈ν" ρεδυχιδασ." Σερ〈" νεχεσαριο"
τοµαρ"µεδιδασ"αδιχιοναλεσ"παρα"εϖιταρ"ελ"αυµεντο"δε"συσ"εφεχτοσ"νεγατιϖοσ"εν"ελ"
αµβιεντε."

‚ Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ:"Λα"γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"εσ"υν"ιµπαχτο"θυε"εσταρ〈"πρεσεντε"
δυραντε"τοδασ"λασ"φασεσ"δε"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ,"σιν"εµβαργο"σερ〈"
τεµποραλ"ψ"δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν,"ελ"ιζαδο"δε"εστρυχτυρασ,"αρµαδο"δε"αχχεσοριοσ"ψ"
ελ" τενδιδο"δε" λοσ"χονδυχτορεσ,"χυανδο" σε"προδυζχα" λα"µαψορ" ιντενσιδαδ"δε" ρυιδο"
(δε"70"α"80"δΒΑ)"λο"θυε"ηαχε"εστε"ιµπαχτο"δε"χαρ〈χτερ"βαϕο,"σιν"εµβαργο"νο"τενδρ〈"
νινγν"εφεχτο"γραϖε"ψα"θυε" λασ"οβρασ" σε"δεσαρρολλαν"εν" ζονασ" ινδυστριαλεσ"ψ"µυψ"
χερχανασ"α"υνα"ϖα"χον"γραν"τρ〈νσιτο"ϖεηιχυλαρ;"πορ"ελλο,"συ"εφεχτο"εσ" λεϖε"δε"χορτα"
δυραχι⌠ν,"ρεϖερσιβλε"ψ"µιτιγαβλε"εξτενσιϖαµεντε."

6.5.1 Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε"

Παρα"λα"ϖαλοριζαχι⌠ν"δε"εστε"ιµπαχτο,"σε"ηα"χονσιδεραδο"λα"ποβλαχι⌠ν"δεντρο"δελ"ΑΙ∆"δελ"
προψεχτο,"λα"χυαλ"σε"ηα"δετερµιναδο"εν"150"περσονασ"(28"φαµιλιασ)."Εστο"χον"ελ"οβϕετιϖο"
δε"δετερµιναρ"χον" φινεσ"δελ"εστυδιο" λα"χαντιδαδ"δε"περσονασ"θυε"σε"ϖεραν"αφεχταδασ"
πορ"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"σεγν"ελ"ΑΙ∆."Χαβε"δε"σε〉αλαρ"θυε"εν"ελ"ΑΙ∆."

Χονσιδερανδο"θυε"λα"αλτεραχι⌠ν"δε"λα"χαλιδαδ"δε"αιρε"ποδρα"αφεχταρ"α"λα"ποβλαχι⌠ν"θυε"
σερ〈" τοµαδα" χοµο" µυεστρα" (δε" λα" ινφορµαχι⌠ν" λεϖανταδα" εν" λα" λνεα" βασε"
σοχιοεχον⌠µιχα);"σε"ηα"τοµαδο"χοµο"ρεφερενχια"υν"εστυδιο"ρεαλιζαδο"εν"ελ"2000"σοβρε"
!Σενσιβιλιδαδ"δε" λα"δεµανδα"πορ" σερϖιχιοσ"δε" σαλυδ" αντε"υν" σιστεµα"δε" ταριφασ"εν"ελ"
Περ:"πρεχιο"ϖσ."Χαλιδαδ∀"πορ"Μ."ςαλδιϖια"δελ"Γρυπο"δε"Αν〈λισισ"παρα"ελ"∆εσαρρολλο."

Παρα"τρασλαδαρ"ελ"ϖαλορ"δελ"χοστο"δε"λα"ατενχι⌠ν"µεδιχα"εν"εσταβλεχιµιεντοσ"πβλιχοσ"δε"
σαλυδ,"σε"τοµ⌠"χοµο"ρεφερενχια"λο"εξπυεστο"εν"ελ"αρτχυλο"ψ"σε"λλεϖο"ελ"πρεχιο"α"νυεϖοσ"
σολεσ"δε"2013;"τοµανδο"χοµο"ρεφερενχια"λα"ΥΙΤ"δελ"1997"ψ"λα"ΥΙΤ"δελ"2013."

Ταβλα"Ν≡"78:"ςαριαχι⌠ν"ανυαλ"δε"λα"ΥΙΤ"περιοδο"1997┽2013"
Περιοδο" Περιοχιδαδ" Υνιδαδ"Μονεταρια" ςαλορ"δε"λα"ΥΙΤ"
1997" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 2400,00"
1998" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 2600,00"
1999" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 2800,00"
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Περιοδο" Περιοχιδαδ" Υνιδαδ"Μονεταρια" ςαλορ"δε"λα"ΥΙΤ"
2000" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 2900,00"
2001" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3000,00"
2002" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3100,00"
2003" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3100,00"
2004" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3200,00"
2005" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3300,00"
2006" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3400,00"
2007" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3450,00"
2008" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3500,00"
2009" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3550,00"
2010" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3600,00"
2011" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3600,00"
2012" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3650,00"
2013" Ανυαλ" Νυεϖοσ"σολεσ" 3700,00"

Φυεντε:"∆ιαριο"Οφιχιαλ"Ελ"Περυανο,"ΒΧΡΠどΙΝΕΙ"
Ελαβοραχι⌠ν:"Μινπετελ"Σ.Α."

Παρα"δετερµιναρ"λα"ϖαλοραχι⌠ν"δελ"ιµπαχτο,"σε"ηα"τοµαδο"εν"χονσιδεραχι⌠ν"υν"εστυδιο"
ρεαλιζαδο"εν"ελ"α〉ο"2000,"σοβρε"ελ"χοστε"δε"λα"ατενχι⌠ν"µεδια"εν"ελ"Περ."Σε"ηα"ελεγιδο"
εστε"εστυδιο"δεβιδο"α"θυε"σε"βυσχα"τρανσφεριρ" λοσ"χοστεσ"δε"υνα"ατενχι⌠ν"µδιχα"θυε"
ποδρα"σερ"χαυσαδα"πορ"λα"αλτεραχι⌠ν"δε"λα"χαλιδαδ"αµβιενταλ"ψ"θυε"ρεπρεσενταρα"λο"θυε"
λα"ποβλαχι⌠ν"εστ〈"δισπυεστο"α"παγαρ."

Σεγν" ελ" εστυδιο" µενχιοναδο" αντεριορµεντε," εν" προµεδιο" λα" ατενχι⌠ν" µδιχα"
αµβυλατορια"εν"ελ"σεχτορ"πβλιχο"παρα"ελ"〈µβιτο"ρυραλ"εσ"δε"Σ/."4,03" (νυεϖοσ"σολεσ"δε"
1997),"εστο"ρεπρεσεντα"ελ"0,168%"δε"υνα"ΥΙΤ"δε"1997."Λλεϖανδο"ελ"ϖαλορ"ρεφερενχιαλ"δελ"
εστυδιο"αλ"πρεσεντε"α〉ο,"ελ"0,168%"δε" λα"ΥΙΤ"παρα"ελ"2013"ρεπρεσενταρα"Σ/,6,216"πορ"
περσονα."Ασυµιενδο"θυε"τενγαν"υνα"ατενχι⌠ν"αµβυλατορια"µενσυαλ"σε"εστιµα"θυε"ελ"
χοστε"σερα"Σ/."74,592"περσονα/α〉ο."

Ταβλα"Ν≡"79:"Χαντιδαδ"δε"περσονασ"αφεχταδασ"πορ"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"
"ΣΕΤ" Περσονασ"

ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ" 150"
Φυεντε:"Μινπετελ"Σ.Α."
Ελαβοραχι⌠ν:"Μινπετελ"Σ.Α."

Τενιενδο"εν"χυεντα"ελ"ΑΙ∆"δε" λα"χονστρυχχι⌠ν"δε" λα"νυεϖα"ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ."Σε"εσταρα"
αφεχτανδο"α"150"περσονασ"ο"28"φαµιλιασ."Χονσιδερανδο"ελ"χοστε"δε"ατενχι⌠ν"αλ"α〉ο,"σε"
τενδρα"θυε"λα"ϖαλοραχι⌠ν"δελ"ιµπαχτο"σερα"δε"Σ/."11"188,8"αλ"α〉ο."

6.5.2 Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"

Λα" γενεραχι⌠ν" δε" ρυιδοσ" εσταρ〈" πρεσεντε" εν" τοδασ" λασ" φασεσ" δε" λα" χονστρυχχι⌠ν" δελ"
Προψεχτο"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"Ασοχιαδασ"δε"220"ψ"60"κς."Περο"εστα"γενεραχι⌠ν"σερ〈"
σολο"εν" λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"πορ" λο"θυε"σε"χονσιδερα"τεµποραλ."Παρα" λα"ϖαλοραχι⌠ν"
σε" χονσιδεραρα" λα" οπεραχι⌠ν" δε" υνα"µαθυιναρια" χον" υνα" γενεραχι⌠ν" δε" υν" νιϖελ" δε"
πρεσι⌠ν"σονορα"δε"80"δΒ."
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Παρα"δετερµιναρ"ελ"ιµπαχτο"σοβρε"λα"ποβλαχι⌠ν"χερχανα"σε"ηα"δετερµιναδο"λα"διστανχια"
εντρε"λα"ΣΕΤ"ψ"ποβλαχι⌠ν"χοµο"σε"µυεστρα"εν"ελ"σιγυιεντε"χυαδρο."

Ταβλα"Ν≡"80:"∆ιστανχια"δε"χεντροσ"ποβλαδοσ"µ〈σ"χερχανοσ"α"λα"µοδιφιχαχι⌠ν"
"ΣΕΤ" Χεντρο"Ποβλαδο" ∆ιστανχια"(µ)"

ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ" ΑΑΗΗ"ϑοσ"Ροδργυεζ"δε"Μενδοζα" 20"
Φυεντε:"Μινπετελ"Σ.Α."
Ελαβοραχι⌠ν:"Μινπετελ"Σ.Α."

Α" χοντινυαχι⌠ν" σε"ηαρ〈"ελ" χ〈λχυλο"εν"ελ" συπυεστο"δε"υνα"γενεραχι⌠ν"δε"80"δΒ"ψ"υνα"
διστανχια"δε"20"µ."

Παρα" δετερµιναρ" ελ" ιµπαχτο" δε" λα" γενεραχι⌠ν" δε" ρυιδο," σε" ηα" δε" χονσιδεραρ" λα"
ατενυαχι⌠ν"δελ"ρυιδο"πορ"λα"διστανχια."Σεγν"λα"φ⌠ρµυλα"α"χοντινυαχι⌠ν:"

52. 噺 にど捲健剣訣 磐堅に堅な卑"

Εστα"εχυαχι⌠ν"ηα"σιδο"ρεπρεσενταδα"γρ〈φιχαµεντε"ψ"σε"µυεστρα"α"χοντινυαχι⌠ν:"

"
Φυεντε:"Μινπετελ"Σ.Α."
Ελαβοραχι⌠ν:"Μινπετελ"Σ.Α."

Σε"ηα"δετερµιναδο"θυε"παρα"υνα"µαθυιναρια"θυε"γενεραρα"υν"νιϖελ"δε"πρεσι⌠ν"σονορα"
δε"80"δΒ,"τενδρ〈"χιερτα"ατενυαχι⌠ν"δε"αχυερδο"α"υνα"διστανχια"δε"20"µ,"λα"χυαλ"σερ〈"δε"
26,02"δΒ;"εσ"δεχιρ,"θυε"α"20"µ"δε" λα" φυεντε"σε"εσπεραρα"υν"ΝΠΣ"δε"53,97"δΒ" (Σολο"σι"
χονσιδεραµοσ"ελ"ρυιδο"προδυχιδο"πορ"λα"µαθυιναρια"ψ"νο"χονσιδεραρ"ελ"ρυιδο"αµβιενταλ"
δε"λα"ζονα"δελ"προψεχτο)."

Χαβε"σε〉αλαρ"θυε"εστε"ΝΠΣ"εσπεραδο"εσ"σολο"πορ" λα"αχχι⌠ν"δελ" ρυιδο"γενεραδο"πορ" λα"
µαθυιναρια"ψ"χοµο"σε"ηα"δετερµιναδο,"εστε" ιµπαχτο"σερ〈"µνιµο"ψ"νο" ρεπρεσενταρα"

Ατενυαχι⌠ν"(δΒ)"="8,6859λν(διστανχια)"+"20
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πελιγρο" αλγυνο" δεβιδο" α" θυε" λα" ζονα" δονδε" σε" υβιχα" ελ" προψεχτο" ψα" σε" ενχυεντρα"
αφεχταδο"πορ"ελ"ρυιδο"δε"λα"Αϖ."Νιχολ〈σ"Αψλλον"ψ"αδεµ〈σ"δε"εσταρ"εν"υνα"ζονα"ινδυστριαλ."

Εν"εστε"σεντιδο"νο"σε"χονσιδεραρα"ελ"ϖαλορ"δε"εστε"ιµπαχτο"αλ"εσταρ"πρεσεντε"εν"τοδα"λα"
φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"δελ"προψεχτο"ελ"χυαλ"εστ〈"εστιµαδο"εν"12"µεσεσ,"σε"χονσιδερα"θυε"
σε"αφεχταραν"διρεχταµεντε"α"28"φαµιλιασ."Σεγν"λα"εϖαλυαχι⌠ν"εν"χαµπο"δε"λα"λνεα"βασε"
σοχιοεχον⌠µιχα" σε" εστιµα" θυε" χαδα" φαµιλια" εστ〈" ιντεγραδα" πορ" 5,4" περσονασ."
Χονσιδερανδο" θυε" θυιενεσ" σε" ϖερ〈ν" αφεχταδοσ" πορ" ελ" ρυιδο" δε" λα" χονστρυχχι⌠ν," σερ〈"
αθυελλασ"περσονασ" λασ" χυαλεσ" σε"µαντενγαν" εν" συσ" χασασ;"εσ" ασ"θυε"εστιµαµοσ"θυε"
σεαν"2"περσονασ"πορ"φαµιλια."

Παρα"ελλο"σε"τοµαραν"λοσ"Σ/."74,592"περσονα/α〉ο"παρα"λα"ατενχι⌠ν"µεδιχα"αµβυλατορια"
πορ"προβλεµασ"ασοχιαδοσ"α" λα"εξποσιχι⌠ν"προλονγαδα"δελ"ρυιδο."Πορ" λο"θυε"ελ"ϖαλορ"δελ"
ιµπαχτο"ασχενδερ〈"α"Σ/."4"177,12."

6.6 ςαλορ"εχον⌠µιχο"τοταλ"δε"λοσ"ιµπαχτοσ"

Ελ"ϖαλορ"εχον⌠µιχο"δε" λοσ" ιµπαχτοσ"ασχιενδε"α"Σ/."15"365,952."Λο"χυαλ"χορρεσπονδε"αλ"
ιµπαχτο"πορ"χαµβιοσ"εν" λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε"Σ/."11"188,8"ψ"ελ" ιµπαχτο"δε" λα"γενεραχι⌠ν"
δε"ρυιδο"θυε"ασχιενδε"α"Σ/."4"177,12."

Ταβλα"Ν≡"81:"ςαλορ"εχον⌠µιχο"τοταλ"δε"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"
ςαλορ"εχον⌠µιχο"αµβιενταλ"δε"ιµπαχτοσ

Χαµβιο"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε" 11"188,8"
Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδο" 4"177,12"
Τοταλ" 15"365,952"

"
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7 Προγραµα"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ""

∆εφινιδοσ" λοσ" ιµπαχτοσ" αµβιενταλεσ" θυε" προδυχιρ〈ν" λασ" οβρασ" ψ" λα" οπεραχι⌠ν"  "
µαντενιµιεντο"δε" λα" ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ" ψ" Λνεασ"ασοχιαδασ"220/60" κς,"ελ"Προγραµα"δε"
Μανεϕο"Αµβιενταλ"βυσχαρ〈"θυε" λοσ" ιµπαχτοσ"νεγατιϖοσ"νο"σε"προδυζχαν;"παρα"ελλο,"σε"
πρεσεντα"ινιχιαλµεντε"υν"Προγραµα"δε"Μιτιγαχι⌠ν"δε"λοσ"Ιµπαχτοσ"δετεχταδοσ."

Ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ"προπυεστο"τιενε"λα"εστρυχτυρα"θυε"ινχλυψε:"

Ελ"προγραµα"δε"Μιτιγαχι⌠ν"δε"Ιµπαχτοσ,"θυε"σερ〈"εϕεχυταδο"πορ"ελ"〈ρεα"ενχαργαδα"δε"λα"
ΣΕΤ" Ινδυστριαλεσ" ψ" Λνεασ" ασοχιαδασ" 220/60" κς" ο" δε" λα" Εµπρεσα" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α.,"
δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν"µεδιαντε"λα"ινσπεχχι⌠ν,"συπερϖισι⌠ν"ψ"διρεχχι⌠ν"δε"λασ"µεδιδασ"
αµβιενταλεσ"θυε"σερ〈ν"εϕεχυταδασ"πορ"λοσ"χοντρατιστασ,"ψ"εν"λα"οπεραχι⌠ν"εϕεχυτανδο"λα"
γεστι⌠ν"δε"λασ"µεδιδασ"διρεχταµεντε."

7.1 Προγραµα"δε"Χοντρολ""

Λυεγο"δε" λα" ιδεντιφιχαχι⌠ν"ψ"εϖαλυαχι⌠ν"δε" λοσ" ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ"θυε"σε"γενεραρ〈"
δυραντε" λασ" φασεσ" δε" χονστρυχχι⌠ν," οπεραχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο" δελ" προψεχτο," σε"
προπονε" ψ" εϖαλα" λασ" αλτερνατιϖασ" θυε" περµιταν" ελ" λογρο" δε" λα" µετα" φιναλ," θυε" εσ"
ελιµιναρ"ο"µινιµιζαρ"λοσ"ιµπαχτοσ"αντεριορµεντε"δεσχριτοσ."

Χοµο"σε"πυεδε"δεδυχιρ"δελ"χαπτυλο"αντεριορ"ψ"λασ"µατριχεσ"δε"εϖαλυαχι⌠ν,"λοσ"ιµπαχτοσ"
νεγατιϖοσ"θυε"µερεχεν"εσπεχιαλ"χυιδαδο"εν"ελ"προχεσο"σον:"

7.1.1Φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"

‚ Υσο"ποτενχιαλ"δε"συελοσ"
‚ Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"
‚ Εξποσιχι⌠ν"αλ"τραφιχο"

7.1.2Φασε"δε"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"

Σε"ηαν"ιδεντιφιχαδο"ιµπαχτοσ"φαϖοραβλεσ"θυε"σερ〈"ιµπορταντε"µαξιµιζαρλοσ."

‚ Αβαστεχιµιεντο"δε"ενεργα"ελχτριχα"

Αδεµ〈σ"ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ"προπυεστο"τιενε"υνα"εστρυχτυρα"θυε"ινχλυψε:"

7.1.3Προγραµασ"Περµανεντεσ"

7.1.3.1 Προγραµασ"δε"Πρεϖενχι⌠ν"

Εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α,"σιν"περϕυιχιο"δελ"χυµπλιµιεντο"δε" λασ"νορµασ"αµβιενταλεσ,"
πονδρ〈"εν"µαρχηα" λοσ"προγραµασ"δε"πρεϖενχι⌠ν,"ρεδυχχι⌠ν"ο"µιτιγαχι⌠ν"δε" ιµπαχτοσ"
αµβιενταλεσ"θυε"αφεχτεν"αλ"σιστεµα."
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Ελ" προγραµα" δε" πρεϖενχι⌠ν" σε" εστρυχτυρα" σοβρε" λα" βασε" δε" πρ〈χτιχασ" δεστιναδασ" α"
ρεδυχιρ" ο" ελιµιναρ" λα" γενεραχι⌠ν" δε" ιµπαχτοσ" αµβιενταλεσ" εν" λα" µισµα" φυεντε" δε"
ιµπαχτοσ," µεδιαντε" ελ" εµπλεο" δε" αδεχυαδοσ" προχεδιµιεντοσ" δε" οπεραχι⌠ν" ψ"
µαντενιµιεντο."

7.1.3.2 Πλαν"δε"µονιτορεο"

Σερ〈"χαπαζ"δε"τενερ"βαϕο"περµανεντε"οβσερϖαχι⌠ν"λοσ"παρ〈µετροσ"θυε"ελ"Μινιστεριο"δε"
Ενεργα" ψ" Μινασ" χονσιδερα" νεχεσαριοσ" παρα" χοντρολαρ" λοσ" εϖεντυαλεσ" ιµπαχτοσ"
γενεραδοσ"πορ"λα"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"δε"λασ"ρεδεσ."

∆εντρο"δε"λοσ"προγραµασ"περµανεντεσ,"τιενε"εσπεχιαλ"ϖαλορ"ελ"µονιτορεο"πορθυε"εσ"λα"
βασε" παρα" λα" αδοπχι⌠ν" δε" λασ" µεδιδασ" θυε" σε" ρεθυιερεν" παρα" ιµπλεµενταρ"
ιντεγραλµεντε"ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ."Ελ"µονιτορεο"α"δεσαρρολλαρ"εν"σιστεµασ"δε"
διστριβυχι⌠ν" τενδρ〈" παρτιχυλαρ" ιµπορτανχια" σοβρε" τοδο" παρα" ελ" σεγυιµιεντο" δε" λοσ"
παρ〈µετροσ" δεσχριτοσ" µ〈σ" αδελαντε;" ασιµισµο" σερ〈" δε" ϖιταλ" ιµπορτανχια" ελ" θυε"
περι⌠διχαµεντε" περµιτα" αναλιζαρ" λασ" χονδιχιονεσ" αµβιενταλεσ" εν" λα" ζονα" δε"
οπεραχιονεσ," θυε" περµιτα" µαντενερ" βαϕο" ϖιγιλανχια" λα" εϖολυχι⌠ν" δε" χονδιχιονεσ"
αµβιενταλεσ"εν"λασ"φυεντεσ"ρεχεπτορασ."

1.1.1 Προγραµασ"Εσπεχιαλεσ"

7.1.3.3 Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"

Λυζ"δελ"Συρ"χυεντα"χον"υν"Πλαν"δε"Χοντινγενχια"θυε"Ινχλυψε"προχεδιµιεντοσ,"εθυιποσ,"
χοµυνιχαχιονεσ"ψ"περσοναλ"εσπεχιαλµεντε"ασιγναδο"α"εστοσ"εϖεντοσ,"ψ"χαπαχιταχι⌠ν"αλ"
περσοναλ"δε"λα"εµπρεσα"πορ"εσπεχιαλιστασ"εξτερνοσ."

Ελ"προγραµα"εστ〈"δισε〉αδο"παρα"πονερσε"εν"πρ〈χτιχα"χυανδο"σε"πρεσεντε" λα"νεχεσιδαδ"
δε" συ" απλιχαχι⌠ν," εξιγινδοσε" θυε" συ" χοντενιδο" σε"µαντενγα" ρεϖισαδο" ψ" αχτυαλιζαδο"
περµανεντεµεντε" παρα" ποδερ" απλιχαρ" λα" αχχι⌠ν" ινµεδιατα" θυε" ελ" εϖεντο" ρεθυιερα."
Τιενε" χοµο" οβϕετιϖο" τενερ" πρεϖισιονεσ" παρα" λοσ" εϖεντυαλεσ" χασοσ" δε" χονταµιναχι⌠ν"
αµβιενταλ," χαδασ" δε" χονδυχτορεσ," χαδα" δε" ποστεσ," ιντερρυπχιονεσ" δε" συµινιστρο"
ελχτριχο,"ετχ."ψ"εστ〈ν"βασαδοσ"εν"λασ"εϖαλυαχιονεσ"δε"λοσ"ριεσγοσ"δελ"περσοναλ,"πβλιχο"
εν"γενεραλ"ψ"ελ"αµβιεντε."

7.1.3.4 Πλαν"δε"Αβανδονο"

Ελ"πλαν"δε"µανεϕο" αµβιενταλ"δεσχριβε," αυν" χυανδο" σ⌠λο" σεα"δε"µανερα" γενεραλ," λοσ"
προχεδιµιεντοσ" ψ" αχχιονεσ" θυε" σε" σεγυιραν" εν" ελ" εϖεντυαλ" χασο" δε" αβανδονο" δελ"
σιστεµα"δε"διστριβυχι⌠ν"δε"ενεργα,"χον"ελ"φιν"δε"θυε"ελ"〈ρεα"δονδε"εστ〈ν"υβιχαδασ"λασ"
ρεδεσ"νο"χονστιτυψα"υν"πελιγρο"ποστεριορ"δε"χονταµιναχι⌠ν"αλ"αµβιεντε"ο"δε"δα〉ο"α"λα"
σαλυδ" ψ" λα" ϖιδα" δε" λασ" ποβλαχιονεσ" ϖεχινασ," πορ" λο" θυε" χοντεµπλαρ〈," εντρε" οτρασ"
µεδιδασ,"λα"προτεχχι⌠ν"ο"ρεµοχι⌠ν"δε"ινφραεστρυχτυρασ"πελιγροσασ."
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7.2 Προγραµα"δε"Μιτιγαχι⌠ν""

Λα"µιτιγαχι⌠ν"δε" ιµπαχτοσ"δελ"προψεχτο" σε"βασαρ〈"εν" λα" ιδεντιφιχαχι⌠ν"ψ" σελεχχι⌠ν"δε"
τεχνολογασ" ψ" προχεσοσ" θυε" περµιταν" πρεϖενιρ" ο"µιτιγαρ" λοσ" ιµπαχτοσ" νεγατιϖοσ" θυε"
ποδρ〈ν"οχυρριρ"δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λασ"οβρασ."

1.1.2 Αχχιονεσ"δε"µιτιγαχι⌠ν"δυραντε"λα"φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν""

7.2.1.1 Μεδιο"Φσιχο/"Θυιµ ιχο"

Υσο"ποτενχιαλ"δελ"συελο"

Ελ"συελο"αφεχταδο"σερ〈"ελ"θυε"οχυπε"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"220/60"κς,"ελ"
〈ρεα"δε"αποψο,"λοσ"αχχεσοσ."

‚ Εν" λασ" 〈ρεασ" α" οχυπαρ" πορ" ελ" προψεχτο" ψ" συσ" χοµπονεντεσ" νο" εξιστεν" συελοσ" δε"
οχυπαχι⌠ν"αγρχολα."

‚ Ελ"µατεριαλ"ινσερϖιβλε"θυε"σε"λεϖαντε"σερ〈"λλεϖαδο"αλ"〈ρεα"πρ⌠ξιµα"δεσδε"δονδε"υνα"
Εµπρεσα"Παρτιχυλαρ"δε"Σερϖιχιοσ"δε"Ρεσιδυοσ"Σ⌠λιδοσ"ΕΠΣどΡΣ" λο" τρασλαδαρ〈"ηαχια"συ"
υβιχαχι⌠ν"φιναλ."

‚ Ελ" συελο" εξχεδεντε" δε" οβρα" λιµπιο" θυε" σε" εξτραιγα" δε" λα" υβιχαχι⌠ν" δε" λα" ΣΕΤ""
Ινδυστριαλεσ" 220/60" κς," σερ〈" υτιλιζαδο" εν" λα" νιϖελαχι⌠ν" δε" λοσ" νυεϖοσ" αµβιεντεσ."
Παρα"ελλο"σε"χολοχαρ〈"υνα"ϖεζ"ρεµοϖιδο"α"υν"χοσταδο"δε"λα"οβρα,"λυεγο"σε"χολοχαρ〈"ελ"
νυεϖο" συελο" δε" χιµενταχι⌠ν" ψ" σε" συµαρ〈" ελ" συελο" ρεµοϖιδο" χοµπαχτ〈νδολο" πορ"
χαπασ"ηαστα"υτιλιζαρ"τοδο"ελ"ϖολυµεν."

Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"συελο""

∆υραντε" λα" φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"δελ"προψεχτο"σε"δεβε"δισπονερ"δε"ϖεηχυλοσ"εν"βυεν"
εσταδο" δε" χονσερϖαχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο," δε" µανερα" θυε" νο" σεαν" φυεντεσ" δε"
χονταµιναχι⌠ν"πορ"φυγασ"δε"λυβριχαντε"νι"χαρβυραντεσ,"προηιβινδοσε"λα"ρεαλιζαχι⌠ν"δε"
τραβαϕοσ" δε" µαντενιµιεντο" ο" ρεπαραχι⌠ν" δε" ϖεηχυλοσ" εν" ελ" ΑΙ∆" δελ" προψεχτο" παρα"
µινιµιζαρ"ελ"ριεσγο"δε"δερραµεσ"δε"χονταµιναντεσ"α"λα"συπερφιχιε."

Εν"γενεραλ," χυαλθυιερ"δερραµε"δε"προδυχτο" χονταµιναντε" σοβρε" λα" συπερφιχιε"δεβερ〈"
σερ"χονϖενιεντεµεντε"ρεχυπεραδο"ψ"λιµπιαδο"παρα"µινιµιζαρ"ψ"εϖιταρ"λα"χονταµιναχι⌠ν"
συπερφιχιαλ"δε"λοσ"συελοσ."

Χοµπονεντε"Αιρε"

Χαµ βιο"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε"

Λοσ" εθυιποσ" ψ" µεδιοσ" δε" τρανσπορτε" δεβερ〈ν" µαντενερσε" εν" βυεν" εσταδο" χον" λα"
φιναλιδαδ"δε"εϖιταρ"ελ"εξχεσο"δε"γενεραχι⌠ν"δε"γασεσ"δε"χοµβυστι⌠ν."

Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"

Εν" λα" εταπα" δε" χονστρυχχι⌠ν" δελ" προψεχτο" σε" δεβερ〈" εϖιταρ" λα" γενεραχι⌠ν" δε" ρυιδοσ"
εξχεσιϖοσ"ε" ιννεχεσαριοσ,"παρα"ελλο" σε"δεβερ〈" τενερ"εν"χυεντα"ελ"χ⌠διγο"δε"χονδυχτα"
θυε"φορµα"παρτε"δε"εστε"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ."
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Σε"δεβερ〈" τοµαρ" λασ"προϖιδενχιασ"δελ" χασο"α" φιν"δε"θυε" χυµπλαν" χον" λοσ"εστ〈νδαρεσ"
δετερµιναδοσ"εν"ελ"∆Σ"Ν°"085ど2003どΠΧΜ"δελ"24/10/2003."

Παρα"εστε"φιν,"λοσ"ϖεηχυλοσ"ψ"µαθυιναρια"πεσαδα"δεβερ〈ν"εσταρ"εν"βυενασ"χονδιχιονεσ"
δε"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο,"ασ"χοµο"χον"λοσ"σιλενχιαδορεσ"εν"περφεχτο"εσταδο"παρα"
ρεδυχιρ"λοσ"ρυιδοσ"αλ"µ〈ξιµο."

7.2.1.2 Μεδιο"Βιολ⌠γιχο/Εχολογιχο"

Φλορα:""

Λασ"〈ρεασ"δε"τραβαϕο"δε"λοσ"χοµπονεντεσ"δε"λα"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"220/60"κς,"νο"αλβεργαν"
εσπεχιεσ"ϖεγεταλεσ"νι"φαυνα,"αυν"ασ,"σε"τενδρ〈"ελ"χυιδαδο"ρεσπεχτιϖο"αντε"λα"πρεσενχια"
δε"ελεµεντοσ"νατυραλεσ" λοσ"χυαλεσ"σερ〈ν"δεσαλοϕαδοσ"ψ"χονσερϖαδοσ"παρα"συ"ποστεριορ"
ρεγρεσο"εν"ελ"αβανδονο"δε"λασ"οβρασ."

Σι" εξιστιερα" λα" νεχεσιδαδ" δε" τραβαϕο" δε" ϕαρδινερα" σε" εϕεχυταρ〈" λα" αχχι⌠ν" παρα" ελ"
µεϕοραµιεντο"δελ"παισαϕε.""

Φαυνα:""

Νο"εσ"νεχεσαριο"τοµαρ"νινγυνα"µεδιδα"αλ"ρεσπεχτο."

7.2.1.3 Μεδιο"σοχιοεχον⌠µ ιχο/χυλτυραλ"

Χοντραταχι⌠ν"δε"περσοναλ""

Ελ"περσοναλ"δε"µανδο"µεδιο"(λιµπιεζα,"ασιστεντεσ)"ψ"νο"χαλιφιχαδο"(πεονεσ)"θυε"τραβαϕε"
εν"λα"οβρα"σερ〈"χοντραταδοσ,"δε"πρεφερενχια"δε"λα"ζονα."

Λοσ" τραβαϕαδορεσ," παρα" σερ" χοντραταδοσ," δεβερ〈ν" πασαρ" λοσ" εξ〈µενεσ" µδιχοσ"
ρεσπεχτιϖοσ."

Ελ"περσοναλ"θυε" ινγρεσε"α"ρεαλιζαρ"χυαλθυιερ" λαβορ"αλ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"διρεχτα"δεβερ〈"
ρεχιβιρ"λα"χαπαχιταχι⌠ν"ρεσπεχτιϖα"ψ"διφυσι⌠ν"δε"λα"Πολτιχα"Αµβιενταλ"δε"λα"εµπρεσα"ψ"εν"
τεµασ"δε"προτεχχι⌠ν"αµβιενταλ."

Εµπλαζαµιεντο"δελ"〈ρεα"δε"αποψο"ψ"αλµαχενεσ"

Ελ"〈ρεα"δε"αποψο"σε"ινσταλαρ〈"εν"ελ"〈ρεα"µ〈σ"ρεδυχιδα"ποσιβλε."

Σε"δελιµιταρ〈"χον"χιντασ"δε"χολορεσ"ο"εµπεδραδο," λοσ"σενδεροσ"πορ"δονδε"τρανσιταρ〈ν"
λοσ" τραβαϕαδορεσ" ψ" πορ" δονδε" µανιοβραρ〈ν" λοσ" ϖεηχυλοσ" ψ" λοσ" τραβαϕαδορεσ" εν" ελ"
χαργυο"δε"µατεριαλεσ."

Λα" εστρυχτυρα" δε" ϖα," χονσταρ〈" " δε" υνα" χαπα" δε" χονχρετο" ηιδρ〈υλιχο" δε" 0,10" µ" δε"
εσπεσορ"ελ"χυαλ"ρεποσα"σοβρε"υνα"συβ"βασε"γρανυλαρ"δε"0,10"µ"δε"εσπεσορ,"λα"χυαλ"α"συ"
ϖεζ"εστ〈"αποψαδα"διρεχταµεντε"σοβρε"λα"συβρασαντε."

∆εβιδο"αλ"ποχο"εσπαχιο"δισπονιβλε"παρα"λα"συβεσταχι⌠ν,"ελ"ανχηο"δε"λασ"ϖασ"δε"σερϖιχιο"
νο"εσ"υνιφορµε"ψ"ελ"ραδιο"δε"χυρϖατυρα"σερ〈"δε"3,00"µ."
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Σαλυδ"ψ"Σεγυριδαδ""

Λασ" σε〉αλεσ"δε"πελιγρο" ψ"οριενταχι⌠ν"θυε" σε" ινσταλεν" (παρα" λοσ" τραβαϕαδορεσ" ψ"παρα" λα"
ποβλαχι⌠ν"θυε"ηαβιτα"ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια)"σερ〈ν"χλαροσ"ψ/ο" ιλυστρατιϖοσ,"παρα"υν"νιϖελ"
δε"εντενδιµιεντο"γενεραλ,"χον"ελ"φιν"δε"εϖιταρ"αχχιδεντεσ."

Τοδο" τραβαϕαδορ"εσταρ〈"οβλιγαδο"δε"υτιλιζαρ"δυραντε" συσ" λαβορεσ" συσ" ιµπλεµεντοσ"δε"
σεγυριδαδ."Εσ"οβλιγατοριο,"σιν"ρεστριχχι⌠ν,"ελ"υσο"δελ"χασχο"δε"σεγυριδαδ,"δε"λασ"βοτασ"δε"
προτεχχι⌠ν,"ελ"µαµελυχο"δε"τραβαϕο"ψ"λοσ"γυαντεσ"δε"προτεχχι⌠ν."

Εν"χονδιχιονεσ"δε"εµεργενχια,"σε"βρινδαρ〈"ασιστενχια"οπορτυνα"ψ"αδεχυαδα"χονφορµε"α"
λοσ"πλανεσ"δε"χοντινγενχια"εσταβλεχιδοσ."

∆υραντε" λα"ϖιδα"τιλ"δε" λα"οβρα,"ελ"υσο"δε"µατεριαλεσ"ψ"εθυιποσ"παρα"ελ"µαντενιµιεντο"
δε"λα"οβρα"σε"ρεαλιζαρ〈"οβσερϖανδο"λασ"νορµασ"ϖιγεντεσ"δε"σεγυριδαδ."

Αλ" εϕεχυταρ" λα" χονστρυχχι⌠ν" ψ" µαντενιµιεντο" δε" λασ" οβρασ," δεβερ〈ν" τοµαρσε" λασ"
µεδιδασ"µνιµασ"δε"σεγυριδαδ"εσταβλεχιδασ"εν"ελ"Ρεγλαµεντο"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Σαλυδ"εν"
ελ" Τραβαϕο" δε" λασ" Αχτιϖιδαδεσ" Ελχτριχασ."∆ιχηα" νορµα" δεβε" σερ" δε" χονοχιµιεντο" δε"
τοδοσ"λοσ"τραβαϕαδορεσ."

∆ισποσιχι⌠ν"δε"ρεσιδυοσ"

Λοσ"ρεσιδυοσ"γενεραδοσ"πορ"λασ"οβρασ"δυραντε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"σερ〈ν"µνιµοσ."

∆ιαριαµεντε"σε"τρασλαδαρ〈"λοσ"ρεσιδυοσ"δοµστιχοσ"αχυµυλαδοσ"εν"ελ"δα"µεδιαντε"υνα"
εµπρεσα"ΕΠΣどΡΣ"αυτοριζαδα."

Λα"χηαταρρα"µετ〈λιχα,"δεβερ〈"σερ"χολεχταδα"εν"εσπαχιοσ"ασιγναδοσ"εν"ελ"〈ρεα"δε"αποψο"
εν"φορµα"τεµποραλ"παρα"ποστεριορµεντε"σερ"χοµερχιαλιζαδα,"ρεχιχλαδα"ο"ϖενδιδα"α"υνα"
ΕΠΣどΡΣ."

Λα"γενεραχι⌠ν"δε"ρεσιδυοσ"χον"χαρ〈χτερ"πελιγροσο,"χοµο"συελο" ιµπαχταδο"χον"αχειτεσ,"
ηιδροχαρβυροσ,"πιντυρασ,"ετχ.,"θυε"νο"πυεδαν"σερ"βιορεµεδιαδοσ,"ο"χον"µατεριαλεσ"δε"
αλτο"νιϖελ"δε"οξιδαχι⌠ν" "λιξιϖιαχι⌠ν"θυε"νο"πυεδεν"σερ"ϖενδιδοσ,"ενϖασεσ"δε"προδυχτοσ"
πελιγροσοσ" (παρα"αχειτεσ," λυβριχαντεσ)," τονερ,"πιλασ,"βατερασ," ινχλυσο"αχειτε,"ετχ."Σερ〈ν"
δισπυεστοσ" ινιχιαλµεντε," εν" υν" δεπ⌠σιτο" τεµποραλ" δεντρο" δελ" 〈ρεα" δε" αποψο"
διαριαµεντε"εστοσ" ρεσιδυοσ"πελιγροσοσ" σερ〈ν"δισπυεστοσ" φιναλµεντε"πορ"υνα"εµπρεσα"
ΕΠΣどΡΣ."

Χαλιδαδ"παισαϕστιχα"

Ελ"πινταδο"ψ"λα"αρθυιτεχτυρα"δε"λα"ΣΕΤ"σε"αδεχυαρα"αλ"παισαϕε."
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1.1.3 Προγραµα"δε"Μιτιγαχι⌠ν"δυραντε"λα"οπεραχι⌠ν"ψ"Μαντενιµιεντο"

7.2.1.4 Μεδιο"Φσιχο/Θυιµ ιχο"

Υσο"ποτενχιαλ"δελ"συελο"

Λασ" 〈ρεασ" αφεχταδασ" δυραντε" λασ" οβρασ" σερ〈ν"µεϕοραδασ" παρα" δαρλε" υνα" ϖιστα" νατυραλ"
αχορδε"χον"ελ"εντορνο"εν"ϕαρδινεσ"ψ"αχχεσοσ."

Εν" ελ" υσο" δε" λασ" µ〈θυινασ" ψ" ϖεηχυλοσ," εν" λασ" λαβορεσ" δε" µαντενιµιεντο" δε" λοσ"
χοµπονεντεσ" δελ" εδιφιχιο," σε" εξιγιρ〈" υν" χορρεχτο" εσταδο" παρα" εϖιταρ" λα" εµισι⌠ν" δε"
ηυµοσ,"γασεσ,"δερραµεσ"δε"ηιδροχαρβυροσ,"γρασασ,"αχειτεσ"ψ"ρυιδο."

Ελ"µαντενιµιεντο"δε"λοσ"αµβιεντεσ"σε"εφεχτυαρ〈"εϖιτανδο"ελ"δερραµε,"ιµπρεγναχι⌠ν"ο"
χαδα"δε"λοσ"ελεµεντοσ"χονταµιναντεσ"αλ"συελο"χοµο"λοσ"ηιδροχαρβυροσ,"γρασασ,"αχειτεσ"
ψ"σολϖεντεσ."Τοδα"µανιοβρα"ρελατιϖα,"δεβερ〈"εφεχτυαρσε"χοντανδο"χον"υν"εθυιπο"β〈σιχο"
δε" σεγυριδαδ," θυε" νεχεσαριαµεντε" δεβε" χονταρ" χον" υν" ελεµεντο" δε" χοντενχι⌠ν" δε"
λθυιδοσ."

Χαµβιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"συελο"

∆υραντε" λα" φασε"δε"µαντενιµιεντο"σε"δεβε"δισπονερ"δε"ϖεηχυλοσ"εν"βυεν"εσταδο"δε"
χονσερϖαχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο,"δε"µανερα"θυε"νο"σεαν"φυεντεσ"δε"χονταµιναχι⌠ν"πορ"
φυγασ" δε" λυβριχαντε" νι" χαρβυραντεσ," προηιβινδοσε" λα" ρεαλιζαχι⌠ν" δε" τραβαϕοσ" δε"
µαντενιµιεντο" ο" ρεπαραχι⌠ν" δε" ϖεηχυλοσ" εν" ελ"ΑΙ∆" δελ" προψεχτο" παρα"µινιµιζαρ" ελ"
ριεσγο"δε"δερραµεσ"δε"χονταµιναντεσ"α"λα"συπερφιχιε."

Χοµπονεντε"Αιρε"

Χαµ βιοσ"εν"λα"χαλιδαδ"δελ"αιρε"

Λοσ" εθυιποσ" ψ" µεδιοσ" δε" τρανσπορτε" δεβερ〈ν" µαντενερσε" εν" βυεν" εσταδο" χον" λα"
φιναλιδαδ"δε"εϖιταρ"ελ"εξχεσο"δε"γενεραχι⌠ν"δε"γασεσ"δε"χοµβυστι⌠ν."

Γενεραχι⌠ν"δε"ρυιδοσ"

Εν" λα"εταπα"δε"µαντενιµιεντο" σε"δεβερ〈"εϖιταρ" λα" γενεραχι⌠ν"δε" ρυιδοσ"εξχεσιϖοσ"ε"
ιννεχεσαριοσ,"παρα"ελλο"σε"δεβερ〈"τενερ"εν"χυεντα"ελ"χ⌠διγο"δε"χονδυχτα.""

Σε"δεβερ〈" τοµαρ" λασ"προϖιδενχιασ"δελ" χασο"α" φιν"δε"θυε" χυµπλαν" χον" λοσ"εστ〈νδαρεσ"
δετερµιναδοσ"εν"ελ"∆Σ"Ν°"085ど2003どΠΧΜ"δελ"24.10.2003."

Παρα"εστε"φιν,"λοσ"ϖεηχυλοσ"ψ"µαθυιναρια"πεσαδα"δεβερ〈ν"εσταρ"εν"βυενασ"χονδιχιονεσ"
δε"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο,"ασ"χοµο"χον"λοσ"σιλενχιαδορεσ"εν"περφεχτο"εσταδο"παρα"
ρεδυχιρ" λοσ" ρυιδοσ" αλ" µ〈ξιµο." Χον" ελ" φιν" δε" γαραντιζαρ" ελ" βυεν" εσταδο" δε"
φυνχιοναµιεντο"δε"εθυιποσ"ψ"µαθυιναριασ,"ελ"χοντρατιστα"δε"οβρα"δεφινιρ〈"υν"προγραµα"
δε"µαντενιµιεντο."

Σε" ρεαλιζαρα" ελ" χοντρολ" δε" ρυιδοσ"µεδιαντε" ελ" Προγραµα" δε"Μονιτορεο" ϖιγεντε" δε" λα"
εµπρεσα," ελ" χυαλ" εσ" ανυαλ" δε" αχυερδο" αλ" ΠΑΜΑ" απροβαδο" µεδιαντε" Ρεσολυχι⌠ν"
∆ιρεχτοραλ"Ν≡"098ど97どΕΜ/∆ΓΕ."
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Γενεραχι⌠ν"δε"Χαµ ποσ"ελεχτροµ αγντιχοσ"

Αυν" χυανδο" λοσ" νιϖελεσ" δε" ραδιαχι⌠ν" εµιτιδοσ" δυραντε" λα" οπεραχι⌠ν" δε" λα" Λνεα" δε"
Τρανσµισι⌠ν"νο"σε"εσπερα"θυε"σεαν"πελιγροσοσ"ψα"θυε"νο"σοβρεπασαρ〈"ελ"ΛΜΠ,"σε"δεβερ〈"
ρεαλιζαρ" ϖεριφιχαχιονεσ" περι⌠διχασ" δε" λοσ" νιϖελεσ" δε" εµισι⌠ν" παρα" ϖεριφιχαρ" συ"
χοµπορταµιεντο" δε" αχυερδο" αλ" Προγραµα" δε" Μονιτορεο" δε" λα" εµπρεσα" θυε" σε"
ενχυεντρα"ϖιγεντε."

7.2.1.5 Μεδιο"Βιολ⌠γιχο/Εχολογιχο"

Φλορα:""

∆εβιδο"α"θυε"νο"σε"πρεσεντα"δισµινυχι⌠ν"δε"λασ"〈ρεασ"ϖερδεσ"εν"λα"ΣΕΤ"νο"σε"ρεθυιερε"
νινγυνα"µεδιδα"αδιχιοναλ."

Φαυνα:""

∆εβιδο"α"θυε"νο"σε"πρεσεντα"δισµινυχι⌠ν"δε"ηαβιτασ"νο"σε"ρεθυιερε"νινγυνα"µεδιδα"
αδιχιοναλ."

Μεδιδασ"εσπεχφιχασ"δε"µιτιγαχι⌠ν"δυραντε"ελ"µαντενιµιεντο:"

Λασ" λαβορεσ"δε"µαντενιµιεντο"δελ"αµβιεντε"σε" λλεϖαρ〈ν"α"χαβο"χον"προχεδιµιεντοσ"ψ"
µατεριαλεσ"χονϖενχιοναλεσ"παρα"ελ"λυγαρ,"σε"εϖιταρ〈"ελ"υσο"δε"µαθυιναριασ."

Σε"εξιγιρ〈"θυε"λοσ"ρεσπονσαβλεσ"εϕεχυτεν"εσχρυπυλοσαµεντε"λασ"ρυτινασ"ψ"προτοχολοσ"δε"
µαντενιµιεντο" δε" λασ" διστιντασ" παρτεσ" δε" λα" ΣΕΤ" παρα" εϖιταρ" ελ" δερραµε" δε" λθυιδοσ"
νοχιϖοσ"ηαχια"λοσ"συελοσ."

Λοσ" εθυιποσ" ψ"µαθυιναριασ" νεχεσαριασ" παρα" ελ"µαντενιµιεντο" δε" λα" ΣΕΤ" τενδρ〈ν" λοσ"
µεϕορεσ" εστ〈νδαρεσ" δε" φυνχιοναµιεντο" ψ" δε" χυιδαδο" δελ" µεδιο" αµβιεντε" παρα" υν"
χορρεχτο"προχεσο."

Εν"λα"χοβερτυρα"δε"λοσ"περφιλεσ"µετ〈λιχοσ"σε"υτιλιζαραν"ελεµεντοσ"νο"χονταµιναντεσ"εν"
λασ"πιντυρασ,"βαρνιχεσ"ψ"δεµ〈σ"ελεµεντοσ"θυε"εϖιτεν"λα"οξιδαχι⌠ν."

7.2.1.6 Μεδιο"σοχιοεχον⌠µ ιχο┽"χυλτυραλ"

Χοντραταχι⌠ν"δε"περσοναλ"

Λα" χοντραταχι⌠ν" δε" περσοναλ" λοχαλ" σε" λλεϖαρ〈" α" χαβο" χυµπλιενδο" λοσ" ρεθυισιτοσ" θυε"
εξιγεν"λασ"λαβορεσ"ψ"λα"λεγισλαχι⌠ν"ρεσπεχτιϖα."

Σαλυδ"ψ"Σεγυριδαδ"

Λασ" σε〉αλεσ"δε"πελιγρο"ψ"οριενταχι⌠ν"θυε" σε" ινσταλεν," (παρα" λοσ" τραβαϕαδορεσ"ψ"παρα" λα"
ποβλαχι⌠ν"θυε"ηαβιτα"εν"ελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"διρεχτα),"σερ〈ν"χλαροσ"ψ/ο"ιλυστρατιϖοσ"παρα"
υν"νιϖελ"δε"εντενδιµιεντο"γενεραλ."

Εν"χονδιχιονεσ"δε"εµεργενχια,"σε"βρινδαρ〈"ασιστενχια"οπορτυνα"ψ"αδεχυαδα"χονφορµε"α"
λοσ"πλανεσ"δε"χοντινγενχια"εσταβλεχιδοσ."
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8 Προχεδιµιεντοσ"παρα"απλιχαχι⌠ν"δελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"
Αµβιενταλ"

8.1 Συπερϖισι⌠ν"ε"ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"ριεσγοσ"αµβιενταλεσ"

8.1.1 Οβϕετιϖο"

Εστε" προχεδιµιεντο" τιενε" λα" φιναλιδαδ" δε" δεφινιρ" ελ" προχεσο" δε" συπερϖισι⌠ν" ε"
ιδεντιφιχαχι⌠ν" δε" Ριεσγοσ" Αµβιενταλεσ" νο" πρεϖιστοσ" ο" πορ" χαυσαλεσ" εξ⌠γενοσ" θυε"
αφεχτεν"αλ"προψεχτο"θυε"πυεδεν"χαυσαρ"ιµπαχτοσ"νεγατιϖοσ"αλ"Μεδιο"Αµβιεντε"δυραντε"
λα"εϕεχυχι⌠ν"δε"λασ"οβρασ"ψ"οπεραχι⌠ν"δελ"προψεχτο."

8.1.2 Αλχανχε"

Εστε"προχεδιµιεντο" σε"απλιχαρ〈" χαδα"ϖεζ"θυε" σε" ρεαλιχε" λα" συπερϖισι⌠ν"αµβιενταλ"ψ" λα"
ιδεντιφιχαχι⌠ν" δε" ποσιβλεσ" ριεσγοσ" αµβιενταλεσ" εν" λοσ" λυγαρεσ" δε" λασ" οβρασ" δε"
χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ο"µαντενιµιεντο."

8.1.3 ∆εφινιχιονεσ"

8.1.3.1 Χατ〈στροφε"

Αχοντεχιµιεντο" νο" δεσεαδο" θυε" χαυσα" δα〉οσ" α" γραν" εσχαλα" α" υν" γραν" νµερο" δε"
περσονασ"ψ/ο"ζονασ,"δε"µεδιανα"α"γραν"εξτενσι⌠ν."

8.1.3.2 Ριεσγο"Ποτενχιαλ"

Χονδιχι⌠ν"δε" λα"νατυραλεζα"ο"ελεµεντοσ"δε" λασ" αχτιϖιδαδεσ,"προδυχτοσ"ο" σερϖιχιοσ"δε"
υνα"οργανιζαχι⌠ν"θυε"πρεσενταν"υν"ποσιβλε"πελιγρο"εξτρεµο"παρα" ιντεραχτυαρ"χον" λασ"
περσονασ"ο"ελ"αµβιεντε"χαυσανδο"δα〉οσ"ο"χατ〈στροφεσ."

8.1.4 Ρεφερενχιασ"

Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ."

8.1.5 Ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

8.1.5.1 Συπερϖισορ"δε"Προτεχχι⌠ν"Αµβιενταλ"

Εσ"ελ"προφεσιοναλ"δε"Εµπρεσα"Χοντρατιστα"ενχαργαδα"δε"λα"χονστρυχχι⌠ν"δε"λα"οβρα"ο"δε"
Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." δυραντε" λα" φασε" δε" οπεραχι⌠ν," θυε" τιενε" λα" ρεσπονσαβιλιδαδ" δε" λα"
αδµινιστραχι⌠ν"δελ"Σιστεµα"δε"Γεστι⌠ν"Αµβιενταλ"ϖεριφιχανδο"λα"χορρεχτα"απλιχαχι⌠ν"δε"
λοσ"προγραµασ"ψ/ο"προχεδιµιεντοσ"χοντενιδοσ"εν"ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ."

8.1.5.2 Ρεσιδεντε"δε"Οβρα"

Προφεσιοναλ"νοµβραδο"χοµο"ρεσπονσαβλε"δε"λα"αδεχυαδα"εϕεχυχι⌠ν"δε"λασ"οβρασ."
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8.1.6 Προχεδιµιεντο."

8.1.6.1 Γενεραλιδαδεσ."

Λοσσ"ριεσγοσ"πυεδεν"σερ"ιδεντιφιχαδοσ"ψ"εϖαλυαδοσ"αντεσ"δε"λα"εϕεχυχι⌠ν"δε"λασ"οβρασ"ο"
δυραντε" λα" εϕεχυχι⌠ν" δε" λασ" µισµασ," σοβρε" τοδο" αντε" ινµινεντεσ" ριεσγοσ" νο"
χοντεµπλαδοσ" εν" ελ" ΠΜΑ" ο" ελ" Πλαν" δε" Χοντινγενχιασ" δε" λα" εµπρεσα" αχτυαλµεντε"
ϖιγεντε."

8.1.6.2 Ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ."

Ελ" Συπερϖισορ" δε" Σεγυριδαδ" ψ" Αµβιεντε," εσταβλεχερ〈" υνα" λιστα" δε" λοσ" Ριεσγοσ"
Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ,"υτιλιζανδο"λασ"φυεντεσ"δε"ινφορµαχι⌠ν"σιγυιεντεσ:"

‚ Λα" ρεϖισι⌠ν" δε" δατοσ" ψ" αντεχεδεντεσ" δε" αχχιδεντεσ" ε" ινχιδεντεσ" αντεριορµεντε"
οχυρριδοσ"εν"οβρασ"σιµιλαρεσ."

‚ Ρεσυλταδοσ"δε"λασ"ινσπεχχιονεσ"περι⌠διχασ"εν"λασ"οβρασ."
‚ Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."
‚ Ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"Ιµπαχτοσ"ψ"Πλαν"δε"Μανεϕο"Αµβιενταλ."
‚ ∆οχυµεντοσ"δε"εϖαλυαχι⌠ν"ψ"οτροσ"θυε"σε"δισπονγα"εν"λα"εµπρεσα."

Ελ"Συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε"πυεδε"ταµβιν" ιδεντιφιχαρ"ριεσγοσ"αµβιενταλεσ"
δυραντε" λα"εϕεχυχι⌠ν"δε"οβρασ" σοβρε" τοδο" σι" σε"πρεσενταν" ιµπαχτοσ"θυε"νο"ηαν" σιδο"
χοντεµπλαδοσ" εν" εστυδιοσ" πρεχεδεντεσ." Εν" εστοσ" χασοσ" τοµαρ〈" αχχι⌠ν" ινµεδιατα" σι"
εστ〈ν"χοντεµπλαδοσ"εν"ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"ϖιγεντε,"εν"χασο"χοντραριο,"απλιχαρ〈"ελ"
προχεδιµιεντο"δε"εϖαλυαχι⌠ν," χαλιφιχαχι⌠ν"ψ"δισε〉αρ〈"υν"προχεδιµιεντο"εσπεχφιχο"δε"
χοντινγενχια"νο"πρεϖιστα"πορ"λασ"χονδιχιονεσ"δε"ριεσγο"ιδεντιφιχαδα"εν"λα"οβρα."

Σι" Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."νο" χοντασε" χον"υν"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ,"ελ"χοντρατιστα"δεβερ〈"
ελαβοραρ" υνο," ελ" µισµο" θυε" δεβερ〈" σερ" ϖαλιδαδο" ψ" αυτοριζαδο" πορ" ελ" Συπερϖισορ" δε"
Προτεχχι⌠ν"Αµβιενταλ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."

8.1.6.3 Ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"λοσ"Χριτεριοσ"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"

Ελ"συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε"(Χοντρατιστα)"εν"χοορδιναχι⌠ν"χον"ελ"Συπερϖισορ"
δε"Προτεχχι⌠ν"Αµβιενταλ" (Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α.),"εσταβλεχεν"υνα" λιστα"δε" λοσ" χριτεριοσ"δε"
εϖαλυαχι⌠ν"παρα"χαλιφιχαρ"λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ."

8.1.6.4 Εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"

Ελ" Συπερϖισορ" δε" Σεγυριδαδ" ψ" Αµβιεντε" (Χοντρατιστα)," εϖαλυαρ〈" λα" λιστα" δε" Ριεσγοσ"
Αµβιενταλεσ" Ποτενχιαλεσ," σεγν" λοσ" χριτεριοσ" δε" εϖαλυαχι⌠ν." Υν" Ριεσγο" Αµβιενταλ"
Ποτενχιαλ" σε" ινχλυιρ〈" εν" ελ" Πλαν" δε" Χοντινγενχιασ" χυανδο" εν" λα" εϖαλυαχι⌠ν" δ" χοµο"
ρεσυλταδο:"Υνα"χαλιφιχαχι⌠ν"!Μυψ"Αλτα∀"ο"!Αλτα∀"⌠"δοσ"χαλιφιχαχιονεσ"!Μεδια∀."

8.1.6.5 Ρεϖισι⌠ν"

Ελ" Ρεσπονσαβλε" δε" λα" Οβρα" ο" Ρεσιδεντε" δε" Οβρα" ρεϖισαρ〈" λοσ" Ριεσγοσ" Αµβιενταλεσ"
εσταβλεχιδοσ" ψ" σολιχιταρ〈ν," σι" εσ" νεχεσαριο," λοσ" χαµβιοσ" αλ" Συπερϖισορ" δε" Σεγυριδαδ" ψ"
Αµβιεντε."
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8.1.6.6 Πρεπαραχι⌠ν"δελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"

Λυεγο"δε"λα"ρεϖισι⌠ν,"ελ"Συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε,"πρεπαραρ〈"λα"λιστα"φιναλ"δε"
λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ."

Εστα"λιστα"δεβερ〈"σερ"χοτεϕαδα"χον"λοσ"ινχλυιδοσ"εν"ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"ϖιγεντε"εν"
λα"εµπρεσα,"εν"χυψο"χασο"σε"απλιχαρ〈"ελ"ϖιγεντε."Σι"εστε"νο"εσ"ελ"χασο"σε"ελαβοραρ〈"υν"
προχεδιµιεντο"εσπεχφιχο"παρα"λα"χοντινγενχια"νο"πρεϖιστα"πορ"λασ"χονδιχιονεσ"δε"ριεσγο"
ιδεντιφιχαδα"εν"λασ"οβρα."

8.1.6.7 Αχτυαλιζαχι⌠ν"

Λα" λιστα" δε"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ" δεβε" σερ" αχτυαλιζαδα" πορ" λο"µενοσ" χαδα" α〉ο" πορ" ελ"
Συπερϖισορ"δε"Μεδιο"Αµβιεντε"ο"χυανδο" λασ"εταπασ"δε" λα"οβρα"ασ" λο"εξιϕα,"απλιχανδο"
παρα"ελλο" λο"εσταβλεχιδο"εν"ελ"πρεσεντε"προχεδιµιεντο."Λοσ"προχεδιµιεντο"εσπεχφιχοσ"
δε"χοντινγενχιασ"νο"πρεϖιστασ"παρα" λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"δεβεν"σερ"εντρεγαδοσ"αλ"
ϑεφε" δε" Πρεϖενχι⌠ν" δε" Ριεσγοσ" δε" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." παρα" συ" ρεϖισι⌠ν" ε" ινχλυιρ"
εξπεριενχιασ"εν"βασε"α"σιµυλαχροσ"ψ"αχχιδεντεσ"αµβιενταλεσ."

8.1.7 ∆ιστριβυχι⌠ν"ψ"αρχηιϖο"

Λα"εϖαλυαχι⌠ν"δε"λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ"εσ"διστριβυιδα"αλ"Ρεσπονσαβλε"δε"
Οβρα,"παρα"συ"ρεϖισι⌠ν."

Λα"λιστα"δε"λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ,"συ"εϖαλυαχι⌠ν"ψ"λα"λιστα"φιναλ"δε"ελλοσ"σον"
αρχηιϖαδασ"εν"λα"Οφιχινα"δε"λα"Συπερϖισι⌠ν"δε"Μεδιο"Αµβιεντε."

8.1.8 Φορµατοσ"

‚ Λιστα"δε"λοσ"Χριτεριοσ"παρα"εϖαλυαρ"λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"
‚ Χαρτιλλα"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ."
" "
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Ταβλα"Ν≡"82:"Λιστα"δε"Χριτεριοσ"παρα"εϖαλυαρ"λοσ"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"
Α."Ποτενχιαλ"δε"µυερτεσ

Μυψ"Αλτα" Μ〈σ"δε"10
Αλτα" Εντρε"3"ψ"10
Μεδια" 2"
Βαϕα" 1"

Β."Προβαβιλιδαδ
Μυψ"Αλτα" Προβαβιλιδαδ"δε"75%"α"100%
Αλτα" Προβαβιλιδαδ"δε"40%"α"75%
Μεδια" Προβαβιλιδαδ"δε"25%"α"40%
Βαϕα" Προβαβιλιδαδ"δε"0%"α"25%

Χ."Ποτενχιαλ"δε"δεστρυχχι⌠ν"! Ραδιο"δε"Αχχι⌠ν
Μυψ"Αλτα" Αλ"νιϖελ"Ναχιοναλ
Αλτα" Αλ"νιϖελ"δεπαρταµενταλ

Μεδια" Αλ"νιϖελ"προϖινχιαλ
Βαϕα" Σολο"εν"λα"λοχαλιδαδ

∆."Χοστο"δε"ρεµεδιαχι⌠ν

Μυψ"Αλτα" Ιµποσιβλε"(µ〈σ"δε"9"µιλλονεσ"δε"δ⌠λαρεσ)
Αλτα" Προβαβλε"(εντρε"6"α"9"µιλλονεσ"δε"δ⌠λαρεσ)
Μεδια" Ποσιβλε"("εντρε"2"α"6"µιλλονεσ"δε"δ⌠λαρεσ)
Βαϕα" ∆ε"τοδασ"µανερασ"ρεαλιζαβλε"(µενοσ"δε"2"µιλλονεσ"δε"δ⌠λαρεσ)"

Ε."Τιεµπο"δε"ρεποσιχι⌠ν"δε"περϕυιχιοσ"αµβιενταλεσ

Μυψ"Αλτα" Μ〈σ"δε"1"α〉ο
Αλτα" Εντρε"8"α"12"µεσεσ

Μεδια" Εντρε"6"α"8"µεσεσ

Βαϕα" Μενοσ"δε"6"µεσεσ

Φ."∆α〉οσ"εν"λα"σαλυδ"δε"λασ"περσονασ
Μυψ"Αλτα" Ινχαπαχιδαδ"φσιχα"ιρρεµεδιαβλε"εν"80%"δε"λοσ"ηεριδοσ."
Αλτα" Ινχαπαχιδαδ"φσιχα"ιρρεµεδιαβλε"εντρε"50%"ψ"80%"δε"λοσ"ηεριδοσ.
Μεδια" Ινχαπαχιδαδ"φσιχα"ιρρεµεδιαβλε"εντρε"25%"ψ"50%"δε"λοσ"ηεριδοσ.
Βαϕα" Ινχαπαχιδαδ"φσιχα"ιρρεµεδιαβλε"εν""µενοσ"δελ"25%"δε"λοσ"ηεριδοσ.

Γ."Ποτενχιαλ"δε"δεστρυχχι⌠ν"δελ"Μεδιο"Αµβιεντε"δε"λα"ζονα"ψ"αλρεδεδορεσ"
Μυψ"Αλτα" Αλτεραχι⌠ν"τοταλ"δελ"Εχοσιστεµα" Ιρρεπαραβλε"(100%)"
Αλτα" Αλτεραχι⌠ν"ιντενσα"δελ"η〈βιτατ" Ιρρεπαραβλε"(ηαστα"80%)"
Μεδια" Αλτεραχι⌠ν"παρχιαλ"δελ"η〈βιτατ" Ιρρεπαραβλε"(ηαστα"40%)."
Βαϕα" Αλτεραχι⌠ν"µενορ"δελ"η〈βιτατ" Ιρρεπαραβλε"(ηαστα"10%)."
" "
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Ταβλα"Ν≡"83:"Χαρτιλλα"δε"Εϖαλυαχι⌠ν"δε"Ριεσγοσ"Αµβιενταλεσ"Ποτενχιαλεσ"
Ριεσγο"Αµβιενταλ"Ποτενχιαλ" Αχτιϖιδαδ"ρελαχιοναδα"ο"φεν⌠µενο"

νατυραλ"
Ιµπαχτο"αµβιενταλ

Λοχαλιζαχι⌠ν"
Χριτεριοσ" Χατεγορα Ραζονεσ"
Α."Ποτενχιαλ"δε"µυερτεσ (""")"Μυψ"Αλτα

(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

Β."Προβαβιλιδαδ" (""")"Μυψ"Αλτα
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

Χ."Ποτενχιαλ"δε"∆εστρυχχι⌠ν" (""")"Μυψ"Αλτα
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

∆."Χοστοσ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν" (""")"Μυψ"Αλτα
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

Ε."Τιεµποσ"δε"ρεποσιχι⌠ν"δε"περϕυιχιοσ"
αµβιενταλεσ"

(""")"Μυψ"Αλτα
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

Φ."∆α〉ο"α"λα"σαλυδ"δε"περσονασ" (""")"Μυψ"Αλτα
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

Γ."Ποτενχιαλ"δε"δεστρυχχι⌠ν"δελ"Μεδιο"
Αµβιεντε"δε"λα"ζονα"ψ"αλρεδεδορεσ"

(""")"Μυψ"Αλτα
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

Ρεσυλταδο" Χαντιδαδεσ
(""")"Μυψ"Αλτα"
(""")"Αλτα"
(""")"Μεδια"
(""")"Βαϕα"

" Ριεσγο"Αµβιενταλ
Σι"(""")"""""""""""Νο"(""")"

Πρεπαραδο"πορ:______________""""Ρεϖισαδο"πορ:_____________________"

Φεχηα:"________________" Φεχηα:"_______________________"

Ρεϖισαδο"πορ:"_________________" Φεχηα:____________________"
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8.2 Προχεδιµιεντο" παρα" µανεϕο" δε" ρεσιδυοσ" δοµστιχοσ" ο" νο"
πελιγροσοσ"ε"ινδυστριαλεσ"ο"πελιγροσοσ"

8.2.1 Οβϕετιϖο"

Εστε"προχεδιµιεντο"σε"ενµαρχα"εν"ελ"Πλαν"δε"Μανεϕο"δε"Ρεσιδυοσ"Σ⌠λιδοσ"δε"Λυζ"δελ"
Συρ" ψ" εσ" ελαβοραδο" παρα" δεσχριβιρ" ελ" χοντρολ" δε" µανεϕο" ψ" δισποσιχι⌠ν" φιναλ" δε" λοσ"
δεσεχηοσ"δοµστιχοσ,"ινδυστριαλεσ"(χονταµιναδοσ"ψ"νο"χονταµιναδοσ)"θυε"σε"γενερεν"
δυραντε"λα"εϕεχυχι⌠ν"δελ"προψεχτο."

8.2.2 Αλχανχε"

Εστε" προχεδιµιεντο" σε" απλιχαρ〈" εν" χασο" θυε" σε" ρεθυιερα" αλ" ρεαλιζαρσε" ελ" χοντρολ" δελ"
ρεχοϕο"δε"δεσεχηοσ"δοµστιχοσ"ε" ινδυστριαλεσ,"ασ"χοµο"παρα"ελ"µανεϕο"ψ"δισποσιχι⌠ν"
φιναλ"α"υν"Ρελλενο"Σανιταριο"αυτοριζαδο"πορ"λα"αυτοριδαδ"χοµπετεντε."

8.2.3 ∆εφινιχιονεσ"

8.2.3.1 Χοντρολ"ψ"ρεχολεχχι⌠ν"δε"δεσεχηοσ"δοµστιχοσ"ε"ινδυστριαλεσ."

Εσ" λα" αχχι⌠ν" δε" ϖεριφιχαρ" θυε" ελ" ρεχοϕο" ψ" δισποσιχι⌠ν" δε" λοσ" δεσεχηοσ" δοµστιχοσ" ε"
ινδυστριαλεσ" σε" ρεαλιχεν"δε"αχυερδο"α" λο"διχταδο"πορ"εστε"προχεδιµιεντο" ψ"θυε"στοσ"
σεαν"δεποσιταδοσ"εν"ελ"λυγαρ"δεσιγναδο."

8.2.3.2 ∆εσεχηοσ"∆οµστιχοσ"

Ματεριαλεσ" δεσεχηαδοσ" δε" λασ" οπεραχιονεσ" ψ" δυραντε" λα" εϕεχυχι⌠ν" δε" οβρασ"
χονταµιναδοσ" ψ" νο" χονταµιναδοσ" χοµπυεστοσ" β〈σιχαµεντε" πορ" ρεσιδυοσ" οργ〈νιχοσ,"
παπελεσ," χαρτονεσ," λατασ" ϖαχασ," ενϖασεσ" δε" πλ〈στιχο" ψ" τραποσ" νο" χονταµιναδοσ" χον"
ελεµεντοσ"πελιγροσοσ."

8.2.3.3 ∆εσεχηοσ"Ινδυστριαλεσ"

Ματεριαλεσ" δεσεχηαδοσ" δε" λασ" οπεραχιονεσ" ψ" δυραντε" λα" εϕεχυχι⌠ν" δε" οβρασ,"
χοµπυεστοσ"β〈σιχαµεντε"πορ" ρεσιδυοσ"δε"µεταλεσ,"µαδερασ,"παπελεσ,"χαρτονεσ," λατασ"
ϖαχασ,"ενϖασεσ"δε"πλ〈στιχο"ψ"τραποσ"χονταµιναδοσ"χον"σολϖεντεσ"ο"ηιδροχαρβυροσ."

8.2.4 Ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

8.2.4.1 Συπερϖισορ" δε" λα" εµπρεσα" χοντρατιστα," ενχαργαδα" δελ" ρεχοϕο"
πβλιχο"δε"δεσεχηοσ."

Ελ" συπερϖισορ" δε" λα" εµπρεσα" χοντρατιστα," ενχαργαδα" δελ" ρεχοϕο" πβλιχο" δε" δεσεχηοσ,"
δεβε"µαντενερ" αχτυαλιζαδο" ελ" πλανο" δε" υβιχαχι⌠ν" δε" λοσ" δεπ⌠σιτοσ" δε" δεσεχηοσ" δελ"
λυγαρ" δε" λα" οβρα." Ασιµισµο," δεβερ〈" ασεγυραρ" θυε" συ" περσοναλ" χυµπλα" χον" εστε"
προχεδιµιεντο"ψ"φιρµαρ"λοσ"φορµατοσ"χορρεσπονδιεντεσ"λυεγο"δε"λασ"ινσπεχχιονεσ."

Ελ"συπερϖισορ"δε"λα"εµπρεσα"χοντρατιστα"δεβε"δαρ"λα"χαπαχιταχι⌠ν"αλ"περσοναλ"ενχαργαδο"
δελ"µανεϕο"ψ"δισποσιχι⌠ν"φιναλ"δε"δεσεχηοσ."
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8.2.4.2 Περσοναλ"δε"Λιµπιεζα"ψ"Ρεχοϕο"δε"∆εσεχηοσ"

Εστε"περσοναλ"δεβε"χολοχαρ"εν" λοσ" λυγαρεσ"δεσιγναδοσ"πρεどεσταβλεχιδοσ," λοσ"δεπ⌠σιτοσ"
ϖαχοσ" δε" δεσεχηοσ" δοµστιχοσ" ε" ινδυστριαλεσ" ψ" δεσεχηοσ" ινδυστριαλεσ" χονταµιναδοσ"
χον" ελεµεντοσ" πελιγροσοσ," ρεχογερ" λοσ" δεσεχηοσ," τρανσπορταρλοσ" ψ" δισπονερλοσ" εν" λοσ"
λυγαρεσ"δεσιγναδοσ"παρα"δισποσιχι⌠ν"φιναλ"εν"ελ"Ρελλενο"Σανιταριο"ο"Ρελλενο"Ινδυστριαλ."Ελ"
µισµο"περσοναλ"δεβε"ρεπορταρ"αλ"συπερϖισορ"δε"λα"εµπρεσα"χοντρατιστα"ψ"εστε"α"συ"ϖεζ"αλ"
Συπερϖισορ"δε" λα"Εµπρεσα"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."ελ"ϖολυµεν"ψ"πεσο"θυε"χορρεσπονδα"α" λοσ"
δεσεχηοσ" χονταµιναδοσ" αλµαχεναδοσ" εν" ελ" Ρελλενο" δε" Σεγυριδαδ" δε" αχυερδο" αλ"
φορµατο" εσταβλεχιδο" !Μανιφιεστο" δε" Μανεϕο" δε" Ρεσιδυοσ" Σ⌠λιδοσ" παρα" λοσ" Ρεσιδυοσ"
Πελιγροσοσ.∀"

8.2.4.3 Συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε"(Χοντρατιστα)"

Εσ"ελ"προφεσιοναλ"δεσιγναδο"πορ" λα"εµπρεσα"χοντρατιστα"θυιεν"αδεµ〈σ"τιενε"α"συ"χαργο"
λα"ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"ριεσγοσ"αµβιενταλεσ"ποτενχιαλεσ."

Ταµβιν" εσ" ελ" ρεσπονσαβλε" δε" ϖεριφιχαρ" θυε" λα" ρεχοπιλαχι⌠ν," τρανσπορτε" ψ" δισποσιχι⌠ν"
φιναλ"σεα"ρεαλιζαδο"πορ"υνα"ΕΠΣどΡΣ"αχρεδιταδα"πορ"∆ΙΓΕΣΑ."

8.2.4.4 Ρεσιδεντε"δε"Οβρα"

Προφεσιοναλ"νοµβραδο"πορ"ελ"Χοντρατιστα"ρεσπονσαβλε"δε" λα"αδεχυαδα"εϕεχυχι⌠ν"δε" λασ"
οβρασ."Εν"χασο"δε"οβρασ"διρεχταµεντε"εϕεχυταδασ"πορ"λα"εµπρεσα"εστα"ρεσπονσαβιλιδαδ"
ρεχαε"εν"περσοναλ"δε"λα"Γερενχια"δε"Ινγενιερα."

8.2.5 Προχεδιµιεντο."

8.2.5.1 Χολοχαχι⌠ν"δε"δεπ⌠σιτοσ"

∆εσεχηοσ"∆οµστιχοσ"ε"Ινδυστριαλεσ"νο"χονταµιναδοσ"

Ελ" περσοναλ" δε" λιµπιεζα," προχεδε" α" λα" χολοχαχι⌠ν" δε" χ⌠µο" µνιµο" υν" δεπ⌠σιτο" δε"
δεσεχηοσ"πορ"χαδα"πυντο"δε"υβιχαχι⌠ν."Εστοσ"σε"διστινγυεν"πορ"σερ"δε"χολορ"νεγρο:"

‚ Χολορ"νεγρο:"παρα"δεσεχηοσ"νο"πελιγροσοσ"χοµο"ρεσιδυοσ"οργ〈νιχοσ,"λατασ,"πλ〈στιχο"ψ"
ϖιδριο"(ρεσιδυοσ"ινοργ〈νιχοσ)"ψ"παρα"παπελεσ,"χαρτονεσ"ψ"οτροσ"(ρεσιδυοσ"ινοργ〈νιχοσ)"

∆εσεχηοσ"Ινδυστριαλεσ"χονταµιναδοσ"

Ελ" περσοναλ" δε" λιµπιεζα" προχεδε" α" λα" χολοχαχι⌠ν" δε" υν" δεπ⌠σιτο" δε" δεσεχηοσ"
χονταµιναδοσ"πορ"χαδα"πυντο"δε"υβιχαχι⌠ν."⊃στε"σε"διστινγυε"πορ"σερ"δε"χολορ"ροϕο."

8.2.5.2 Ρεχοϕο."Τρανσπορτε,"χλασιφιχαχι⌠ν"ψ"δισποσιχι⌠ν"δε"δεσεχηοσ."

∆εσεχηοσ"∆οµστιχοσ"ε"Ινδυστριαλεσ"νο"χονταµιναδοσ"

Ελ" περσοναλ" δε" Λιµπιεζα" δε" λα" εµπρεσα" χοντρατιστα," ρεχογε" λοσ" δεσεχηοσ" σεγν" ελ"
ηοραριο"εσταβλεχιδο"πορ"ελ"Συπερϖισορ"εν"χοορδιναχι⌠ν"χον"ελ"Ρεσιδεντε"δε"Οβρα."
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Σε"δεβε"ρεχογερ"εν"πριµερ"λυγαρ"λοσ"δεσεχηοσ"οργ〈νιχοσ"δελ"χιλινδρο"νεγρο."⊃στοσ"σερ〈ν"
ρεχολεχταδοσ" ψ" τρανσπορταδοσ" δεβιδαµεντε" ιδεντιφιχαδοσ" δε" µανερα" θυε" αλ" σερ"
δισπυεστοσ"εν"υν" ρελλενο" σανιταριο"θυε" χυεντε" χον" λα"δεβιδα" απροβαχι⌠ν"δε"∆ΙΓΕΣΑ,"
θυεδανδο"εν"ρεσπονσαβιλιδαδ"δελ"περσοναλ"δελ"ρελλενο"λα"απροπιαδα"δισποσιχι⌠ν"φιναλ"δε"
λοσ"ρεσιδυοσ."

Ελ"µανεϕο"δε"εστοσ"δεσεχηοσ"σερ〈ν"σιγυιενδο"εστριχταµεντε"λασ"νορµασ"παρα"ελ"υσο"δε"
Εθυιποσ"δε"Προτεχχι⌠ν"Περσοναλ."

∆εσεχηοσ"Ινδυστριαλεσ"χονταµιναδοσ"

Λοσ"δεσεχηοσ"χονταµιναδοσ"σον"ρεχογιδοσ"πορ"ελ"περσοναλ"δε" λιµπιεζα."Εστοσ"δεβερ〈ν"
σερ"ενχαπσυλαδοσ"δε"αχυερδο"α"λασ"ινδιχαχιονεσ"δε"λα"Εµπρεσα"ψ"λυεγο"τρανσπορταδοσ"αλ"
Ρελλενο"Ινδυστριαλ"παρα"συ"δισποσιχι⌠ν"φιναλ."

Εν" εστε" λυγαρ" δεβερ〈" σερ" εντρεγαδο" λοσ" δεσεχηοσ" ϖεριφιχανδο" συ" χοντενιδο," λασ"
χαραχτερστιχασ" δελ" µατεριαλ" ψ" ελ" ϖολυµεν" ο" πεσο," δε" αχυερδο" α" λο" σε〉αλαδο" εν" ελ"
φορµατο:"!Μανιφιεστο"δε"Μανεϕο"δε"Ρεσιδυοσ"Σ⌠λιδοσ∀"θυε"εσ"δε"χαρ〈χτερ"οβλιγατοριο."

Ελ"µανεϕο"δε"εστοσ"δεσεχηοσ"σερ〈ν"σιγυιενδο"εστριχταµεντε"λασ"νορµασ"παρα"ελ"υσο"δε"
Εθυιποσ"δε"Προτεχχι⌠ν"Περσοναλ."

8.2.5.3 Χοντρολ"δε"λοσ"προχεσοσ"

Ελ" συπερϖισορ" δε" λα" εµπρεσα" χοντρατιστα," ενχαργαδα" δελ" ρεχοϕο" δε" δεσεχηοσ," δεβε"
ασεγυραρσε"θυε"συ"περσοναλ"χυµπλα"χον"εστε"προχεδιµιεντο"δυραντε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"
ρεχοϕο," τρανσπορτε" ψ" δισποσιχι⌠ν" φιναλ" δε" δεσεχηοσ" δοµστιχοσ" ε" ινδυστριαλεσ" νο"
χονταµιναδοσ"ψ"δεσεχηοσ"ινδυστριαλεσ"χονταµιναδοσ."
" "
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8.3 Προχεδιµιεντο" παρα" µαντενιµιεντο" δε" εθυιπο" πεσαδο" ψ" δε"
τρανσπορτε."

8.3.1 Οβϕετιϖο"

Ελ"οβϕετιϖο"δελ"πρεσεντε"προχεδιµιεντο"εσ"ελ"δε"εσταβλεχερ" λασ"παυτασ"παρα"ρεαλιζαρ" λα"
αχτιϖιδαδεσ"δε"µαντενιµιεντο"δε"λοσ"εθυιποσ"πεσαδοσ"ψ"δε"τρανσπορτε"θυε"σε"υτιλιχε"εν"
λασ"οβρασ"χον"λα"γαραντα"δε"νο"προδυχιρ"χονταµιναχι⌠ν"αλ"µεδιο"αµβιεντε."

Ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"εσταβλεχε"υν"Πλαν"αντε"∆ερραµεσ"ψ"λο"ινδιχανδο"
εν"ελ"πρεσεντε"δοχυµεντο"σε"ενµαρχα"εν"διχηο"Πλαν."

8.3.2 Αλχανχε"

Εστε"προχεδιµιεντο"σε"απλιχαρ〈"εν"χασο"σε" ρεθυιερα"ψ"σερ〈"δε"απλιχαχι⌠ν"δε" τοδοσ" λοσ"
ρεσπονσαβλεσ"δε"λα"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"δε"λοσ"εθυιποσ"πεσαδοσ"ψ"δε"τρανσπορτε."

8.3.3 ∆εφινιχιονεσ"

8.3.3.1 Εθυιπο"Πεσαδο"

Εθυιπο" δε" µοϖιµιεντο" δε" τιερρασ," εξχαϖαχι⌠ν" ο" δε" χαργα" (γρα)" αχχιοναδο" χον" υν"
µοτορ"δε"χοµβυστι⌠ν"ιντερνα."

8.3.3.2 Εθυιπο"δε"Τρανσπορτε"

ςεηχυλο" θυε" σε" υτιλιχε" εν" λα" οβρα" ψ" θυε" σιρϖε" παρα" τρανσπορτε" δε" περσοναλ," χαργα" ο"
µατεριαλεσ"ψ"εθυιποσ"δεντρο"ηαχια"ο"δεσδε"ελ"λυγαρ"δε"λα"οβρα."

8.3.3.3 Ταλλερ"δε"Ρεπαραχιονεσ"

Εσταβλεχιµιεντο" εσπεχιαλιζαδο" παρα" ρεαλιζαρ" ταρεασ" δε" µαντενιµιεντο" α" λοσ" εθυιποσ"
πεσαδοσ"ψ"δε"τρανσπορτε"ψ"θυε"εστ〈ν"αχονδιχιοναδοσ"εσπεχιαλµεντε"παρα"εστα"ταρεασ"εν"
λυγαρεσ" φυερα" δελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" διρεχτα" δε" λασ" οβρασ." Εν" χασο" δε" δισπονερ" υνο"
δεντρο"δελ"〈µβιτο"δε" λα"οβρα"στε"δεβε"σερ"αχονδιχιοναδο"αδεχυαδαµεντε"ψ"χον" λασ"
µεδιδασ"δε"σεγυριδαδ"χοντρα"αχχιδεντεσ"ψ"δεσαστρεσ"αµβιενταλεσ."

8.3.4 Ρεφερενχιασ"

Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ."

8.3.5 Ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

8.3.5.1 Συπερϖισορ"δε"Φλοτα"Πεσαδα"

Ελ" Συπερϖισορ" δε" φλοτα" πεσαδα" εσ" λα" περσονα" θυε" τιενε" α" συ" χαργο" λα" ρεπαραχι⌠ν" ο"
αχονδιχιοναµιεντο"δε"λοσ"εθυιποσ"πεσαδοσ"ψ"δε"τρανσπορτε"χον"λα"φιναλιδαδ"θυε"οπερεν"
δεντρο"δε"λοσ"εστ〈νδαρεσ"⌠πτιµοσ"δε"ρενδιµιεντο."

126



"
127

8.3.5.2 Οπεραδορ"δελ"Εθυιπο"

Εσ"λα"περσονα"θυε"τιενε"α"συ"χαργο"λα"οπεραχι⌠ν"δελ"εθυιπο."Εσ"λα"περσονα"θυε"ρεπορταρ〈"
λασ"φαλλασ"δε"οπεραχι⌠ν"ψ"ρεαλιζαρ〈" λασ" ινσπεχχιονεσ"δε" λοσ"εθυιποσ"αντεσ"ψ"δεσπυσ"δε"
λασ"ϕορναδασ"δε"τραβαϕο"παρα"δετεχταρ"ποσιβλεσ"φυεντεσ"δε"χονταµιναχι⌠ν."

8.3.6 Ινστρυχχι⌠ν"

8.3.6.1 Μαντενιµιεντο"δε"Εθυιποσ."

Ελ" µαντενιµιεντο" δε" εθυιποσ" δεβερ〈" ρεαλιζαρσε" νιχαµεντε" εν" λοσ" ταλλερεσ" δε"
ρεπαραχιονεσ"αυτοριζαδοσ"πορ"ελ"Μυνιχιπιο"δελ"λυγαρ."Εστ〈"προηιβιδο"ρεαλιζαρ"εν"ελ"λυγαρ"
δε"λα"οβρα"ο"υν"〈ρεα"θυε"νο"ηαψα"σιδο"αχονδιχιοναδα"εσπεχιαλµεντε"παρα"εστασ"ταρεασ."

Ελ" Συπερϖισορ" δε" Ρεπαραχιονεσ" εσ" ελ" ενχαργαδο" δε" ρεχιβιρ" λοσ" εθυιποσ" θυε" σερ〈ν"
ιντερϖενιδοσ"ψ"εντρεγαρλοσ"α"λοσ"οπεραδορεσ"εν"χονδιχιονεσ"⌠πτιµασ"δε"οπεραχι⌠ν."

8.3.6.2 ∆ετεχχι⌠ν"δε"φαλλασ"ψ"φυεντεσ"δε"χονταµιναχι⌠ν."

Λοσ"οπεραδορεσ"δε" λοσ"εθυιποσ,"σον" λοσ"ενχαργαδοσ"δε"ρεπορταρ"φαλλασ"δε"οπεραχι⌠ν"δε"
λοσ" εθυιποσ" πεσαδοσ" ψ" δε" τρανσπορτε" παρα" λο" χυαλ" δεβερ〈ν" ινσπεχχιοναρ" λοσ" εθυιποσ"
αντεσ"ψ"δεσπυσ"δε"συ" ϕορναδα"δε"τραβαϕο"ϖεριφιχανδο" λα"εστανθυειδαδ"δε" λοσ"σιστεµασ"
δε"αχειτεσ"ψ"λυβριχαντεσ,"σιστεµα"δε"χοµβυστιβλε,"σιστεµασ"ηιδρ〈υλιχοσ,"ετχ."παρα"λο"θυε"
δεβερ〈" λλεναρ" ελ" φορµυλαριο" δε" ςεριφιχαχι⌠ν" δε" Οπεραχι⌠ν" δε" Εθυιπο" Πεσαδο" ψ" δε"
Τρανσπορτε."

8.3.6.3 Λιµπιεζα"ψ"λαϖαδο"δε"Εθυιποσ."

Λα" λιµπιεζα" ψ" λαϖαδο" δε" εθυιποσ" δεβερ〈ν" ρεαλιζαρσε" νιχαµεντε" εν" λοσ" ταλλερεσ" δε"
µαντενιµιεντο."Εστ〈"προηιβιδο"ρεαλιζαρ"εν"ελ" λυγαρ"δε" λα"οβρα"ο"υν"〈ρεα"θυε"νο"ηαψα"
σιδο"αχονδιχιοναδα"εσπεχιαλµεντε"παρα"εστα"ταρεα."

Ελ"οπεραδορ"εσ"ελ"ρεσπονσαβλε"δε"ϖεριφιχαρ"θυε"λα"λιµπιεζα"δε"λοσ"εθυιποσ"σε"ρεαλιχε"σιν"
ριεσγο"δε"χονταµιναχι⌠ν"α"λασ"αγυασ"ο"ελ"συελο"δελ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια"διρεχτα"δε"λα"οβρα."

Ταβλα"Ν≡"84:"ςεριφιχαχι⌠ν"δε"οπεραχι⌠ν"δε"εθυιπο"πεσαδο"ψ"δε"τρανσπορτε"
Φεχηα:"
Χ⌠διγο"δελ"Εθυιπο:"
Νοµβρε"δελ"οπεραδορ:"

Σιστεµα" Χονφορµε Νο"χονφορµε Χοµενταριοσ"
Σιστεµα"δε"χοµβυστιβλε "
Σιστεµα"δε"Λυβριχαχι⌠ν "
Σιστεµα"Ηιδρ〈υλιχο" "
Οτροσ" "
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8.4 Προχεδιµιεντο"παρα"ρεµεδιαχι⌠ν"δε"συελοσ,"εν"χασο"δε"αχχιδεντεσ"
αµβιενταλεσ."

8.4.1 Οβϕετιϖο"

Ελ" οβϕετιϖο" δε" εστε" προχεδιµιεντο" εσ" ελ" δε" δαρ" λασ" παυτασ" παρα" λασ" αχχιονεσ" δε"
ρεµεδιχι⌠ν"δε"συελοσ"εν"λοσ"χασοσ"θυε"φυεραν"χονταµιναδασ"αχχιδενταλµεντε"δυραντε"
λα"εϕεχυχι⌠ν"δε"τραβαϕοσ"δυραντε"λασ"οβρασ."

8.4.2 Αλχανχε"

Εστε"προχεδιµιεντο"σερ〈"απλιχαδο,"εν"χασο"σε"ρεθυιερα,"πορ"ελ"περσοναλ"θυε"δεσιγνε"ελ"
Συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε"παρα"ρεαλιζαρ"λασ"λαβορεσ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν"δε"συελοσ."

8.4.3 ∆εφινιχιονεσ"

8.4.3.1 Συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε"

Εσ" ελ" προφεσιοναλ" ενχαργαδο" πορ" παρτε" δε" λα" εµπρεσα" χοντρατιστα" δε" ϖεριφιχαρ" ελ"
χυµπλιµιεντο" ψ" απλιχαχι⌠ν" δελ" Πλαν" δε" Μανεϕο" Αµβιενταλ" ψ" µεδιδασ" δε" µιτιγαχι⌠ν"
δυραντε"λα"εϕεχυχι⌠ν"δε"λα"οβρα."

8.4.3.2 Περσοναλ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν"

Περσοναλ" ο" χοµπα〉α" χονσυλτορα" εσπεχιαλιζαδα" εν" ρεαλιζαρ" λα" ρεµεδιαχι⌠ν" δε" συελοσ"
λλεϖ〈νδολο"α"νιϖελεσ"δε"χαλιδαδ"νορµαλεσ"ψ"σιµιλαρεσ"α"λασ"δε"λα"λνεα"βασε."

8.4.3.3 Χονταµιναχι⌠ν"δε"συελοσ"

Χυανδο" λοσ" συελοσ" ηαν" σιδο" χονταµιναδοσ" πορ" ηιδροχαρβυροσ" χον" νιϖελεσ" δε"
χονχεντραχι⌠ν" πορ" ενχιµα" δε" λοσ" ϖαλορεσ" µ〈ξιµοσ" περµισιβλεσ" εσπεχιφιχαδοσ" εν" ελ"
∆εχρετο"Συπρεµο"Ν°"002ど2013どΜΙΝΑΜ"Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"Αµβιενταλ"παρα"Συελο."

Ταβλα"Ν≡"85:"∆εχρετο"Συπρεµο"Ν°"002┽2013┽ΜΙΝΑΜ"Εστ〈νδαρεσ"δε"Χαλιδαδ"
Αµβιενταλ"παρα"Συελο"

Ν°" Παρ〈µετροσ Υσοσ"δελ"Συελο Μτοδο"δε"
ενσαψο""Συελο"

Αγρχολα"
Συελο"Ρεσιδενχιαλ/"

Παρθυεσ"
Συελο"Χοµερχιαλ/"

Ινδυστριαλ/"Εξτραχτιϖοσ"
Ι" Οργ〈νιχοσ" " "
1" Βενχενο"(µγ/κγ"ΜΣ)" 0,03" 0,03 0,03 ΕΠΑ"8260どΒ"

ΕΠΑ"8021どΒ"
2" Τολυενο"(µγ/κγ"ΜΣ)" 0,37" 0,37 0,37 ΕΠΑ"8260どΒ"

ΕΠΑ"8021どΒ"
3" Ετιλβενχενο"(µγ/κγ"

ΜΣ)"
0,082" 0,082 0,082 ΕΠΑ"8260どΒ"

ΕΠΑ"8021どΒ"
4" Ξιλενο"(µγ/κγ"ΜΣ) 11" 11 11 ΕΠΑ"8260どΒ"

ΕΠΑ"8021どΒ"
5" Ναφταλενο"(µγ/κγ"ΜΣ)" 0,1" 0,6 22 ΕΠΑ"8260どΒ"
6" Φραχχι⌠ν"δε"

ηιδροχαρβυροσ"Φ1"(Χ5ど
Χ10)"(µγ/κγ"ΜΣ)"

200" 200 500 ΕΠΑ"8015どΒ

7" Φραχχι⌠ν"δε" 1"200" 1"200 5"000 ΕΠΑ"8015どΜ
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Ν°" Παρ〈µετροσ Υσοσ"δελ"Συελο Μτοδο"δε"
ενσαψο""Συελο"

Αγρχολα"
Συελο"Ρεσιδενχιαλ/"

Παρθυεσ"
Συελο"Χοµερχιαλ/"

Ινδυστριαλ/"Εξτραχτιϖοσ"
ηιδροχαρβυροσ"Φ2"(Χ10ど
Χ28)"(µγ/κγ"ΜΣ)"

8" Φραχχι⌠ν"δε"
ηιδροχαρβυροσ"Φ3"(Χ28ど
Χ40)"(µγ/κγ"ΜΣ)"

3"000" 3"000 6"000 ΕΠΑ"8015ど∆

9" Βενζο(α)"πιρενο"
(µγ/κγ"ΜΣ)""

0,1" 0,7 0,7 ΕΠΑ"8270ど∆

10" Βιφενιλοσ"πολιχλοραδοσ"ど"
ΠΧΒ"(µγ/κγ"ΜΣ)"

0,5" 1,3 33 ΕΠΑ"8270ど∆

11" Αλδριν"(µγ/κγ"ΜΣ)"(1)"" 2" 4 10 ΕΠΑ"8270ど∆
12" Ενδρν"(µγ/κγ"ΜΣ)"(1)" 0,01" 0,01 0,01 ΕΠΑ"8270ど∆
13" ∆∆Τ"(µγ/κγ"ΜΣ)"(1)" 0,7" 0,7 12 ΕΠΑ"8270ど∆
14" Ηεπταχλορο"(µγ/κγ"

ΜΣ)"(1)"
0,01" 0,01 0,01 ΕΠΑ"8270ど∆

ΙΙ"" Ινοργ〈νιχοσ " "
15" Χιανυρο"λιβρε"(µγ/κγ"

ΜΣ)"
0,9" 0,9 8 ΕΠΑ"9013ど

Α/ΑΠΗΑΑΩ
ΩΑΩΕΦ"
4500"ΧΝ"Φ"

16" Αρσνιχο"τοταλ"(µγ/κγ"
ΜΣ)"(2)"

50" 50 140 ΕΠΑ"3050どΒ"
ΕΠΑ"3051"

17" Βαριο"τοταλ"(µγ/κγ"ΜΣ)"
(2)"

750" 500 2"000 ΕΠΑ"3050どΒ"
ΕΠΑ"3051"

18" Χ〈δµιο"τοταλ"(µγ/κγ"
ΜΣ)"(2)"

1,4" 10 22 ΕΠΑ"3050どΒ"
ΕΠΑ"3051"

19" Χροµο"ςΙ"(µγ/κγ"ΜΣ)" 0,4" 0,4 1,4 ∆ΙΝ"19734
20" Μερχυριο"τοταλ"(µγ/κγ"

ΜΣ)"(2)"
6,6" 6,6 24 ΕΠΑ"7471どΒ

21" Πλοµο"τοταλ"(µγ/κγ"
ΜΣ)"(2)"

70" 140 1"200 ΕΠΑ"3050どΒ"
ΕΠΑ"3051"

ΕΠΑ:"Ενϖιρονµενταλ"Προτεχτιον"Αγενχψ"(Αγενχια"δε"Προτεχχι⌠ν"Αµβιενταλ"δε"λοσ"Εσταδοσ"Υνιδοσ)"
∆ΙΝ:"Γερµαν"Ινστιτυτε"φορ"Στανδαρδιζατιον"
ΜΣ:"µατερια"σεχα"α"105"Χ°,"εξχεπτο"παρα"χοµπυεστοσ"οργ〈νιχοσ"ψ"µερχυριο"νο"δεβε"εξχεδερ"40"°Χ,"παρα"χιανυρο"λιβρε"
σε"δεβε"ρεαλιζαρ"ελ"σεχαδο"δε"µυεστρα"φρεσχα"εν"υνα"εστυφα"α"µενοσ"δε"10"°Χ"πορ"4"δασ."Λυεγο"δε"σεχαδα"λα"µυεστρα"
δεβε"σερ"ταµιζαδα"χον"µαλλα"δε"2"µµ."Παρα"ελ"αν〈λισισ"σε"εµπλεα"λα"µυεστρα"ταµιζαδα"<"2µµ."

8.4.4 Ρεφερενχιασ"

Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ."

8.4.5 Ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

8.4.5.1 Συπερϖισορ"δε"Σεγυριδαδ"ψ"Αµβιεντε"

Εσ"ελ"προφεσιοναλ"ενχαργαδο"δε"ϖεριφιχαρ"ελ"χυµπλιµιεντο"ψ"απλιχαχι⌠ν"δελ"προχεδιµιεντο"
δε" ρεµεδιαχι⌠ν." Τιενε" α" συ" χαργο" ϕυνταµεντε" θυε" χον" ελ" Γερεντε" δε" Οβρα" λα"
χοντραταχι⌠ν"ο"δεσιγναχι⌠ν"δελ"περσοναλ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν."
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8.4.5.2 Περσοναλ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν"

Περσοναλ"ο" χοµπα〉α" χονσυλτορα"θυε" ρεαλιζαρ〈" λα" ρεµεδιαχι⌠ν"δε" συελοσ"παρα" λο"θυε"
απλιχαρ〈ν" λοσ"προχεδιµιεντοσ"νεχεσαριοσ"παρα" λλεϖαρλοσ"α"νιϖελεσ"δε"χαλιδαδ"σιµιλαρεσ"α"
λασ"δε"λα"λνεα"βασε."

8.4.6 Προχεδιµιεντο"

8.4.6.1 Χοντενχι⌠ν"

Εν"χασο"δε"υν"δερραµε" τερρεστρε,"εσ"νεχεσαριο"ρεαλιζαρ" λαβορεσ"µανυαλεσ"ρ〈πιδασ"χον"
γρυποσ"δε"οβρεροσ,"δεβιδο"α"λασ"δεµορασ"εν"ελ"δεσπλαζο"δε"εθυιποσ"δε"µοϖιµιεντο"δε"
τιερρασ."

8.4.6.2 Ρεχυπεραχι⌠ν"δε"ηιδροχαρβυροσ"

Λυεγο"δε"θυε"ελ"ηιδροχαρβυρο"σε"ηαψα"χονφιναδο,"σε"προχεδερ〈"α"ρεχυπεραρλο"µεδιαντε"
ελ"υσο"δε"µοτο"βοµβασ"πορτ〈τιλεσ"δε"πρεσι⌠ν"ο"δε"ϖαχο"ψ"τανθυεσ"ο"χιστερνασ."∆εσπυσ"
δε" στα" οπεραχι⌠ν," ελ" προδυχτο" ρεµανεντε" ποδρ〈" ρεχυπεραρσε" µεδιαντε" ελ" υσο" δε"
µατεριαλεσ"αβσορβεντεσ."

8.4.6.3 Τραταµιεντο"

Λα" τιερρα" ολεαγινοσα" ο" ιµπρεγναδα" δε" ηιδροχαρβυροσ" σερ〈" ρετιραδα" µανυαλµεντε" ο"
υτιλιζανδο"εθυιποσ"ψ"σερ〈"τρασλαδαδα"α"υν"Ρελλενο"δε"Σεγυριδαδ."

8.4.6.4 Μονιτορεο"δε"λοσ"συελοσ""

Ελ" µονιτορεο" δε" συελοσ" γενεραλµεντε" σε" εφεχτα" παρα" µεδιρ" λοσ" νιϖελεσ" δε"
ηιδροχαρβυροσ," νυτριεντεσ" ψ" πΗ" δελ" συελο," ψ" γαραντιζαρ" θυε" λοσ" ηιδροχαρβυροσ" σεαν"
απροπιαδαµεντε"χοντενιδοσ."

Ελ"µονιτορεο"δε"συελοσ"σε"ρεαλιζαρα"αλ"φιναλ"δε"λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν"παρα"ϖαλιδαρ"θυε"
σε"εστ〈"χυµπλιενδο"χον"ελ"ΕΧΑ"δε"Συελο."

8.5 Πλαν"δε"Χαπαχιταχι⌠ν"ψ"Εδυχαχι⌠ν"Αµβιενταλ"

8.5.1 Ιντροδυχχι⌠ν"

Λα" χαπαχιταχι⌠ν" περµανεντε" δελ" περσοναλ," ταντο" δε" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." χοµο" δε" λασ"
εµπρεσασ" χοντρατιστασ" ψ" συβχοντρατιστασ," εν" τεµασ" δε" σαλυδ," σεγυριδαδ," µεδιο"
αµβιεντε" ψ" ασπεχτοσ" σοχιοどχυλτυραλεσ," εσ" υν" ελεµεντο" εσενχιαλ" δελ" Πλαν" δε" Μανεϕο"
Αµβιενταλ"δελ"προψεχτο."

Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α"χυεντα"χον"χαπαχιταχι⌠ν"περµανεντε"α"συσ"τραβαϕαδορεσ"εν"λοσ"τεµασ"
δε" Σεγυριδαδ," Σαλυδ" Οχυπαχιοναλ" ψ" Μεδιο" Αµβιεντε," πορ" λο" θυε" ελ" πρεσεντε"
δοχυµεντο,"σε"ενµαρχα"εν"διχηο"Πλαν"ψ"δεσχριβε"λοσ"λινεαµιεντοσ"γενεραλεσ"θυε"σερ〈ν"
λα" βασε" παρα" ελ" δεσαρρολλο" ε" ιµπλεµενταχι⌠ν" δε" λοσ" προγραµασ" δε" χαπαχιταχι⌠ν"
εσπεχφιχοσ"εν"φυνχι⌠ν"δε"λα"χαντιδαδ"δε"περσοναλ,"πρεσυπυεστο,"νιϖελ"δε"χαπαχιταχι⌠ν"ψ"
ρεθυεριµιεντοσ"παρα"χαδα"πυεστο"δε"τραβαϕο."
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8.5.2 Οβϕετιϖοσ"

Εν"φορµα"γενεραλ"σε"πρετενδε:"

‚ Προϖεερ" λοσ" λινεαµιεντοσ" παρα" ιδεντιφιχαρ" λασ" νεχεσιδαδεσ" δε" χαπαχιταχι⌠ν" ψ"
εντρεναµιεντο" α" τοδο" ελ" περσοναλ" (προπιο" ο" χοντραταδο)" ινϖολυχραδο" εν" ελ"
δεσαρρολλο"δελ"Προψεχτο."

‚ Ιµπαρτιρ" χριτεριοσ"γενεραλεσ"παρα" χονχιεντιζαρ"ψ" χαπαχιταρ"αλ"περσοναλ"εν"ασπεχτοσ"
χονχερνιεντεσ"α" λα"σαλυδ,"µεδιο"αµβιεντε,"σεγυριδαδ"ψ"χοµπονεντεσ"σοχιαλεσ;"χον"
ελ" φιν" δε" πρεϖενιρ" ψ/ο" εϖιταρ" δα〉οσ" περσοναλεσ," αλ" µεδιο" αµβιεντε" ψ" α" λασ"
ινσταλαχιονεσ,"δυραντε"ελ"δεσαρρολλο"δε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δελ"Προψεχτο."

‚ Προϖεερ"ινφορµαχι⌠ν"αλ"περσοναλ"σοβρε"ελ"δεσεµπε〉ο"δε"συσ"αχτιϖιδαδεσ"δε"µανερα"
σεγυρα"ψ"αχορδε"α"λο"εστιπυλαδο"εν"ελ"ΠΜΑ,"χυµπλιενδο"χον"λασ"νορµασ"ναχιοναλεσ"
αδοπταδασ,"παρα"θυε"συσ"αχχιονεσ"νο"ρεπρεσεντεν"υν"πελιγρο"παρα"συσ"ϖιδασ,"λασ"δε"
λασ"ποβλαχιονεσ"δελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια,"νι"περϕυδιθυεν"ελ"εντορνο"ψ/ο"ελ"δεσαρρολλο"
δε"λασ"ταρεασ."

Εν"φορµα"εσπεχφιχα"σε"πρετενδε:"

‚ Οφρεχερ"δε"ρεθυεριρλο"υνα"χαπαχιταχι⌠ν"παρα"ελ"προψεχτο"ψ"υν"σιστεµα"δε"µεδιχι⌠ν"
θυε" φοµεντε" εν" λοσ" εµπλεαδοσ" ψ" περσονασ" ινϖολυχραδασ" εν" ελ" προψεχτο," ελ"
δεσαρρολλο"δε"χαπαχιδαδεσ"ψ"λα"αµπλιαχι⌠ν"δε"συσ"χοµπετενχιασ."

‚ Προπορχιοναρ" ρεγιστρο"ϖεριφιχαβλε"δε" λογροσ"εν"υν"〈ρεα"εσπεχφιχα"δε"ηαβιλιδαδεσ"ψ"
χονοχιµιεντοσ"χονχερνιεντε"α"λα"εταπα"δε"χονστρυχχι⌠ν."

‚ Προµοϖερ" ελ" σεντιδο" δε" ιδεντιφιχαχι⌠ν" χον" λα" προτεχχι⌠ν" δελ"µεδιο" αµβιεντε," λα"
σαλυδ"ψ" λα" σεγυριδαδ," λα"χοντριβυχι⌠ν"α" λοσ" λογροσ"ψ" λα" σατισφαχχι⌠ν"περσοναλ"πορ" λα"
οβτενχι⌠ν"δε"στοσ."

8.5.3 Αλχανχε"

Εστε"πλαν"σε"ενµαρχα"εν"ελ"Πλαν"δε"Χαπαχιταχι⌠ν"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."ψ"αβαρχα"α"τοδο"ελ"
περσοναλ"δε"Λα"Εµπρεσα,"δε"λασ"εµπρεσασ"Χοντρατιστασ"ψ"Συβχοντρατιστασ"παρα"τοδασ"λασ"
αχτιϖιδαδεσ"χονστρυχχι⌠ν,"οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"δελ"προψεχτο."

Χαβε"δεσταχαρ"θυε"χαδα"πλαν"δε"αχχι⌠ν"θυε"φορµα"παρτε"δε"στε"ΠΜΑ,"σε"ενµαρχα"εν"ελ"
Πλαν" δε" Χαπαχιταχιονεσ" δε" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." ψ" χοντιενε" χονσιδεραχιονεσ" εσπεχφιχασ"
σοβρε" χαπαχιταχι⌠ν" εν" τεµασ" θυε" λε" χονχιερνεν." Εστε" πλαν," εστριχταµεντε" αβορδα" ελ"
τεµα" δε" χαπαχιταχι⌠ν" α" µοδο" δε" λινεαµιεντοσ" γενεραλεσ" ψ" πλαντεαµιεντοσ"
εστρατγιχοσ."

8.5.4 Ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

8.5.4.1 Γερενχια"Γενεραλ"ψ"ℑρεα"δε"Οπεραχιονεσ"

‚ Ασεγυραρ" τοδοσ" λοσ" ρεχυρσοσ"νεχεσαριοσ,"ηυµανοσ"ψ"µατεριαλεσ,"θυε"ποσιβιλιτεν" λα"
ιµπλεµενταχι⌠ν" ψ"εϕεχυχι⌠ν"δε" τοδασ" λασ"αχτιϖιδαδεσ" χοντενιδασ"εν"εστε"πλαν"δε"
µανεϕο."

‚ Λιδεραρ" ψ" ηαχερ" χυµπλιρ" ελ" χοντενιδο" δελ" πλαν," µανιφεστανδο" υν" χοµπροµισο"
εϖιδεντε"χον"λα"Πολτιχα"δε"Μεδιο"Αµβιεντε,"Σαλυδ"ψ"Σεγυριδαδ"δε"Λα"Εµπρεσα."
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8.5.4.2 ℑρεα"δε"Μεδιο"Αµβιεντε"ψ"Σεγυριδαδ"(ΜΑΣ)"

‚ Λιδεραρ" ψ" µονιτορεαρ" λα" ιµπλεµενταχι⌠ν" δελ" πρεσεντε" Πλαν" δε" Χαπαχιταχι⌠ν," εν"
χοορδιναχι⌠ν"χον"λασ"δεµ〈σ"〈ρεασ"δε"λα"οργανιζαχι⌠ν."

‚ Ιµπλεµενταρ"ψ"δεσαρρολλαρ" λοσ"προγραµασ"δε"χαπαχιταχι⌠ν"εσπεχφιχοσ"ρελαχιοναδοσ"
χον"σαλυδ,"σεγυριδαδ,"µεδιο"αµβιεντε"ψ"χοµυνιδαδεσ"νατιϖασ."

8.5.4.3 Τοδο" ελ"Περσοναλ"(Εµπρεσα"δε"Λυζ"δελ" Συρ" Σ.Α.Α.,"Χοντρατιστασ" ψ"
Συβχοντρατιστασ)"

‚ Χυµπλιρ" χον" λοσ" λινεαµιεντοσ" ψ" προχεδιµιεντοσ" εσταβλεχιδοσ" πορ" Λα" Εµπρεσα" εν"
µατερια"δε"σαλυδ,"σεγυριδαδ,"µεδιο"αµβιεντε."

‚ Πρεϖενιρ"ριεσγοσ"ψ"χυιδαρ"ελ"µεδιο"αµβιεντε"δυραντε"χαδα"αχτιϖιδαδ"θυε"σε"ρεαλιχε"
εν"ελ"προψεχτο,"ασ"χοµο"δεσαρρολλαρ"λασ"αχτιϖιδαδεσ"εν"αρµονα"χον"λοσ"ποβλαδορεσ"
λοχαλεσ."

8.5.5 Αχτιϖιδαδεσ"δε"Χαπαχιταχι⌠ν""

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χαπαχιταχι⌠ν"ινχλυψεν:"

‚ Ινδυχχι⌠ν"δε"ΜΑΣ"
‚ Χαπαχιταχι⌠ν"πορ"πυεστο"δε"τραβαϕο"

Λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε" χαπαχιταχι⌠ν" σερ〈ν" ρεαλιζαδασ" πορ" περσοναλ" χοµπετεντε" ψ"
δεβιδαµεντε"χαπαχιταδο," ταντο"εν"µετοδολογασ"δε"απρενδιζαϕε"χοµο"εν"εµπλεο"δε"
µτοδοσ"διδ〈χτιχοσ."

8.5.5.1 Ινδυχχι⌠ν"δε"ΜΑΣ"

Τοδο" ελ" περσοναλ" (προπιο" ψ" χοντραταδο)" ινϖολυχραδο" εν" ελ" Προψεχτο" ρεχιβιρ〈" υνα"
ινδυχχι⌠ν"πρεϖια"α"λα"εντραδα"α"χαµπο,"πορ"παρτε"δε"λοσ"συπερϖισορεσ"δελ"δεπαρταµεντο"
δε"Μεδιο"Αµβιεντε,"Σαλυδ"ψ"Σεγυριδαδ"(ΜΑΣ).""

Αδιχιοναλµεντε," ελ" περσοναλ" δε" Λυζ" δελ" Συρ" Σ.Α.Α." ψ" δε" λασ" εµπρεσασ" χοντρατιστασ" ψ"
συβχοντρατιστασ," ρεχιβιρ〈" χαπαχιταχι⌠ν" γενεραλ" σοβρε" λοσ" προχεδιµιεντοσ" δε" σαλυδ,"
σεγυριδαδ"ψ"µεδιο"αµβιεντε"δεσαρρολλαδοσ,"ασ"χοµο"ταµβιν"σοβρε"ελ"εντορνο"σοχιαλ"
δελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια" δελ" Προψεχτο." Αδεµ〈σ," τοδο" ελ" περσοναλ" σερ〈" χαπαχιταδο" εν"
χυεστιονεσ"δε"ρεσπυεστα"αντε"εµεργενχιασ,"θυε"σον"παρτε"δελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ."

8.5.5.2 Χαπαχιταχι⌠ν"πορ"Πυεστο"δε"Τραβαϕο"

Λα"ρελαχι⌠ν"δε"χυρσοσ"θυε"δεβερ〈"ρεχιβιρ"ελ"τραβαϕαδορ"αντεσ"δελ"ινιχιο"δε"συσ"λαβορεσ"εν"
ελ" Προψεχτο," σε" προγραµα" δε" αχυερδο" χον" λοσ" ρεθυεριµιεντοσ" δε" χαδα" πυεστο" δε"
τραβαϕο."Εστα"χαπαχιταχι⌠ν"εσπεχφιχα"σερ〈"παρτε"δε"υν"ρεγιστρο"φορµαλ."Σε"ρεχοµιενδα"λα"
ελαβοραχι⌠ν" δε" µατριχεσ" δε" χαπαχιταχι⌠ν," δονδε" σε" ινχλυψαν" λοσ" νοµβρεσ" δε" λοσ"
τραβαϕαδορεσ"(προπιο"ψ"χοντραταδο),"λα"δενοµιναχι⌠ν"δελ"πυεστο,"λα"ρελαχι⌠ν"δε"χυρσοσ"ψ"
ελ"χρονογραµα"δε"χαπαχιταχι⌠ν."

Παρα" λα" ελαβοραχι⌠ν" δελ" Προγραµα" δε" Χαπαχιταχι⌠ν" σε" τενδρ〈" εν" χονσιδεραχι⌠ν" λα"
σιγυιεντε"ινφορµαχι⌠ν:"
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‚ Ρεθυισιτοσ"λεγαλεσ"δε"σαλυδ,"σεγυριδαδ,"µεδιο"αµβιεντε."
‚ Προχεδιµιεντοσ"δελ"Σιστεµα"δε"Γεστι⌠ν"Ιντεγραδο"ψ"συσ"αχτυαλιζαχιονεσ"
‚ Προχεσοσ"αδιχιοναλεσ,"µοδιφιχαχιονεσ,"ο""χαµβιοσ"δε"εθυιπαµιεντο"
‚ Ινγρεσο"δε"νυεϖο"περσοναλ"ο"τρανσφερενχια"δε"περσοναλ"εντρε"σεχτορεσ"
‚ Εϖαλυαχι⌠ν"δε"λοσ"ρεσυλταδοσ"δε"λοσ"προχεδιµιεντοσ"δε"ρεσπυεστα"αντε"εµεργενχιασ"

Εν"φυνχι⌠ν"δε"εστε"αν〈λισισ,"σε"ινδιχαρ〈ν"λασ"〈ρεασ,"σεχτορεσ"ψ"περσονασ"α"χαπαχιταρ"ψ"λοσ"
τεµασ"δε"χαπαχιταχι⌠ν"α"δεσαρρολλαρ."Χυανδο"σε"χονσιδερε"περτινεντε,"σε"χονσυλταρ〈"α"
λοσ" ρεσπονσαβλεσ"δε" λοσ"διστιντοσ" σεχτορεσ,"παρα"δετερµιναρ" λοσ" τεµασ"αδιχιοναλεσ"δε"
χαπαχιταχι⌠ν"πορ"πυεστο"δε"τραβαϕο."

8.5.5.3 Χυρσοσ"ψ"Χηαρλασ"δε"Εντρεναµιεντο"

Λα"χαπαχιταχι⌠ν"πορ"πυεστο"δε"τραβαϕο,"ταµβιν"ινχλυψε"υνα"χηαρλα"διαρια"δε"5"µινυτοσ"
δε" δυραχι⌠ν," χυψοσ" τεµασ" εσταρ〈ν" ρελαχιοναδοσ" χον" λα" πρεϖενχι⌠ν" δε" ριεσγοσ" εν" λασ"
ρεσπεχτιϖασ" 〈ρεασ" δε" τραβαϕο." Παρα" εφεχτοσ" δε" χοντρολ" δε" λα" βυενα" µαρχηα" δελ"
προγραµα,"σε" λλεϖαρ〈"υν"ρεγιστρο"εσταδστιχο"δε"εστασ"χηαρλασ"δε"5"µινυτοσ."Ελ"ρεγιστρο"
εσταδστιχο"σερ〈"φιρµαδο"πορ"χαδα"τραβαϕαδορ"ψ"δεβερ〈"ινχλυιρ"λοσ"τεµασ"τραταδοσ.""

Σεµαναλµεντε,"ελ"περσοναλ"ρεχιβιρ〈"χηαρλασ"δε"σεγυριδαδ"ιντεγραλ"(χον"χαδα"Συπερϖισορ)"
ινχλυιδασ"δισχυσιονεσ"δε"διστιντοσ" χασοσ" (λαβορεσ"δε" ριεσγο"ψ" !χασι"αχχιδεντεσ∀)"ψ"θυε"
σερϖιρ〈"χοµο"ηερραµιεντα"δε"σενσιβιλιζαχι⌠ν"δε"λοσ"τραβαϕαδορεσ"εν"υν"τεµα"εσπεχφιχο,"
παρα"ελ"αν〈λισισ"δε"υνα"µαλα"πρ〈χτιχα"ο"ινχιδεντε"συχεδιδο,"ψ"παρα"ινφορµαρ"υνα"βυενα"
πρ〈χτιχα"αλ"περσοναλ."

Αδιχιοναλµεντε," τοδο" ελ" περσοναλ" ρεαλιζαρ〈" υν" ρεχορριδο" πορ" λασ" ινσταλαχιονεσ,"
ρεχονοχιενδο" λασ" διφερεντεσ" 〈ρεασ," εσπεχιαλµεντε" λοσ" πυντοσ" χρτιχοσ" ψ" λυγαρεσ" δε"
εϖαχυαχι⌠ν,"πυντο"δε"ρευνι⌠ν"εν"χασο"δε"σαλιδα"δε"εµεργενχια,"δεπαρταµεντο"µδιχο,"
ετχ."

Λασ" χοµπα〉ασ" χοντρατιστασ" δεβερ〈ν" ασεγυραρ" θυε" τοδο" συ" περσοναλ" ηα" ρεχιβιδο" ελ"
εντρεναµιεντο" ρεθυεριδο" πορ" µεδιο" δε" λα" πρεσενταχι⌠ν" δε" ρεγιστροσ" ο" δοχυµεντοσ"
προβατοριοσ."Εστε"εντρεναµιεντο"δεβερ〈"χονσιστιρ,"χοµο"µνιµο,"εν"υνα"ινδυχχι⌠ν"δε"
ηιγιενε" ψ" σεγυριδαδ" οχυπαχιοναλ." Ιγυαλµεντε," λασ" χοµπα〉ασ" χοντρατιστασ" δεβερ〈ν"
ασεγυραρ" θυε" τοδο" συ" περσοναλ" τενγα" αχχεσο" α" ρεχιβιρ" αδεχυαδο" εντρεναµιεντο" εν"
χυρσοσ"δε"σεγυριδαδ,"χοντρολ"δε"ινχενδιοσ,"πριµεροσ"αυξιλιοσ,"ετχ.""

8.5.5.4 Ρεγιστροσ"

Ελ"〈ρεα"δε"ΜΑΣ"οργανιζαρ〈"ψ"µαντενδρ〈" λοσ"ρεγιστροσ"δε" λασ"χαπαχιταχιονεσ"ρεαλιζαδασ,"
χον"λοσ"σιγυιεντεσ"δατοσ"χοµο"µνιµο:""

‚ Ασιστεντεσ"(εµπρεσα,"νοµβρε"ψ"φιρµα)"
‚ Φεχηα"
‚ Λυγαρ"δε"χαπαχιταχι⌠ν"
‚ Χυρσο""
‚ Τεµα"
‚ Νοµβρε"δελ"χαπαχιταδορ"
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Εστε"ρεγιστρο"σε"αχτυαλιζαρ〈"δε"αχυερδο"α"λοσ"αϖανχεσ"δελ"µισµο,"ινδιχανδο"λοσ"χυρσοσ"ψ"
µεσεσ"εν"θυε"φυερον"ρεαλιζαδοσ."Αλ"αρχηιϖο"περσοναλ"δε"χαδα"τραβαϕαδορ"δε"Λα"Εµπρεσα"
σε" αδϕυνταρ〈ν" λασ" χονστανχιασ" δε" χαπαχιταχι⌠ν" εν" προτεχχι⌠ν" αµβιενταλ," σαλυδ,"
σεγυριδαδ" ψ" ρελαχιονεσ" χοµυνιταριασ," χορρεχτο"υσο"δε"εθυιπο"δε"προτεχχι⌠ν"περσοναλ"
(ΕΠΠ)"ψ"οτροσ"χυρσοσ"σεγυιδοσ"πορ"ελ"εµπλεαδο."

8.5.5.5 Ρεθυεριµιεντοσ"δε"λα"Χαπαχιταχι⌠ν"

Λα" χαπαχιταχι⌠ν" δεσχριτα" αντεριορµεντε" σε" ρεαλιζαρ〈" χον" ελ" αποψο" δε" χαρτιλλασ" δε"
ινστρυχχι⌠ν,"εθυιπο"αυδιοϖισυαλ,"εθυιποσ"ψ"δισποσιτιϖοσ"παρα"χοντινγενχιασ,"σεσιονεσ"δε"
δισχυσι⌠ν,"ηοϕασ" ινφορµατιϖασ," φολλετοσ"δε"βολσιλλο,"εντρε"οτροσ."Εν"γενεραλ,"ελ"µατεριαλ"
δε"χαπαχιταχι⌠ν"δεβερ〈"σερ"διδ〈χτιχο,"δε"φ〈χιλ"λεχτυρα"ψ"εντενδιµιεντο,"ψ"σερ〈"αδεχυαδο"
παρα" συ" χοµπρενσι⌠ν" πορ" παρτε" δε" λα" ποβλαχι⌠ν" λοχαλ" θυε" δε" αλγυνα" φορµα" εστ"
ινϖολυχραδα"εν"λοσ"εϖεντοσ"δε"χαπαχιταχι⌠ν.""

Ασιµισµο," σε" ηαρ〈" υσο" δε" βανδερολασ," χαρτελεσ," ψ" οτροσ" µεδιοσ" δε" χοµυνιχαχι⌠ν"
γρ〈φιχοσ,"δονδε"σε"µυεστρεν"τεµασ"ρεφερεντεσ"α"ΜΑΣ,"χον"ελ"οβϕετο"δε"µοτιϖαρ"α" λοσ"
τραβαϕαδορεσ"σοβρε"ελ"ρεσπετο"αλ"µεδιο"αµβιεντε."

8.5.5.6 Χοντενιδοσ""

Ελ"χοντενιδο"δε"λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"χαπαχιταχι⌠ν"σερ〈,"χοµο"µνιµο,"ελ"θυε"σε"δεταλλα"α"
χοντινυαχι⌠ν:"

Ινδυχχι⌠ν"δε"ΜΑΣ"

‚ Πολτιχα"δε"Μεδιο"Αµβιεντε,"Σαλυδ"ψ"Σεγυριδαδ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."
‚ Λεγισλαχι⌠ν"Αµβιενταλ"απλιχαβλε"αλ"Προψεχτο."
‚ Ασπεχτοσ" σοχιαλεσ"ψ"χυλτυραλεσ"εν"ελ"〈ρεα"δε" ινφλυενχια"δελ"Προψεχτο"ψ"διϖυλγαχι⌠ν"

δελ"Πλαν"δε"Ρελαχιονεσ"Χοµυνιταριασ."
‚ Ζονασ"σενσιβλεσ"δεσδε"ελ"πυντο"δε"ϖιστα"εχολ⌠γιχο,"σοχιαλ"ψ"αρθυεολ⌠γιχο."
‚ Χ⌠διγο"δε"Χονδυχτα"παρα"ελ"περσοναλ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α.,"εµπρεσασ"χοντρατιστασ"ψ"

συβχοντρατιστασ."
‚ Προχεδιµιεντο"εν"χασο"δε"αχχιδεντε."
‚ Προχεδιµιεντο"εν"χασο"δε"ινχενδιο."

Χονδιχιονεσ"Σεγυρασ"δε"Τραβαϕο"

‚ Αχτοσ"ινσεγυροσ:"πελιγροσ"ψ"ριεσγοσ."
‚ Λιµπιεζα"ψ"µαντενιµιεντο"δε"λασ"〈ρεασ"δε"τραβαϕο."
‚ Ρεπορτε"δε"αχχιδεντεσ"ε"ινχιδεντεσ."

Πρεϖενχι⌠ν"Μδιχα"

‚ Ενφερµεδαδεσ"οχυπαχιοναλεσ."
‚ Πριµεροσ"αυξιλιοσ."

Προτεχχι⌠ν"Αµβιενταλ"

‚ Μεδιδασ"δε"πρεϖενχι⌠ν"ψ"µιτιγαχι⌠ν"δε"ιµπαχτοσ"αµβιενταλεσ."
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‚ Μανεϕο"δε"ρεσιδυοσ."
‚ Πρεϖενχι⌠ν"δε"δερραµεσ"ψ"µανεϕο"εν"χασο"δε"οχυρρενχια."

8.5.5.7 Χρονογραµα"

Σε"ρεαλιζαρ〈"υν"εϖεντο"δε"χαπαχιταχι⌠ν"δυραντε"ελ"πριµερ"µεσ"δε"ινιχιαδο"λασ"οβρασ"δελ"
προψεχτο"θυε"χυβρα"αλ"100%"δε"τραβαϕαδορεσ."
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9 Προγραµα"δε"Μονιτορεο"

9.1 Μονιτορεο"ψ"ςιγιλανχια""

Ελ"πρεσεντε"Προγραµα"δε"Μονιτορεο"χυµπλε"χον"λο"ινδιχαδο"εν"ελ"ΠΑΜΑ"θυε"ινδιχα"υν"
µονιτορεο"ανυαλ,"ψ"εστ〈"δε"αχυερδο"χον" λασ"µεδιδασ"δε"µιτιγαχι⌠ν"προπυεστασ"εν"ελ"
πρεσεντε"ΠΜΑ."

9.2 Προχεδιµιεντο"παρα"ελ"µονιτορεο"

Ελ" προχεδιµιεντο" παρα" λα" εϕεχυχι⌠ν" δελ" µονιτορεο" εσ" α" τραϖσ" δελ" ρεχορριδο" δε"
ινσπεχχι⌠ν"εν"ελ"εντορνο"δε"λοσ"χοµπονεντεσ"δελ"Προψεχτο,"εν"εστε"ρεχορριδο"σε"ρεαλιζα""
λα"ρεχοπιλαχι⌠ν"δε"δατοσ."Αλγυνοσ"δε"εστοσ"δατοσ"σον"µεδιχιονεσ"πυντυαλεσ"ψ"οτρασ"σον"
περχεπχιονεσ"σοβρε"εφεχτοσ"σεχυνδαριοσ"ο"µολεστιασ"προδυχιδασ"πορ"λα"οβρα."Εστα"βασε"
δε"δατοσ"δεβε" σερ" αχτυαλιζαδα" χοντινυαµεντε," ψα"θυε"πυεδε" σερϖιρ"παρα" ρεαλιζαρ" λασ"
ρεχτιφιχαχιονεσ"θυε"σε"ρεθυιεραν."

9.3 Αλχανχεσ"ψ"Φρεχυενχια"δε"Μονιτορεο""

9.3.1 ∆υραντε"λα"φασε"δε"χονστρυχχι⌠ν"

∆υραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν"σε"ρεαλιζαρ〈"λοσ"σιγυιεντεσ"µυεστρεοσ:"
Ρυβρο" Φρεχυενχια Παρ〈µετροσ"

Χαλιδαδ"δε"αιρε" Σεµεστραλ ΠΜ10,"ΠΜ2,5,"ΝΟξ,"ΣΟ2,"ΧΟ,"Ο3,"Πβ,"Η2Σ,"ΗΤ"
Ρυιδο" Τριµεστραλ δΒΑ

9.3.1 ∆υραντε"λα"φασε"δε"οπεραχι⌠ν"

∆υραντε"λα"οπεραχι⌠ν"σε"ρεαλιζαρ〈"λοσ"σιγυιεντεσ"µυεστρεοσ:"
Ρυβρο" Φρεχυενχια Παρ〈µετροσ"

Ρυιδο" Ανυαλ δΒΑ"
Ραδιαχιονεσ"ελεχτροµαγντιχασ Ανυαλ υΤ

9.4 Πυντοσ"δε"χοντρολ"ο"µονιτορεο"

9.4.1.1 Εν"λα"εταπα"δε"Χονστρυχχι⌠ν""

Ταβλα"Ν≡"86"Χαλιδαδ"δε"Αιρε"
Εσταχι⌠ν" Χ⌠διγο Νορτε Εστε"

Ε1" ΧΑど01" 8666578" 285754"

Ταβλα"Ν≡"87:Εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"ρυιδο"
Πυντο"δε"χοντρολ" ΥΤΜ"
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9.4.1.2 Εν"λα"εταπα"δε"Οπεραχι⌠ν"ψ"µαντενιµιεντο"

Ταβλα"Ν≡"88:Εσταχιονεσ"δε"µονιτορεο"δε"ρυιδο"ψ"ραδιαχιονεσ"
ελεχτροµαγντιχασ"

Πυντο"δε"χοντρολ" ΥΤΜ"
Ν Ε"

Τρανσφορµαδορ"Ν≡1" 8666547" 285698"
Τρανσφορµαδορ"Ν≡2" 8666545 285692"

"
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10Πλαν"δε"Ρελαχιονεσ"Χοµυνιταριασ"

10.1 Οβϕετιϖοσ"

Μαντενερ" ιντεραχτιϖιδαδ" χον" λα" χοµυνιδαδ" σοβρε" λοσ" βενεφιχιοσ" ψ" ριεσγοσ" θυε"
ρεπρεσεντα"λα"οπεραχι⌠ν"δελ"προψεχτο."

10.2 Αλχανχε"

Εστε"προγραµα"τιενε"υν"αλχανχε"εστρατγιχο"εν" λα"φοχαλιζαχι⌠ν"δε" λασ"χοµυνιδαδεσ"δελ"
〈ρεα" δε" ινφλυενχια" διρεχτα" (ΑΙ∆)" ε" ινδιρεχτα" (ΑΙΙ)," πορ" ταλ" ραζ⌠ν" λα" χοορδιναχι⌠ν" ψ"
πλανιφιχαχι⌠ν"δε"λοσ"µισµοσ"σε"ρεαλιζαρ〈"εντρε"λοσ"αχτορεσ"λοχαλεσ"ψ"λα"εµπρεσα."

10.3 Αχτιϖιδαδεσ"

Α" χοντινυαχι⌠ν" σε"δεταλλαν" λασ"αχτιϖιδαδεσ"θυε" σε"δεσαρρολλαρ〈ν"παρα" χυµπλιρ" χον" λοσ"
οβϕετιϖοσ"δε"εστε"προγραµα:"

Μεϕορα" δε" λα" περχεπχι⌠ν" δε" λα" χοµυνιδαδ;" αφεχταχι⌠ν" α" λα" χαλιδαδ" δε" ϖιδα;"
χαµβιοσ"εν"λα"διν〈µιχα"ποβλαχιοναλ."

‚ Εσταβλεχερ" ρελαχιονεσ"δε"βενεφιχιο"µυτυο"εντρε" λα"εµπρεσα"ψ" λασ"ποβλαχιονεσ"δελ"
〈ρεα"δε"ινφλυενχια"διρεχτα."

‚ Λα" χοντραταχι⌠ν"δε"περσοναλ,"δεβερ〈" σερ"εν" λο"ποσιβλε," λοσ"ηαβιταντεσ"δε" λα" ζονα,"
χον" ελ" φιν" δε" προµοϖερ" λα" γενεραχι⌠ν" δε" ιµπαχτοσ" ποσιτιϖοσ" σοβρε" ελ" µεδιο"
σοχιοεχον⌠µιχο."

10.4 Γεστι⌠ν"δε"Ασπεχτοσ"Σοχιαλεσ"

Λα"ρελαχι⌠ν"εντρε"λα"εµπρεσα"ψ"λα"χοµυνιδαδ"εσ"ιµπορταντε"παρα"ελ"ξιτο"δελ"προψεχτο."

10.4.1 Εστρυχτυρα"δελ"Πλαν"δε"Γεστι⌠ν"δε"Ασπεχτοσ"Σοχιαλεσ"

Πορ"ελλο"ελ"Πλαν"δε"Γεστι⌠ν"δε"Ασπεχτοσ"Σοχιαλεσ"εσταρ〈"χοµπρενδιδο"εν"λοσ"σιγυιεντεσ"
ασπεχτοσ"θυε"σε"εστρυχτυραν"εν"βασε"α"λοσ"χονχεπτοσ"δε"Ανδρεω"Χηαδωιχκ7:"

‚ Υσο"εφιχιεντε"δε"λα"ενεργα."
‚ Μεδιδασ"δε"σεγυριδαδ"παρα"εϖιταρ"αχχιδεντεσ"αµβιενταλεσ."

10.4.2Μεδιδασ"δε"σεγυριδαδ"παρα"εϖιταρ"αχχιδεντεσ"αµβιενταλεσ"

Χονσιδερανδο"θυε" λα"ενεργα"ελχτριχα"εσ"πορ"σι"υν" ριεσγο"παρα" λοσ" τραβαϕαδορεσ"δε" λα"
εµπρεσα," ασ" χοµο" παρα" λοσ" ποβλαδορεσ" αποσταδοσ" εν" ελ" 〈ρεα" δε" ινφλυενχια," εσ"
νεχεσαριο" ιλυστραρ" λο" συφιχιεντεµεντε" αχεπταβλε" αχερχα" δε" λασ"µεδιδασ" δε" σεγυριδαδ"
θυε"σε"δεβε"τενερ"παρα"ελ"υσο"δε"λοσ"εθυιποσ"ελχτριχοσ"ψ"λα"ινφραεστρυχτυρα."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7"Ανδρεω"Χηαδωιχκ,"Χηαπτερ"3" Σοχιοどεχονοµιχ" ιµπαχτσ"2:" Σοχιαλ" ιµπαχτσ" !Μετηοδσ"οφ"Ενϖιρονµενταλ"
Ιµπαχτ"Ασσεσσµεντ∀,"Εδιτεδ"βψ"Μορρισ"−"Τηεριϖελ,"1995."
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Παρα"ελλο"σε"δεβερ〈"ρεαλιζαρ:"

‚ Αϖισοσ"ϖισυαλεσ"
‚ Υνα" χαπαχιταχι⌠ν" α" χαργο" δελ" περσοναλ" δε" λα" εµπρεσα" δυραντε" λα" εϕεχυχι⌠ν" δελ"

προψεχτο" σοβρε" ελ" υσο" εφιχιεντε" δε" λοσ" εθυιποσ" ελχτριχοσ" ψ" σοβρε" λοσ" ριεσγοσ"
ελχτριχοσ."

10.4.3 Προγραµασ" χοµπρενδιδοσ" δεντρο" δελ" Πλαν" δε" ρελαχιονεσ"
χοµυνιταριασ"δε"Λυζ"δελ"Συρ:"

10.4.3.1∆εσαψυνοσ"ψ"Αλµυερζοσ"Εσχολαρεσ"

Εσ" χονοχιδο" θυε" υνα" βυενα" αλιµενταχι⌠ν" σε" ϖε" ρεφλεϕαδα" εν" ελ" νιϖελ" αχαδµιχο" δελ"
εστυδιαντε,"ψα"θυε"χοντριβυψε"αλ"χρεχιµιεντο"ψ"δεσαρρολλο" ιντελεχτυαλ"δε" λοσ"νι〉οσ."Εσ"
πορ"ελλο"θυε"Λυζ"δελ"Συρ,"χονϕυνταµεντε"χον"λα"ινστιτυχι⌠ν">Φε"ψ"Αλεγρα>"λλεϖα"α"χαβο"ελ"
προγραµα"δε">∆εσαψυνοσ"ψ"Αλµυερζοσ"Σαλυδαβλεσ>"χον"ελ"οβϕετιϖο"δε"δαρ"υνα"αδεχυαδα"
αλιµενταχι⌠ν" α" λοσ" νι〉οσ" δε" εσχασοσ" ρεχυρσοσ" εχον⌠µιχοσ," µεδιαντε" λα" διστριβυχι⌠ν"
διαρια"δε"δεσαψυνοσ"ψ"αλµυερζοσ"εν"λοσ"χεντροσ"εδυχατιϖοσ"δε"πριµαρια"ψ"σεχυνδαρια"δε"
>Φε"ψ"Αλεγρα>,"υβιχαδοσ"εν"λασ"ζονασ"συρ"ψ"εστε"δε"Λιµα."

10.4.3.2Αποψανδο"λα"Εδυχαχι⌠ν"Περυανα"

Λυζ"δελ" Συρ," ταµβιν" φοµεντα"ελ"δεσαρρολλο"δε"προγραµασ"θυε"βρινδαν" αλ"εστυδιαντε"
ηερραµιεντασ" παρα" σαλιρ" αδελαντε." Χοµο" εϕεµπλο" τενεµοσ" ελ" >Φονδο" δε" Βεχασ" δε"
εστυδιο" Οσχαρ" Βαιλεττι>" θυε" φυε" χρεαδο" χοµο" ηοµεναϕε" π⌠στυµο" α" θυιεν" φυερα"
πρεσιδεντε"δελ"διρεχτοριο"δε"λα"Εµπρεσα,"Ινγενιερο"Οσχαρ"Βαιλεττι.""

Εστα"βεχα"περµιτε"λα"φορµαχι⌠ν"υνιϖερσιταρια"ψ"τχνιχα"δε"αθυελλοσ"εστυδιαντεσ"δε"βαϕοσ"
ρεχυρσοσ"εχον⌠µιχοσ"ψ" ρενδιµιεντο"αχαδµιχο"συπεριορ,"δ〈νδολεσ" λα"οπορτυνιδαδ"δε"
εστυδιαρ" χαρρερασ" χοµο:" Αδµινιστραχι⌠ν," Ινγενιερα" Ελχτριχα," Ινγενιερα" Μεχ〈νιχα"
Ελχτριχα," Ινγενιερα" Ινδυστριαλ"ψ"Ελεχτροτεχνια" Ινδυστριαλ," λασ"θυε"χοντριβυιρ〈ν"χον" συσ"
χονοχιµιεντοσ"αλ"ενγρανδεχιµιεντο"δελ"σεχτορ"ελχτριχο"ναχιοναλ."

10.4.3.3Αποψο"α"λα"Χυλτυρα"

Α"τραϖσ"δε"αχτιϖιδαδεσ"θυε"προµυεϖαν"ελ"δεσαρρολλο"δε"νυεστρα"χυλτυρα"βρινδαµοσ"α"
νυεστρα"χοµυνιδαδ"λα"οπορτυνιδαδ"δε"δισφρυταρ"διϖερσοσ"εσπεχτ〈χυλοσ,"δε"εστα"µανερα"
εν" χοορδιναχι⌠ν" χον" ελ" Πατρονατο" Αµιγοσ" δελ" Βαλλετ," λογραµοσ" λλεϖαρ" α" χαβο"
εσπεχτ〈χυλοσ"θυε"δελειταν"αλ"πβλιχο"λιµε〉ο."

10.5 Χ⌠διγο"δε"χονδυχτα"δυραντε"λα"εϕεχυχι⌠ν"δε"οβρασ"

Λυζ"δελ"Συρ"χυεντα"χον"υν"Χ⌠διγο"δε"Χονδυχτα"απροπιαδα"εν"ελ"Νεγοχιο"(ΠΧΑΝ).""

Λα" Πολτιχα" δε" Χονδυχτα" Απροπιαδα" εν" ελ" Νεγοχιο" (ΠΧΑΝ)," εσ" υνα" γυα" χλαρα," τιλ" ψ"
πρ〈χτιχα" δε" λα" µανερα" εν" δεβεν" δε" χονδυχιρ" λοσ" τραβαϕαδορεσ" δε" Λυζ" δελ" Συρ." Εστα"
πολτιχα" οβσερϖα" θυε" λασ" αχχιονεσ" σεαν" οπορτυνασ," λεγαλεσ" ψ" ϕυστασ." Εστασ" νορµασ" σε"
απλιχαν"α" τοδοσ" λοσ" τραβαϕαδορεσ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"ψ"εν"ελλασ"σε"εσταβλεχε"χλαραµεντε" λο"
θυε"σε"θυιερε"δε"χαδα"τραβαϕαδορ""
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ςαλορεσ"δε"Λυζ"δελ"Συρ:"

10.5.1 ⊃τιχα"

‚ Αχτα"χον"ηονεστιδαδ"ε"ιντεγριδαδ."
‚ Σε"τρανσπαρεντε"ψ"ϕυστο."
‚ Χυµπλε"χον"νυεστροσ"χοµπροµισοσ."
‚ Γανα"λα"χονφιανζα"δε"λασ"περσονασ."

10.5.2Ρεσπετο"

10.5.2.1"ςαλοραρ"α"λασ"περσονασ"

‚ Εσχυχηα,"χοµυνχατε"χλαραµεντε,"σ"σινχερο."
‚ Αποψα"λα"διϖερσιδαδ"δε"λα"γεντε"ψ"ρεσπετα"συ"πυντο"δε"ϖιστα."
‚ Χοντριβυψε"ινδιϖιδυαλµεντε"παρα"τενερ"ξιτο"χοµο"εθυιπο."
‚ Ηαζ"δε"λα"σεγυριδαδ"υν"εστιλο"δε"ϖιδα."

10.5.3 Εξχελεντε"δεσεµπε〉ο"

10.5.3.1Βρινδαρ"ρεσυλταδοσ"σοβρεσαλιεντεσ"

‚ Εσταβλεχε"µετασ"διφχιλεσ"ψ"λ⌠γραλασ,"αχτα"χον"σεντιδο"δε"υργενχια."
‚ Πρεµια"ελ"δεσεµπε〉ο"σοβρεσαλιεντε"ψ"ρεχονοχε"ελ"ξιτο"αϕενο."
‚ Χοντινα"απρενδιενδο"ψ"µεϕορανδο."
‚ Ασυµε"τυσ"ρεσπονσαβιλιδαδεσ."

10.5.4 Λδερ"ρεσπονσαβλε"

10.5.4.1Χρεαρ"ρελαχιονεσ"ποσιτιϖασ"

‚ Ινϖολυχραρσε,"ρεχιβιρ"οπινιονεσ,"χολαβοραρ."
‚ Αποψαρ"α"νυεστρασ"χοµυνιδαδεσ."
‚ Σερ"υν"λδερ"ρεσπονσαβλε"δε"λα"χονσερϖαχι⌠ν"αµβιενταλ."
‚ Σερ"χονσεχυεντε"χον"λασ"αχχιονεσ."

10.6 Παρτιχιπαχι⌠ν"χιυδαδανα"

Ελ" προχεσο" δε" παρτιχιπαχι⌠ν" χιυδαδανα" παρα" ελ" ΠΜΑ" σε" ρεαλιζαρ〈" α" τραϖσ" δε" λα"
πυβλιχαχι⌠ν"δελ"ΠΜΑ"εν" λα"π〈γινα"Ωεβ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"Σ.Α.Α."ψ" λασ"οφιχινασ"δε" λα"Σεδε"
ςιταρτε."

10.7 Χοντραταχι⌠ν" δε" περσοναλ" δε" λα" ζονα," αδθυισιχι⌠ν" δε" βιενεσ" ψ"
σερϖιχιοσ"δε"λασ"ζονασ"αλεδα〉ασ"αλ"προψεχτο"

Λα"εµπρεσα"τιενε"χοµο"πολτιχα"εσπεχφιχα"παρα"εστε"προψεχτο"ελ"υσο"ψ"αδθυισιχι⌠ν"δε"
βιενεσ"ψ"σερϖιχιοσ"θυε"σε"γενερεν"εν"λασ"ποβλαχιονεσ"αλεδα〉ασ"δελ"προψεχτο."

"
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11Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"

Ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"εσ"υν"δοχυµεντο"ιντερνο"θυε"εσ"υτιλιζαδο"χοµο"γυα,"παρα"λα"
εϕεχυχι⌠ν" δε" λασ" αχχιονεσ" θυε" ρεθυιεραν" λοσ" χασοσ" δε" εµεργενχια," ελ" πρεσεντε"
δοχυµεντο"δεσχριβε"δε"µανερα" ρεσυµιδα"ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"ελ"
χυαλ"χονσιδερα"λο"σιγυιεντε:"

‚ Ριεσγοσ"Νατυραλεσ"ο"δε"λα"Νατυραλεζα."
‚ Ριεσγοσ"Φορτυιτοσ"ο"Ιµπρεϖιστοσ."
‚ Ριεσγοσ"Προϖοχαδοσ"ο"Σαβοταϕε."

∆ε"αχυερδο"α"λοσ"δισποσιτιϖοσ"λεγαλεσ"θυε"σε"εξπρεσαν"εν"ελ"Ρεγλαµεντο"δε"Προτεχχι⌠ν"
Αµβιενταλ"εν"λασ"Αχτιϖιδαδεσ"Ελχτριχασ,"∆.Σ."29ど94どΕΜ"(αρτχυλοσ"14どφ,"23どφ"ψ"42どκ),"εν"ελ"
προχεσο"δε" φισχαλιζαχι⌠ν"σε"εξιγε" λα"πρεσενταχι⌠ν"δε"εστε"δοχυµεντο,"χον" λα" φιναλιδαδ"
δε" εσταβλεχερ" ελ" γραδο"δε"πρεπαραχι⌠ν"δε" λοσ" χοµπονεντεσ"δε" λα"εµπρεσα," φρεντε" α"
οχυρρενχιασ"νο"προγραµαδασ"χοµο"σον"λοσ"ριεσγοσ"αντεριορµεντε"µενχιοναδοσ."

Ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"εσ"αχτυαλιζαδο,"πορ" λο"µενοσ"υνα"ϖεζ"αλ"α〉ο,"χον" λα"φιναλιδαδ"
δε"περφεχχιοναρλο"ψ"εϖαλυαρ"συ"οπερατιϖιδαδ."

Τοδασ"ψ"χαδα"υνα"δε" λασ"περσονασ"θυε" λαβοραν"εν" λα" λνεα,"δεβεν"σερ"παρτχιπεσ"εν" λα"
εϕεχυχι⌠ν"δε"εστε"Πλαν,"πορ"λο"θυε"εν"χονϕυντο"χον"ελ"∆επαρταµεντο"δε"Πρεϖενχι⌠ν"δε"
Ριεσγοσ" δεβεν" εσταρ" χαπαχιταδασ" παρα" ρεαλιζαρ" λασ" αχχιονεσ" β〈σιχασ" ψ" οπεραχιονεσ"
χονϖενχιοναλεσ"θυε"φιγυραν"εν"εστε"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ."

Εσ"ιµπορταντε"θυε"ελ"περσοναλ"θυε"παρτιχιπε"χυεντε"χον"λα"χαλιφιχαχι⌠ν"ψ"εσπεχιαλιζαχι⌠ν"
ρεθυεριδα" παρα" γαραντιζαρ" ελ" ξιτο" δελ" Πλαν" ψ" λοσ" ρεσυλταδοσ," εν" βενεφιχιο" δε" λα"
ιντεγριδαδ" φσιχα"δε" λοσ" τραβαϕαδορεσ"ο"περσοναλ"δε" λασ"〈ρεασ" ϖεχινασ,"ασ" χοµο"εν" λα"
δισµινυχι⌠ν"δε"λασ"ποσιβλεσ"πρδιδασ"εχον⌠µιχασ"παρα"λα"εµπρεσα."

11.1 Ιντροδυχχι⌠ν"

Εν" λασ" ινσταλαχιονεσ" δε" τρανσµισι⌠ν" δε" ενεργα" ελχτριχα," σε" ποδραν" πρεσενταρ"
εµεργενχιασ"οχασιοναδασ"γενεραλµεντε"πορ"λασ"αχτιϖιδαδεσ"προπιασ"δε"λα"οπεραχι⌠ν,"ασ"
χοµο"δε"φεν⌠µενοσ"νατυραλεσ"ινηερεντεσ"αλ"εντορνο."

Ελ" πρεσεντε" δοχυµεντο" εξπονε" α" χοντινυαχι⌠ν" λοσ" λινεαµιεντοσ" χοηερεντεσ" ψ"
αδεχυαδοσ"παρα"ηαχερ"φρεντε"α"διχηασ"εµεργενχιασ,"α"φιν"δε"χοντρολαρ"ο"µινιµιζαρ"συσ"
ιµπαχτοσ"εν"λοσ"αµβιεντεσ"φσιχο,"βιολ⌠γιχο"ψ"σοχιο"εχον⌠µιχο."

Παρα" ταλ" εφεχτο" ελ" πρεσεντε" Πλαν" δε" Χοντινγενχια" εσταβλεχε" διϖερσασ" ηιπ⌠τεσισ" δε"
σινιεστροσ"θυε"πυδιεραν"οχυρριρ"δυραντε"λα"ϖιδα"τιλ"δε"λα"λνεα,"πλανεσ"δε"ρεσπυεστα"αντε"
εστοσ" εϖεντοσ," προχεδιµιεντοσ" παρα" ιµπλεµενταρ" διχηοσ" πλανεσ" ο" γυασ" δε" αχχι⌠ν,"
χοορδιναχιονεσ,"µατεριαλεσ,"εθυιποσ"α"υτιλιζαρ,"σιστεµα"δε"χοµυνιχαχιονεσ,"ετχ."
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11.1.1Βασε"λεγαλ"

Σε" ελαβορα" ελ" πρεσεντε" Πλαν" δε" Χοντινγενχιασ" εν" χυµπλιµιεντο" δε" λασ" οβλιγαχιονεσ"
αµβιενταλεσ"παρα"ελ"σεχτορ"ενεργτιχο," λασ"χυαλεσ"εστ〈ν"ρεγυλαδασ"πορ"υν"χονϕυντο"δε"
λεψεσ"ψ"ρεγλαµεντοσ,"εντρε"λοσ"θυε"χαβε"µενχιοναρ:"

‚ ∆Λど1065ど2008どΠΟ∆ΕΡ"ΕϑΕΧΥΤΙςΟ"∆εχρετο" Λεγισλατιϖο"θυε"µοδιφιχα" Λεψ"Ν°"27314,"
Λεψ"Γενεραλ"δε"Ρεσιδυοσ"Σ⌠λιδοσ"

‚ ∆Σど0019ど2009どΜΙΝΑΜ"Απρυεβαν"ελ"ρεγλαµεντο"δε"λα"Λεψ"Ν°"27446,"Λεψ"δελ"σιστεµα"
ναχιοναλ"δε"εϖαλυαχι⌠ν"δε"ιµπαχτο"αµβιενταλ""

‚ ΡΧど0245ど2007どΟΣ/Χ∆"Απρυεβαν" Προχεδιµιεντο" παρα" λα" Συπερϖισι⌠ν"Αµβιενταλ" δε"
λασ"εµπρεσασ"ελχτριχασ""

‚ ∆Σど0029ど1994どΕΜ" Ρεγλαµεντο" δε" Προτεχχι⌠ν" Αµβιενταλ" εν" λασ" Αχτιϖιδαδεσ"
Ελχτριχασ.""

‚ ∆Σど008ど2005どΠΧΜ"Απρυεβαν"ελ"Ρεγλαµεντο"δε" λα"Λεψ"Μαρχο"δελ"Σιστεµα"Ναχιοναλ"
δε"Γεστι⌠ν"Αµβιενταλ.""

‚ ∆Σど057ど2004どΠΧΜ"Απρυεβαν"ελ"Ρεγλαµεντο"δε" λα"Λεψ"Γενεραλ"δε"Ρεσιδυοσ"Σ⌠λιδοσ"
ΛΕΨど27314どΧΟΝΓΡΕΣΟ""

‚ ΛΕΨど27446どΧΟΝΓΡΕΣΟ" Λεψ" δελ" Σιστεµα" Ναχιοναλ" δε" Εϖαλυαχι⌠ν" δελ" Ιµπαχτο"
Αµβιενταλ.""

‚ ΛΕΨど28245どΧΟΝΓΡΕΣΟ"Λεψ"Μαρχο"δελ"Σιστεµα"Ναχιοναλ"δε"Γεστι⌠ν"Αµβιενταλ.""
‚ Λεψ"θυε"ρεγυλα"ελ"Τρανσπορτε"Τερρεστρε"δε"Ματεριαλεσ"ψ"Ρεσιδυοσ"Πελιγροσοσ""
‚ ΛΕΨど28551どΧΟΝΓΡΕΣΟ" Λεψ" θυε" εσταβλεχε" λα" οβλιγαχι⌠ν" δε" ελαβοραρ" ψ" πρεσενταρ"

πλανεσ"δε"χοντινγενχια""
‚ ΛΕΨど28611どΧΟΝΓΡΕΣΟ"Λεψ"γενεραλ"δελ"Αµβιεντε."
‚ ΡΜど0161ど2007どΜΕΜ/∆Μ" Ρεγλαµεντο" δε" Σεγυριδαδ" ψ" Σαλυδ" εν" ελ" Τραβαϕο" δε" λασ"

Αχτιϖιδαδεσ"Ελχτριχασ""
‚ ΡΜど263ど2001どΕΜ/ςΜΕ" Απρυεβαν" ελ" Ρεγλαµεντο" δε" Σεγυριδαδ" ε" Ηιγιενε"

Οχυπαχιοναλ"δελ"Συβσεχτορ"Ελεχτριχιδαδ.""

11.1.2Οβϕετιϖοσ"

Λοσ"πρινχιπαλεσ"οβϕετιϖοσ"δελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχιασ"δε"Λυζ"δελ"Συρ"σον:"

‚ Πρεϖενιρ" ο" χοντρολαρ," εµεργενχιασ" οπερατιϖασ," δεσαστρεσ" νατυραλεσ" ο" ποσιβλεσ"
αχχιδεντεσ"ινδυστριαλεσ"θυε"πυεδαν"πρεσενταρσε"εν"λασ"ινσταλαχιονεσ"δε"τρανσµισι⌠ν"
δε"ενεργα"ελχτριχα."

‚ Εσταβλεχερ" λοσ" προχεδιµιεντοσ" ψ" πλανεσ" δε" ρεσπυεστα" παρα" ατενδερ" εν" φορµα"
οπορτυνα," εφιχιεντε" ψ" χον" λοσ" ρεχυρσοσ" νεχεσαριοσ," δερραµεσ" δε" φλυιδοσ"
χονταµιναντεσ," ινχενδιοσ," αχχιδεντεσ,"δεσαστρεσ"νατυραλεσ," ατενταδοσ" ψ" χυαλθυιερ"
οτρα"σιτυαχι⌠ν"δε"εµεργενχια"θυε"σε"πρεσεντε."

‚ Χαπαχιταρ"χονσταντε"αλ"περσοναλ"µεδιαντε"χυρσοσ,"χηαρλασ,"σεµιναριοσ"ψ"πρ〈χτιχασ"δε"
εντρεναµιεντο," ασ" χοµο" λα" αχτυαλιζαχι⌠ν" φρεχυεντε" δε" λοσ" προχεδιµιεντοσ" δε"
τραβαϕο."

‚ Χαπαχιταρ" αλ" περσοναλ" θυε" ιντεγρα" ελ" Πλαν" δε"Χοντινγενχια" εν" τχνιχασ"µοδερνασ"
παρα" χοντρολαρ" εν" φορµα"οπορτυνα" ψ" αδεχυαδα" χυαλθυιερ"εµεργενχια,"εϖιτανδο"ο"
µινιµιζανδο" ιµπαχτοσ" αλ" η〈βιτατ" νατυραλ," ασ" χοµο" δα〉οσ" αλ" περσοναλ" ψ" α" λασ"
ινσταλαχιονεσ."
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11.1.3Αλχανχεσ"

Ελ"Πλαν"εστ〈"δισε〉αδο"παρα"ηαχερ"φρεντε"α" λασ"σιτυαχιονεσ"δε"εµεργενχια"δε"µαγνιτυδ"
χονσιδεραβλε," χυψα" γραϖεδαδ" σερ〈" εϖαλυαδα" ψ" χονσιδερα" ελ" αποψο" εξτερνο" χυανδο" λα"
εµεργενχια" αµεναχε" συπεραρ" συ" χαπαχιδαδ" δε" ρεσπυεστα," χοντανδο" σολο" χον" λοσ"
ρεχυρσοσ"δε"λα"εµπρεσα."

∆ε" αχυερδο" α" δισποσιχιονεσ" δε" λα" αυτοριδαδ" χοµπετεντε" ελ" πλαν" δε" Χοντινγενχιασ"
χοντιενε:"

‚ Ελ" Πλαν" εστ〈" δισε〉αδο" παρα" ηαχερ" φρεντε" α" λασ" σιτυαχιονεσ" δε" εµεργενχια" δε"
µαγνιτυδ"χονσιδεραβλε,"χυψα"γραϖεδαδ"σερ〈"εϖαλυαδα"ψ"χονσιδερα"ελ"αποψο"εξτερνο"
χυανδο"λα"εµεργενχια"αµεναχε"συπεραρ"συ"χαπαχιδαδ"δε"ρεσπυεστα,"χοντανδο"σ⌠λο"
χον"λοσ"ρεχυρσοσ"δε"λα"εµπρεσα."

‚ Λα"δεσχριπχι⌠ν"γενεραλ"δελ"〈ρεα"εν"οπεραχι⌠ν."
‚ Υνα" λιστα" δε" λοσ" τιποσ" δε" εθυιποσ" α" σερ" σολιχιταδοσ" παρα" ηαχερ" φρεντε" α" λασ"

εµεργενχιασ."
‚ Υνα" λιστα"δε" λοσ"χοντρατιστασ"θυε"σε"χονσιδερα" φορµαν"παρτε"δε" λα"οργανιζαχι⌠ν"δε"

ρεσπυεστα,"ινχλυψενδο"αποψο"µδιχο,"οτροσ"σερϖιχιοσ"ψ"λογστιχα."

11.2 Ηιπ⌠τεσισ"δε"σινιεστροσ"

Α" χοντινυαχι⌠ν" σε" αναλιζα" λα" εϖεντυαλιδαδ" δε" οχυρρενχιασ" νεγατιϖασ" ο" σινιεστροσ" θυε"
πυεδαν"οριγιναρ"δα〉οσ"α"λοσ"τραβαϕαδορεσ"ψ/ο"α"λοσ"ηαβιταντεσ"δε"συ"〈ρεα"δε"ινφλυενχια,"
αλ"µεδιο"αµβιεντε"ψ"φιναλµεντε"α"λασ"ινσταλαχιονεσ."

Λα"χοντινγενχια"δε"σινιεστροσ"θυε"πυεδεν"πρεσενταρσε"εν"λασ"ρεδεσ"ψ"θυε"δεπενδεν"εν"
παρτε" δε" συ" υβιχαχι⌠ν" γεογρ〈φιχα," δε" λα" ενεργα" θυε" διστριβυψε," ασ" χοµο" δε" λασ"
οριγιναδασ"πορ"µανο"αϕενα,"σε"χλασιφιχαν"δε"αχυερδο"α"συ"οριγεν"εν:"

‚ Φεν⌠µενοσ"νατυραλεσ,"χοµο"σισµοσ,"ινυνδαχιονεσ,"ετχ."
‚ Εµεργενχιασ"οπερατιϖασ"ο"ινχιδεντεσ"νορµαλµεντε"οριγιναδοσ"πορ"λασ"οπεραχιονεσ,"

ινχενδιοσ,"χαδα"δε"χαβλεσ"ενεργιζαδοσ,"ετχ."
‚ Αχχιδεντεσ" ινδυστριαλεσ" δελ" περσοναλ," προδυχιδοσ" πορ" αχτοσ" ινσεγυροσ" ο" χοµο"

χονσεχυενχια"δε"λοσ"φεν⌠µενοσ"νατυραλεσ"ο"εµεργενχιασ"οπερατιϖασ"αντεριορµεντε"
ενυνχιαδασ."

‚ Φεν⌠µενοσ"σοχιαλεσ"χοµο"σαβοταϕεσ,"τερρορισµο,"ροβοσ,"ετχ.""

Α" χοντινυαχι⌠ν" αναλιζαµοσ" λοσ" τιποσ" δε" σινιεστροσ" θυε" πυεδεν" οχυρριρ" εν" λασ"
ινσταλαχιονεσ"ψ"λασ"χαυσασ"θυε"λοσ"οριγιναν."

11.2.1 Ινχενδιο"

Εστ〈" λατεντε" λα"ποσιβιλιδαδ"δε" ινχενδιοσ,"αυνθυε" συ"οχυρρενχια"εσ"ποχο"προβαβλε;" σιν"
εµβαργο,"δε"οχυρριρ"υν"ινχενδιο"ψ"προπαγαρσε"οριγινα"χονταµιναχι⌠ν"δελ"αιρε,"ποσιβλεσ"
αχχιδεντεσ"πορ"θυεµαδυρασ"αλ"περσοναλ"ψ"δα〉οσ"α"λασ"ινσταλαχιονεσ"ψ"εθυιποσ."
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11.2.1.1Εν"τρανσφορµαδορεσ"

Πυεδεν" οχυρριρ" ινχενδιοσ" εν" λοσ" τρανσφορµαδορεσ" πορ" χαλενταµιεντο" δελ" εθυιπο,"
οριγιναδο"πορ"σοβρε"χαργα"δε"λοσ"µισµοσ"ο"πρδιδα"δε"αισλαµιεντο"δε"λοσ"βορνεσ."

11.2.2 Σισµοσ"

Λασ"ινσταλαχιονεσ"εστ〈ν"υβιχαδα"εν"υνα"ζονα"δε"αλτα"σισµιχιδαδ,"πορ"λο"θυε"λα"οχυρρενχια"
δε"τεµβλορεσ"δε"τιερρα"δε"γραν"ιντενσιδαδ"εσ"προβαβλε;"πορ"λο"ταντο,"εσ"νεχεσαριο"τοµαρ"
εν"χυεντα"θυε"εν"ελ"χασο"δε"οχυρρενχια"πυεδεν"προϖοχαρ"εµεργενχιασ"χοµο"ινχενδιοσ,"
αχχιδεντεσ,"ροτυρασ"δε"τυβερασ,"δερραµεσ,"ετχ."

11.2.3Αχχιδεντεσ"ινδυστριαλεσ"

11.2.3.1Χαδασ"δε"αλτυρα"

Λασ"εταπασ"δε"χονστρυχχι⌠ν"ψ"οπεραχιονεσ"δε"µαντενιµιεντο"δε"εστρυχτυρασ"ασ"χοµο"
λασ"αχτιϖιδαδεσ"δε"µαντενιµιεντο"ο"πιντυρα"θυε"σε"εϕεχυταν"εν"αλτυρα,"πυεδεν"οριγιναρ"
εστε"τιπο"δε"αχχιδεντεσ"α"λοσ"τραβαϕαδορεσ,"λοσ"χυαλεσ"σον"χαυσαδοσ"πορ"αχτοσ"ινσεγυροσ,"
χονδιχιονεσ"ινσεγυρασ"ψ"νο"υτιλιζαρ"ελ"εθυιπο"δε"προτεχχι⌠ν"περσοναλ,"χοµο"ελ"χορρεαϕε"
δε"σεγυριδαδ"πορ"εϕεµπλο."

11.2.3.2Ηεριδασ"πυνζο"χορταντεσ"

Λασ"ηεριδασ"πυνζο"χορταντεσ"οχυρρεν"πορ"αχτοσ"ινσεγυροσ"δε"λοσ"τραβαϕαδορεσ"δυραντε"ελ"
µαντενιµιεντο"ψ"οπεραχι⌠ν,"ασ"χοµο"πορ"νο"υσαρ"λοσ"εθυιποσ"δε"προτεχχι⌠ν"περσοναλ"
αδεχυαδοσ."

11.2.3.3Ελεχτροχυχι⌠ν"

Λοσ" αχχιδεντεσ" Ινδυστριαλεσ" πορ" ελεχτροχυχι⌠ν" οχυρρεν" νορµαλµεντε" πορ"
ινχυµπλιµιεντο" δε" λασ" νορµασ" δε" σεγυριδαδ" δε" λα" Λεψ" δε" Σεγυριδαδ" ψ" Σαλυδ" εν" ελ"
Τραβαϕο" Λεψ"Ν≡" 29783" ψ" συ" ρεγλαµεντο"∆Σ"Ν≡" 005ど2012どΤΡ," χοµο" ελ" νο" υσο" δε" λοσ"
εθυιποσ"δε"προτεχχι⌠ν"διελχτριχο,"δε" λοσ"ρεϖελαδορεσ"δε"τενσι⌠ν"εν"χασο"δε"δυδα,"δε"
λασ"τιερρασ"πορτ〈τιλεσ"ο"δε"λοσ"προχεδιµιεντοσ"παρα"αυτοριζαρ"λα"ενεργιζαχι⌠ν"δε"εθυιποσ"
λυεγο"δε"συ"µαντενιµιεντο"ο"περµισοσ"δε"τραβαϕο"εν"χαλιεντε."

11.2.3.4Θυεµαδυρασ"

Λοσ" αχχιδεντεσ" ινδυστριαλεσ" πορ" θυεµαδυρασ" σον" οχασιοναδοσ" γενεραλµεντε" πορ"
χονταχτο"χον"συπερφιχιεσ"χαλιεντεσ,"χον"φυεγο"δυραντε"ελ"χοµβατε"δε"ινχενδιοσ"ο"χοµο"
χονσεχυενχια"δε"χονταχτο"χον"φλυιδο"ελχτριχο."

11.2.4 Φαλλα"δε"εθυιποσ"ο"ινφραεστρυχτυρα"

Οχυρρεν"αχχιδεντεσ"πορ"φαλλασ"µεχ〈νιχασ"δε"εθυιποσ"ο"εν"ινσταλαχιονεσ"πορ"χαυσα"δε"λα"
χορροσι⌠ν,"εν"αµβοσ"χασοσ"πορ"φατιγα"δελ"µατεριαλ"ψ"φαλτα"δε"µαντενιµιεντο,"ασ"χοµο"
δε"χοντρολ"δε"λα"χορροσι⌠ν."
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11.2.4.1Χαδα"δε"χαβλεσ"ενεργιζαδοσ"

Σε"ηαν"πρεσενταδο"εµεργενχιασ"πορ"χαδα"δε"χαβλεσ"ενεργιζαδοσ"πορ"φατιγα"δελ"µατεριαλ"
ψ" φαλλα" δε" λοσ" ρελσ" δε" προτεχχι⌠ν," χοµο" χονσεχυενχια" δε" φαλτα" δε" µαντενιµιεντο"
πρεϖεντιϖο"ψ"χορρεχτιϖο."

11.2.4.2Φαλλα"δε"τρανσφορµαδορεσ"

Οχυρρεν" αχχιδεντεσ" εν" λοσ" τρανσφορµαδορεσ" δε" αλτα" τενσι⌠ν" πορ" φαλλα" δελ" σιστεµα" δε"
ρεφριγεραχι⌠ν" δελ" αχειτε," φαλτα" δε" µαντενιµιεντο," σοβρεχαργα" δελ" εθυιπο" ο" φαλλα" δελ"
δεπ⌠σιτο"δε"αχειτε"διελχτριχο."

11.2.5Ατενταδοσ"ψ"σαβοταϕε"

Νο"σε"πυεδε"δεσχαρταρ"ατενταδοσ"ο"σαβοταϕε"α"λασ"ινσταλαχιονεσ"πορ"αχχιονεσ"δε"γρυποσ"
τερροριστασ"ο"περσοναλ"δεσαδαπταδο," αυνθυε" α" λα" φεχηα"εστε" φεν⌠µενο" σοχιαλ"παρεχε"
εσταρ"χοντρολαδο"εν"λα"ζονα.""

11.3 Ιδεντιφιχαχι⌠ν"δε"λασ"〈ρεασ"ϖυλνεραβλεσ"

Εν" φυνχι⌠ν" α" λασ" χαραχτερστιχασ" προπιασ" δελ" εσταβλεχιµιεντο" ελχτριχο" ψ" δε" συσ"
ινσταλαχιονεσ" ϖινχυλαδασ" χον" λα" οπεραχι⌠ν" προπια" δε" λα" ινσταλαχι⌠ν," λοσ" χοµβυστιβλεσ"
αλµαχεναδοσ,"ελ"εντορνο"γεογρ〈φιχο"ε"ηιδροµετερεολ⌠γιχο"δε" λασ"ποχασ"δελ"α〉ο,"ετχ."
Σε"δετερµινα"ελ"γραδο"δε"ϖυλνεραβιλιδαδ"δε" λα"µισµα"παρα"χαδα"υνο"δε" λοσ"ασπεχτοσ"
αµβιενταλεσ"σιγνιφιχατιϖοσ"ιδεντιφιχαδοσ."Σε"αδϕυντα"ελ"δοχυµεντο"Λ∆Σど∆ΑΤど017:">Ζονασ"
δε"Ριεσγοσ"εν"ΣΕ∆,"ΣΕΤ,"Λνεασ"δε"αλτα"τενσι⌠ν"ψ"Συχυρσαλεσ>."εν"ελ"χυαλ"σε"δεφινεν" λασ"
〈ρεασ" ϖυλνεραβλεσ" παρα" ΣΕΤ" Πυεντε" θυε" σεραν" λασ" µισµα" θυε" παρα" λα" νυεϖα" ΣΕΤ"
Ινδυστριαλεσ"δεβιδο"α"θυε"χολινδαν."

Εστα"παρτε"δελ"πλαν"προϖεερ〈"ινφορµαχι⌠ν"δε"λασ"〈ρεασ"δε"ιµπορτανχια"εχον⌠µιχα"ψ"δε"
σενσιβιλιδαδ" αµβιενταλ," ηαβιενδο" ιδεντιφιχαδο" λασ"µ〈σ" ϖυλνεραβλεσ" παρα" χαδα" χασο;" ψ"
εστασ"σε"µυεστραν"εν"λα"Ταβλα"Ν≡"89."

Ταβλα"Ν≡"89:"ℑρεασ"δε"ιµπορτανχια"εχον⌠µιχα"ψ"δε"σενσιβιλιδαδ"αµβιενταλ"
Ν°" Ασπεχτο"Αµβιενταλ"

Σιγνιφιχατιϖο"(ΑΑΣ)"
Ιµπαχτο"Αµβιενταλ" ℑρεασ"ϖυλνεραβλεσ" Εµεργενχια

1" Υσο"δε"εστρυχτυρασ"
ψ"χονδυχτορεσ"
ενεργιζαδοσ"

Ριεσγο"δε"αχχιδεντεσ"
ελχτριχοσ"αλ"περσοναλ."

Ινσταλαχιονεσ"προπιασ"
ψ"δε"τερχεροσ"

Ελεχτροχυχι⌠ν,"
ινχενδιοσ"

2" Μανεϕο"δε"ρεσιδυοσ"
σ⌠λιδοσ"

Χονταµιναχι⌠ν"δελ"συελο" Φλορα,"Φαυνα"αχυ〈τιχα,"
ℑρεασ"δε"Χυλτιϖο,"
Ποβλαχι⌠ν"ψ"
Τραβαϕαδορεσ.""

Χονταµιναχι⌠ν

Χονταµιναχι⌠ν"δελ"αγυα
Αφεχταχι⌠ν"α"λα"σαλυδ"δε"
τραβαϕαδορεσ"ο"ποβλαδορεσ"

3" Φυγασ"ψ"δερραµεσ"
δε"ηιδροχαρβυροσ,"
λυβριχαντεσ"ψ"
αχειτεσ"διελχτριχοσ"

Χονταµιναχι⌠ν"δελ"συελο Φλορα,"Φαυνα,"ℑρεασ"
δε"Χυλτιϖο,"Ποβλαχι⌠ν,"
Τραβαϕαδορεσ"δε"λα"
εµπρεσα."

∆ερραµεσ"
Χονταµιναχι⌠ν"δελ"αγυα
Αφεχταχι⌠ν"δε"λα"σαλυδ"δε"
τραβαϕαδορεσ"ο"ποβλαδορεσ"

4" ∆ερραµεσ"δε"
αχειτεσ"χον"ΠΧΒ"

Χονταµιναχι⌠ν"δελ"συελο Φλορα,"Φαυνα,"
Ποβλαχι⌠ν,"
Τραβαϕαδορεσ"δε"λα"
εµπρεσα."

∆ερραµεσ"
Χονταµιναχι⌠ν"δελ"αγυα
Αφεχταχι⌠ν"δε"λα"σαλυδ"δε"
τραβαϕαδορεσ"ο"ποβλαδορεσ"
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11.4 Εστρατεγιασ"δε"ρεσπυεστα"

11.4.1 Ινχενδιο"

11.4.1.1Εθυιποσ"δε"Τρανσφορµαχι⌠ν"

Χονχεπτο"δε"οπεραχι⌠ν"

Υν"ινχενδιο"εν"αλγυνα"δε"στοσ"εθυιποσ"σιγνιφιχα"ιντερρυµπιρ"λα"τρανσµισι⌠ν"δε"ενεργα"
ελχτριχα"ψ" λα"ποσιβιλιδαδ"δε"δα〉οσ"γραϖεσ"α" λοσ"εθυιποσ,"πορ" λο"θυε" λα"αχτυαχι⌠ν"δε" λα"
οργανιζαχι⌠ν"δελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχια"δε"προχεδερ"τιενε"χοµο"µισι⌠ν"αταχαρ"ελ"φυεγο"
οπορτυναµεντε"χον"συσ"βριγαδασ"χοντρα"ινχενδιο"ψ"ελ"περσοναλ"δε"αποψο,"παρα"σοφοχαρ"
ελ"φυεγο"εν"ελ"µνιµο"τιεµπο"ποσιβλε."

Ταρεασ"ψ"ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

Αντεσ"

‚ Χαπαχιταχι⌠ν"δελ"περσοναλ"οπεραδορ"µεδιαντε"χυρσοσ"δε"χοντρα"ινχενδιο,"πρ〈χτιχασ"
ψ"σιµυλαχροσ"δε"σινιεστροσ,"υσο"δε"εξτιντορεσ,"ετχ."

‚ Χονταρ"χον"εθυιποσ"δε"χοντρα" ινχενδιο"χοµο" λοσ"εξτιντορεσ"δε"ΧΟ2"ψ"ΠΘΣ"τιπο"ΒΧ"
πορτ〈τιλεσ" ψ" ροδαντεσ" ψ" φιναλµεντε" εξτιντορεσ" πορτ〈τιλεσ" δελ"µισµο" τιπο" παρα" λοσ"
τρανσφορµαδορεσ"δε"αλτα"τενσι⌠ν."

‚ Χονταρ" χον" ινφραεστρυχτυρα" ψ" εθυιποσ" δε" χοντρα" ινχενδιο" ψ" δε" προτεχχι⌠ν" δε" λασ"
υνιδαδεσ" δε" τρανσφορµαχι⌠ν," χοµο" λοσ" σιστεµασ" δε" δεσχονεξι⌠ν" αυτοµ〈τιχα,"
εξτιντορεσ" δε" ΧΟ2" ψ" ΠΘΣ" τιπο" ΒΧ" πορτ〈τιλεσ" ψ" ροδαντεσ" ψ" φιναλµεντε" εξτιντορεσ"
πορτ〈τιλεσ"δελ"µισµο"τιπο"παρα"λοσ"τρανσφορµαδορεσ"δε"αλτα"τενσι⌠ν."

‚ Ελαβοραρ" προγραµασ" δε"µαντενιµιεντο" πρεϖεντιϖο" παρα" λοσ" Τρανσφορµαδορεσ," ασ"
χοµο" παρα" λοσ" εθυιποσ" αυξιλιαρεσ" ψ" σιστεµασ" δε" παραδα" αυτοµ〈τιχα," ρεϖισι⌠ν" ψ"
ρεχαργα"δε"εξτιντορεσ,"ετχ."

∆υραντε"

∆υραντε" λα" οχυρρενχια" δελ" εϖεντο" σε" αταχαρ〈" ελ" σινιεστρο" χον" λοσ" εθυιποσ" ψ" περσοναλ"
ασιγναδο"εν"λασ"βριγαδασ"χοντρα"ινχενδιοσ,"σε"αχτιϖαρ〈"λα"Σεχυενχια"δε"Αϖισο"δελ"Πλαν"δε"
Χοντινγενχια" θυε" εσ" ελ" δοχυµεντο" Λ∆Σど∆ΑΤど020" ψ" σε" πεδιρ〈" ελ" αποψο" δε"Βοµβεροσ"
ςολυνταριοσ,"Πολιχα"Ναχιοναλ"δελ"Περ,"ετχ."

∆εσπυσ"

Αλ"απαγαρσε"ελ"σινιεστρο,"ελ"περσοναλ"δεβερ〈"εϖαλυαρ"λοσ"δα〉οσ"χαυσαδοσ"πορ"ελ"εϖεντο"ψ"
πρεπαραρ"εν" ινφορµε"πρελιµιναρ"παρα"σερ"εντρεγαδο"α" λα"∆ΓΕ"/"ΟΕΦΑ,"δεντρο"δε" λασ"24"
ηορασ"δε"λα"οχυρρενχια"ψ"χον"λοσ"δατοσ"σολιχιταδοσ"εν"ελ"φορµατο"οφιχιαλ."

Ασιµισµο,"δε"αχυερδο"χον" λα"πολτιχα"δε" λα"εµπρεσα,"σε"δεβερ〈"αναλιζαρ" λασ"χαυσασ"δελ"
σινιεστρο"ψ"εϖαλυαρ" λα"εστρατεγια"υτιλιζαδα,"ασ"χοµο" λα"αχτυαχι⌠ν"δε" λασ"βριγαδασ"χοντρα"
ινχενδιο"ψ"δε"λασ"υνιδαδεσ"δε"αποψο,"α"φιν"δε"απροϖεχηαρ"λα"εξπεριενχια"οβτενιδα"παρα"
χορρεγιρ"ερρορεσ"ο"µεϕοραρ"λοσ"πλανεσ"δε"ρεσπυεστα."
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11.4.2 Σισµοσ"

11.4.2.1Χονχεπτο"δε"οπεραχι⌠ν"

Εστανδο" λασ" ινσταλαχιονεσ" υβιχαδα" εν" υνα" ζονα" δε" αλτα" σισµιχιδαδ," λα" πρεσενχια" δε"
µοϖιµιεντοσ"τελριχοσ"νο"σον"εξτρα〉οσ;"εν"χασο"δε"οχυρρενχια,"ελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχια"
σε"δεβερ〈"εϕεχυταρ"εν"φορµα"ινµεδιατα"παρα"προτεγερ"λα"σεγυριδαδ"δελ"περσοναλ"ψ"δε"λασ"
µ〈θυινασ" πρινχιπαλεσ," ορδενανδο" ψ" συπερϖισανδο" λα" εϖαχυαχι⌠ν" σεγυρα" δε" λασ"
ινσταλαχιονεσ"ψ"λα"αχχι⌠ν"δε"προτεχχι⌠ν"δε"λοσ"εθυιποσ."

11.4.2.2Ταρεασ"ψ"ρεσπονσαβιλιδαδεσ"

Αντεσ"

‚ Ελ" περσοναλ" οπερατιϖο" δε" λα" εµπρεσα" δεβε" σερ" χαπαχιταδο" παρα" αχτυαρ" αντε"
εµεργενχιασ" πορ" τεµβλορεσ" δε" τιερρα" ο" τερρεµοτοσ," µεδιαντε" σιµυλαχροσ" δε"
εϖαχυαχι⌠ν,"α"φιν"δε"θυε"ελ"περσοναλ"εστ"πρεπαραδο"παρα"εστοσ"εϖεντοσ."

‚ Λα" χαπαχιταχι⌠ν" δελ" περσοναλ" παρα" τοµαρ" λασ" αχχιονεσ" οπερατιϖασ"µ〈σ" αδεχυαδασ"
παρα"ελ"ρεσγυαρδο"δε"λασ"µ〈θυινασ"πρινχιπαλεσ."

‚ Λα" σε〉αλιζαχι⌠ν" δε" λασ" ρυτασ" δε" εϖαχυαχι⌠ν" εν" χασοσ" δε" σισµοσ" ψ" συ" φαχιλιδαδ" δε"
τρ〈νσιτο," ασ" χοµο" δε" λοσ" εθυιποσ" δε" ΠΘΣ" τιπο" ΑΒΧ" παρα" χοντρολ" δε" χονατοσ" δε"
ινχενδιο"χοµο"χονσεχυενχια"δε"λοσ"σισµοσ."

∆υραντε"

Λα"απλιχαχι⌠ν"δελ"Πλαν"δε"Χοντινγενχια"δε"τραταρσε"δε"υν"σισµο"δε"γραν"ιντενσιδαδ,"θυε"
οβλιγυε" α" λα" εϖαχυαχι⌠ν" ορδεναδα" ψ" σεγυρα," ασ" χοµο" αχχιονεσ" δε" προτεχχι⌠ν" δε" λασ"
µ〈θυινασ"ψ"εθυιποσ"δε"λα"εµπρεσα."

Ρεχορδαρ"θυε"σε"δεβε"ρεαλιζαρ"λα"χονχεντραχι⌠ν"δελ"περσοναλ"εν"λασ"!〈ρεασ"δε"ενχυεντρο"
σεγυρο∀"δεβιδαµεντε"σε〉αλιζαδοσ."

∆εσπυσ"

Λυεγο"δε"τερµιναδο"ελ"σισµο,"σε"δεβε"εϖαλυαρ" λοσ"δα〉οσ"α" λοσ"εθυιποσ"ε" ινσταλαχιονεσ"
δε" λα" εµπρεσα," ασ" χοµο" πρεπαραρ" λοσ" ινφορµεσ" ρεθυεριδοσ" πορ" λασ" αυτοριδαδεσ"
γυβερναµενταλεσ,"εν"λα"φορµα"ρεχοµενδαδα"ψ"εν"λοσ"πλαζοσ"φιϕαδοσ."
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12Πλαν"δε"αβανδονο"

12.1 Οβϕετιϖο"

Ελ"οβϕετιϖο"δελ"πρεσεντε"Πλαν"εσ"ελ"δε"δαρ"λασ"παυτασ"νεχεσαριασ"παρα"θυε"λα"εµπρεσα"δε"
ελεχτριχιδαδ" προχεδα" α" ρεαλιζαρ" ελ" αβανδονο" δε" λασ" ινσταλαχιονεσ" δεϕανδο" ελ" µεδιο"
αµβιεντε"εν"χονδιχιονεσ"σιµιλαρεσ"α"λασ"ενχοντραδασ."

Σιν"εµβαργο"εσ"ιµπορταντε"αχλαραρ"θυε"εν"ελ"χασο"δε"εστοσ"προψεχτοσ"δε"ελεχτριφιχαχι⌠ν,"
λα"τοταλιδαδ"δε"ρεδεσ"σον"τενδιδασ"εν"〈ρεασ"υρβανασ"οχυπαδασ"πορ"ελ"ηοµβρε"ψ"πορ" λο"
ταντο"ιντερϖενιδασ."∆ε"ηεχηο"λασ"µεδιδασ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν"ψ"εσταβιλιδαδ"φσιχα"ψ"θυµιχα"
δε" λοσ" παρ〈µετροσ" αµβιενταλεσ" εσταρ〈ν" οριενταδασ" γαραντιζαρ" λα" σεγυριδαδ" παρα" λοσ"
ποβλαδορεσ"ψ"δεσχαρταρ"τοδα"χονταµιναχι⌠ν"φυτυρα"χον"ελ"αµβιεντε"θυε"λασ"χιρχυνδα."

12.2 Προχεδιµιεντοσ"

Λασ"αχτιϖιδαδεσ"µ〈σ"ιµπορταντεσ"δεσαρρολλαδασ"πορ"λα"εµπρεσα"δυραντε"λα"χονστρυχχι⌠ν"
δε"λασ"λνεασ"δε"τρανσµισι⌠ν"σον:"

‚ Ιζαδο"δε"εστρυχτυρασ"
‚ Μονταϕε" δε" εθυιποσ" δε" χοντρολ" ψ" µανδο" (χυτ" ουτσ," ταβλεροσ" δε" χοντρολ," ρελσ,"

ιντερρυπτορεσ,"σεχχιοναδορεσ,"ετχ.)"
‚ Τενδιδο"δε"λοσ"χονδυχτορεσ"

∆εσδε"εστε"πυντο"δε"ϖιστα"ελ"αβανδονο"δελ"προψεχτο"σερ〈"οριενταδο"α"δεσµαντελαρ"λασ"
ινσταλαχιονεσ," βαϕο" εστε" µισµο" χριτεριο" δε" προχεδιµιεντο." Σιν" εµβαργο" αθυ" εσ"
νεχεσαριο" χονσιδεραρ" οτρασ" αλτερνατιϖασ" θυε" σε" πρεσενταρ〈ν" εν" ελ" αβανδονο" δε" λασ"
ινσταλαχιονεσ"ψ"θυε"σον"προπιασ"δε"λασ"εµπρεσασ"δε"διστριβυχι⌠ν"ελχτριχα."

Λασ" εµπρεσασ"δε" τρανσµισι⌠ν" ελχτριχα" σον" λασ"θυε" ρεαλιζαν" ελ" τρανσπορτε"δε" ενεργα"
ελχτριχα"α"λοσ"υσυαριοσ"φιναλεσ"α"τραϖσ"δε"λνεασ"δε"αλτα"ο"µεδια"τενσι⌠ν."Εστα"αχτιϖιδαδ"
λα"χονϖιερτε"α" λα"εµπρεσα"εν"υν"µονοπολιο"νατυραλ"ψ"θυε"πορ" λο"ταντο"συ"δυραχι⌠ν"εν"
υν"πρινχιπιο"εσ"πορ"30"α〉οσ"δε"δυραχι⌠ν"χον"ποσιβιλιδαδεσ"δε"ρενοϖαρ"ελ"χοντρατο"χον"ελ"
εσταδο"περυανο"παρα"χοντινυαρ"λασ"οπεραχιονεσ."

Πεσε" α"εστο" ψ" αυν" χυανδο"νο" σε"διερα" λα" ρενοϖαχι⌠ν"ο"θυε" αλγυνα"δε" αµβασ"παρτεσ"
δεχιδιερα" τερµιναρ" χον" ελ" Χοντρατο" δε" Χονχεσι⌠ν," λασ" ινσταλαχιονεσ" χοντινυαρα"
οπερανδο"βαϕο"λα"ρεσπονσαβιλιδαδ"δε"οτρα"εµπρεσα"δε"χαραχτερστιχασ"σιµιλαρεσ."

Εν"εστε"σεντιδο"λα"ποσιβιλιδαδ"δε"αβανδονο"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"νο"εσ"σινο"ιµπροβαβλε"
ψα"θυε"λα"δεµανδα"σιεµπρε"εσ"χρεχιεντε."Εν"τοδο"χασο"λο"θυε"σι"ηαβρ〈"εσ"λα"ποσιβιλιδαδ"
δε"µοδιφιχαχιονεσ"ψ"αµπλιαχιονεσ"δε"λα"φροντερα"ελχτριχα."

Σιν"εµβαργο" α" φιν"δε" σαλϖαγυαρδαρ" ψ" ρεδυχιρ" λοσ" ριεσγοσ"δε" αβανδονο"παρα"ελ"µεδιο"
αµβιεντε," ελ" πρεσεντε" πλαν" χοντεµπλαρα" λασ" αχτιϖιδαδεσ" δε" αβανδονο" τεµποραλ" ψ"
δεφινιτιϖο" (χλασιφιχαχι⌠ν"εν"βασε" α" τιεµπο"δε" αβανδονο)" ψ"δε"µανερα"παρχιαλ"ο" τοταλ"
(τενιενδο"εν"χυεντα"λοσ"χριτεριοσ"δε"αλχανχεσ)."
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Εσ"εν"βασε"α"εστοσ"χριτεριοσ"θυε"σε"δεσαρρολλα"α"χοντινυαχι⌠ν"λασ"αχχιονεσ"δε"αβανδονο."

12.2.1Αβανδονο"Τεµποραλ"

Ελ"αβανδονο"τεµποραλ"δε" λασ" ινσταλαχιονεσ"σε"πρεσεντα"εν" λοσ"χασοσ"εν" λοσ"χυαλεσ"θυε"
πορ"ραζονεσ"δε"οπεραχι⌠ν,"µαντενιµιεντο"ο" ιµπλεµενταχι⌠ν"δε"νυεϖοσ"προψεχτοσ" λασ"
〈ρεασ" σερϖιδασ"πορ" λα"εµπρεσα"εστ〈ν" σιενδο"αλιµενταδασ"α" τραϖσ"δε"οτρασ" ρεδεσ,"εν"
χυψο"χασο"λασ"λνεασ"σον"δεσενεργιζαδασ"πορ"υν"περιοδο"δε"τιεµπο."

Σοβρε"λα"βασε"δε"λα"εξπεριενχια"ψ"δατα"ηιστ⌠ριχα"εστασ"χονδιχιονεσ"σον"µυψ"εϖεντυαλεσ"ψ"
εν"ελ"χασο"θυε"σε"δεν"νο"σερ〈"πορ"µυχηο"τιεµπο"(εντρε"4"α"30"δασ"χοµο"µ〈ξιµο)."

Εν" χυαντο" α" λασ" µεδιδασ" πρελιµιναρεσ" ο" πρεϖιασ" αλ" αβανδονο" σε" δεβερ〈" τοµαρ" λασ"
σιγυιεντεσ"µεδιδασ:"

‚ ∆εσαρρολλαρ"υν"Προγραµα"θυε"δε"αχυερδο"α"λασ"οπχιονεσ"δε"αλιµενταχι⌠ν"δε"ενεργα"
αλ"σιστεµα"δε"διστριβυχι⌠ν"σεχυνδαρια"ασεγυρε"ελ"νορµαλ"συµινιστρο"α"λοσ"χλιεντεσ."

‚ Χοορδιναρ"χον" λασ"αυτοριδαδεσ"δε" λα"ο" λασ" λοχαλιδαδεσ"αφεχταδασ"χον" λα"φιναλιδαδ"δε"
δαρ"α"χονοχερ"λασ"µεδιδασ"αδοπταδασ"πορ"λα"εµπρεσα."

‚ ∆ιστριβυχι⌠ν" δε" ενχαρτεσ" ο" αϖισοσ" ιµπρεσοσ" χοµυνιχανδο" λασ" αχχιονεσ" ψ"
πρεχαυχιονεσ" θυε" δεβε" τενερ" λα" ποβλαχι⌠ν" δυραντε" ελ" περοδο" θυε" δυρε" ελ"
αβανδονο"τεµποραλ."

‚ Ιλυστραρ"α"λα"ποβλαχι⌠ν"δε"λοσ"ριεσγοσ"θυε"ιµπλιχα"τενερ"λοσ"χιρχυιτοσ"ψ"εστρυχτυρασ"σιν"
ενεργα,"εσπεχιαλµεντε"παρα"λοσ"νι〉οσ."

‚ Ινφορµαρ" δελ" πλαν" δε" ϖιγιλανχια" ψ" σεγυριδαδ" δυραντε" ελ" περοδο" θυε" δυρε" ελ"
αβανδονο"παρχιαλ."

Μεδιδασ"πρελιµιναρεσ"

Εν" χυαντο" α" λασ" µεδιδασ" πρελιµιναρεσ" ο" πρεϖιασ" αλ" αβανδονο" σε" δεβερ〈" τοµαρ" λασ"
σιγυιεντεσ"µεδιδασ:"

‚ ∆εσαρρολλαρ"υν"Προγραµα"θυε"δε"αχυερδο"α"λασ"οπχιονεσ"δε"αλιµενταχι⌠ν"δε"ενεργα"
αλ"σιστεµα"δε"διστριβυχι⌠ν"σεχυνδαρια"ασεγυρε"ελ"νορµαλ"συµινιστρο"α"λοσ"χλιεντεσ."

‚ Χοορδιναρ"χον" λασ"αυτοριδαδεσ"δε" λα"ο" λασ" λοχαλιδαδεσ"αφεχταδασ"χον" λα"φιναλιδαδ"δε"
δαρ"α"χονοχερ"λασ"µεδιδασ"αδοπταδασ"πορ"λα"εµπρεσα,"ινδιχαρ"λασ"ζονασ"αφεχταδασ"ψ"
χοµο"σε"ρεσολϖερ〈"ελ"προβλεµα"δυραντε"εστε"περοδο."

‚ Λλεϖαρ"α"χαβο"αχτιϖιδαδεσ"δε"οριενταχι⌠ν"πβλιχα"α"τραϖσ"δε"ρευνιονεσ"πβλιχασ"δε"
εξποσιχι⌠ν"δε"µοτιϖοσ"ψ"µεδιδασ"αδοπταδασ"πορ"λα"εµπρεσα"δε"διστριβυχι⌠ν."

‚ ∆ιστριβυχι⌠ν" δε" ενχαρτεσ" ο" αϖισοσ" ιµπρεσοσ" χοµυνιχανδο" λασ" αχχιονεσ" ψ"
πρεχαυχιονεσ" θυε" δεβε" τενερ" λα" ποβλαχι⌠ν" δυραντε" ελ" περοδο" θυε" δυρε" ελ"
αβανδονο"παρχιαλ."

‚ Ιλυστραρ"α"λα"ποβλαχι⌠ν"δε"λοσ"ριεσγοσ"θυε"ιµπλιχα"τενερ"λοσ"χιρχυιτοσ"ψ"εστρυχτυρασ"σιν"
ενεργα,"εσπεχιαλµεντε"παρα"λοσ"νι〉οσ."

‚ Ινφορµαρ" δελ" πλαν" δε" ϖιγιλανχια" ψ" σεγυριδαδ" δυραντε" ελ" περοδο" θυε" δυρε" ελ"
αβανδονο"παρχιαλ."
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Εστρυχτυρασ"

Λασ"εστρυχτυρασ"νο"ρεπρεσενταν"νινγν"ριεσγο"παρα"λα"σαλυδ"ο"µεδιο"αµβιεντε,"δυραντε"
ελ"περιοδο"εν"ελ" χυαλ" λασ"εστρυχτυρασ"εστν"δεσενεργιζαδασ," σε"δεβερ〈ν"µαντενερ"εν"
ϖιγιλανχια" παρα" εϖιταρ" ελ" ροβο" δε" χονδυχτορεσ" ψ" εθυιποσ." Αδιχιοναλµεντε" ελ"
µαντενιµιεντο" δε" λασ" εστρυχτυρασ" σον" λασ" µισµασ" θυε" χυανδο" εστ〈ν" εν" οπεραχι⌠ν:"
Ινσπεχχι⌠ν"δε"βασεσ,"σοχαϖαµιεντο,"δετεριορο,"πιντυρα"ψ"σε〉αλιζαχι⌠ν."

Αδιχιοναλµεντε"εσ"νεχεσαριο"πονερ"αλ"ταντο"δε"λα"ποβλαχι⌠ν"λασ"µεδιδασ"αδοπταδασ"πορ"
λα"εµπρεσα"ψ"πρεϖενιρ"α" λα"ποβλαχι⌠ν"δε" λοσ"ριεσγοσ"θυε"χονλλεϖα"παρα" λασ"περσονασ"ελ"
εσχαλαµιεντο"δε"λασ"εστρυχτυρασ,"αυν"χυανδο"νο"εστ〈ν"ενεργιζαδασ."

Χονδυχτορεσ"

Χοµο" θυιερα" θυε" αντε" υν" αβανδονο" τεµποραλ" σολαµεντε" σε" προδυζχα" λα"
δεσενεργιζαχι⌠ν" δε" λοσ" χονδυχτορεσ," δυραντε" εστε" περοδο" λα" εµπρεσα" δεβερ〈"
µαντενερ"ϖιγιλανχια"σοβρε" λα" ιντεγριδαδ"φσιχα"δε" λοσ"χονδυχτορεσ"ψα"θυε"στοσ"πυεδεν"
σερ"ροβαδοσ."

Πορ" οτρο" λαδο," χυανδο" σε" ρεαλιχε" νυεϖαµεντε" συ" χονεξι⌠ν," σε" δεβερ〈" ρεαλιζαρ" υνα"
ινσπεχχι⌠ν" δεταλλαδα" δε" λασ" ρεδεσ" παρα" εϖιταρ" χορτοχιρχυιτοσ" πορ" ελεµεντοσ" εξτρα〉οσ"
θυε"ηαψαν"ποδιδο"θυεδαρ"ατραπαδοσ"εν"λα"ρεδεσ."

Ασ" µισµο" σε" δεβερ〈ν" ρεαλιζαρ" λασ" πρυεβασ" δε" ρυτινα" παρα" λα" πυεστα" εν" οπεραχι⌠ν"
νορµαλ"χοµο"πρυεβασ"δε"χοντινυιδαδ"ψ"αισλαµιεντο."

Εθυιποσ"δε"χοντρολ"ψ"µανιοβρα"

Εν" λοσ" χασοσ" δε" αβανδονο" τεµποραλ," λοσ" εθυιποσ" δε" χοντρολ,"µανδο" ψ" προτεχχιονεσ"
περµανεχερ〈ν"ινσταλαδοσ"πορ"ελ"τιεµπο"θυε"δυρε"λα"δεσενεργιζαχι⌠ν."Εν"ελ"χασο"δε"λοσ"
εθυιποσ" δεβερ〈ν" σερ" ϖιγιλαδοσ" παρα" εϖιταρ" ροβοσ." Λοσ" µατεριαλεσ" δε" λοσ" θυε" εστ〈ν"
χονστρυιδοσ"νο"ρεπρεσενταν"νινγν"ριεσγο"παρα"ελ"µεδιο"αµβιεντε"νι"παρα"λασ"περσονασ"
πορ"λο"θυε"νο"σερ〈"νεχεσαρια"νινγυνα"µεδιδα"αδιχιοναλ."

Τρανσφορµαδορεσ"

Αλ"ιγυαλ"θυε"εν"ελ"αντεριορ"χασο,"λοσ"τρανσφορµαδορεσ"νο"σερ〈ν"δεσµαντελαδοσ."∆υραντε"
ελ" περοδο" δε" τιεµπο" θυε" σε" µαντενγα" σιν" ενεργα" δεβερ〈" σερ" ινσπεχχιοναδο" παρα"
εσταβλεχερ" συσ" χονδιχιονεσ" οπερατιϖασ" ψ" εν" λοσ" χασοσ" θυε" σεα" νεχεσαριο" ποδρ〈" σερ"
οβϕετο"δελ"µαντενιµιεντο"δε"ρυτινα."

Αλ"ιγυαλ"θυε"λασ"ρεδεσ"δε"διστριβυχι⌠ν,"αντεσ"δε"συ"πυεστα"εν"οπεραχι⌠ν"σε"δεβερ〈"λλεϖαρ"
α"χαβο" λασ"πρυεβασ"δε"ριγορ,"θυε"εν"εστε"χασο"σον:"Πρυεβα"δε"χοντινυιδαδ,"Πρυεβα"δε"
αισλαµιεντο"ψ"Πρυεβα"δε"εστανθυειδαδ"δε"χοµπαρτιµιεντο"δε"αχειτε."

Ρεµεδιαχι⌠ν"

∆υραντε"ελ"περοδο"εν"ελ"χυαλ"λασ"ρεδεσ"σε"ενχυεντρεν"εν"παραλιζαχι⌠ν"σε"δεβερ〈"λλεϖαρ"α"
χαβο"υνα" λιµπιεζα"δεταλλαδα"δε" λοσ"εθυιποσ,"αισλαδορεσ"ψ"〈ρεασ"αλεδα〉ασ."Λασ"ρεδεσ"δε"
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διστριβυχι⌠ν" νο" χοµπροµετε" λα" χαλιδαδ" δε" αγυα," συελοσ" νι" αιρε" πορ" λο" θυε" νο" σερ〈"
νεχεσαριο"τοµαρ"εσπεχιαλεσ."

12.2.2Αβανδονο"∆εφινιτιϖο"

Ελ"αβανδονο"δεφινιτιϖο"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"σε"πυεδε"πρεσενταρ"εν"ελ"χασο"θυε"λασ"ρεδεσ"
ινσταλαδασ" σεαν" ρεεµπλαζαδασ" ψ"πορ" λο" ταντο"ελ" συµινιστρο"δε"ενεργα"ελχτριχα" α" λασ"
ποβλαχιονεσ"σερ〈"υτιλιζανδο"εστασ"ρεδεσ."

Λα"προβαβιλιδαδ"θυε"εστο"οχυρρα"εσ"ρεµοτα"σοβρε"τοδο"σι"σε"τρατα"δε"υν"αβανδονο"τοταλ,"
σιν" εµβαργο" α" χοντινυαχι⌠ν" σε" δεσαρρολλα" αµβοσ" ασπεχτοσ" παρα" µαντενερλοσ" εν"
χονδιχιονεσ"δε"σερ"απλιχαδοσ."

Ελ" αβανδονο" τοταλ" δε" λασ" ινσταλαχιονεσ" δεβερ〈" σερ" ρεαλιζαδο" τενιενδο" εν" χυεντα"
πρινχιπαλµεντε" τρεσ" εταπασ," λα" πριµερα" θυε" εσ" πρελιµιναρ" ψ" θυε" χονσιστιρ〈ν" εν"
αχτιϖιδαδεσ" θυε" πρεχεδερ〈" αλ" ρετιρο" εν" σι," εν" εστα" εταπα" σε" ελαβοραρ〈ν" λοσ" πλανεσ,"
προγραµασ" ψ" σε" ρεαλιζαρ〈ν" λασ" χοορδιναχιονεσ" χον" λασ" αυτοριδαδεσ" ψ" ποβλαδορεσ" εν"
γενεραλ."

Εν" λα"σεγυνδα"εταπα"σε"ρεαλιζαρ〈"ελ"ρετιρο"δε"µατεριαλεσ"ψ"εθυιποσ"τενιενδο"εν"χυεντα"
λασ"ρεχοµενδαχιονεσ"θυε"σε"δεσαρρολλαν"εν"ελ"πρεσεντε"πλαν"ψ"φιναλµεντε"εν"λα"τερχερα"
εταπα"σε"λλεϖαρ〈ν"α"χαβο"λασ"µεδιδασ"δε"ρεµεδιαχι⌠ν"αλµαχεναµιεντο,"δισποσιχι⌠ν"φιναλ"
δε" λοσ" µατεριαλεσ" θυε" σε" οβτενγαν" ψ" ρεχυπεραχι⌠ν" δε" λασ" χονδιχιονεσ" πρεϖιασ" αλ"
προψεχτο.."

Πριµερα"Εταπα"

Αχχιονεσ"πρελιµιναρεσ"

Εν" χυαντο" α" λασ" µεδιδασ" πρελιµιναρεσ" ο" πρεϖιασ" αλ" αβανδονο" σε" δεβερ〈" τοµαρ" λασ"
σιγυιεντεσ"µεδιδασ:"

‚ ∆εσαρρολλαρ"υν"προγραµα"θυε"χοντεµπλε" λασ"µανιοβρασ"παρα"ρεαλιζαρ"ελ"χαµβιο"δε"
φορµα"δε"συµινιστρο"δε"ενεργα"ελχτριχα"α"λασ"ποβλαχιονεσ"αφεχταδασ."Εστα"αχτιϖιδαδ"
δεβερ〈" ινχλυιρ" λασ"αχτιϖιδαδεσ"πρεϖιασ"ψ"δεφινιτιϖασ."Ελ"ρετιρο"δεφινιτιϖο"σιν"τοµαρ"εν"
χυεντα"ελ"ρεεµπλαζο"δε"συµινιστρο"σολο"εσ"ποσιβλε"εν"λοσ"χασοσ"θυε"λα"ποβλαχι⌠ν"σεα"
αβανδοναδα" πορ" λοσ" χλιεντεσ" ψ" νο" σεα" ποσιβλε" λα" ϖεντα" δε" ενεργα" (σιτυαχι⌠ν"
ιµπροβαβλε)."

‚ Χοορδιναρ"χον" λασ"αυτοριδαδεσ"δε" λα"ο" λασ" λοχαλιδαδεσ"αφεχταδασ"χον" λα"φιναλιδαδ"δε"
δαρ" α" χονοχερ" λασ"µεδιδασ" αδοπταδασ"πορ" λα" εµπρεσα" ψ" λασ" ραζονεσ"δε" ρετιρο"δε"
ινσταλαχιονεσ."

‚ ∆ιστριβυχι⌠ν" δε" ενχαρτεσ" ο" αϖισοσ" ιµπρεσοσ" χοµυνιχανδο" λασ" αχχιονεσ" ψ"
πρεχαυχιονεσ" θυε" δεβε" τενερ" λα" ποβλαχι⌠ν" δυραντε" ψ" δεσπυσ" δελ" ρετιρο" δε" λασ"
ινσταλαχιονεσ."Σε"δεβερ〈"ρεαλιζαρ"πυβλιχαχιονεσ"εν"λοσ"διαριοσ"λοχαλεσ."

‚ Ιλυστραρ" α" λα" ποβλαχι⌠ν" δε" λοσ" ριεσγοσ" θυε" ποδραν" πρεσενταρσε" παρα" λα" ποβλαχι⌠ν"
δυραντε"ελ"ρετιρο"δελ"προψεχτο."

‚ Ινφορµαρ"δελ"πλαν"δε"ϖιγιλανχια"ψ"σεγυριδαδ"δυραντε"ελ"περοδο"δε"αβανδονο."
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Σεγυνδα"Εταπα"

Εν" εστα" σεγυνδα" εταπα," σε" ρεαλιζαρ〈" ελ" ρετιρο" δε" λασ" ινσταλαχιονεσ" εν" σ," παρα" εστο" λα"
εµπρεσα" δεβερ〈" χοντραταρ" υνα" εµπρεσα" εσπεχιαλιζαδα" θυε" αλ" ιγυαλ" θυε" ελ" µονταϕε"
ρεθυιερε"δε"εθυιποσ"ψ"µανιοβρασ"εσπεχιαλεσ."

Εθυιποσ"δε"χοντρολ"ψ"µανιοβρα"

Λοσ"εθυιποσ"χοµο"σον" λοσ"ταβλεροσ"δε"διστριβυχι⌠ν," λοσ"χυαλεσ"χοντιενεν" ινστρυµεντοσ"
χοµο" ρελσ," ιντερρυπτορεσ" ψ" εθυιποσ" δε" µεδιχι⌠ν," Χυτ" Ουτσ," σεχχιοναδορεσ" ψ" οτροσ"
εθυιποσ"δεβερ〈ν"σερ"ρετιραδοσ"ρεαλιζανδο"συ"δεσχονεξι⌠ν"ψ"δεσµονταϕε."Συ"δισποσιχι⌠ν"
φιναλ" σον" λοσ" αλµαχενεσ" δε" λα" εµπρεσα" δονδε" σερϖιρ〈ν" χοµο" ρεπυεστοσ" θυε" σερ〈ν"
υτιλιζαδοσ"εν"οτροσ"λυγαρεσ."

∆υραντε"ελ"δεσµονταϕε"δε"εστοσ"εθυιποσ"νο"σε"πρεσενταν"ριεσγοσ"δε"χονταµιναχι⌠ν"νι"
χοντρα"λα"σαλυδ"δε"λοσ"ποβλαδορεσ."

Τρανσφορµαδορεσ"

Παρα"ελ"δεσµονταϕε" ψ" ρετιρο"δε" λοσ" τρανσφορµαδορεσ" σε"δεβερ〈ν" τοµαρ" λασ" σιγυιεντεσ"
µεδιδασ:"

‚ ∆εσενεργιζαχι⌠ν"δελ"χιρχυιτο."
‚ Πυεστα"α"τιερρα"δε"λοσ"χιρχυιτοσ"δεσενεργιζαδοσ."
‚ ∆εσχονεξι⌠ν"δελ"τρανσφορµαδορ."
‚ Ιζαµιεντο" ψ" ρετιρο" δελ" τρανσφορµαδορ" δε" λα" εστρυχτυρα" θυε" λο" σοστιενε" υτιλιζανδο"

γρασ."
‚ Χαργα"ψ"ανχλαϕε"δελ"τρανσφορµαδορ"εν"ελ"χαµι⌠ν"ο"πλαταφορµα"δε"τρανσπορτε."
‚ Τρανσπορτε" δελ" τρανσφορµαδορ" α" λοσ" αλµαχενεσ" δε" λα" εµπρεσα" ο" ρευβιχαχι⌠ν" δελ"

µισµο"εν"οτρο"λυγαρ"δε"τραβαϕο."
‚ Λα" µανιπυλαχι⌠ν" δελ" τρανσφορµαδορ" σε" δεβερ〈" ρεαλιζαρ" τοµανδο" εν" χυεντα" θυε"

χοντιενε"αχειτε"διελχτριχο"ρεφριγεραντε."

∆υραντε"ελ"ρετιρο"δε" λοσ"τρανσφορµαδορεσ"νο"σε"πρεσεντα"ριεσγο"δε"χονταµιναχι⌠ν"δελ"
µεδιο"αµβιεντε."

Εστρυχτυρασ"

Παρα"ελ"ρετιρο"δε"λασ"εστρυχτυρασ"σε"δεβερ〈"λλεϖαρ"α"χαβο"λασ"σιγυιεντεσ"αχχιονεσ:"

‚ ∆εσµαντελαµιεντο"δε"λοσ"αχχεσοριοσ"ψ"εθυιποσ"δε"λα"εστρυχτυρα"
‚ Παρα" χαδα"υνα"δε" λασ"εστρυχτυρασ" σε" ρεαλιζαρ〈"ελ"δεσµονταϕε"ο" σε"δεβερ〈" ρεαλιζαρ"

πριµεραµεντε"συ"ανχλαϕε"χον"ϖιεντοσ"ο"α"λα"γρα"δε"αποψο."
‚ Ρεαλιζαρ"λα"εξχαϖαχι⌠ν"δε"λα"βασε"παρα"λιβεραρλο"δε"συ"σοπορτε."
‚ Ιζαδο"δε"λα"εστρυχτυρα"εν"ελ"χαµι⌠ν"ο"πλαταφορµα"δε"τρανσπορτε."
‚ Ρελλενο" ψ" απισοναµιεντο"δε" λα"εξχαϖαχι⌠ν"δε" λα"βασε"δε" λα"εστρυχτυρα" χον" τιερρα"

απροπιαδα," σε" δεβερ〈" ασεγυραρ" ελ" ρεσταβλεχιµιεντο" δε" λα" χαπαχιδαδ" πορταντε" δελ"
τερρενο."
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‚ Τρανσπορτε"α" λοσ"αλµαχενεσ"δε" λα"εµπρεσα"ο"ρευβιχαχι⌠ν"δελ"µισµο"εν"οτρο" λυγαρ"
δε"τραβαϕο."

Χονδυχτορεσ"

Παρα"ελ"ρετιρο"δε"λοσ"χονδυχτορεσ"εσ"νεχεσαριο"ρεαλιζαρ"λασ"σιγυιεντεσ"αχτιϖιδαδεσ:"

‚ ∆εσενεργιζαχι⌠ν"δελ"χιρχυιτο."
‚ Πυεστα"α"τιερρα"δε"λοσ"χιρχυιτοσ"δεσενεργιζαδοσ."
‚ Ινσταλαχι⌠ν"δε"πολεασ"παρα"ρεχυπεραχι⌠ν"δε"χονδυχτορεσ."
‚ ∆εσαµαρρε"δε"λοσ"χονδυχτορεσ."
‚ Ρεχυπεραχι⌠ν"δε"χονδυχτορεσ"εν"χαρρετεσ"δε"µαδερα."
‚ Χαργα"ψ"ανχλαϕε"δε"λοσ"χαρρετεσ"εν"ελ"χαµι⌠ν"ο"πλαταφορµα"δε"τρανσπορτε."
‚ Τρανσπορτε" α" λοσ" αλµαχενεσ"δε" λα"εµπρεσα"ο" ρευβιχαχι⌠ν"δε" λοσ"µισµοσ" εν"οτρο"

λυγαρ"δε"τραβαϕο."
‚ ∆εσµονταϕε"δε"αισλαδορεσ"

Τερχερα"εταπα"

Ρεµεδιαχι⌠ν"

Λα" ρεµεδιαχι⌠ν"θυε"εσ"νεχεσαρια" ρεαλιζαρ," σολαµεντε" σε" ρεθυιερε"εν" λοσ" χασοσ"εν" λοσ"
χυαλεσ" σε" προδυζχα" δερραµε" δε" αχειτε" ψ" ρεχυπεραχι⌠ν" δε" λα" χαπαχιδαδ" πορταντε" δελ"
τερρενο"δονδε"σε"ινσταλαρον"λοσ"ποστεσ."

Παρα" λα" ρεχυπεραχι⌠ν" δε" λα" χαπαχιδαδ" πορταντε" δελ" τερρενο" λυεγο" δελ" δεσµονταϕε" σε"
ρελλεναρ〈ν" λασ" εξχαϖαχιονεσ" χον" τιερρα" εν" βυενασ" χονδιχιονεσ" απλιχανδο" υνα"
χοµπαχταχι⌠ν"χαδα"30"χµ"δε"ρελλενο"ηαστα"λλεγαρ"αλ"νιϖελ"δελ"τερρενο."Εν"λοσ"χασοσ"θυε"
σε"ρεθυιεραν"ταµβιν"σε"δεβερ〈"απλιχαρ"χονχρετο"ο"ασφαλτο."

12.3 Πρεσυπυεστο"

Υν" πρεσυπυεστο" απροξιµαδο" δε" λασ" πρινχιπαλεσ" αχτιϖιδαδεσ" προπιασ" δελ" αβανδονο" σε"
πρεσεντα" α" χοντινυαχι⌠ν," ηαχιενδο" ηινχαπι" εν" θυε" εστοσ" µοντοσ" δεβεν" σερ"
µοδιφιχαδοσ"ψα"θυε"ελ"λοσ"αλχανχεσ"δελ"αβανδονο"δελ"προψεχτο"σολαµεντε"σε"δεφινιρ〈"εν"
ελ"µοµεντο"δαδο."

12.3.1Αβανδονο"Τεµποραλ"

Παρα"ελ"χασο"δε"αβανδονο"τεµποραλ"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"σε"ηα"χαλχυλαδο"ελ"πρεσυπυεστο"
παρα" υν" αβανδονο" δε" υν" α〉ο" ρεαλιζανδο" ινσπεχχιονεσ" ψ" µαντενιµιεντο" χαδα" δοσ"
µεσεσ."

Ταβλα"Ν≡"90:"Πρεσυπυεστο"δε"αβανδονο"τεµποραλ""
Αχτιϖιδαδ" Χοστο"Ανυαλ"(µιλεσ"ΥΣ∃)"

1" Ελαβοραχι⌠ν"δελ"προγραµα"δε"αβανδονο"Τεµποραλ"τοταλ 4

2" Περσοναλ"δε"σεγυριδαδ" 10

3" Μαντενιµιεντο"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"χαδα"2"µεσεσ 6

4" Ινσπεχχιονεσ"δε"σεγυριδαδ"χαδα"2"µεσεσ 3

5" Ινστρυχχι⌠ν"περµανεντε"α"περσοναλ"αλεδα〉ο,"χαδα"3"µεσεσ 2

" Τοταλ" 25
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12.3.2Αβανδονο"∆εφινιτιϖο"

Παρα" ρεαλιζαρ" υν" αβανδονο" δεφινιτιϖο" δε" λασ" ινσταλαχιονεσ" σε" τενδρ〈" εν" χυεντα" λασ"
σιγυιεντεσ"αχτιϖιδαδεσ:"

Ταβλα"Ν≡"91:"Πρεσυπυεστο"δε"αβανδονο"δεφινιτιϖο""
Αχτιϖιδαδ Χοστο"Ανυαλ"(µιλεσ"ΥΣ∃)"

1" Εστυδιο"δε"ρετιρο"ψ"δοχυµεντοσ"δε"χοντραταχι⌠ν 10

2" ∆εσµονταϕε"δε"ρεδεσ,"ρετιρο"δε"εθυιποσ"δε"τρανσφορµαχι⌠ν,"
δεσµονταϕε"δε"εθυιποσ"δε"χοντρολ"ψ"προτεχχι⌠ν."

43

3" Ρετιρο"ψ"δισποσιχι⌠ν"φιναλ"δε"µατεριαλεσ"ψ"εθυιποσ"ρετιραδοσ 58

4" Ρεφορεσταχι⌠ν"δε"ζονασ"διστυρβαδασ 6

5" Ινφορµαχι⌠ν"ψ"χοορδιναχι⌠ν"χον"λα"ποβλαχι⌠ν"αφεχταδα 3

" Τοταλ" 120

12.4 Χρονογραµα"

Ταβλα"Ν≡"92:"Χρονογραµα"δε"αβανδονο"
Αχτιϖιδαδ/"µεσεσ" 1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10" 11" 12

1."Αβανδονο"Τεµποραλ " " "
Περσοναλ"δε"σεγυριδαδ " " "
Μαντενιµιεντο"δε"λασ"ινσταλαχιονεσ"χαδα"2"
µεσεσ"

" " "

Ινσπεχχιονεσ"δε"σεγυριδαδ"χαδα"2"µεσεσ " " "
Ινστρυχχι⌠ν"περµανεντε"α"περσοναλ"αλεδα〉ο,"
χαδα"3"µεσεσ"

" " "

3."Αβανδονο"Τοταλ" " " "
Ρετιρο"ινσταλαχιονεσ"δε"λα"εµπρεσα" " " "
Ρεφορεσταχι⌠ν"ψ"ρεσταυραχι⌠ν"δε"λα"ζονα " " "

"
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14Ανεξο"Ν≡"2:"ςιγενχια"δε"ποδερ"ψ"∆ΝΙ"δελ"ρεπρεσενταντε"
λεγαλ"

" "
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15Ανεξο"Ν≡"3:Πλανο"δε"υβιχαχι⌠ν"

" "
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16Ανεξο"Ν≡"4:"Πλανο"Τοπογρ〈φιχο"

" "
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17Ανεξο"Ν≡"5:"Πλανο"δε"ℑρεα"δε"Ινφλυενχια"

" "
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ℑρεα δε ινφλυενχια διρεχτα δε λα λνεα

ℑρεα δε ινφλυενχια διρεχτα δε λα ΣΕΤ

ℑρεα δε ινφλυενχια ινδιρεχτα δελ προψεχτο
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18Ανεξο"Ν≡"6:"Πλανο"Γεολ⌠γιχο"

" "
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19Ανεξο"Ν≡"7:"Πλανο"Γεοµορφολ⌠γιχο"

" "
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ΧΟΛΙΝΑΣ ΣΥΑςΕΣ ∆Ε ΡΟΧΑΣ ΙΝΤΡΥΣΙςΑΣ

ΠΛΑΝΙΧΙΕ ΑΛΥςΙΑΛ
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20Ανεξο"Ν≡"8:"Πλανο"Φισιογρ〈φιχο"

" "
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21Ανεξο"Ν≡"9:"Πλανο"δε"εϖαλυαχι⌠ν"βιολ⌠γιχα"Φλορα"

" "
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Ζονα δε ςιδα: ∆εσιερτο δεσεχαδο Συβτροπιχαλ (δδ−σ)
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22Ανεξο"Ν≡"10:"Πλανο"δε"εϖαλυαχι⌠ν"βιολ⌠γιχα"Φαυνα""

" "
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Ζονα δε ςιδα: ∆εσιερτο δεσεχαδο Συβτροπιχαλ (δδ−σ)
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23Ανεξο"Ν≡"11:"Πλανο"δε"υβιχαχι⌠ν"δε"πυντοσ"δε"
µονιτορεο""

" "
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24Ανεξο"Ν≡"12."Πλανο"δε"ζονιφιχαχι⌠ν""

" "
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25Ανεξο"Ν≡"13:"Πλανο"δε"ΣΕΤ"Ινδυστριαλεσ"ψ"Λνεασ"
Ασοχιαδασ"

" "

180



ΣΑΛΑ ∆Ε ΡΕΛ⊃Σ ΒΑΤΕΡΙΑΣ

ΓΥΑΡ∆ΙΑΝΙΑ

ΣΑΛΑ Χ.Χ.Χ.

Σ.Η.

ΧΙΣΤΕΡΝΑ

∆Ε ∆ΡΕΝΑϑΕ

ΧΥΑΡΤΟ ∆Ε

ΒΟΜΒΑ

ΜΟΤΟΡ

ΤΑΝΘΥΕ

ΧΙΣΤΕΡΝΑ ∆Ε

ΑΓΥΑ ΧΟΝΤΡΑ

ΙΝΧΕΝ∆ΙΟΣ

ℑΡΕΑ=46.99

µ2η ΑΓΥΑ=3.72 µ

ΧΑΠ.=175.00 µ3

Ρ

Ρ

Σ

Τ

Ρ

Σ

Τ

Σ

Τ

ΤΟΡΡΕ ∆Ε

ΛΛΕΓΑ∆Α
ΛΙΝΕΑ Λ2

ΤΟΡΡΕ ∆Ε

ΛΛΕΓΑ∆Α ΛΙΝΕΑΣ

Λ1 Ψ Λ2

ΣΙΕΜΕΝΣ Σ ΧΑ

ΛΥΖ ∆ΕΛ ΣΥΡ Σ.Α.Α.

Á
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26Ανεξο"Ν≡"14:"Χρονογραµα"δε"οβρασ"

" "
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Ιδ Νοµβρε δε ταρεα ∆υραχι⌠ν Χοµιενζο Φιν

1 ΣΥΒΕΣΤΑΧΙΟΝ ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛΕΣ  220/60/10 Κς ΛΥΖ ∆ΕΛ ΣΥΡ 275 δασ µι 01/05/13 ϖιε 31/01/14

2 Φιρµα δε χοντρατο 1 δα µι 01/05/13 ϕυε 02/05/13

3 Ορδεν δε ινιχιο 0 δασ µι 01/05/13 µι 01/05/13

4 Αυτοριζαχιονεσ Μυνιχιπαλεσ παρα ινιχιο δε οβρασ 0 δασ µι 01/05/13 µι 01/05/13

5 Συµινιστρο δε Εθυιποσ 180 δασ µι 08/05/13 λυν 04/11/13

6 Παραρραψοσ 180 δασ µι 08/05/13 λυν 04/11/13

7 Χονδενσαδορ δε αχοπλαµιεντο 180 δασ µι 08/05/13 λυν 04/11/13

8 Τραµπα δε ονδα 180 δασ µι 08/05/13 λυν 04/11/13

9 Εστρυχτυρασ µετ〈λιχασ, Π⌠ρτιχοσ, Σοπορτεσ 150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

10 Σιστεµα δε βαρρασ (χαδενα δε αισλαδορεσ, ηερραϕεσ, χαβλε δε 
αλυµινιο ΑΑΑΧ, χονεχτορεσ)

150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

11 Τερµιναλ 220 κς παρα χαβλεσ δε ενεργα 150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

12 Αισλαδορ Λινε ποστ τιπο πολιµεριχο 150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

13 Αισλαδορ σοπορτε 150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

14 Χαβλε δε ενεργα ΞΛΠΕ 245 κς 150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

15 Χονεχτορ παρα χελδα ΓΙΣ 245 κς 135 δασ µι 08/05/13 ϖιε 20/09/13

16 Ταβλερο δε χοντρολ, προτεχχι⌠ν, χοµυνιαχιονεσ, ψ µεδιδα 180 δασ µι 08/05/13 λυν 04/11/13

17 Χαβλεσ δε Χοντρολ ψ Προτεχχι⌠ν, Ενεργα 135 δασ µι 08/05/13 ϖιε 20/09/13

18 Σερϖιχιοσ αυξιλιαρεσ 150 δασ µι 08/05/13 σ〈β 05/10/13

19 Ματεριαλεσ δε πυεστα α τιερρα 135 δασ µι 08/05/13 ϖιε 20/09/13

20 Σιστεµα δε Ιλυµιναχι⌠ν 135 δασ µι 08/05/13 ϖιε 20/09/13

21 Χονστρυχχι⌠ν 275 δασ µι 01/05/13 ϖιε 31/01/14

22 Οβρασ Χιϖιλεσ 200 δασ µι 01/05/13 δοµ 17/11/13

23 Λεϖανταµιεντο δε ινφορµαχι⌠ν εν σιτιο 30 δασ µι 01/05/13 ϖιε 31/05/13

24 Οβρασ πρελιµιναρεσ 15 δασ ϖιε 31/05/13 σ〈β 15/06/13

25 Φυνδαχιονεσ δε π⌠ρτιχοσ, εθυιπο δε πατιο 75 δασ σ〈β 15/06/13 ϕυε 29/08/13

26 Φυνδαχιονεσ δε τρανσφορµαδορεσ ψ ρεσερϖα 90 δασ σ〈β 15/06/13 ϖιε 13/09/13

27 Αχτιϖιδαδεσ εν Σαλα δε Χοντρολ 120 δασ σ〈β 15/06/13 δοµ 13/10/13

28 Χαναλετασ δε Χαβλεσ 60 δασ µαρ 30/07/13 σ〈β 28/09/13

29 Γαλερασ δε Χαβλεσ 60 δασ µαρ 30/07/13 σ〈β 28/09/13

30 Μυροσ Χορταφυεγο 60 δασ µαρ 30/07/13 σ〈β 28/09/13

31 Μαλλα δε πυεστα α τιερρα 15 δασ σ〈β 28/09/13 δοµ 13/10/13

32 Γραϖα δε αχαβαδο δε πατιο 15 δασ µαρ 08/10/13 µι 23/10/13

33 Σαλα δε Βοµβασ 60 δασ λυν 15/07/13 ϖιε 13/09/13

34 Χερχο περιµετραλ 50 δασ ϖιε 13/09/13 σ〈β 02/11/13

35 Γαριτα δε ϖιγιλανχια 50 δασ ϖιε 13/09/13 σ〈β 02/11/13

36 Οβρασ χοµπλεµενταριασ 15 δασ σ〈β 02/11/13 δοµ 17/11/13

37 Αχτιϖιδαδεσ α χαργο δελ χλιεντε 15 δασ λυν 28/10/13 µαρ 12/11/13

38 Φιναλιζαχι⌠ν δε µονταϕε δε Εθυιποσ ΓΙΣ 0 δασ µαρ 12/11/13 µαρ 12/11/13

39 Φιναλιζαχι⌠ν δε µονταϕε δε Τρανσφορµαδορεσ δε Ποτενχια 0 δασ λυν 28/10/13 λυν 28/10/13

40 Μονταϕε Ελεχτροµεχανιχο, Πρυεβασ ψ ΠΕΣ 118 δασ σ〈β 05/10/13 ϖιε 31/01/14

41 Εστρυχτυρασ µετ〈λιχασ, Π⌠ρτιχοσ ψ Σοπορτεσ 30 δασ σ〈β 05/10/13 λυν 04/11/13

42 Σιστεµα δε βαρρασ (χαδενα δε αισλαδορεσ, ηερραϕεσ, χαβλε δε 
αλυµινιο ΑΑΑΧ, χονεχτορεσ)

30 δασ λυν 04/11/13 µι 04/12/13

43 Παραρραψοσ 4 δασ µι 04/12/13 δοµ 08/12/13

44 Χονδενσαδορ δε αχοπλαµιεντο 5 δασ δοµ 08/12/13 ϖιε 13/12/13

45 Τραµπα δε ονδα 5 δασ ϖιε 13/12/13 µι 18/12/13

46 Τερµιναλ 220 κς παρα χαβλεσ δε ενεργα 10 δασ µι 18/12/13 σ〈β 28/12/13

47 Ματεριαλεσ δε πυεστα α τιερρα 21 δασ σ〈β 14/12/13 σ〈β 04/01/14

48 Σερϖιχιοσ αυξιλιαρεσ 22 δασ δοµ 13/10/13 λυν 04/11/13

49 Ταβλερο δε χοντρολ, προτεχχι⌠ν ψ µεδιδα 22 δασ λυν 04/11/13 µαρ 26/11/13

50 Χαβλεαδο, χονεξιονδο δε χοντρολ ψ προτεχχι⌠ν, ψ 
χοµυνιχαχιονεσ

33 δασ µαρ 26/11/13 δοµ 29/12/13

51 Σιστεµα δε Ιλυµιναχι⌠ν 30 δασ λυν 04/11/13 µι 04/12/13

52 Πρυεβασ Ινδιϖιδυαλεσ ψ φυνχιοναλεσ 30 δασ δοµ 29/12/13 µαρ 28/01/14

53 Πυεστα εν σερϖιχιο 3 δασ µαρ 28/01/14 ϖιε 31/01/14

54 Φιν 0 δασ ϖιε 31/01/14 ϖιε 31/01/14

01/05

01/05

12/11

28/10

31/01

14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 1
λ 2013 µαψο 2013 ϕυνιο 2013 ϕυλιο 2013 αγοστο 2013 σεπτιεµβρε 2013 οχτυβρε 2013 νοϖιεµβρε 2013 διχιεµβρε 2013 ενερο 2014 φεβρερο 2

ΠΡΟΨΕΧΤΟ: �ΕΠΧ ΠΑΡΑ ΛΑ ΙΜΠΛΕΜΕΝΤΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΝΥΕςΑ ΣΥΒΕΣΤΑΧΙΝ ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛΕΣ(ΓΙΣ) 220/60/10 κς ∆Ε 3ξ80 ΜςΑ�



"
184

27Ανεξο"Ν≡"15:"Ματριζ"δε"Ιµπαχτοσ"Αµβιενταλεσ"

" "

184



����� �����	�	
�� �
� �����
	�� ��	�
�� ����	�	�� ������������� ������
�����
��	
���

��	�
������������
�

������
�	�������������
���������

	�
������
�

�
������� � �

����� �
 �
���

�
��
����� �	� � �� � � � ��

��������
��������������������
���

�������

������
�	�������������
���������

	�
������
� ��
����������
��������
���
��
�� �	 � �� � � � �!

��������
��������������������
���

�������

������
�	�������������
∀�����������

	�
�������� �
 ��
��� � ��
��� ��������

�����
������� ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

������
�	�������������
∀����������� %&������
������������ ∀#� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

������
�	�������������
∀�����������

∀�
������� ���� ����
� �
 ���
�� �


���������� ∀#�( � �� � � � �!

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀����������� )�����∗����
�������������
��� ∀#� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀����������� ��
�������������
+���������������� ∀# � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀�����������

∀�
������� � ����� ����

������������
� ∀#∋ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀����������� ∀�������������
�
����������
� ∀#∃ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀����������� )���
���
����
���������������������� ∀#! � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀�����������

,����������
� 
�
������� �


�
����
������� ∀#− � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀����������� .�����
��
�
���������� ∀#/ � �� � � � �!

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
.���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	������������������
∀�����������

∀�
������� ���� ����
� �
 ���
�� �


���������� ∀#�( � �� � � � �!

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
���������

	�
������
� .�������������
�
+��������+�������� �	� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
���������

	�
������
�

�
������� � �

����� �
 �
���

�
��
����� �	� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
���������

	�
������
� �
���������
�������
0���
��
� �	� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
���������

	�
������
� ��
����������
��������
���
��
�� �	 � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀�����������

	�
�������� �
 ��
��� � ��
��� ��������

�����
������� ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀����������� %&������
������������ ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀����������� )�����∗����
�������������
��� ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	���������������� ∀����������� ∀�
�������������
+���������������� ∀# � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
∀�����������

∀�
������� � ����� ����

������������
� ∀#∋ � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
∀����������� ∀�������������
�
����������
� ∀#∃ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀����������� )���
���
����
���������������������� ∀#! � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀�����������

,����������
� 
�
������� �


�
����
������� ∀#− � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀����������� .�����
��
�
���������� ∀#/ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	����������������
∀�����������

∀�
������� ���� ����
� �
 ���
�� �


���������� ∀#�( � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
∀����������� .�����
��
�����
��������� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��������	���������������� 	��
������
���� �
������������ 	1� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��������	����������������
.���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
���������

	�
������
� .�������������
�
+��������+�������� �	� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
���������

	�
������
�

�
������� � �

����� �
 �
���

�
��
����� �	� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��	�����	���������
���������

	�
������
� �
���������
�������
0���
��
� �	� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��	�����	���������
���������

	�
������
� ��
����������
��������
���
��
�� �	 � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀�����������

	�
�������� �
 ��
��� � ��
��� ��������

�����
������� ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀����������� %&������
������������ ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	��������� ∀����������� )�����∗����
������������
��� ∀#� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��	�����	���������
∀����������� ∀�
�������������
+���������������� ∀# � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀�����������

∀�
������� � ����� ����

������������
� ∀#∋ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀����������� ∀�������������
�
����������
� ∀#∃ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀����������� )���
���
����
���������������������� ∀#! � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀�����������

,����������
� 
�
������� �


�
����
������� ∀#− � �� � � � �!

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀����������� .�����
��
�
���������� ∀#/ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀�����������

∀�
������� ���� ����
� �
 ���
�� �


���������� ∀#�( � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀����������� .�����
��
�����
��������� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
∀����������� �
�������
�����
�����������
� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	���������
	��
������
���� 	�
����
�����2� 	1� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	��������� 	��
������
���� �
������������ 	1� � �� � � � ��� ,�������
�����������

��	�����	���������
.���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��	�����	����������	���

����
����	�
��� 	��
������
���� 	�
����
�����2� 	1� � �� � � � �−

��������
��������������������
���

�������

��	�����	����������	���

����
����	�
��� #�
������ ������������
�
�
�&� #	� � �� � � � �/

��������
��������������������
���

�������

��	�����	����������	���

����
����	�
��� .���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � � � � � ∃ ,����������������������

��
�����	��������	�������
��
���������

	�
������
� .�������������
�
+��������+�������� �	� � � � � � ∃ ,����������������������

��
�����	��������	�������
��
���������

	�
������
�

�
������� � �

����� �
 �
���

�
��
����� �	� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
���������

	�
������
� �
���������
�������
0���
��
� �	� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
���������

	�
������
� ��
����������
��������
���
��
�� �	 � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀�����������

	�
�������� �
 ��
��� � ��
��� ��������

�����
������� ∀#� � �� � � � � 

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� %&������
������������ ∀#� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� )�����∗����
�������������
��� ∀#� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� ∀�
�������������
+���������������� ∀# � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀�����������

∀�
������� � ����� ����

������������
� ∀#∋ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� ∀�������������
�
����������
� ∀#∃ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� )���
���
����
���������������������� ∀#! � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀�����������

,����������
� 
�
������� �


�
����
������� ∀#− � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� .�����
��
�
���������� ∀#/ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀�����������

∀�
������� ���� ����
� �
 ���
�� �


���������� ∀#�( � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� .�����
��
�����
��������� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
∀����������� �
�������
�����
�����������
� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
	��
������
���� 	�
����
�����2� 	1� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
	��
������
���� �
������������ 	1� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

��
�����	��������	�������
��
.���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

�	�����	
��������	���
��������

������������	

���������

	�
������
� .�������������
�
+��������+�������� �	� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

���������	������������
���������

	�
������
� .�������������
�
+��������+�������� �	� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
���������

	�
������
� .�������������
�
+��������+�������� �	� � �� � � � �� ,�������
�����������

� �������	���
��������!�����
���������

	�
������
�

�
������� � �

����� �
 �
���

�
��
����� �	� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
���������

	�
������
� �
���������
�������
0���
��
� �	� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀����������� )�����∗����
�������������
��� ∀#� � �� � � � �∋

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀����������� ∀�
�������������
+���������������� ∀# � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀�����������

∀�
������� � ����� ����

������������
� ∀#∋ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀����������� ∀�������������
�
����������
� ∀#∃ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀����������� .�����
��
�
���������� ∀#/ � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀�����������

∀�
������� ���� ����
� �
 ���
�� �


���������� ∀#�( � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀����������� .�����
��
�����
��������� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!�����
∀����������� �
�������
�����
�����������
� ∀#�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

� �������	���
��������!����� 	��
������
���� �
������������ 	1� � �� � � � ��� ,�������
�����������

� �������	���
��������!�����
.���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

���
������	
������	��� 	��
������
���� 	�
����
�����2� 	1� � � � � � �∃ ,�����������������
����

���
������	
������	��� #�
������ ������������
�
�
�&� #	� � � � � � �∃ ,�����������������
����

���
������	
������	��� #�
������ 3�������
�
+����� #	� � �� � � � �� ,�������
�����������

���
������	
������	���
.���
���
��� .���
���
�����
�
+����� .�� � �� � � � �∃

��������
��������������������
���

�������

���
������	
������	��� ∀����������� �
�������
�����
�����������
� ∀#�� � � � � � �− ,�������������������

∀
��
��
�
��
�

�
��

��
�
��
�

#
�
��

��
�
�
�

�
�
�

�
��

	
�
�
��
�

∃
�
�
�
��
�
	

�

%
&�
��
�

∋
�
&�

��
�

��
�����



"
186

28Ανεξο"Ν≡"16:"Ρεσυλταδοσ"δε"λαβορατοριο"

" "

186



Προηιβιδα συ ρεπροδυχχι⌠ν παρχιαλ ο τοταλ σιν λα αυτοριζαχι⌠ν δελ Γερεντε Γενεραλ � ΕΘΥΑΣ Σ.Α. 
Λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ σε ρεφιερεν σολαµεντε α λασ µυεστρασ ενσαψαδασ. 

Λοσ ρεσυλταδοσ δε λοσ ενσαψοσ οβτενιδοσ νο δεβεν σερ υτιλιζαδοσ χοµο υνα χερτιφιχαχι⌠ν δε χονφορµιδαδ χον νορµασ δε προδυχτοσ ο χοµο χερτιφιχαδο δελ σιστεµα δε 

χαλιδαδ δε λα εντιδαδ θυε λο προδυχε. 

Χ⌠διγο: Φ01−Π.ΛΑΒ.03 ∆ιρεχχι⌠ν δε Λαβορατοριο: Μζ.Ι Λοτε 74, Υρβ. Ναρανϕιτο � Πυεντε Πιεδρα, αλτ. δελ Κµ.28,5 δε λα Παν. Νορτε

Ρεϖισι⌠ν: 00 Τελφονοσ: 548−4976  /  349−4050     ε_µαιλ: ινφο≅εθυασ.χοµ.πε
Φεχηα: 08−05−2 013 Π〈γινα 1 δε 1

 

Τεχνολογα αλ σερϖιχιο δε λα Προτεχχι⌠ν ψ Σανεαµιεντο Αµβιενταλ 
νταλ 

ΙΝΦΟΡΜΕ ∆Ε ΕΝΣΑΨΟ Ν≡ Σ0717/13

Σολιχιταντε  : ΜΙΝΠΕΤΕΛ Σ.Α.  
∆ιρεχχι⌠ν   : Αϖ. Σαλαϖερρψ Ν° 2415, ∆πτο. 201 � Σαν Ισιδρο 

Προχεδενχια  : ΛΥΖ ∆ΕΛ ΣΥΡ

Ματριζ δε λα Μυεστρα  :   Συελο 

Φεχηα δε Μυεστρεο   : 23 Μαψο 2 013 
Ρεσπονσαβλε δελ Μυεστρεο  : Περσοναλ Τχνιχο � Εµπρεσα Σολιχιταντε  

Φεχηα δε Ρεχεπχι⌠ν  : 23 Μαψο 2 013 
Φεχηα δε Εϕεχυχι⌠ν δελ ενσαψο : 23 αλ 31 Μαψο δε 2 013 

 Χ⌠διγο Ιντερνο: Λ 227/13

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

∗227 � 1
Εξπρεσαδο  

εν:∗∗Πυντο Ν° 01

θ πΗ α 20 °Χ 8,1 Υνιδαδ δε πΗ

θ Χονδυχτιϖιδαδ Ελχτριχα 942 υσ/χµ

Τεξτυρα:

− Αρενα 41,5 %

− Λιµο 7,5 %

− Αρχιλλα 21 %

Χλασε Τεξτυαλ. Αρχιλλα −−

Μεταλεσ Τοταλεσ:

− Αρσνιχο 141,37 µγ/κγ

− Βαριο 53,9 µγ/κγ

− Χαδµιο 0,375 µγ/κγ

− Μερχυριο 140,85 µγ/κγ

− Πλοµο 58,852 µγ/κγ

(∗) Χ⌠διγο δε Λαβορατοριο               (∗∗)Χ⌠διγο δελ Σολιχιταντε

ΡΕΦΕΡΕΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΤΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΙΤΙΧΟΣ.− 

θ ΜΑΝΥΑΛ ΤΕΧΝΙΧΟ ∆Ε ΑΝΑΛΙΣΙΣ ∆Ε ΣΥΕΛΟΣ, ΤΕϑΙ∆Ο ςΕΓΕΤΑΛ Ψ ΦΕΡΤΙΛΙΖΑΝΤΕΣ � ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΝΑΧΙΟΝΑΛ ∆Ε 
ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΟΝ Ψ ΠΡΟΜΟΧΙΟΝ ΑΓΡΑΡΙΑ � ΧΙΝΙΠΑ, 1987. 

θ ΕΠΑ 9045 ∆. 2004.  Σοιλ ανδ Ωαστε πΗ 
θ ΕΠΑ 9050 Α. 1996. Σπεχιφιχ Χονδυχτανχε 

Λιµα, 31 δε Μαψο δε 2 013. 
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Προηιβιδα συ ρεπροδυχχι⌠ν παρχιαλ ο τοταλ σιν λα αυτοριζαχι⌠ν δελ Γερεντε Γενεραλ � ΕΘΥΑΣ Σ.Α.
Λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ σε ρεφιερεν σολαµεντε α λασ µυεστρασ ενσαψαδασ.

Λοσ ρεσυλταδοσ δε λοσ ενσαψοσ οβτενιδοσ νο δεβεν σερ υτιλιζαδοσ χοµο υνα χερτιφιχαχι⌠ν δε χονφορµιδαδ χον νορµασ δε προδυχτοσ ο χοµο χερτιφιχαδο δελ σιστεµα δε χαλιδαδ δε λα εντιδαδ θυε λο προδυχε.

Χ⌠διγο: Φ−ΙΕΝ ∆ιρεχχι⌠ν δε Λαβορατοριο: Μζ.Ι Λοτε 74, Υρβ.Ναρανϕιτο � Πυεντε Πιεδρα, αλτ. δελ Κµ.28,5 δε λα Παν. Νορτε
Ρεϖισι⌠ν: 07 Τελφονοσ: 548−4976  /  349−4050      ε_µαιλ: ινφο≅εθυασ.χοµ.πε
Φεχηα: 15−01−2 011 Π〈γινα 1 δε 1

 

Τεχνολογα αλ σερϖιχιο δε λα Προτεχχι⌠ν ψ Σανεαµιεντο Αµβιενταλ 

ΙΝΦΟΡΜΕ ∆Ε ΕΝΣΑΨΟ Ν≡ Ι0678/13

Σολιχιταντε : ΜΙΝΠΕΤΕΛ Σ.Α. 
∆ιρεχχι⌠ν : Αϖ. Σαλαϖερρψ Ν° 2415, ∆πτο. 201 � Σαν Ισιδρο

Προχεδενχια : ΛΥΖ ∆ΕΛ ΣΥΡ

Ματριζ δε λα Μυεστρα : Αιρε

Φεχηα δε Μυεστρεο : 22 Μαψο 2 013 Φεχηα δε Ρεχεπχι⌠ν : 24 Μαψο 2 013
Ρεσπονσαβλε δελ Μυεστρεο : Περσοναλ Τχνιχο � ΜΙΝΠΕΤΕΛ Σ.Α. Φεχηα δε Εϕεχυχι⌠ν δελ ενσαψο : 24 αλ 30 Μαψο 2 013

Ορδεν δε Σερϖιχιο : Λ 189/13

Χ⌠διγο
Λαβορατοριο

∆εσχριπχι⌠ν δελ
Πυντο δε Μυεστρεο

Πεσο δε Φιλτροσ
ΠΜ2.5

(γ)

Πεσο δε Φιλτροσ
ΠΜ10

(γ)

Ηιδροχαρβυροσ
Τοταλεσ δε

Πετρ⌠λεο � ΤΠΗ
 γ/µ3

(24η)

ΠΛΟΜΟ
Πβ

 γ/µ3

(24 η)∗

∝γ/µυεστρα
ΧΟ

∝γ/µυεστρα
(8 η)∗

Ωφ Ωφ
ΝΟ2

(24 η)∗
ΣΟ2

(24 η)∗
Η2Σ

(1 η)∗
Ο3

(8 η)∗

ΡΕΦΕΡΕΝΧΙΑ ∆Ε ΜΕΤΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΙΤΙΧΟΣ.−

ΠΜ10 − 2.5 = Γραϖιµτριχο − ΕΠΑ ς47−Ν≡234, Απ.5 ΝΟ2 = Αρσενιτο δε Σοδιο � Υ.Σ ΕΠΑ ΣΟ2 = Περοξιδο � Υ.Σ ΕΠΑ Η2Σ = Συλφατο δε Χ〈δµιο � Υ.Σ ΕΠΑ
ΧΟ = Αχιδο Παρασυλφαµινο Βενσοιχο � Υ.Σ ΕΠΑ
Ο3 = ΕΠΑ ΧΦΡ−40 ΠΑΡΤ 50 ΑΠΠ. ∆ 2004. ΜΕΑΣΥΡΕΜΕΝΤ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕ ΑΝ∆ ΧΑΛΙΒΡΑΤΙΟΝ ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕ ΦΟΡ ΤΗΕ ΜΕΑΣΥΡΕΜΕΝΤ ΟΦ ΟΖΟΝΕ ΙΝ ΤΗΕ ΑΤΜΟΣΠΗΕΡΕ.
Πβ = ∆ιγεστι⌠ν ℑχιδα, Εσπεχτροφοτοµετρα δε Αβσορχι⌠ν Ατ⌠µιχα � Υ. Σ. ΕΠΑ

Λιµα, 30 δε Μαψο δε 2 013.

189 � 1 Πυντο Ν≡ 01− Σετ. Ινδυστριαλ 0,07081 0,15291 20 <0,5 10,08 25,21 9,81 3,4  1 250 

(Ωφ) Πεσο Φιναλ   (∗) Τιεµπο δε Μονιτορεο 


