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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά  την εκμετάλλευση 

λατομείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση «Κριτήρι» στην Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου, 

του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

Η  μελέτη  αυτή  συνοδευόμενη  από  τα  Παραρτήματά  της  και  τα  δικαιολογητικά  που  

επισυνάπτονται σε αυτά εκπονήθηκε σύμφωνα με το κάτωθι νομοθετικό πλαίσιο:  

 τον Ν. 1650/86 «Περί Προστασίας Περιβάλλοντος».   

 τον  Νόμο  4014/2011 (ΦΕΚ  209/Α’/21-9-2011): Περιβαλλοντική  αδειοδότηση έργων  

και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος.  

 την Υ.Α.  167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ  964/Β’/2013): «Εξειδίκευση  των διαδικασιών  

και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων  και  

δραστηριοτήτων  των  άρθρων 3, 4, 5, 6  και 7  του  Ν.  4014/2011, σύμφωνα  με  τα  

οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων  των  ανωτέρω  

διαδικασιών,  καθώς  και  κάθε  άλλου  σχετικού  με  τις διαδικασίες αυτές θέματος».  

 την  Υ.Α.  1958/2012  (ΦΕΚ  21/Β/13-01-2012):  Κατάταξη  δημοσίων  και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τις Υ.Α. 173829/2014 

(ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014), Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) και Υ.Α. 

οικ.2307 (ΦΕΚ. 439/14-02-2018) τροποποιήσεις αυτής. 

 Την Υ.Α. 170225/20-01-2014(ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014): «Εξειδίκευση των 

περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής  με  αρ.  1958/2012  (Β'  21)  όπως  ισχύει, 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  του  ν.  4014/2011  (Α'  209),  καθώς  και  κάθε  άλλης 

σχετικής λεπτομέρειας».  

 τον Ν. 4512 (ΦΕΚ  5/Α’/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 

διατάξεις». 

Τα στοιχεία και η δομή της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 11 του Νόμου 4014/2011 για το περιεχόμενο των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και την Υ.Α. 170225/20-01-2014 (Παράρτημα 2 και Παράρτημα 4.5). Στο 

πλαίσιο αυτό εκπονείται η παρούσα ΜΠΕ. 
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1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Τίτλος Έργου:        

«Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στην 

περιοχή της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της 

Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας». 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είδος Έργου:        Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού  

Μέγεθος: Έκταση έργου:  45.821,75 τ.μ. 

1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ. 

1.3.1. ΘΕΣΗ 

Ο λατομικός χώρος βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής  Κοινότητας Τυρνάβου. Η 

θέση του έργου βρίσκεται στην τοποθεσία με το τοπωνύμιο «Κριτήρι». 

Το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 1,1 km βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού 

Κριτήρι, 2,6 km βόρεια του οικισμού Τυρνάβου, 5,8 km νοτιοδυτικά του οικισμού Δελέρια, 5,9 

km νοτιοδυτικά του οικισμού Αργυροπούλειον, 6 km βορειοδυτικά του οικισμού Αμπελώνα 

και 15 km βορειοδυτικά της Λάρισας (σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω αποστάσεις είναι 

μετρημένες σε ευθεία γραμμή).  

H οδική απόσταση του λατομείου από την οδό Λάρισας – Ελασσόνας είναι περίπου 

1,5 km, ενώ από τον οικισμό του Κριτήρι 2 km. Στο παρακάτω απόσπασμα του χάρτη 

προσανατολισμού φαίνεται η θέση του χώρου σε σχέση με τους γειτονικούς οικισμούς. 
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Εικόνα 1. Απόσπασμα χάρτη προσανατολισμού. 

1.3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Ο υπό μελέτη χώρος υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Τυρνάβου.  

 

Αναλυτικότερα: 

Περιφέρεια:     Θεσσαλίας 

Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας 

Δήμος: Τυρνάβου 

Δημοτική Ενότητα: Τυρνάβου 
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Τοπική Κοινότητα: Τυρνάβου 

 

Ιδιοκτησιακά η έκταση ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Διοικητικά η έκταση υπάγεται 

στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, δασοδιοικητικά στη Δ/νση Δασών Λάρισας, δασαρχείο 

Λάρισας. 
 

 
Εικόνα 2. Απόσπασμα Google Earth. 

1.3.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του 

πολυγώνου του λατομικού χώρου σε ΕΓΣΑ’87, WGS’84 και ΗΑΤΤ εξαρτημένες από το εθνικό 

τριγωνομετρικό δίκτυο οι οποίες ανάγονται στο K.Φ.X. ΛΑΡΙΣΑ κλίμακας 1:100.000 με φ = 

39 ° 45' και λ= -1 ° 15': 

Α/Α ΗΑΤΤ 
(Κ.Φ.Χ. ΛΑΡΙΣΑ φ=39ο 45’, 

 λ=-1ο 15’) 

ΕΓΣΑ’87 WGS84 

Χ Y Χ Y φ λ 

6.     -15.955,0130 2.494,9990 352.722,8400 4.403.704,1500 39,7731512 22,2821106 

7.     -16.062,8880 2.243,8370 352.610,6900 4.403.454,9060 39,7708871 22,2808575 

8.     -15.812,7610 2.248,1280 352.860,8200 4.403.454,9060 39,7709303 22,2837768 
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Α/Α ΗΑΤΤ 
(Κ.Φ.Χ. ΛΑΡΙΣΑ φ=39ο 45’, 

 λ=-1ο 15’) 

ΕΓΣΑ’87 WGS84 

Χ Y Χ Y φ λ 

9.     -15.808,0720 2.444,1890 352.868,9000 4.403.652,6620 39,7727127 22,2838268 

Πίνακας 1. Πίνακας συντεταγμένων κορυφών λατομικού χώρου. 

 

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)» το έργο κατατάσσεται  

στην  Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας «Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες»  με 

α/α.3 «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών» του 

Παρατήματος V. Το έργο δεν υπόκειται σε καμία από τις κατηγορίες έργων και 

δραστηριοτήτων του παρατήματος ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 ώστε να υπόκεινται σε 

ολοκληρωμένη πρόληψη και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συντάσσεται σύμφωνα την 

Υ.Α. 170225 (ΦΕΚ 135 Β’ /27-01-2014)  όπου εξειδικεύονται τα περιεχόμενα των μελετών 

της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011). 

Δεν προβλέπεται να γίνουν εργασίες μπαζώματος χειμάρρων ή ρεμάτων 

εκχερσώσεων, δημιουργία δανειοθαλάμων για τα υλικά κατασκευής, καταστροφή κάθε 

είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, καταστροφή ζωντανών φυτοφρακτών, αμμοληψία ή 

αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, ρύπανση υδατικών πόρων ή άλλες 

καταστροφές που μπορεί να προκληθούν στο φυσικό περιβάλλον. 

Κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών  δραστηριοτήτων 

(ΣΤΑΚΟΔ’08 και NACE αντίστοιχα), το έργο κατατάσσεται στους κωδικούς: 

ΣΤΑΚΟΔ’08 08.11.20  

NACE  08.11 

Η εν λόγω δραστηριότητα δεν κατατάσσεται στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές 

δραστηριότητες. 

Σκοπός της παρούσας είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ώστε να γίνει  

η μίσθωση για το εν λόγω λατομείο. 

1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Επωνυμία επιχείρησης:   ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Έδρα-Δ/νση: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος 

Περιοχή: Τυρνάβου Λάρισας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2492024304 

Fax: 2492024304 
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο 

υπευθύνου:     

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Θέση υπευθύνου:      

Τηλέφωνο επικοινωνίας:     2492024304 

e-mail:      

 

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Επωνυμία:   Παυλίδης Κωνσταντίνος 

Έδρα-Δ/νση: Πατριάρχου Διονυσίου 1  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατριάρχου Διονυσίου 1, 661 00 Δράμα 

Περιοχή: Δράμας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521026633 

Fax: 2521026632 

e-mail: pavlikostas@yahoo.gr 

 

Συνυπογράφοντες Μελετητές 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα – Α.Μ. – Τηλ. 

Πασβάντης Κωνσταντίνος Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος M.Sc. 

Α.Μ. Μελετητή 21843 

Α.Μ. ΓΕΩΤΕΕ 2-03154 

Τηλ. 6937142634 

  

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο 

υπευθύνου:     

Κωνσταντίνος Παυλίδης 

Θέση υπευθύνου:      

Τηλέφωνο επικοινωνίας:     2521026633 

e-mail:     pavlikostas@yahoo.gr 

 

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

Στο τέλος της παρούσας υποβάλλεται η μη-τεχνική περίληψη για την εν λόγω 

δραστηριότητα ως αυτοτελές τμήμα, σύμφωνα με την Υ.Α. 170225 (ΦΕΚ 135 Β’ /27-01-2014)  

.   
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητας είναι η εκμετάλλευση του κοιτάσματος 

ασβεστολιθικού πετρώματος στην περιοχή της Δ.Κ. Τυρνάβου. 

  

Μέγεθος 

Η πολυγωνική γραμμή που περικλείει τον χώρο όπου θα γίνουν οι εξορυκτικές 

εργασίες εκμετάλλευσης έχει εμβαδόν  45.821,75 τ.μ..  

 

Μέθοδος εξόρυξης - τεχνολογίες 

Με βάση το ανάγλυφο του λατομικού χώρου, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις σε 

μηχανικό εξοπλισμό της εξόρυξης και τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, 

έχει επιλεγεί και θα εφαρμοσθεί εκμετάλλευση με τη μέθοδο των ανοικτών διαδοχικών 

βαθμίδων με μέτωπα χαμηλού ύψους (ως 12 m). Προβλέπεται στην τελική μορφή του 

χώρου η ανάπτυξη - εκμετάλλευση βαθμίδων εκμετάλλευσης στα εξής υψόμετρα των: +176, 

+188, +200, +212, +224, +236, +248, +260, +272, +284, +296 και +308 μέτρων. Από την 

εκμετάλλευση του χώρου δεν παράγονται εξορυκτικά απόβλητα καθώς το σύνολο του 

παραγόμενου υλικού επεξεργάζεται στο εγκατεστημένο  σπαστηροτριβείο της εταιρίας. 

 

Συνολική ισχύς εξοπλισμού 

Για τη λειτουργία του λατομικού χώρου θα χρησιμοποιηθεί κινητός μηχανολογικός 

εξοπλισμός όπως φορτωτές, εκσκαφείς, διατρητικά μηχανήματα κ.λπ.. Η συνολική ισχύς του 

μηχανολογικού εξοπλισμού θα είναι της τάξης των 1.075 HP.  

 

Απασχολούμενο προσωπικό 

Στο λατομείο θα απασχολούνται συνολικά 8 άτομα, (2) χειριστές διατρητικού, (1) 

γομωτής - πυροδότης και (5) χειριστές μηχανημάτων. 

 

 

Είδος και ποσότητες παραγόμενων προϊόντων – δυναμικότητα 

Η λατομική δραστηριότητα στον υπό μελέτη χώρο θα έχει στόχο την παραγωγή 43.500 

m3/έτος (ασβεστολιθικού πετρώματος σε διάφορα κλάσματα) περίπου, που θα πωλείται σε 

εταιρίες που επεξεργάζονται και παράγουν προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου. 

3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητας είναι η εκμετάλλευση του ασβεστολιθικού 

κοιτάσματος που υπάρχει στην περιοχή της Δ.Κ. Τυρνάβου. Από την εκμετάλλευση του 

χώρου θα παράγονται όλα τα εμπορεύσιμα κλάσματα μετά την επεξεργασία στη μονάδα του 

σπαστηροτριβείου. Στον εν λόγω λατομικό χώρο δεν πρόκειται να κατασκευαστούν μόνιμες 

εγκαταστάσεις. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λατομικού χώρου θα 

χρησιμοποιούνται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον γειτονικό χώρο που 
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είναι εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας του σπαστηροτριβείου. 

 

Βασικά στοιχεία φάσης κατασκευής: 

Κατά τη φάση αυτή θα γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίας ώστε να είναι 

δυνατή η λατομική εκμετάλλευση του χώρου. Στην φάση αυτή θα γίνει η αρχική αποψίλωση 

στη θέση που θα δημιουργηθούν οι βαθμίδες εξόρυξης. Επίσης στην ίδια φάση θα γίνει η 

αρχική διάνοιξη των οδών προσπέλασης στους χώρους που θα γίνεται η εξόρυξη. Τόσο η 

αποψίλωση όσο και η διάνοιξη οδών, εντός του λατομικού χώρου, θα συνεχιστούν και στη 

φάση της λειτουργίας. Θα πραγματοποιούνται σταδιακά και θα ακολουθούν την πρόοδο των 

βαθμίδων οι οποίες θα διανοίγονται σταδιακά από τα ψηλότερα προς τα χαμηλότερα. 

Αρχικά θα διανοιχτεί η κεντρική εσωτερική οδός που θα οδηγεί στη ψηλότερη θέση 

από την οποία θα ξεκινήσουν οι λατομικές εργασίες. Μετά τη διάνοιξη των εσωτερικών οδών 

θα πραγματοποιηθεί η αποψίλωση του χώρου (όπου απαιτείται) στις θέσεις που θα 

διανοιχτούν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης εντός του λατομικού χώρου. Η χρονική διάρκεια της 

φάσης αυτής υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του 1 έτους. 

 

Βασικά στοιχεία φάσης λειτουργίας: 

Η φάση αυτή αποτελεί τη κύρια φάση του έργου, κατά την οποία εξορύσσονται τα 

εμπορεύσιμα τεμάχια του ασβεστολιθικού υλικού.  

Στη φάση λειτουργίας γίνεται η ανάπτυξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης του λατομικού 

χώρου. Ταυτόχρονα στην ίδια φάση θα γίνουν και οι εργασίες για την αποκατάσταση του 

χώρου με τη δημιουργία φυτεύσεων σε όλες τις επιφάνειες του λατομείο όπως δάπεδα 

βαθμίδων εξόρυξης, τελικές πλατείες, πρανή δρόμων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας θα αναπτυχτούν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα 

δαπέδου των: +176, +188, +200, +212, +224, +236, +248, +260, +272, +284, +296 και +308 

μέτρων στο χώρο του λατομείου. Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα έχουν μέγιστο ύψος 12 

μέτρα. Η ψηλότερη θα βρίσκεται σε υψόμετρο δαπέδου +308 μέτρων και η κατώτερη σε 

υψόμετρο δαπέδου +176 μέτρων. Οι βαθμίδες θα εξοφλούνται σταδιακά και θα ακολουθεί η 

αποκατάστασή τους με τη δημιουργία φυτεύσεων στα δάπεδα των βαθμίδων.   

Από την εκμετάλλευση του χώρου το σύνολο του παραγόμενου υλικού επεξεργάζεται 

στο γειτονικό εγκατεστημένο σπαστηροτριβείο της εταιρίας και έτσι δεν θα παράγονται 

εξορυκτικά απόβλητα.   

 

Η διάρκεια της φάσης αυτής έχει διάρκεια περίπου όσο και αυτή της λειτουργίας του 

λατομικού χώρου (30 έτη μαζί  με την κατασκευή του έργου). 

3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ. 

Για τη λειτουργία του λατομικού χώρου απαιτείται η χρήση νερού για τη διαβροχή του 

χώρου για τον περιορισμό της σκόνης και τη συντήρηση των φυτεύσεων αλλά και η χρήση 

καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων.  Συγκεκριμένα: 

 

Νερό. 

Το νερό που θα χρησιμοποιείται κατά τις εργασίες εξόρυξης, για την διαβροχή του 

χώρου όπου θα γίνεται η διάτρηση του πετρώματος αλλά και την ανατίναξη, για τη διαβροχή 
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των εσωτερικών οδών (ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο) ώστε να μειώνεται, όσο το 

δυνατόν, η παραγωγή σκόνης τόσο από τις εργασίες διάτρησης όσο και από  την κίνηση των 

οχημάτων αλλά και κατά την επεξεργασία των προϊόντων στη συγκρότημα του 

σπαστηροτριβείου, αλλά και κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου. Αναλυτικότερα: 

  

Α. Κατά την ανατίναξη 

Η εκτίναξη του εξορυσσόμενου υλικού από το μέτωπο και το «σώριασμά» του στην 

πλατεία, είναι μια κύρια μεν φάση δημιουργίας ενός σημαντικού, αλλά μικρής διάρκειας 

σύννεφου σκόνης. 

Τρεις τρόποι προσφέρονται συνήθως για την αντιμετώπιση ή μείωση του προβλήματος: 

1. Εφόσον υπάρχουν δυνατότητες επιλογής του χρόνου ανατίναξης, αυτή να 

πραγματοποιείται όταν ο αέρας που επικρατεί δεν μεταφέρει το σύννεφο σκόνης, σε 

θέσεις που η ενόχληση είναι έντονη. 

2. Ακριβώς πριν την ανατίναξη, έντονο κατάβρεγμα της πλατείας όπου θα σωριαστεί το 

εξορυγμένο υλικό. 

3. Εκτόξευση νερού από μεγάλους εκτοξευτήρες προς το χώρο που θα σωριαστεί το υλικό 

από την ανατίναξη. 
 

Β. Κατά την εσωτερική διακίνηση του εξορυγμένου υλικού  

Στους χώρους φόρτωσης και στο εσωτερικό δίκτυο διακίνησης υλικού και 

τροφοδότησης του συγκροτήματος, η κίνηση των οχημάτων δημιουργεί σκόνη στο 

κατάστρωμα του δρόμου. Επιβάλλεται τακτικό κατάβρεγμα των δρόμων και χώρων κίνησης 

οχημάτων ή χρησιμοποίηση μεγάλου εκτοξευτήρα νερού στην ενεργή κάθε φορά θέση του 

μετώπου. 

 

Γ. Κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος παραγωγής θραυστών υλικών 

Όπως είναι φυσικό, ορισμένες φάσεις της όλης κατεργασίας (θραύση, διακίνηση, 

πτώση υλικού) δημιουργούν σκόνη, η ποσότητα της οποίας εξαρτάται από: 

- Την συγκεκριμένη φάση της κατεργασίας (η θραύση και η πτώση λεπτόκοκκου υλικού στα 

άκρα μεταφορικών ταινιών ή κατά το άδειασμα του φορτηγού στο τροφοδότη 

δημιουργούν την περισσότερη σκόνη) 

- Την φυσική κατάσταση του εξορυγμένου υλικού (τμήματα του μετώπου που το πέτρωμα 

δεν δημιουργεί πολλά λεπτομερή τεμαχίδια - παιπάλη κατά τη θραύση ή που έχει μεγάλη 

φυσική υγρασία, δημιουργούν λιγότερη σκόνη) 

- Την εποχή του έτους, τις βροχοπτώσεις, την υγρασία της ατμόσφαιρας, κ.λπ.. 

- Την κατάσταση του εξοπλισμού κατεργασίας, και 

- Φυσικά τα μέτρα καταστολής της σκόνης που λαμβάνονται (αναφέρονται στη συνέχεια) 

 

Η συνηθισμένη κύρια τεχνική καταστολής της σκόνης στις λατομικές μονάδες, είναι η 

κατάλληλη (σε ποσότητα και θέση εφαρμογής) διαβροχή του υλικού για τον περιορισμό - 

καταστολή της σκόνης στην πηγή της. 

Διακρίνουμε τα εξής σημεία όπου προβλέπεται και γίνεται διαβροχή του υλικού. 
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1. Τροφοδότης συγκροτήματος. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία εκτόξευσης 

νερού (σαν σημείο νοείται ειδικό ακροφύσιο - μπεκ ή ανάλογης δυναμικότητας 

διάτρητος σωλήνας, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια), που τίθεται σε λειτουργία 

κατά την κρίση του χειριστή του συγκροτήματος, κυρίως κατά το άδειασμα των 

φορτηγών αυτοκινήτων (υπερβολική διαβροχή του υλικού στον τροφοδότη, 

δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του προδιαλογέα). 

2. Σπαστήρας α’ θραύσης. Δύο (2) σημεία εκτόξευσης νερού, στην κορυφή - είσοδο 

του σπαστήρα για την διαβροχή του υλικού κατά την είσοδό του στο σπαστήρα.  

3. Τριβεία (β’ θραύση). Δύο (2) σημεία, όπως πιο πάνω. 

4. Φόρτωση υλικού (άμμος - filler) από silos. Κατάβρεγμα της πιο πάνω επιφάνειας 

του υλικού στην κιβωτάμαξα των φορτηγών αυτοκινήτων. 

5. Μεταφορικές ταινίες εξωτερικής απόθεσης. Κατάλληλο κάλυμμα του άκρου κάθε 

ταινίας του συγκροτήματος (καπέλο) ή και διάταξη μείωσης του ύψους πτώσης του 

υλικού στο σωρό. 

 

Σαν σημείο εκτόξευσης νερού νοείται βασικά η χρησιμοποίηση ειδικών ακροφυσίων - 

μπεκ εκνέφωσης - εκτόξευσης νερού, αν και κατά θέσεις (π.χ. σπαστήρας) εξίσου καλά 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα. Για την περίπτωση του 

συγκροτήματος της μελέτης και τις αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας του, εκτιμάται μέση 

ενδεικτική κατανάλωση νερού ανά σημείο εκτόξευσης της τάξης των 60 - 120 lt/ώρα. Για 

ολόκληρο το συγκρότημα, η απαιτούμενη ποσότητα νερού, υπολογίζεται σε 3.000 - 3.200 

lt/μέρα.  

 

Δ. Αποκατάσταση – φυτεύσεις. 

 Νερό  θα χρησιμοποιείται για τα ποτίσματα στο στάδιο της αποκατάστασης καθώς για 

την επιτυχία των φυτεύσεων απαιτείται η διενέργεια ποτισμάτων τα 2 πρώτα έτη των 

φυτευτικών εργασιών.  

  

Η συνολική ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιείται για τις εξορυκτικές εργασίες 

εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 2 m3/μέρα. Εκτιμάται ότι η μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα 

νερού  αυξάνεται στα 7 - 8 m3/μέρα (κατά τους θερινούς μήνες) συνυπολογίζοντας τη 

λειτουργία του συγκροτήματος του σπαστηροτριβείου, το κατάβρεγμα δρόμων κίνησης 

οχημάτων, πλατειών, κλπ. 

Η προμήθεια του νερού θα γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου 

Τυρνάβου το οποίο είναι εγκατεστημένο στο όμορο λατομείο της εταιρίας και αναφέρεται στη 

συνημμένη βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Τυρνάβου. 

 

Ενέργεια. 

Τα καύσιμα θα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων 

(φορτωτών, εκσκαφέων, φορτηγών) και δεν είναι άλλα από το κοινό πετρέλαιο (Diesel).  

Η ετήσια απαιτούμενη ενέργεια (καύσιμα) για την κίνηση των μηχανημάτων 

υπολογίζεται ότι θα είναι  των 50.000 lt πετρελαίου.  

 

Πρώτες ύλες. 

Οι μοναδικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι το πέτρωμα που εξορύσσεται 
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για την παραγωγή των ασβεστολιθικών λατυπών. Η μέση ετήσια παραγωγή του λατομείου 

θα ανέρχεται σε 43.500 m3 ακατέργαστων ασβεστολιθικών τεμαχίων μικρών διαστάσεων 

(λατύπες). Κατά την λειτουργία της δραστηριότητας δεν προβλέπεται η χρήση ή η 

αποθήκευση τυχόν τοξικών ουσιών. 

 

Απόβλητα. 

Από την εκμετάλλευση του χώρου δεν παράγονται εξορυκτικά απόβλητα καθώς το 

σύνολο του παραγόμενου υλικού επεξεργάζεται στο εγκατεστημένο  σπαστηροτριβείο της 

εταιρίας. Επίσης εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 5% που θα αποτελείται από 

επιφανειακό υλικό (φυτική γη, αποσαθρωμένο πέτρωμα) και είναι ακατάλληλο για 

εκμετάλλευση θα διαστρωθεί (μετά την επεξεργασία του στη μονάδα του σπαστηροτριβείου) 

κατά τις εργασίες αποκατάστασης των τελικών βαθμίδων.  

4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ. 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ. 

4.1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Η εν λόγω δραστηριότητα αποσκοπεί στην εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού 

ορυκτού στην περιοχή του οικισμού Κριτήρι Τυρνάβου ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 1,1 

km από τα όρια του λατομείου. Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου θα γίνεται από τον 

ενδιαφερόμενο με βάση τις σύγχρονες μεθόδους εκμετάλλευσης και τις, όσο το δυνατόν, 

μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

4.1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Οι οικισμοί του Κριτήρι και του Τυρνάβου (που είναι οι κοντινότεροι στον λατομικό 

χώρο) έχουν πληθυσμό περί τους 12.500 κατοίκους. H κατ' εξοχή δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται είναι η γεωργική και κτηνοτροφική. Δεδομένου των περιορισμένων ευκαιριών 

ανεύρεσης θέσεων εργασίας στις επαρχίες, η λειτουργία του λατομείου στην ευρύτερη 

περιοχή δίνει την δυνατότητα σε κατοίκους της περιοχής να εργαστούν στον τόπο τους 

αποφεύγοντας την μετακίνηση σε κάποιο αστικό κέντρο. 

H κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής κρίνεται καλή. H λειτουργία του 

λατομείου προσφέρει οφέλη, λόγω της αύξησης της απασχόλησης των κατοίκων, της 

τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της εισροής εσόδων στο ταμείο του Δήμου από 

τα μισθώματα των λατομείων. 

Όσον αφορά στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του λατομείου θα υπάρχει μια μικρής κλίμακας αισθητική υποβάθμιση. Ωστόσο, 

μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου με φυτευτικά είδη τα 

οποία θα εναρμονίζονται απόλυτα με το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα 

την επαναφορά όσο γίνεται της περιοχής στην αρχική της κατάσταση. 

Από τη λειτουργία του λατομείου δεν πρόκειται να επηρεαστεί η υδρογεωλογία της 
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περιοχής (υδροφόρος ορίζοντας κ.λπ.) εφ' όσον στην κοντινή του περιοχή δεν υπάρχουν 

πηγές ή ρέματα συνεχούς ροής στη περιοχή. Εξάλλου οι ποσότητες αυτές του νερού δεν 

είναι τοξικές ούτε είναι επιβλαβές έτσι ώστε να χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα.  

Επίσης δεν θα παράγονται και δεν θα αποθηκεύονται τοξικές ουσίες που θα είχαν 

σοβαρές επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής. 

4.1.3. ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Η ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. 

Σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο η εν λόγω δραστηριότητα αναμένεται να επιφέρει 

πολλαπλά οφέλη. Αυτά εντοπίζονται κυρίως στα εξής: 

i. Αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων της τοπικής κοινωνίας καθώς στον λατομικό 

χώρο θα απασχολούνται άμεσα 8 άτομα. Παράλληλα για την υποστήριξη της 

δραστηριότητας θα εργαστούν και 1 μηχανικός (επιβλέπων του έργου) – 1 τεχνικός 

ασφαλείας – 1 ιατρός εργασίας και 1 λογιστής. 

ii. Θα αυξηθεί ο αριθμός των έμμεσα απασχολούμενων, από την παροχή υπηρεσιών 

(συντήρηση ή/και επισκευή μηχανημάτων), αναλώσιμων υλικών (λάστιχα, αναλώσιμα 

κ.λπ.) και καυσίμων  για τη λειτουργία του λατομικού χώρου. 

iii. Οικονομικά οφέλη θα υπάρχουν και από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων 

του λατομείου που οδηγεί σε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου και εθνικού 

προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και οικονομικά οφέλη 

στον Δήμο που ανήκει το λατομείο από την καταβολή των μισθωμάτων του λατομικού 

χώρου. 

 

Σε εθνικό επίπεδο η εν λόγω δραστηριότητα αναμένεται να επιφέρει κυρίως 

οικονομικά οφέλη με την αύξηση του εγχώριου και εθνικού προϊόντος αλλά και από την 

έμμεση και άμεση φορολογία προϊόντων και εργαζομένων του λατομικού χώρου. 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Στον λατομικό χώρο δεν έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικές εργασίες. Η 

ενδιαφερόμενη εταιρεία προβαίνει στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για να 

πραγματοποιηθεί η μίσθωση του χώρου. 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

4.3.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα είναι της τάξης των 300.000 € από τα 

οποία ένα μέρος θα δαπανηθεί για την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ ένα άλλο 

τμήμα θα δαπανηθεί για τα προπαρασκευαστικά έργα που θα πραγματοποιηθούν στον εν 

λόγω χώρο.  

4.3.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Η κυριότερη δράση για το περιβάλλον αφορά στην αποκατάσταση του λατομικού 

χώρου με τη δημιουργία φυτεύσεων σε όλες τις επιφάνειες όπου πραγματοποιήθηκαν 
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εργασίες εξόρυξης ή απόθεσης στείρων. Ο προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης 

θα είναι της τάξης των 40.391 € περίπου. 

4.3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου αποτελεί ιδιωτική επένδυση και η 

χρηματοδότησή του θα γίνεται από ίδια κεφάλαια του εκμεταλλευτή.  

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΆΛΛΑ ΈΡΓΑ. 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου (περιοχή του οικισμού Κριτήρι και Τυρνάβου) 

λειτουργούν αρκετά λατομεία που εκμεταλλεύονται το ασβεστολιθικό κοίτασμα.  

Στη θέση που βρίσκεται ο υπό μελέτη χώρος αλλά και εντός της περιοχής μελέτης, σε 

απόσταση 1 km από τα όρια του υπό μελέτη έργου υπάρχουν 4 υφιστάμενα ενεργά λατομεία 

(από τα οποία το 1 είναι όμορο, στα βόρεια του υπό μελέτη λατομικού χώρου και 

εκμεταλλεύεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία). Δεν υπάρχουν άλλου είδους έργα ή 

δραστηριότητες εντός της περιοχής μελέτης που να επηρεάζονται από τις εξορυκτικές 

εργασίες. 

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

5.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

5.1.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΌΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται μακριά από όρια οικισμών καθώς απέχει 1,1 km και 

2,6 km από τα όρια των οικισμών του Κριτηρίου και του Τυρνάβου αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι 

οικισμοί βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5,8 km από τα όρια του λατομείου. 

Για τον δήμο Τυρνάβου  έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί το ΓΠΣ σύμφωνα με την 

με αριθμό πρωτ. 3971/223364 (ΦΕΚ. 321/ΑΑΠ/30-12-2016) του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

5.1.2. ΌΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 

Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’). 

Η θέση του χώρου είναι εκτός των ζωνών Natura όπως προκύπτει από την 

επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Natura 2000 τον Φεβρουάριο 2018. 

Στο χάρτη «Προστατευόμενων Περιοχών» που περιλαμβάνεται στο τέλος της 

παρούσας αλλά και το απόσπασμα του εν λόγω χάρτη, στην παρακάτω εικόνα,  φαίνεται η 

θέση του λατομικού χώρου σε σχέση:  

 με οικισμούς 

 με τις ζώνες Natura GR1420013 και Natura GR1420014 
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 με το καταφύγιο άγρας ζωής ΚΑΖ «Λιθόστρωτο-Καψάλα (Λυγαριάς-Αργυρουπουλείου)» 

(Κ615) (ΦΕΚ 729/98) 

 με το καταφύγιο άγρας ζωής ΚΑΖ «Κλαδαριές-Τρυπημένο-Μαγούλα-Σαμάρι (Δαμασίου 

Τυρνάβου)» (Κ617) (ΦΕΚ 729/98)» 

 

Εικόνα 3. Απόσπασμα Χάρτη Προστατευμένων Περιοχών. 

5.1.3. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. 

Η ευρύτερη περιοχή του λατομείου καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις.  

 

5.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Κ.ΛΠ. 

Η θέση του λατομικού χώρου είναι μακριά από εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής 

αλλά και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν αγροτικές και λατομικές οδοί αλλά και ένα τμήμα του 

δρόμου Λάρισας – Ελασσόνας σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων ανατολικά από τα 

όρια του λατομικού χώρου. Σε απόσταση 600 μέτρων από τα όρια του υπό μελέτη χώρου 

δεν υπάρχουν έργα υδροληψίας. Υπάρχει δεξαμενή ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ σε απόσταση της 
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τάξης των 600 μέτρων νοτιοανατολικά από τα όρια του λατομικού χώρου. 

5.1.5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

Η θέση του λατομικού χώρου είναι μακριά από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.  

 

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ‘Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

5.2.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Γενικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 128 Α / 2008) οι κατευθύνσεις αφορούν στη διατήρηση της εξορυκτικής 

δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας 

επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα ορυκτά, με τήρηση των 

όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων λειτουργίας των γειτονικών 

δραστηριοτήτων. 

Ειδικά για τα μάρμαρα πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελούν μία σημαντική κατηγορία 

ορυκτών πόρων με πολιτισμική και εμπορική σημασία που απαντώνται σε διάφορες θέσεις 

με ποικιλία μορφών και ιδιοτήτων. 

 

Ειδικό Πλαίσιο 

Δεν υπάρχουν Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

την εξορυκτική δραστηριότητα. 

 

Περιφερειακό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1484 Β / 2003) οι κατευθύνσεις αφορούν στο να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη συνέχιση της αξιοποίησης των μαρμαροφόρων κοιτασμάτων που αποτελούν 

σημαντικό πόρο για την περιφέρεια με αυστηρή όμως τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας 

και ως προς τον τρόπο εκμετάλλευσης και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.  

Στα πλαίσια του σχεδιασμού θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ειδικά μέτρα και 

περιορισμοί, σε περιοχές όπου το ιδιαίτερης αξίας φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης χρήσεων (τουρισμός - β' κατοικίας υψηλού επιπέδου) που 

εκ των πραγμάτων έρχονται σε σύγκρουση με την εν λόγω χρήση, (τέτοια περιοχή είναι το 

Πήλιο), με στόχο να εξασφαλιστεί η προτεραιότητα διαφύλαξης του τοπίου. 

5.2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ. 

Η περιοχή μελέτης και κατά συνέπεια ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται  εκτός 

εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου,  εντός  Γ.Π.Σ,  εκτός  ορίων οικισμού  και δεν υπάρχουν 

ασύμβατες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή.  
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5.2.3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

Για την ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης ΕΣΔΑ, 

ΠΕΣΔΑ κ.λπ.. Υπάρχει όμως εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και κινδύνων 

πλημμύρας. 

 

3.2.3.1. Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων.  

Η θέση του υπό μελέτη έργου βρίσκεται στο υδατικό διαμέρισμα ΥΔ Θεσσαλίας 

(ΥΔ08). Το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ08) αποτελεί ένα 

από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. 

 

3.2.3.2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

Σύμφωνα με το  Σχέδιο  Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας η περιοχή του έργου στο 

ΥΔ08,  δεν κατατάσσεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

5.2.4. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων. Δεν 

έχουν περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης.  

 

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

6.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Στον υπό μελέτη χώρο έκτασης 45.821,75 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία 

«Κριτήρι» πρόκειται να δημιουργηθεί λατομείο βιομηχανικού ορυκτού. Στον εν λόγω χώρο 

θα εγκαταλειφθεί περιμετρική ζώνη πλάτους 8 m (άρθρο 84, παρ. 2, του Κ.Μ.Λ.Ε) όπου δε 

θα γίνει καμία επέμβαση, εκτός από το βόρειο τμήμα του όπου υπάρχει όμορο λατομείο του 

εκμεταλλευτή. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν οι εξορυκτικές εργασίες θα είναι της 

τάξης των 40,2 στρεμμάτων (αφού εξαιρέσουμε τη ζώνη προστασίας 8 μέτρων).  Ο χώρος 

του λατομείου θα είναι περιφραγμένος περιμετρικά. 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή των ανοικτών 

διαδοχικών βαθμίδων. Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα έχουν μέγιστο ύψος 12 μέτρα και θα 

βρίσκονται σε όλο τον λατομικό χώρο. Οι βαθμίδες που θα διανοιχτούν θα είναι 12 και τα 

δάπεδά τους θα βρίσκονται μεταξύ των απολύτων υψομέτρων +176 ως +308 μ. Ο χώρος 

που θα καταλαμβάνουν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης της τελικής 

πλατείας) θα είναι της τάξης των  40,2 στρεμμάτων. 

Το ελάχιστο πλάτος των δαπέδων στις επιφανειακές βαθμίδες εκμετάλλευσης 

καθορίζεται ως εξής (άρθρο 84, παρ. 1, Κ.Μ.Λ.Ε.): 

α. κατά το στάδιο της εξόρυξης ή σε θέσεις που κινούνται οχήματα σε αυτές, ελάχιστο πλάτος 

12 m. 

β. κατά το στάδιο εξόρυξης στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα, η μείωση του δαπέδου να 

μην οδηγεί σε πλάτος μικρότερο των 8 m. 
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γ. κατά το στάδιο της εξόφλησης - διαμόρφωσης των τελικών επιφανειών το πλάτος των 

βαθμίδων θα ανέρχεται στα 8 m, προκειμένου να επιτευχθεί τελική κλίση πρανούς ίση με 46°.  

Η κλίση των πρανών των βαθμίδων θα είναι 75ο για λόγους ασφαλείας αφού το 

πέτρωμα στη θέση εκμετάλλευσης ενδέχεται να είναι τεκτονισμένο – κατακερματισμένο. Η 

διαμόρφωση των επιφανειακών βαθμίδων θα γίνεται με κλασσικό τρόπο δηλαδή με χρήση 

κλασικών διατρητικών, όπου θα διανοίγονται παράλληλα διατρήματα Φ70 mm σε 

αποστάσεις 3 X 3 m και κατόπιν χρήση εκρηκτικών.  

Για τις εξορυκτικές εργασίες θα χρησιμοποιηθούν κινητά μηχανήματα όπως 

φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά. 

6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΟΔΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ /ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

Για τη λειτουργία του υπό μελέτη λατομικού χώρου δεν θα υπάρχουν βοηθητικές ή 

υποστηρικτικές / συνοδές εγκαταστάσεις παρά μόνο οι κύριες εγκαταστάσεις του έργου. Δεν 

θα υπάρχουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του λατομείου.  

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λατομικού χώρου θα χρησιμοποιούνται οι 

βοηθητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον γειτονικό χώρο που είναι εγκατεστημένη η 

μονάδα επεξεργασίας του σπαστηροτριβείου. O ένας από τους οικίσκους θα καλύπτει τις 

ανάγκες των εργαζομένων και ο δεύτερος θα χρησιμοποιείται  για την φύλαξη των εργαλείων 

του εργοταξίου. Οι οικίσκοι θα διαθέτουν χώρο και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών σε 

περίπτωση ατυχημάτων. Θα υπάρχουν επίσης δεξαμενές για την εξυπηρέτηση των 

εξορυκτικών εργασιών. 

Οι παραπάνω οικίσκοι είναι προκατασκευασμένοι – λυόμενοι και βρίσκονται στον 

γειτονικό χώρο του σπαστηροτριβείου της εκμεταλλεύτριας εταιρείας. Η περιγραφή των 

βοηθητικών εγκαταστάσεων δίνεται σε επόμενη παράγραφο. 

Οι κύριες εγκαταστάσεις του έργου αφορούν στο χώρο εξόρυξης με τη δημιουργία 

των βαθμίδων εξόρυξης, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.  

6.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

6.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ. 

Δεν θα υπάρχουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις εντός του λατομείου. Για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του λατομικού χώρου θα χρησιμοποιούνται οι βοηθητικές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον γειτονικό χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα 

επεξεργασίας του σπαστηροτριβείου.  

Στους χώρους των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα υπάρχει μικρό συνεργείο για τα 

μηχανήματα. Στο συνεργείο αυτό θα γίνεται και η αλλαγή των λιπαντικών τα οποία θα 

συλλέγονται σε δοχεία και θα μεταφέρονται σε εταιρίες διαχείρισης ορυκτελαίων.  

6.3.2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

Οδικό δίκτυο.  

Η προσπέλαση στον λατομικό χώρο θα γίνεται από τον υφιστάμενο λατομικό δρόμο 

που διέρχεται από το νοτιοανατολικό άκρο του λατομείου και τον συνδέει με το γειτονικό 
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χώρο του σπαστηροτριβείου της εταιρείας, όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους χάρτες. 

Ο δρόμος κύριας προσπέλασης βρίσκεται νοτιοανατολικά του λατομείου. Ο δρόμος αυτός 

ξεκινάει από ένα σημείο της παρακείμενης Ε.Ο. Λάρισας – Ελασσόνας και κατευθυνόμενος 

βορειοδυτικά εξυπηρετεί την λατομική δραστηριότητα της περιοχής. Οι κλίσεις του 

παραπάνω δρόμου δεν ξεπερνούν το 8% και η ακτίνα καμπυλότητας είναι τουλάχιστον 15 

μ.. Η εξωτερική οδός προσπέλασης θα συντηρείται συστηματικά από τον εκμεταλλευτή με 

σκοπό την αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων στο κατάστρωμα του δρόμου, ενώ εντός του 

λατομικού χώρου θα υπάρχει εσωτερικός δρόμος προσπέλασης, ο οποίος οδηγεί στα 

ανώτερα υψόμετρα του λατομικού χώρου, (υψόμετρο +320 μ). Το έργο συνδέεται μέσω των 

υφιστάμενων δρόμων (λατομικών- αγροτικών) με το κύριο δίκτυο της περιοχής, δηλαδή την 

Ε.Ο. Λάρισας - Ελασσόνας που βρίσκεται ανατολικά του έργου, εντός της περιοχής μελέτης, 

σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων. 

 

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στη θέση του λατομικού χώρου δεν υπάρχει γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 900 μέτρων ανατολικά του έργου, εντός της περιοχής μελέτης, 

υπάρχει το δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης της ΔΕΗ ενώ σε απόσταση 300 μέτρων 

νοτιοανατολικά του έργου υπάρχει δίκτυο μεταφοράς χαμηλής τάσης (που εξυπηρετεί την 

εγκατάσταση του σπαστηροτριβείου της εταιρίας) όπως φαίνεται και στο χάρτη «Χάρτης 

περιοχής μελέτης» που υπάρχει στο τέλος της παρούσας.  

6.3.3. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 

Στο χώρο του λατομείου δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης. Ως 

χώρος στάθμευσης των κινητών μηχανημάτων (φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά) κατά τις 

ώρες που δεν λειτουργεί το λατομείο, θα χρησιμοποιείται το δάπεδο της χαμηλότερης 

βαθμίδας εκμετάλλευσης.  

Ο ίδιος χώρος θα χρησιμοποιείται και για τη φόρτωση των εμπορεύσιμων τελικών 

προϊόντων που θα παράγονται στον λατομικό χώρο (λατύπες ασβεστολιθικού πετρώματος) 

και θα μεταφέρονται στον γειτονικό χώρο του σπαστηροτριβείου . 

6.3.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Στον χώρο του λατομείου δεν θα δημιουργηθούν μόνιμες μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις. Τα παραγόμενα υλικά του λατομείου θα επεξεργάζονται στον γειτονικό 

αδειοδοτημενο χώρο (σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Δ.Α./Φ. 14.372/3271/04-12-2017 άδεια 

λειτουργίας) του σπαστηροτριβείου του εκμεταλλευτή, που απέχει 130 μ. από τον λατομικό 

χώρο. 

 

6.3.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΈΡΓΟ Ή ΧΡΗΣΗ. 

Ο χώρος στον οποίο θα γίνουν εξορυκτικές εργασίες στείρων έχει έκταση 45,82175 

στρέμματα. Επειδή περιμετρικά θα υπάρχει μια ζώνη προστασίας όπου δε θα γίνουν κανενός 

είδους εξορυκτικές εργασίες (εκτός από το βόρειο τμήμα), η έκταση του χώρου στον οποίο 
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θα μπορεί να γίνει επέμβαση θα είναι της τάξης των 40,2 στρεμμάτων.  

Με βάση τα παραπάνω η κατανομή κατάληψης του εδάφους περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Βαθμίδες εκμετάλλευσης. 

Ο χώρος που θα δημιουργηθούν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης αναμένεται να 

καταλαμβάνουν έκταση της τάξης των 40,2 στρεμμάτων, σε ολόκληρο το τμήμα του χώρου. 

 

6.4. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

Κατά τη φάση της κατασκευής θα πραγματοποιηθούν οι προπαρασκευαστικές 

εργασίες για τη λειτουργία του λατομικού χώρου.  

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν τη διάνοιξη εσωτερικής οδού 

προσπέλασης για τη δημιουργία των βαθμίδων εκμετάλλευσης αλλά και την  αποψίλωση στη 

θέση των βαθμίδων εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου.  

6.4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ. 

Αρχικά θα γίνει η διάνοιξη της κεντρικής εσωτερικής οδού προσπέλασης που οδηγεί 

στα ψηλότερα σημεία, στο βορειοδυτικό τμήμα του λατομικού χώρου, όπου θα  βρίσκεται και 

η ψηλότερη βαθμίδα εκμετάλλευσης. Οι παραπάνω εργασίες εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια 

της τάξης των 4 μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του λατομικού χώρου. 

Θα ακολουθήσει η αποψίλωση του λατομικού χώρου στις θέσεις όπου θα 

δημιουργηθούν οι βαθμίδες του λατομείου. Η αποψίλωση πραγματοποιείται ώστε αμέσως 

μετά να ακολουθήσει η διάνοιξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης του χώρου. Οι εργασίες 

αποψίλωσης που θα διεξαχθούν αναμένεται να έχουν διάρκεια της τάξης του 1 μήνα. 

Μετά την αποψίλωση θα ακολουθήσει η διάνοιξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης με 

διάνοιξη, αρχικά, της ψηλότερης βαθμίδας στο υψόμετρο δαπέδου των +308 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. Θα ακολουθήσει η διάνοιξη των χαμηλότερων βαθμίδων 

καθώς η εκμετάλλευση του χώρου θα γίνεται από τα ψηλότερα προς τα χαμηλότερα 

υψόμετρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ΚΜΛΕ. Η διάρκεια της διάνοιξης της 

ψηλότερης βαθμίδας εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια της τάξης των 7 μηνών. 

Συνεπώς, η φάση της κατασκευής αναμένεται ότι θα έχει διάρκεια της τάξης του 1 

έτους από την έναρξη της λειτουργίας του λατομικού χώρου. Ενδέχεται όμως να υπάρχει 

διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος που θα εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του 

εξορυσσόμενου υλικού αλλά και τις κοιτασματολογικές συνθήκες. 

6.4.2.  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ.  

Δεν θα υπάρχουν άλλα τεχνικά έργα πέρα του βασικού έργου. 

6.4.3.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

Δεν θα υπάρχουν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής όπως 

δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι ή εργοτάξια.  
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6.4.4.  ΑΝΑΓΚΑΙΑ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.   

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα είναι 

προκατασκευασμένοι οικίσκοι και θα βρίσκονται στον γειτονικό χώρο του σπαστηροτριβείου.   

Όσον αφορά τη διάνοιξη τόσο της οδού εσωτερικής προσπέλασης των βαθμίδων δεν 

απαιτούνται υλικά αφού θα κατασκευαστούν οι δρόμοι με εκσκαφές και επιχωματώσεις (με 

υλικά που θα προέρχονται από τα υλικά εκσκαφής). 

Η αναγκαία αποψίλωση του χώρου θα πραγματοποιηθεί είτε από δασικό συνεταιρισμό 

που θα εκμεταλλευτεί την ξυλεία που θα προκύψει είτε από τον εκμεταλλευτή με τα 

μηχανήματα που διαθέτει. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτούνται υλικά κατασκευής για 

την εργασία αυτή. 

Η διάνοιξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης γίνεται με τα μηχανήματα που διαθέτει ο 

εκμεταλλευτής και τα οποία χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δεν 

απαιτούνται υλικά για την κατασκευή τους. 

6.4.5.  ΕΚΡΟΕΣ  ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  

Κατά τη φάση της κατασκευής (κατασκευή δρόμου και αποψίλωση του χώρου) δεν 

γίνεται χρήση νερού αλλά ούτε παράγονται κάποιου είδους υγρά απόβλητα. Η μόνη χρήση 

νερού ενδέχεται να είναι η διαβροχή των εσωτερικών οδών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

6.4.6.  ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Ή ΆΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ.  

Κατά τη φάση της κατασκευής θα παραχθούν στερεά απόβλητα τα οποία είναι τα υλικά 

των εκχωμάτων κατά τη διάνοιξη της εσωτερικής οδού προσπέλασης, τα στείρα υλικά κατά 

τη διάνοιξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης και η ξυλεία από την αποψίλωση του σε τμήματα 

του λατομικού χώρου. 

Κατά τη διάνοιξη της εσωτερικής οδού παράγονται μόνο στερεά απόβλητα που 

αποτελούνται από χαλίκια, σπασμένους βράχους και αργιλώδη υλικά. 

Κατά την αρχική διάνοιξη των βαθμίδων παράγονται μικρές ποσότητες 

ασβεστολιθικού υλικού που αποτελούνται από χαλίκια, σπασμένους βράχους και αργιλώδη 

υλικά. 

Κατά την αποψίλωση παράγεται ξυλεία από τους κορμούς των δένδρων και απόβλητα 

που αποτελούνται από μικρά κλαδιά και είναι ουσιαστικά απόβλητα δασοκομίας. 

Όλα τα παραπάνω απόβλητα είναι μη επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι τα απόβλητα από 

τη φάση της κατασκευής είναι: 

Είδος αποβλήτων Ταξινόμηση ΕΚΑ 

Α) ποικίλων διαστάσεων λατύπες του 

μητρικού ασβεστιτικού πετρώματος που δεν 

μπορούν άμεσα να αποτελέσουν 

αντικείμενα εκμετάλλευσης 

ΕΚΑ 01 01 02 «απόβλητα από την 

εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν 

μέταλλα» Β) μικρές ποσότητες χώματος – γαιώδες 

υλικό που μπορεί να εξορύσσονται από τη 

μητρική θέση του κοιτάσματος 
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Γ) διαφόρων μεγεθών τεμάχια ξύλου 

προερχόμενα από την αποψίλωση των 

δένδρων σε τμήμα του λατομικού χώρου 

ΕΚΑ 02 01 07 «απόβλητα από δασοκομία» 

 

Όσον αφορά τα εκχώματα που δημιουργούνται από τη διάνοιξη του δρόμου αυτά 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των επιχωματώσεων σε άλλα σημεία των δρόμων όπου 

αυτό απαιτείται. Όσα από αυτά περισσεύουν τοποθετούνται στα πρανή των δρόμων. 

Οι ασβεστολιθικές λατύπες που θα παραχθούν από την αρχική διάνοιξη των 

βαθμίδων θα μεταφερθούν για επεξεργασία στο σπαστηροτριβείο. 

 Η παραγόμενη ξυλεία από τους κορμούς των δένδρων και τα απόβλητα από τη 

δασοκομία θα διατεθούν σε επιχειρήσεις παραγωγής ξυλείας ή καυσόξυλων. 

6.4.7.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ  ΡΥΠΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ  Ή ΤΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Οι εκπομπές ρύπων στον αέρα κατά τη φάση της κατασκευής προέρχονται: από τον 

καπνό των μηχανών εσωτερικής καύσης των μηχανημάτων (φορτωτής, εκσκαφέας, φορτηγά 

στείρων κ.λπ.), τα σωματίδια από τις εξορυκτικές εργασίες και τις εργασίες μετατόπισης του 

υφιστάμενου λατομικού δρόμου καθώς και της διάνοιξης της  εσωτερικής  οδού  και τέλος η 

σκόνη από την κίνηση των μηχανημάτων . 

Αναλυτικότερα: 

 

6.4.7.1   Αέρια - Ατμοί - Αερολύματα 

Τα αέρια απόβλητα αναφέρονται σε αυτά που παράγονται από την καύση καυσίμων 

(Diesel) στα κινητά μηχανήματα και εκπέμπονται στην ελεύθερη ατμόσφαιρα. Δεν υφίστανται 

ατμοί η αερολύματα. 

6.4.7.2.  Σωματίδια 

Τα σωματίδια, που θα  παράγονται, αναφέρονται σε σωματίδια και είναι αυτά που 

προέρχονται από τις εργασίες εξόρυξης κατά την αρχική διάνοιξη των βαθμίδων. Θα πρέπει 

να τονίσουμε ότι αυτά θα είναι ελάχιστα γιατί θα γίνεται διαβροχή στη θέση εξόρυξης ώστε 

να περιορίζεται η παραγωγή σκόνης στις θέσεις διάτρησης. 

 

6.4.7.3.  Καπνός 

O παραγόμενος καπνός, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιείται μικρός αριθμός 

μηχανημάτων κατά τη φάση της κατασκευής και οι συγκεκριμένες μηχανές εσωτερικής 

καύσης εκπέμπουν πολύ μικρές ποσότητες καπνού κατά την λειτουργία τους, δεν θα 

υπερβαίνει τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 
 

6.4.7.4.  Σκόνη  

Τα σωματίδια, που θα παράγονται, αναφέρονται σε σωματίδια και είναι αυτά που 

προέρχονται από τις εργασίες εξόρυξης. Πρόκειται για ορυκτή σκόνη του ασβεστολιθικού 

υλικού δίχως χημικές ή τοξικές προσμίξεις. 

H εκλυόμενη σκόνη από την λειτουργία του λατομείου προκαλείται μόνο κατά την 
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κίνηση των μηχανημάτων. Καθ' όλη την διάρκεια της φάσης κατασκευής θα τηρούνται τα όρια 

που καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81, η τιμή της θα είναι ιδιαίτερα μικρή, δεν θα υπερβαίνει τα 

100 mg/Νm3, και επομένως δεν θα δημιουργεί προβλήματα στο γύρω περιβάλλον. 

Στους χώρους του λατομείου που θα κινούνται τα μηχανήματα αλλά και στο δίκτυο 

διακίνησης εξορυγμένου υλικού θα υπάρχει πρόνοια και θα γίνεται τακτικό κατάβρεγμα ώστε 

να καταστέλλεται η ποσότητα της εκλυόμενης σκόνης στο περιβάλλον. 

6.4.8.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Κατά τη φάση της κατασκευής ο θόρυβος θα προέρχεται από την λειτουργία των 

κινητών μηχανημάτων και δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον περιβάλλοντα χώρο παρά μόνο τους 

εργαζόμενους για τους οποίους θα παίρνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα (σιγαστήρες, 

ωτοασπίδες κ.λπ.). Η κύρια εξόρυξη θα γίνεται με μηχανικά μέσα (εκσκαφέας, φορτωτής, 

διατρητικά μηχανήματα) σε συνδυασμό με τη χρήση εκρηκτικών. Η χρήση των εκρηκτικών  

θα γίνεται σε καθορισμένη ώρα με όλο το προσωπικό να κλείνει οποιαδήποτε είσοδο και 

έξοδο του λατομείου και από αδειούχο γομωτή - πυροδότη. Θα γίνεται προσπάθεια ώστε να 

γίνεται το πολύ μία ανατίναξη ανά ημέρα και έτσι ουσιαστικά ο θόρυβος από τη χρήση 

εκρηκτικών θα συμβάλλει ελάχιστα στον συνολικό θόρυβο των εξορυκτικών εργασιών του 

λατομείου. Η  μέγιστη  ταχύτητα δονήσεως  των  σωματιδίων  του  εδάφους  στη  θέση  του  

κτίσματος  (σε  mm/sec)  σε συνάρτηση με τη συχνότητα και ανάλογα με το είδος της 

κατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια  που  καθορίζονται  στον παρακάτω πίνακα, 

σε συνδυασμό με το διάγραμμα που ακολουθεί (σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 

4150-3/1999).  

 

Εικόνα 4. Πίνακας-διάγραμμα μέγιστων τιμών της ταχύτητας δόνησης (ΚΜΛΕ). 
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H κίνηση των φορτωτών και των μεταφορικών μέσων είναι ένας ακόμη παράγοντας 

που προκαλεί ρύπανση, με το θόρυβο και την σκόνη αλλά αφορά περισσότερο στις εργασίες 

στο λατομείο. 

Στη μείωση του θορύβου θα συμβάλλει και η απαραίτητη συντήρηση των 

μηχανημάτων για την καλύτερη λειτουργία τους. Επίσης για τα μηχανήματα  που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη  θα ισχύουν οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και 

δονήσεων: 

A. O Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227Β/14.06.11) όπως 

ισχύει. 

Β. H οδηγία 2000/14/ΕΕ περί θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. 

Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια λειτουργίας θα είναι 

κατασιγασμένα σύμφωνα με τους τύπους της οδηγίας 2000/14/ΕΚ και επομένως δεν θα 

επηρεαστεί η πανίδα της περιοχής από τη λειτουργία της δραστηριότητας . 

Πάντως από την εμπειρία μας σε ανάλογο μηχανικό εξοπλισμό στις διάφορες φάσεις 

της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπουμε ότι τα επίπεδα του θορύβου θα είναι εντός των 

επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται από την σημερινή νομοθεσία (ΠΔ 1180/81 και ΠΔ 

149/2006). 

6.4.9.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. 

Για τη κατασκευή του έργου δεν χρησιμοποιούνται μηχανήματα που παράγουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

6.5. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

6.5.1.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  Ή  ΚΑΤΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ,  ΕΦ’  ΌΣΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.  

6.5.1.1. Κοιτασματολογικά – γεωλογικά στοιχεία 

Στον λατομικό χώρο δεν έχουν διενεργηθεί εξορυκτικές εργασίες. Από γεωλογική 

άποψη, όλη η έκταση του λατομικού χώρου αποτελείται από κοίτασμα ασβεστολιθικού 

πετρώματος – μαρμάρου. Από τον λατομικό χώρο έγινε επιφανειακή δειγματοληψία και 

συλλέχθηκαν δείγματα από διάφορες θέσεις του χώρου. Οι  μακροσκοπικές παρατηρήσεις 

στην περιοχή του λατομείου αλλά και των γειτονικών λατομείων συνοψίζονται στα παρακάτω. 

 

6.5.1.1.1. Λιθολογία - Πετρογραφία 

Ο μελετηθείς χώρος αποτελείται εξ ολοκλήρου από λευκά-ημίλευκα ταινιωτά 

ασβεστιτικά μάρμαρα, τα οποία υπέρκεινται του κρυσταλλικού υποβάθρου των 

μεταμορφωμένων πετρωμάτων της περιοχής.  

Όσον αφορά τον πετρογραφικό τους τύπο, πρόκειται για μάρμαρα. Είναι σχετικά 

συμπαγή, εμφανίζουν χρώμα λευκό-υπόλευκο.  
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6.5.1.1.2. Καταλληλότητα για χρήση του ασβεστολιθικού πετρώματος ως βιομηχανικό 

ορυκτό 

Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας ή παραπροϊόν 

εκμετάλλευσης ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι (βιογενή, βιοχημικά ή χημικά 

ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα) και μάρμαρα (μεταμορφωμένα αντίστοιχά τους). 

Χρησιμοποιείται στην παρασκευή κονιαμάτων και ως πληρωτικό υλικό (filler ανθρακικού 

ασβεστίου) με πολλές εφαρμογές σε πλαστικά, PVC, μπογιές-χρώματα, στόκους, 

απορρυπαντικά, καλώδια και ελαστικά. Επίσης, χρησιμοποιείται σε λιπάσματα, ζωοτροφές, 

στη χαρτοβιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία και περιβαλλοντική  τεχνολογία. 

Στον υπό μελέτη λατομικό χώρο θα γίνεται εξόρυξη του υποκείμενου μητρικού 

πετρώματος που είναι ασβεστόλιθος – μάρμαρο. Τα  πετρώματα ανθρακικού  ασβεστίου  

είναι  ευρέως  διαδεδομένα  ανά  την  υφήλιο.  Όμως δεν είναι όλα εκμεταλλεύσιμά ως 

βιομηχανικά ορυκτά  καθώς οι προδιαγραφές που απαιτούνται  για  τη  χρήση  τους  είναι  

υψηλές.  Υπάρχουν επομένως κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αν πληρούν τα 

πετρώματα αυτά, όταν προορίζονται ως βιομηχανικά ορυκτά για τη χρήση τους ως 

πληρωτικά υλικά στη βιομηχανία χρωμάτων, χαρτιού, πλαστικών αλλά και στην γεωργία την 

υαλουργία κ.λπ. .   

  

Εξόρυξη όταν το υποκείμενο πέτρωμα είναι :Ασβεστόλιθος  - μάρμαρο  

Τόσο οι ασβεστόλιθοι όσο και τα μάρμαρα εξορύσσονται συνήθως επιφανειακά διότι 

η υπόγεια εκμετάλλευση δεν συμφέρει οικονομικά. Μόνο αν οι γεωλογικές συνθήκες ή  

περιβαλλοντικοί  περιορισμοί  το  απαιτούν,  ή  τα  υπερκείμενα  είναι  δύσκολο  να 

απομακρυνθούν, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί οικονομικά για το αν συμφέρει ή όχι η υπόγεια 

εκμετάλλευση.   

  Για το υπό εκμετάλλευση πέτρωμα πραγματοποιήθηκαν από τον εκμεταλλευτή 

χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του ως 

βιομηχανικό ορυκτό καθώς πρέπει να τεκμηριωθεί ότι διαθέτει την κατάλληλη ορυκτολογική 

και χημική σύσταση βάσει του εδαφίου γ. της παρ. 3 του άρθρου 43 του Νόμου 4512/2018.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 2. Χημική σύσταση του ασβεστιτικού πετρώματος βάσει των αναλύσεων που 

έγιναν για το πέτρωμα της περιοχής. 
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Πίνακας 3. Περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία του ασβεστιτικού πετρώματος βάσει των 

αναλύσεων που έγιναν για το πέτρωμα της περιοχής. 

6.5.1.1.2.1. Κριτήρια Επιλογής Για  Τη Χρήση Ως Βιομηχανικό Ορυκτό. 
Τα κριτήρια  επιλογής  σε  κοιτάσματα  ανθρακικού  ασβεστίου  για  χρήση  του ως 

βιομηχανικό ορυκτό είναι τα παρακάτω.  

  

 

Α. Η καθαρότητα.  
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Το πρώτο κριτήριο είναι η καθαρότητα του πετρώματος. Το ποσοστό ενός 

πετρώματος σε ανθρακικό ασβέστιο  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  98,5%,  δηλαδή  η  

περιεκτικότητα  των αδιάλυτων  ουσιών  σε  υδροχλωρικό  οξύ  να  µην  ξεπερνά  το  1,5%.  

Μόνο  ένα κοίτασμα  μαρμάρου  μπορεί  να  αποτελεί  εξαίρεση  :  όταν  η  μεταμόρφωση  

έχει μετατρέψει  τις  αρχικές προσμείξεις  σε  ορυκτά,  µε  αρκετά  μεγάλο  μέγεθος  κόκκου, 

ώστε να απομακρύνονται εύκολα µε τη διεργασία της επίπλευσης.   

Με βάση την χημική ανάλυση που διενεργήθηκε για το πέτρωμα του υπό μελέτη 

χώρου (και δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο) διαπιστώνεται ότι: 

1. το ποσοστό σε ανθρακικό ασβέστιο είναι 99,7% 

2. τα αδιάλυτα σε HCl είναι <0,05% 

 και επομένως πληροί τα κριτήρια καθαρότητας 

 

Β. Περιεκτικότητα σε πυριτικά ορυκτά.  

Εξίσου  σημαντική  είναι  και  η  περιεκτικότητα  του  ανθρακικού ασβεστίου  σε  

δολοµίτη,  αργιλικά  και  πυριτικά  ορυκτά,  η  οποία  δεν  πρέπει  να ξεπερνά το 0,2 %, 

καθώς τα ορυκτά αυτά λόγω της μεγαλύτερης τους σκληρότητας,  μπορεί να δημιουργήσουν 

προβλήματα παραγωγής αλλά και να επηρεάσουν αισθητά το  λευκό  χρώμα  που  απαιτείται.  

Επίσης  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  για  ανώτερη ποιότητα  CaCO3   είναι  η  απουσία  βαρέων  

μετάλλων,  τα  οποία  είναι  επιβλαβή  και απαγορευτικά για τον άνθρωπο. (Geyssant,2001) 

Με βάση την χημική ανάλυση που διενεργήθηκε για το πέτρωμα του υπό μελέτη 

χώρου (και δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο) διαπιστώνεται ότι: 

1. το ποσοστό σε SiO2 είναι μικρότερο του 0,1% 

2. το ποσοστό σε Al2O3 είναι  0,1% 

3. δεν ανιχνεύτηκαν βαρέα μέταλλα ή τα ποσοστά τους είναι σε εξαιρετικά μικρή 

περιεκτικότητα που δεν δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του CaCO3, 

 και επομένως πληροί τα κριτήρια περιεκτικότητας σε αργιλοπυριτικά ορυκτά και βαρέα 

μέταλλα. 

 

Γ. Φωτεινότητα.  

Η  φωτεινότητα  του  πετρώματος  αποτελεί  επίσης  ένα  σημαντικό  κριτήριο,  παρόλο 

που η υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο δεν ταυτίζεται απαραίτητα και µε υψηλό 

ποσοστό φωτεινότητας. Ακόμα και η ύπαρξη μικρών ποσοστών σε καφέ η µαύρα οργανικά 

υλικά ή προσμείξεις σουλφιδίων ή οξειδίων σιδήρου (μερικών ppm) μπορούν να επηρεάσουν 

τη φωτεινότητα του τελικού προϊόντος.  

 Με βάση την χημική ανάλυση που διενεργήθηκε για το πέτρωμα του υπό μελέτη 

χώρου (και δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο) διαπιστώνεται ότι: 

 το ποσοστό σε Fe2O3 είναι μικρότερο του 0,05% 

και επομένως πληροί τα κριτήρια περιεκτικότητας σε προσμείξεις μαύρου ή καφέ χρώματος 

(οξείδια σιδήρου) που να επηρεάζουν τη φωτεινότητα του ανθρακικού ασβεστίου. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το υπό μελέτη πέτρωμα πληροί όλα τα 

κριτήρια για χρήση ως βιομηχανικό ορυκτό 

6.5.1.2. Μέθοδος εκμετάλλευσης 

 Στις  επιφανειακές  εκμεταλλεύσεις,  τα  υπερκείμενά  που  συνήθως  είναι  

αργιλικό έδαφος  µε  πάχος  μερικών  μέτρων  αρχικά  αφαιρούνται.  Αργότερα  μπορεί  να 
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χρησιμοποιηθούν  για  την  αποκατάσταση.  Το  κοίτασμά  εξορύσσετε  σε  επίπεδα,  τα οποία 

μπορεί να έχουν ύψος 10 – 12 μέτρα ή και παραπάνω. Το ύψος αυτό εξαρτάται από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοιτάσματος. Η εξόρυξη γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε  τα  

στείρα  και  το  ανθρακικό  ασβέστιο  να  εξορύσσονται  χωριστά.  Πρέπει  να σχεδιαστεί  

προσεκτικά  το  πρόγραμμα  διάτρησης  και  ανατίναξης  ανάλογα  µε  το μέγεθος του 

πετρώματος προς ανατίναξη. Μετά την ανατίναξη τα θραύσματα πρέπει να  έχουν  τέτοιο  

μέγεθος  που  να  εξασφαλίζουν  οικονομική  φόρτωση  και  μεταφορά προς το εργοστάσιο 

επεξεργασίας.   

Η μέθοδος εκμετάλλευσης προβλέπει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για 

την ασφαλέστερη, οικονομικότερη και αποδοτικότερη απόληψη του ασβεστολιθικού 

πετρώματος. Περιλαμβάνει τεχνολογία μέσων και μεθόδων εξόρυξης για την μηχανοποίηση 

όλων των φάσεων παραγωγής με προοπτική την καλύτερη χρήση των σύγχρονων 

μηχανημάτων εξόρυξης. Ταυτόχρονα θα γίνεται προσπάθεια για λιγότερη ζημιά και 

ευχερέστερη μετέπειτα αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  

Η εκμετάλλευση του χώρου θα είναι επιφανειακή - υπαίθρια. Οι κυριότερες  μορφές 

υπαίθριας  εκμετάλλευσης είναι οι παρακάτω: 

 

Μορφές υπαίθριας εκμετάλλευσης 

1. Κλειστή αναπτυσσόμενη σε βάθος 

2. Κλειστή αναπτυσσόμενη οριζοντίως 

3. Ανοικτή εκμετάλλευσης 

Η μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με τις απαντώμενες κοιτασματολογικές 

συνθήκες επιβάλλει την εφαρμογή της επιφανειακής ανοικτής εκμετάλλευσης στο χώρο 

του λατομείου. 

Για την ανοικτή επιφανειακή εξόρυξη υπάρχουν διάφοροι τύποι – μέθοδοι που οι 

κυριότεροι φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Τύποι – μέθοδοι  υπαίθριας εξόρυξης 

1. Ορθές Βαθμίδες 

2. Μέτωπο κατά τη φυσική επιφάνεια 

3. Τάφρος 

Για τον υπόψη λατομικό χώρο η εκμετάλλευση θα γίνει με τη μέθοδο των ανοιχτών 

διαδοχικών βαθμίδων με μέτωπα μέτριου ύψους (ως 12 m). Η μέθοδος των ανοικτών 

βαθμίδων  εξασφαλίζει ασφάλεια προσωπικού και μέσων καθώς και οικονομία επενδύσεων 

στο κοίτασμα. Η διάταξη των βαθμίδων θα είναι περίπου παράλληλη προς τις ισοϋψείς 

καμπύλες.  

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της μεθόδου συνοψίζονται παρακάτω : 

  Ασφάλεια εργαζομένων. Είναι η ασφαλέστερη μαζική μέθοδος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μικρά ύψη μετώπων και σε μικρές κλίσεις λόγω ελάχιστης χρήσης των 

εκρηκτικών. Η μέθοδος αυτή προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό 

του λατομείου. 

  Ελαστικότητα παραγωγής. Χρησιμοποιείται σε πολλά ή σε λίγα μέτωπα εξόρυξης, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκμεταλλευτή. 

  Χαμηλό κόστος παραγωγής. Η εργασία του προηγούμενου μετώπου (πάνω) αποτελεί 

προεργασία για το επόμενο (κάτω). 

  Καλύτερη εποπτεία του κοιτάσματος. Η κατά θέση εκμετάλλευση είναι λειτουργικά 

ανεξάρτητη από κάθε άλλη, οπότε είναι δυνατή η διαδοχή εργασιών μέσα στον ίδιο χώρο. 

  Προστασία περιβάλλοντος. Η μέθοδος επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή απόληψη 

πρώτης ύλης από τη προσβαλλόμενη επιφάνεια, και έτσι αποφεύγεται η προσβολή νέων 

επιφανειών. 

 

Η μέθοδος εξόρυξης περιλαμβάνει τη διάτρηση του μητρικού πετρώματος και την 

αποκόλλησή του με τη χρήση εκρηκτικών. Ακολουθεί η μηχανική επεξεργασία με τη χρήση 

σφύρας και η παραγωγή μικρών τεμαχίων του ασβεστολιθικού πετρώματος (λατύπες). 

Σκοπός της εκμετάλλευσης είναι η απόληψη ασβεστιτικού πετρώματος και η διάθεσή του 

στην εσωτερική και εξωτερική αγορά σε διάφορα κλάσματα. 
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Μέθοδος εξόρυξης 

Τα χαρακτηριστικά του γεωλογικού σχηματισμού και οι φυσικομηχανικές ιδιότητες του 

εξορυσσόμενου πετρώματος, κάνουν απαραίτητη την εξόρυξη με τη χρήση εκρηκτικών υλών 

(ΕΥ), δηλ. με διάτρηση - γόμωση - ανατίναξη. 

Κατά τη γόμωση - έκρηξη, χρησιμοποιούνται ειδικά καψύλλια τύπου Nonel (μη 

ηλεκτρικά) με πολύ μειωμένο θόρυβο και δονήσεις. 

 Η εξόρυξη του πετρώματος γίνεται με την κλασική μέθοδο της όρυξης των 

διατρημάτων με διατρητικό φορείο, γόμωσης και ανατίναξης των υπονόμων. Για τη διάτρηση 

χρησιμοποιούνται διατρητικά μηχανήματα. 

Η διάμετρος των διατρημάτων είναι 3" έως 4". Τα διατρήματα ορύσσονται με κλίση την ίδια 

των βαθμίδων δηλ. 75° περίπου. 

Το μήκος των διατρημάτων είναι 10-15% μεγαλύτερο του αντίστοιχου ύψους της 

βαθμίδας (υποδιάτρηση) και η σκοπιμότητα είναι να μη μένουν ποδαρικά στη βαθμίδα. 

Τα διατρήματα ορύσσονται σε μια σειρά πλην σπάνιων περιπτώσεων, παράλληλα προς την 

ελεύθερη επιφάνεια του μετώπου της βαθμίδας. 

Η εξόρυξη περιλαμβάνει τις εξής φάσεις : 

1. Διάτρηση 

2. Γόμωση - πυροδότηση 

3. Φόρτωση 

4. Μεταφορά 

 

Α. Διάτρηση. 

Η εξόρυξη κάτω από συνθήκες βαθμίδας πραγματοποιείται με τη βοήθεια δυο 

τουλάχιστον ελεύθερων επιφανειών, από τις οποίες η μια είναι οριζόντια και η άλλη 

κατακόρυφη και περιλαμβάνει τις έξης επιμέρους φάσεις: διάτρηση – γόμωση - πυροδότηση. 

Στην εξόρυξη υπό μορφή βαθμίδας με έκρηξη μιας ομάδας διατρημάτων επιδιώκονται τα έξης 

αποτελέσματα: 

1. Ολοκληρωτική απόσπαση του προκαθορισμένου για εξόρυξη όγκου πετρώματος. 

2. Ικανοποιητικός θρυμματισμός αυτού για ελαχιστοποίηση του κόστους φόρτωσης 

μεταφοράς επεξεργασίας. 

3. Συγκέντρωση του εξορυχθέντος πετρώματος υπό μορφή σωρού μπροστά στο 

μέτωπο. 

4. Ελαχιστοποίηση δονήσεων και θορύβου 

Τα τρία πρώτα αυτά επιδιωκόμενα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν για κάθε 

μέτωπο ακολουθείται συγκεκριμένη γεωμετρική διάταξη των διατρημάτων. Τα διατρήματα 

αυτά χαρακτηρίζονται από γεωμετρικής άποψης από: τη διάμετρο, το μήκος, το φορτίο, την 

κλίση, την υποδιάτρηση, την μεταξύ τους απόσταση. Από πλευράς γομώσεως τα διατρήματα 

χαρακτηρίζονται από: το είδος και την ποσότητα εκρηκτικής ύλης εκάστου, το είδος της 

γόμωσης, το είδος και τη θέση του καψυλλίου, τους χρόνους επιβράδυνσης, τον τρόπο 

πυροδότησης και το μήκος επιγόμωσης. Για τον πετυχημένο σχεδιασμό της εξόρυξης σε 

βαθμίδες πρέπει να καθοριστούν τα γεωμετρικά και τα χαρακτηριστικό γόμωσης με κριτήριο 

την επίτευξη του μικρότερου δυνατού κόστους ανά μονάδα όγκου του προς εξόρυξη 

πετρώματος παράλληλα με την ικανοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Τα 

διατρήματα θα ορύσσονται παρακατακόρυφα διατρήματα με κλίση 75° σε μία σειρά. Η 

διάτρηση θα γίνεται με υδραυλικό ερπυστριοφόρο διατρητικό φορείο με χρήση πεπιεσμένου 
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αέρα για καθαρισμό των διατρημάτων και με κονιοσυλλέκτη για τη συλλογή της διάτρησης.

 Τα διατρήματα θα έχουν διάμετρο 105mm (4 ιντσών) ή 3 ιντσών και μήκος 13,2 m 

ώστε να υπερκαλύπτεται δια της υποδιάτρησης των 1,2 μέτρων το ύψος των βαθμίδων 

εκμετάλλευσης, που όπως προαναφέρθηκε θα έχουν ύψος 12m και να είναι δυνατή η απ’ 

ευθείας φόρτωση του υλικού χωρίς χρήση προωθητή. Η διάταξη των διατρημάτων θα είναι 

σε μία σειρά, ανάλογα με τις παραγωγικές απαιτήσεις και τη μορφή και κατανομή των 

μετώπων. Τα διατρήματα θα τοποθετούνται σε απόσταση S=4,3 m το ένα από το άλλο και 

σε απόσταση από το φρύδι του μετώπου V=3,7 m. Η διάταξη των διατρημάτων μπορεί να 

προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητες και 

την τεκτονική κατάσταση του πετρώματος καθώς και την επιθυμητή κοκκομετρία του 

προϊόντος ανατίναξης. 

Τα χαρακτηριστικά της διάτρησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

Διάμετρος διατρήματος  4’’ (105mm) 

Μήκος διατρήματος  13,2m 

Κλίση διατρήματος  75° 

Απόσταση από το μέτωπο  3,7m 

Απόσταση μεταξύ των διατρημάτων 4,3m 

Ύψος μετώπου  12m 

Ο μηχανικός εξοπλισμός που διατίθεται για την εξυπηρέτηση της διάτρησης είναι: 

Διατρητικό Tamrock 1100 325ΗΡ. 

 

Σύμφωνα με μετρήσεις υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας το συγκεκριμένο 

διατρητικό TAMROC συγκρότημα που θα χρησιμοποιηθεί, έχει μέση ταχύτητα διάτρησης 

0,45m/min (μαζί με καθυστερήσεις και μετακινήσεις) και κατανάλωση καυσίμου 30lt/h 

εργασίας. 

Στοιχεία τυπικής λειτουργίας διατρητικού μηχανήματος: 

• Το απαιτούμενο μήκος διάτρησης τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του λατομείου 

βιομηχανικού ορυκτού είναι ανά ημέρα : 

(174m3 X 13,2m)/ (3,7X4,3X12)m3 = 12, 03 m ή 12 m διατρημάτων ημερησίως. 

• Οι απαιτούμενες ώρες εργασίας το συνολικό χρόνο είναι. 

12m/(0,45m/min)= 26,67 min = 0,44 ώρες ανά ημέρα / συνολικό χρόνο. 

• Οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ημερησίως είναι: 

0,44 ώρες / ημέρα. Βάσει αυτών το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί μία φορά ανά 5 εργάσιμες 

ημέρες ήτοι μία φορά την εβδομάδα και να εργάζεται 2,2 ώρες εκείνη την ημέρα. 
 

• Ο απαιτούμενος βαθμός διαθεσιμότητας είναι: 

2,2 : 8 = 27,50 % που θεωρείται απολύτως εφικτός για το συγκεκριμένο μηχάνημα. 

 

Β. Γόμωση - πυροδότηση. 

Η γόμωση των διατρημάτων θα γίνεται με ANFO και αμμωνίτη σε αναλογία 4:1 όπως 

γίνεται και σε παρόμοια λατομεία με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο αμμωνίτης θα 

χρησιμοποιείται για τη γόμωση του πυθμένα των διατρημάτων για να διευκολυνθεί η 

διάρρηξη του ποδαρικού των βαθμίδων. Η επιγόμωση των διατρημάτων θα έχει μήκος 

τουλάχιστον 3 μέτρα και θα έχει κατάλληλη συμπύκνωση για αποφυγή εκτίναξης πετρών από 

την ανατίναξη και για καλύτερη λειτουργία της ανατίναξης. Η έναυση των διατρημάτων 
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προτείνεται να γίνεται με μικρό τεμάχιο ακαριαίας θρυαλλίδας που να πυροδοτεί σύστημα 

NONEL αντί για χρήση ηλεκτρικών καψυλλίων. Αυτό διότι έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα 

NONEL, στο οποίο η πυροδότηση των καψυλλίων γίνεται με μεταφορά ηχητικού κρουστικού 

κύματος εντός ειδικών πλαστικών σωλήνων κενού, έχει μεγάλα πλεονεκτήματα και διότι δεν 

έχουμε ποτέ κόψιμο της θρυαλλίδας και αστοχία υπονόμων εξ αυτού και διότι λόγω μη 

χρήσης ακαριαίας θρυαλλίδας δεν έχουμε παραγωγή του κρότου της ανατίναξης, που 

κυρίως οφείλεται στην ακαριαία θρυαλλίδα και συγκεκριμένα στην ταχύτητα καύσης αυτής. 

Επίσης η ίδια η ανατίναξη λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω με την ενεργοποίηση του 

καψυλλίου ακριβώς στον πυθμένα του διατρήματος, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά διακοπή 

στη στήλη γόμωσης, όπως αυτή που προκαλείται από το κάψιμο της ακαριαίας θρυαλλίδας 

μέσα στη στήλη, και έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά την κοκκομετρία 

της ανατίναξης και όσον αφορά την προκαλουμένη δόνηση, που θα είναι η μικρότερη δυνατή. 
 

Τα χαρακτηριστικά της εξόρυξης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

Διάμετρος διατρήματος 4" (105mm) 

Μήκος διατρήματος 13,2 m 

Κλίση διατρήματος 75° 

Απόσταση από το μέτωπο 3,7 m 

Απόσταση μεταξύ των διατρημάτων 4,3 m 

Ύψος μετώπου 12 m 

Μήκος επιγόμωσης 3 m 

Εκρ. Ύλη / m διατρημάτων 5,7 kg 

Μήκος γόμωσης 10,2 m 

Ποσότητα ANFO ανά διάτρημα 8,2X5,7=46,74kg 

Ποσότητα Αμμωνίτη ανά διάτρημα 2X5,7=11,4 kg 

Προϊόν ανατίναξης ανά διάτρημα 190,92 m3 (3,7X4,3X12) 

Εκρηκτική ύλη ανά διάτρημα 58,14 kg 

Κατανάλωση Ε.Υ. / προϊόντος 

(Με δεδομένο ε.β. ασβεστολιθικού 

πετρώματος 2,6 tn./m3) 

1.000X(58,14)/( 190,92X2,6) =117,1gr/tn. 

 

 

Θα χρησιμοποιείται ένα επιβραδυντής NONEL ανά διάτρημα, άρα η εκρηκτική ύλη 

ανά χρόνο ανατίναξης θα είναι 58,14 κιλά ή πάντως κάτω των 60 κιλών. 

Όσον αφορά τις δονήσεις ο εν ισχύ κανονισμός που προβλέπει τα ασφαλή όρια 

δονήσεων από ανατινάξεις (ΚΜΛΕ) αναφέρει ότι η μέγιστη ταχύτητα σωματιδίων σε θέσεις 

κτισμάτων και δημοσίων έργων που παρουσιάζουν ευαισθησία στις δονήσεις απαγορεύεται 

να είναι μεγαλύτερη από 50mm/sec. Η απόσταση σε μέτρα στην οποία μπορεί να φθάσει η 

δόνηση από μία ανατίναξη που χρησιμοποιεί A kg εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο ανατίναξης 

δίδεται από τον τύπο S=A kg εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο ανατίναξης/0,2085. Εδώ θα έχουμε 

ανά χρόνο ανατίναξης, δηλαδή ανά διάτρημα, χρήση λίγο μικρότερη από 60 kg εκρηκτικής 

ύλης, άρα βάσει του ανωτέρω εμπειρικού τύπου οι δονήσεις θα μηδενίζονται σε απόσταση 

287,8 μέτρων. Στην απόσταση αυτή δεν υπάρχει κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο κτίσμα ή έργο 

πέριξ του εξεταζόμενου χώρου. 
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Σύμφωνα με τα άρθρα του ΚΜΛΕ θα υπάρχουν ξεχωριστές αποθήκες εκρηκτικών 

υλών και καψυλλίων με αποθηκευτική ικανότητα ίση με το διπλάσιο της ημερησίας 

κατανάλωσης. Οι αποθήκες αυτές θα βρίσκονται πλησίον του σημείου του 

σπαστηροτριβείου, που απέχει το περισσότερο από τα σημεία εξόρυξης και υπάρχει και 

φύλαξη από το προσωπικό της εταιρίας. Η φύλαξη των εκρηκτικών υλών και καψυλλίων θα 

γίνεται αποκλειστικά στις προαναφερθείσες αποθήκες. Στις αποθήκες αυτές δεν θα 

επιτρέπεται η αποθήκευση εργαλείων άλλων υλικών. Η θρυαλλίδα ασφαλείας θα 

αποθηκεύεται στην αποθήκη καψυλλίων, ενώ η ακαριαία θρυαλλίδα στην αποθήκη 

εκρηκτικών. Η όλη διακίνηση των εκρηκτικών υλών αποκλειστικά από τον αδειούχο γομωτή-

πυροδότη μετά από εντολή του Μηχανικού Μεταλλείων του λατομείου. Θα γίνεται 

προσπάθεια να μην αποθηκεύονται σημαντικές ποσότητες εκρηκτικών υλών στις ανωτέρω 

αποθήκες διότι η αποθήκη του προμηθευτή εκρηκτικών είναι πολύ κοντά και μπορεί η εταιρία 

εύκολα να προμηθεύεται μόνο τα απαραίτητα εκρηκτικά ημερήσιας κατανάλωσης. 
 

Γ. Ανατίναξη. 

Πριν την ανατίναξη θα εκκενώνεται η περιοχή σε ακτίνα 100 μέτρων από το σημείο 

της έκρηξης. Θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε όλοι οι οδοί από τις οποίες κάποιος θα μπορούσε 

να προσεγγίσει το σημείο της ανατίναξης να φυλάσσονται από εργαζόμενους που θα 

ορίζονται από τον εργοδηγό βάρδιας. Πριν την πυροδότηση θα σημαίνει σειρήνα τρεις (3) 

φορές με χρονικό διάστημα ανάμεσα στις ηχητικές σημάνσεις ένα (1) λεπτό. Αφού γίνει η 

ανατίναξη και παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα για να απομακρυνθούν τα αέρια της έκρηξης 

ο υπεύθυνος γομωτής θα επιθεωρεί το σημείο της ανατίναξης για πιθανές αφλογιστίες και 

μόνο μετά από έγκρισή του θα προσεγγίζουν εργαζόμενοι και μηχανήματα. 

Για την γνωστοποίηση  της λήξης επιφυλακής η σειρήνα θα σημαίνει τρεις φορές με 

διάρκεια 5 δευτερόλεπτα με παύση 3 δευτερολέπτων ανάμεσα στις σημάνσεις. 

 

Δ. Φόρτωση- Μεταφορά. 

Από το δάπεδο των βαθμίδων το εξορυχθέν υλικό θα φορτώνεται στα φορτηγά με τη 

βοήθεια των φορτωτών με προστατευτικές αλυσίδες στα ελαστικά και θα μεταφέρεται στον 

τροφοδότη του σπαστηροτριβείου για επεξεργασία προς παραγωγή διάφορων κλασμάτων 

βιομηχανικού ορυκτού. Ο εξοπλισμός φόρτωσης και μεταφοράς περιλαμβάνει τη φόρτωση 

που γίνεται με δύο φορτωτές CAT980C & CAT 980Β εναλλάξ χωρητικότητας κάδου 3,5 ΤΝ 

με χρόνο κύκλου φόρτωσης ενός κουβά από το μέτωπο ένα λεπτό και τη μεταφορά που 

γίνεται με 2 χωματουργικά φορτηγά χωρητικότητας 25 τόνων ή 14 κυβικών μέτρων. 

Σημειώνουμε ότι ο φορτωτικός εξοπλισμός θα εναλλάσσεται και θα χρησιμοποιείται και για 

τη φόρτωση έτοιμου προϊόντος από τις υπαίθριες αποθήκες. Για τη μεταφορά 

χρησιμοποιούνται τα αυτοκίνητα DUMBER CAT25 χωρητικότητας 25ΤΝ έκαστο. Η μέση 

ταχύτητα κίνησης των φορτηγών μεταφοράς ανέρχεται σε 15ΚΜ/Ω η 15000:60=250M/min. 

Η μεγίστη μέση σταθμισμένη απόσταση μεταφοράς με επιστροφή για όλους τους χώρους 

όπως προκύπτει από την τελική σχεδίαση της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 2.000 μέτρα για 

τα πλέον απομακρυσμένα σημεία.  

 

Βάσει αυτών ο υπολογισμός ενός πλήρους κύκλου είναι: 

-χρόνος διαδρομής 2.000:250=8 min  

-λήψη θέσης φόρτωσης=0,6 min 
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-χρόνος φόρτωσης= (χωρητικότητα φορτηγού Χ χρόνο κύκλου φορτωτή): (χωρητικότητα

 κάδου Χ συντελεστή πλήρωσης)=25Χ1:3,5X0,8=8,9 min  

-χρόνος εκφόρτωσης=0,5 min  

-συνολικός χρόνος= 18 min 

Ο εξοπλισμός της εταιρίας για τη φόρτωση και μεταφορά περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα: 

Μηχάνημα Συνολική ισχύς  

Φορτωτές 2 CAT980C & CAT 980Β  (225 HP+275 HP) 500ΗΡ  

Αυτοκίνητα 1 (1 CAT25) (1*250 HP) 250ΗΡ  

 

Η κατανάλωση πετρελαίου για κάθε φορτηγό είναι 0,0151t/HP/Hx250HP=3,751t/h και για 

τους φορτωτές 0,0151t/HP/hX(225+275)HP=7,51t/h. 
  

6.5.1.3. Περιγραφή της εκμετάλλευσης 

6.5.1.3.1. Υφιστάμενη  – αρχική  κατάσταση.  

Στον λατομικό χώρο δεν έχουν γίνει κανενός είδους εργασίες και δεν υπάρχουν ούτε 

βαθμίδες εκμετάλλευσης ούτε και αποθέσεις στείρων.  

Η υφιστάμενη κατάσταση του λατομείου φαίνεται στον χάρτη «Χάρτης Αρχικής 

Κατάστασης»  κλ. 1:2.000 (Χάρτης Νο.2 στο τέλος της μελέτης). 

 

6.5.1.3.2. Μελλοντική – ενδιάμεση κατάσταση.  

Στον λατομικό χώρο πρόκειται να διανοιχτούν 12 βαθμίδες εκμετάλλευσης σε 

ολόκληρο το τμήμα του λατομικού χώρου.  

Συγκεκριμένα θα διανοιχτούν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου των 

+176, +188, +200, +212, +224, +236, +248, +260, +272, +284, +296 και +308 μέτρων σε 

ολόκληρο το τμήμα του χώρου. 

Τα παραπάνω φαίνονται στο χάρτη «Χάρτης Ενδιάμεσης Κατάστασης» κλ. 1:2.000 

(Χάρτης Νο.3 στο τέλος της μελέτης) και στο απόσπασμα του χάρτη «Χάρτης Ενδιάμεσης 

Κατάστασης» στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης Ενδιάμεσης Κατάστασης». 

 

6.5.1.3.3. Τελική κατάσταση.  

Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα κοιτασματολογικά 

δεδομένα και το τοπογραφικό ανάγλυφο του λατομικού χώρου και σε υψόμετρα από τα +176 

m (υψόμετρο δαπέδου χαμηλότερης υψομετρικά βαθμίδας) έως τα +308 m (υψόμετρο 

δαπέδου ψηλότερης υψομετρικά βαθμίδας) στο βορειοδυτικό τμήμα του λατομικού χώρου. 

Οι βαθμίδες εκμετάλλευσης θα είναι 12. Το ύψος των βαθμίδων θα είναι ως 12 m με 

ψηλότερη αυτή στο υψόμετρο των 308 – 320  και ακολουθούν οι χαμηλότερες μέχρι το 

υψόμετρο των +176 μέτρων. Η τελική πλατεία του λατομείου θα βρίσκεται στο υψόμετρο των 

+176 μέτρων στο νότιο τμήμα του λατομείου. Δεν προβλέπεται οι εργασίες εκμετάλλευσης να 

προχωρήσουν πάνω από το υψόμετρο των 320 m. 

Τα παραπάνω φαίνονται στο χάρτη «Χάρτης Τελικής Κατάστασης» κλ. 1:2.000 

(Χάρτης Νο.4 στο τέλος της μελέτης). 
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6.5.1.3.4. Ανάπτυξη εκμετάλλευσης – υπολογισμός αποθεμάτων  

Η αρχική διαμόρφωση των ανώτερων βαθμίδων, καθώς επίσης των υπό ανάπτυξη 

δαπέδων και της διάνοιξης - επέκτασης προσπελάσεων, προϋποθέτουν, όπως 

προαναφέρθηκε, τη χρησιμοποίηση μικρής διαμέτρου διατρημάτων, από ατομικές 

αερόσφυρες και σε μερικές περιπτώσεις οριζόντιων διατρημάτων διαμέτρου 64 – 76 mm. 

Ακολουθεί η γόμωση και η ανατίναξη. Στόχος και επιτυχία της διάταξης των διατρημάτων και 

της γόμωσής τους, είναι να προκύπτει από την ανατίναξη μεγάλο ποσοστό μεσαίου μεγέθους 

υλικού. Θα επιδιώκεται να μην παράγονται πολύ μεγάλα κομμάτια πετρώματος, που να 

χρειάζονται δευτερογενή θραύση σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά τόσο ώστε να μπορούν με τη 

δευτερογενή θραύση να προκύπτουν τα επιθυμητών διαστάσεων προϊόντα.  

Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει με τη διάνοιξη των ψηλότερων βαθμίδων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου και συγκεκριμένα της ψηλότερης από αυτές στο υψόμετρο 

των +308 μέτρων. Το συνολικό ύψος της εκμετάλλευσης θα είναι 144 μ.  

Τα χαρακτηριστικά των βαθμίδων εξόρυξης θα είναι: 

 

A/A Βαθμίδα Υψόμετρα Ύψος 

βαθμίδας 

Κλίση 

πρανούς 

μετώπου 

Παρατηρήσεις 

1 Βαθμίδα 1 308 μ. - 320 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

2 Βαθμίδα 2 296 μ. - 308 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

3 Βαθμίδα 3 284 μ. - 296 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

4 Βαθμίδα 4 272 μ. - 284 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

5 Βαθμίδα 5 260 μ. - 272 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

6 Βαθμίδα 6 248 μ. - 260 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

7 Βαθμίδα 7 236 μ. - 248 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

8 Βαθμίδα 8 224 μ. - 236 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

9 Βαθμίδα 9 212 μ. - 224 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

10 Βαθμίδα 10 200 μ. - 212 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

11 Βαθμίδα 11 188 μ. - 200 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

12 Βαθμίδα 12 176 μ. - 188 μ. 12 μ. 75ο Θα διανοιχτεί 

Πίνακας 4. Πίνακας Βαθμίδων Εκμετάλλευσης. 

 

Ο υπολογισμός των αποθεμάτων έγινε με τη μέθοδο των παράλληλων κατακόρυφων 

γεωλογικών τομών ανά 50 μέτρα σε όλη την έκταση του χώρου. Σχεδιάστηκαν και 

εμβαδομετρήθηκαν 5 τομές  (Τ1–Τ2, Τ3–Τ4, Τ5–Τ6,Τ7–Τ8, Τ9–Τ10) που περιλαμβάνονται στο 

τέλος της παρούσας μελέτης. 

Σύμφωνα με τις παράλληλες τομές τελικής εκμετάλλευσης για το λατομικό χώρο 

(παρατίθενται στο τέλος της παρούσας μελέτης) υπολογίστηκε (με τη χρήση Η/Υ) ότι τα 

βέβαια αποθέματα του λατομικού χώρου, μέχρι τη λήξη της εκμετάλλευσης, ανέρχονται σε 

1.377.310 m3 (in situ) από τα οποία με το συντελεστή αποληψιμότητας 95% θα δώσουν 

1.308.444,50 m3 εμπορεύσιμου ασβεστολιθικού υλικού (λατύπες ασβεστόλιθου).  
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Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με τους υπολογισμούς των παράλληλων τομών. Οι τομές 

έγιναν στο χάρτη τελικής κατάστασης της εκμετάλλευσης. Στις ίδιες τομές απεικονίστηκε και 

η αναμενόμενη τελική μορφή της εκμετάλλευσης για τον υπολογισμό των απολήψιμων 

αποθεμάτων. Ο υπολογισμός των γεωλογικών αποθεμάτων έγινε για μέτωπα με κλίση 

πρανούς 75ο.  

Σημειώνουμε ότι: 

1. Βάσει του ΚΜΛΕ Άρθρο 83 παρ.2 εδάφιο 2 η γωνία εκσκαφής στις βαθμίδες θα πρέπει 

είναι μικρότερη των 90ο. Στον υπό μελέτη χώρο κατά τις εργασίες εξόρυξης η γωνία στις 

βαθμίδες εξόρυξης θα είναι της τάξης των 75ο.  

2. Η τελική εκσκαφή δεν θα αποτελείται από 1 βαθμίδα αλλά θα διαιρείται σε μικρότερες και 

η γωνία του τελικού πρανούς της εκσκαφής (του συνόλου των βαθμίδων) θα είναι της 

τάξης των 48ο (μικρότερη των 70ο σύμφωνα με το Άρθρο 83 παρ.2 εδάφιο 3 του ΚΜΛΕ). 

 

Τομή 

εκμετάλλευσης

Επιφάνεια πετρώματος

(τ.μ.)

Μ.Ο.

επιφάνειας πετρώματος

Απόσταση

τομών

Όγκος 

πετρώματος

(κ.μ.  ΙΝ SITU)

521 30 15630

Τ1-Τ2 1042

3132,5 50 156625

Τ3-Τ4 5223

6759,5 50 337975

Τ5-Τ6 8296

9548 50 477400

Τ7-Τ8 10800

6896 50 344800

Τ9-Τ10 2992

1496 30 44880

ΣΥΝΟΛΟ 1.377.310,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

   
 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΟ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ

(ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΝ SITU)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΠΟΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΗΨΙΜΟ ΠΕΤΡΩΜΑ

 (ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΝ SITU)

1.377.310,00 0,95 1.308.444,50

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΕΠΙΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΟΓΚΟΣ ΕΞΟΡΥΓΜΕΝΩΝ

ΧΑΛΑΡΩΝ

 (ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

1,40 1.831.822,30

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΠΟΛΗΨΙΜΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ

 (ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΕΤΟΣ ΙΝ SITU) ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

43.500,00 30,08  
 

Πίνακας 5. Πίνακας υπολογισμού αποθεμάτων. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1. Ο συνολικός (in situ) όγκος του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί θα είναι 

1.377.310 m3 . 
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2. Ο συντελεστής απόληψης του τελικού προϊόντος θα είναι της τάξης του 95% (εκτιμάται 

ότι ένα ποσοστό της τάξης του 5% θα αποτελείται από με εκμεταλλεύσιμο υλικό π.χ. 

χώμα, φυτικό υλικό κ.λπ.) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες 

αποκατάστασης των βαθμίδων εκμετάλλευσης. 

Ο όγκος του πετρώματος που θα είναι κατάλληλο για επεξεργασία στο σπαστηροτριβείο  θα 

είναι της τάξης των 1.308.444,50 m3 (υπολογισμένος in situ) ή 1.831.822,30 m3 

(επιπλησμένος όγκος). Με δεδομένο την ετήσια παραγωγή που είναι της τάξης των 43.500 

m3  (υπολογισμένος in situ) ή 60.900 m3 (επιπλησμένος όγκος) ο χρόνος ζωής του λατομείου 

εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 30 ετών. 

 

Ετήσια λειτουργία λατομείου 

H ετήσια λειτουργία του λατομείου είναι 250 ημέρες με μία (1) οκτάωρη βάρδια 

ημερησίως. 

 

Ετήσια παραγωγή λατομείου 

Η ετήσια παραγωγή του λατομείου προβλέπεται να είναι 43.500 κ.μ. σε λατύπες 

ασβεστολιθικού υλικού και έχοντας υπόψη ότι το λατομείο θα λειτουργεί 250 ημέρες το 

χρόνο, η ημερήσια παραγωγή θα ανέρχεται σε 174 κυβ. μέτρα εμπορεύσιμου ασβεστόλιθου. 

 

Φόρτωση και μεταφορά προϊόντων του λατομικού χώρου. 

Από το δάπεδο των βαθμίδων το εξορυχθέν υλικό θα φορτώνεται στα φορτηγά με τη 

βοήθεια των φορτωτών με προστατευτικές αλυσίδες στα ελαστικά και θα μεταφέρεται στον 

τροφοδότη του σπαστηροτριβείου για επεξεργασία προς παραγωγή διάφορων κλασμάτων 

βιομηχανικού ορυκτού. Ο εξοπλισμός φόρτωσης και μεταφοράς περιλαμβάνει τη φόρτωση 

που γίνεται με δύο φορτωτές CAT980C & CAT 980Β εναλλάξ χωρητικότητας κάδου 3,5 ΤΝ. 

  

6.5.1.4. Παραγωγή και απόρριψη στείρων υλικών. 

Από την εξόρυξη του λατομικού χώρου δεν παράγονται στείρα εξορυκτικά απόβλητα. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 5% που θα 

αποτελείται από επιφανειακό υλικό (φυτική γη, αποσαθρωμένο πέτρωμα) και είναι 

ακατάλληλο για εκμετάλλευση θα διαστρωθεί (μετά την επεξεργασία του στη μονάδα του 

σπαστηροτριβείου) κατά τις εργασίες αποκατάστασης των βαθμίδων. Η ποσότητα αυτή 

εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 68.800 m3. Εκτιμάται ότι περίπου 45.000 m3 αποτελούν 

λατύπες αποσαθρωμένου πετρώματος ενώ το υπόλοιπο υλικό θα είναι φυτική γη και χώμα.  

Τα υλικά αυτά θα διατεθούν για τη διάστρωση των τελικών επιφανειών πριν τη φύτευσή τους. 

Έτσι, τα εξορυκτικά στείρα (λατύπες) που θα δημιουργηθούν μέχρι τη λήξη της 

εκμετάλλευσης του χώρου θα διατεθούν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Χρήση στείρων Ποσότητα σε κ.μ 

1 Διάστρωση στις βαθμίδες εκμετάλλευσης 25.000 

2 Διάστρωση στην τελική πλατεία του λατομείου 15.200 

 Συνολική διαθέσιμη ποσότητα στείρων 40.200 

Πίνακας 6. Πίνακας διάθεσης στείρων εκμετάλλευσης 
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Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο χάρτη «Χάρτης Τελικής Κατάστασης» κλίμακας 

1:2.000 (Χάρτης Νο.4) που επισυνάπτεται (στο τέλος της παρούσας) καθώς και στο 

απόσπασμα του παραπάνω χάρτη που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 6. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης Τελικής Κατάστασης». 

 

6.5.1.5. Μηχανολογικός εξοπλισμός – εργατικό δυναμικό 

Αναλυτικότερα ο κύριος μηχανικός - μηχανολογικός εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιείται για τις εξορυκτικές εργασίες  περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα: 

 

Περιγραφή Τεμ. Ισχύς 

Ελαστιχοφόρος φορτωτής Cat 980 C 1 225 HP 

Ελαστιχοφόρος φορτωτής Cat 980 B 1 275 HP 

Φορτηγό μεταφοράς στείρων Cat 25 1 250 HP 
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Περιγραφή Τεμ. Ισχύς 

Tamrock 1100 1 325 HP 

Διάφορα άλλα μικροεργαλεία - - 

Σύνολο 4 1.075 HP 

 

Πίνακας 7. Πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

Εργατικό Δυναμικό 

Υπολογίζεται ότι το λατομείο θα λειτουργεί περίπου 250 ημέρες ανά έτος καθώς οι 

καιρικές συνθήκες το χειμώνα δεν επιτρέπουν πάντα την υπαίθρια εργασία. Στο χρονικό 

διάστημα που το λατομείο θα λειτουργεί υπολογίζεται ότι θα  απασχολούνται συνολικά 8 

άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Το απασχολούμενο προσωπικό θα καλύπτει τις ανάγκες 

εκμετάλλευσης του χώρου καλύπτοντας τις εργασίες διάτρησης, και μεταφοράς του 

εξορυσσόμενου υλικού και στείρων. Έτσι υπολογίζεται ότι θα απασχολούνται 2 χειριστές 

διατρητικού μηχανήματος που θα καλύπτουν τις εργασίες διάτρησης, 5 χειριστές 

μηχανημάτων για τη φόρτωση και μεταφορά των στείρων αλλά και των παραγόμενων 

προϊόντων εντός του λατομικού χώρου και 1 γομωτής - πυροδότης που θα είναι υπεύθυνος 

για τη χρήση των εκρηκτικών στο χώρο. 

 

6.5.1.6. Προβλεπόμενη Ημερήσια Και Ετήσια Παραγωγή. 

Οι πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο ασβεστόλιθος που ως φυσικός 

πόρος ευρίσκεται στον εξεταζόμενο χώρο. Τα προϊόντα του λατομείου είναι εξορυγμένος 

ασβεστόλιθος σε τελική κοκκομετρία προϊόντων εξόρυξης 0-1,7, 0-4, 4-10 και 8-31,5mm 

ανάλογα με την τελική του χρήση.  

         Τα προϊόντα του κοιτάσματος που παράγονται από την μονάδα επεξεργασίας είναι 

ασβεστολιθικό υλικό, στα ακόλουθα κλάσματα:  

Είδος Μέγεθος 

Μαρμαρόσκονη κλάσμα 0-1,7mm 

Άμμος  κλάσμα 0-4mm 

Μαρμαροψηφίδα κλάσμα 4-10mm 

Χαλίκι κλάσμα 8-31,5mm 

 

 Επισημαίνεται ότι βάσει της παρ. 5 του άρθρου 51 του Ν.4512/2018 ότι τα 

λατομεία βιομηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στην 

αγορά τυχόν συμπαραγόμενα αδρανή υλικά. 

 

Η  χρήση  του  ανθρακικού  ασβεστίου  ως  πληρωτικό  υλικό  σήμερα  είναι  ευρεία. 

Χρησιμοποιείται  κυρίως  στη  χημική  και  σύνθετη  βιομηχανία.  Οι  κύριες  εφαρμογές του 

ανθρακικού ασβεστίου είναι στη βιομηχανία χαρτιού, στη βιομηχανία πλαστικών και στη 

βιομηχανία χρωμάτων. Επίσης χρησιµοποιείται στη γεωργία και υαλουργία.   

  

1. Βιομηχανία Χάρτου. 

 Τα  τελευταία  20  χρόνια,  η  χρήση  του  ανθρακικού  ασβεστίου  στην  βιομηχανία  
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χαρτιού έχει φτάσει τα επίπεδα χρήσης του καολίνη. Σήμερα πάνω από 10 εκ. τόνοι 

ανθρακικού  ασβεστίου  χρησιμοποιούνται  ετησίως  για  την  παραγωγή  χαρτιού.  Το  

CaCO3 χρησιµοποιείται τόσο στην γέμιση της χαρτομάζας, όσο και στη επάλειψη του  

χάρτου. (illustration ή matt επιφάνεια).   

 Η χρήση του ανθρακικού ασβεστίου οδήγησε τη βιομηχανία χαρτιού να µμετατρέψει την 

τεχνολογία παραγωγής του από όξινη σε βασική. Η βασική μέθοδος παραγωγής χαρτιού 

είναι μια διεργασία κατά την οποία το pH κυμαίνεται από 6,5 έως 7,5 λόγω του ανθρακικού 

ασβεστίου. Με την όξινη μέθοδο το pH κυμαίνεται από 3 έως 6 µε τη χρήση  καολίνη.  Το  

ανθρακικό  ασβέστιο  προσφέρει  στο  χαρτί  καλύτερα  οπτικά χαρακτηριστικά από 

οποιοδήποτε άλλο πληρωτικό υλικό, το πληρώνει καλύτερα και το κάνει πιο λείο. Παράλληλα 

η βασική παραγωγή χαρτιού µε το ανθρακικό ασβέστιο είναι πιο οικονομική καθώς απαιτεί 

μικρότερα ποσά ενέργειας.   

 

2. Βιομηχανία Πλαστικών 

Το  ανθρακικό  ασβέστιο,  µε  ή  χωρίς  επικάλυψη  µε  στεαρικό  οξύ  είτε  όχι,  είναι  

το κυριότερο πληρωτικό υλικό στη βιομηχανία πλαστικών. Χρησιμοποιούνται ετησίως πάνω  

από  3,5  εκ.  τόνους  στα  θερµοπλαστικά  και  πλαστικά.  Για  τα  ελαστοµερή  η κατανάλωση 

φτάνει περίπου τους 2,5 εκ. τόνους.   

  

Το ανθρακικό ασβέστιο χρησιµοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους :  

 •  Μείωση κόστους.  

•  Απόκτηση σκληρότητας του τελικού προϊόντος.   

•  Με  την  κατάλληλη  κοκκοµετρία  πληρωτικού  υλικού,  επιτυγχάνεται  

ελαστικότητα.   

•  Έχει  υψηλή  χημική  καθαρότητα,  που  επιτρέπει  μεγάλη  διάρκεια  ζωής  στα  

πλαστικά.   

•  Έχει υψηλή λευκότητα και χαμηλό δείκτη διάθλασης, έτσι ώστε το ανθρακικό  

ασβέστιο  να  επιτρέπει  την  μείωση  ακριβών  πιγμέντων  όπως  διοξείδιο  του  

τιτανίου.   

•  Έχει χαμηλή τραχύτητα, που δεν φθείρει τα μηχανήματα παραγωγής.   

•  Έχει χαμηλή ξυστικότητα (abrasion).   

•  Επίσης  το  ανθρακικό  ασβέστιο  είναι  µη  τοξικό,  άχρωμο  και  άγευστο,  όπως  

πρέπει  να  είναι  βάση  νόμου,  προκειμένου  το  πλαστικό  που  θα  παραχθεί  να  

χρησιμοποιηθεί στις συσκευασίες τροφίμων.   

   

 

3. Χρωμάτων 

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι το πιο σημαντικό πληρωτικό και διασταλτικό υλικό για τα 

χρώματα, αφού σε σύγκριση µε όλα τα άλλα είναι το µόνο που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις  

που  θέτει  η  βιομηχανία  χρωμάτων.  Το  ανθρακικό  ασβέστιο  είναι  µη τοξικό  και  ανθεκτικό  

στις  καιρικές  συνθήκες.  Έχει  υψηλή  λευκότητα  και  χαμηλή πυκνότητα, μικρή αντίδραση 

µε τα πιγµέντα, τα συνδετικά υλικά και άλλα συστατικά των  χρωμάτων,  χαμηλή  

περιεκτικότητα  σε  ηλεκτρολύτες  και  απορρόφηση  ελαίου. 

Έχει  αντιοξειδωτικό  χαρακτήρα  λόγω  του  αλκαλικού  του  pH  ενώ  η  χαμηλή 

σκληρότητα του αποτρέπει την φθορά των εξοπλισμών. Όμως η πιο σημαντική από όλες τις 
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ιδιότητες είναι το ότι το ανθρακικό ασβέστιο ως διασταλτικό υλικό μπορεί να είναι  διαθέσιμο  

σε  οποιοδήποτε  επιθυμητό  μέγεθος  κόκκων.  Καθορίζει  άμεσα  την διασπορά του, τη 

γυαλάδα (gloss) και την ικανότητα κάλυψης.  

Το ανθρακικό ασβέστιο, πέρα από την ιδιότητα του ως πληρωτικό υλικό, μπορεί να 

προσφέρει στα χρώματα και ιδιότητες ως λευκό πιγµέντο ( χρωστικό υλικό) και να μειώσει  

αισθητά  την  προσθήκη  διοξειδίου  του  τιτανίου,  μειώνοντας  κατά  πολύ  το  

κόστος παραγωγής χρωμάτων.   

  

4. Άλλες Χρήσεις 

Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία εφαρμογών του ανθρακικού ασβεστίου.  

 •  Η  λευκότητα  δεν  είναι  σημαντική  όταν  το  ανθρακικό  ασβέστιο  

χρησιµοποιείται  για  την  παραγωγή  ύαλου  ή  κεραμικών,  όπως  ενδιαφέρει  η  

καθαρότητα.   

 •  Χρησιµοποιείται στη χημική βιομηχανία ως πρώτη ύλη για αντιδραστήρια.   

 •  Χρησιµοποιείται  στη  γεωργία,  στη  βιομηχανία  λιπασμάτων  και  στη  

βιομηχανία καλλυντικών και φαρμάκων.   

 •  Έχει  χρησιμοποιηθεί  στην  περιβαλλοντική  ως  φίλτρο  νερού  καθώς  και  για  

την εξυγίανση μολυσμένων όξινων εδαφών.    

 •  Τέλος χρησιµοποιείται και στη βιομηχανία τροφίμων και συγκεκριμένα στη  

βιομηχανία αλεύρου ως έκδοχο (συμπλήρωμα) ασβεστίου. 

 

Τα ανθρακικό ασβέστιο χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, 

προσφέροντας βελτιωμένες ιδιότητες σε κάθε ένα από αυτά σύμφωνα με τις ειδικές 

απαιτήσεις τους. 
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6.5.1.7. Διευθέτηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των όμβριων 

υδάτων, που επηρεάζονται από το έργο. 

Επιφανειακά ύδατα. 

Ο λατομικός χώρος βρίσκεται μακριά από ποτάμια ή λίμνες, ρέματα ή χείμαροι έτσι 

ώστε οι εξορυκτικές εργασίες να μπορούν να επηρεάσουν συγκεντρώσεις επιφανειακών 

υδάτων. Ο κυριότερος ποταμός είναι ο ποταμός Τιταρήσιος σε απόσταση μεγαλύτερη των 

3.800 μέτρων νότια – νοτιοανατολικά του λατομικού χώρου. Η απόσταση αυτή είναι αρκετά 

μεγάλη και δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω της λειτουργίας του 

λατομείου. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα διευθέτησης των επιφανειακών υδάτων. 

 

Υπόγεια ύδατα. 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν πηγές ή άλλου είδους ροές υπογείων υδάτων ώστε 

να απαιτούνται έργα διευθέτησης των υπογείων υδάτων της περιοχής. 

 

Όμβρια ύδατα. 

 Δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις στη περιοχή. Η 

εκσκαφή θα είναι ανοικτή χωρίς να δημιουργούνται θέσεις που θα μπορούσαν να 

συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα. Σε αυτό συμβάλλει και η φύση του εδάφους στη θέση του 

λατομείου το οποίο χαρακτηρίζεται ως περατό. O βαθμός υδροπερατότητας του εν λόγω 

σχηματισμών εξαρτάται από το ποσοστό των περιεχόμενων αδρομερών υλικών. Έτσι δεν 

απαιτείται η δημιουργία αντλιοστασίου ή κάποιες άλλες εργασίες για τη διευθέτηση των 

όμβριων υδάτων. Δεν αναμένεται η απότομη εισροή όμβριων υδάτων και δεν απαιτείται έτσι 

η δημιουργία περιφερειακής τάφρου προστασίας της εκσκαφής, σύμφωνα με τη παρ. 3 του 

άρθρου 83 του ΚΜΛΕ. 

 

6.5.1.8. Περιγραφή άλλων υποστηρικτικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο εντός του λατομικού χώρου δεν 

θα υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λατομικού 

χώρου θα χρησιμοποιούνται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον γειτονικό 

χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα επεξεργασίας του σπαστηροτριβείου. 

Στον χώρο των βοηθητικών θα βρίσκονται αποθήκες αλλά και συνεργείο για τα 

μηχανήματα. Στο συνεργείο αυτό θα γίνεται και η αλλαγή των λαδιών τα οποία θα 

συλλέγονται σε δοχεία και θα μεταφέρονται σε εταιρίες διαχείρισης ορυκτελαίων.  
 

6.5.2. ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Όπως ήδη αναφέραμε για την επεξεργασία θα χρησιμοποιηθεί μηχάνημα 

επεξεργασίας, που ευρίσκεται εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο σε οδική απόσταση 130 

μέτρων από τον εξεταζόμενο χώρο και έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ. 

Δ.Α./Φ. 14.372/3271/04-12-2017 άδεια λειτουργίας και του οποίου η περιγραφή δίδεται 

ακολούθως. 

Η μονάδα του σπαστηροτριβείου είναι εγκαταστημένη σε γειτονικά αγροτεμάχια με 

συνολικό εμβαδόν γηπέδου 13.618,23 m2 οι συντεταγμένες των οποίων (συντεταγμένες των 

κορυφών των αγροτεμαχίων σε ΕΓΣΑ’87) δίνονται στους παρακάτω πίνακες.  
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Αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 311521310204 έκτασης 6.118,23 τ.μ. 

A/Α Κορυφής Χ Υ 

A 352.994,370 4.403.387,420 

B 353.094,191 4.403.318,829 

Γ 352.996,859 4.403.329,786 

Δ 352.961,871 4.403.284,621 

E 352.951,430 4.403.295,697 

Z 352.954,500 4.403.359,321 

H 352.941,030 4.403.365,920 

A 352.994,370 4.403.387,420 

 

Αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 311521310144 έκτασης 7.500 τ.μ. 

A/Α Κορυφής Χ Υ 

Β 353.094,191 4.403.318,829 

Θ 353.026,818 4.403.227,461 

Ι 352.998,986 4.403.245,249 

Δ 352.961,871 4.403.284,621 

Γ 352.996,859 4.403.329,786 

Β 353.094,191 4.403.318,829 

 

Τα εν λόγω αγροτεμάχια περιήλθαν στην κατοχή του εκμεταλλευτή βάσει της με αριθμό 

7896/9-11-2016 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της Συμβολαιογράφου Τυρνάβου 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΩΔΑ. Σημειώνουμε ότι εντός των αγροτεμαχίων υπήρχαν ήδη κάποια 

κτίσματα του προηγούμενου ιδιοκτήτη  

Στον εν λόγω χώρο υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως φαίνεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και συγκεκριμένα υπάρχουν: γεφυροπλάστιγγα, 

λυόμενη αποθήκη εμβαδού 55,11 τ.μ. και γραφεία εμβαδού 41,83 τ.μ. . που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του λατομείου και του σπαστηροτριβείου. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Τα προϊόντα εκσκαφής διαμέτρου έως 0,7 μέτρα θα τροφοδοτούνται από τον 

αντίστοιχο φορτωτή στα χωματουργικά αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν αυτό στον σπαστήρα 

και από εκεί στο μηχάνημα κοσκίνησης. Με τον συνδυασμό των δύο αυτών μηχανημάτων θα 

θραύεται από τον σπαστήρα και θα ταξινομείται σε κοκκομετρικές διαβαθμίσεις από το 

μηχάνημα κοσκίνησης, παράγοντας 4 προϊόντα κοκκομέτριας αντιστοίχως 0-1,7, 0-4, 4-10 

και 8-31,5mm.  

Από τον προδιαλογέα δεν αναμένουμε να παράγεται υλικό χαμηλής ποιότητας όπως 

χώμα, λόγω τροφοδοσίας κυρίως με καθαρά ασβεστολιθικά υλικά εκσκαφής, και γι’ αυτό το 

υλικό θα ανακυκλώνεται πλήρως και θα συμμετέχει εξ ολοκλήρου στην παραγωγή των 

παραπάνω τριών προϊόντων.  

Εάν τυχόν σε κάποια χρονική στιγμή υπάρξει τροφοδοσία με όχι καθαρό υλικό, τότε 

θα έχουμε από τον προδιαλογέα παραγωγή υλικού 3 Α, που θα συγκεντρώνεται χωριστά και 

θα διατίθεται για την αποκατάσταση του χώρου.  
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Η εγκατάσταση αποτελείται από  

Μηχάνημα Ισχύς  

Τροφοδότης  55,15kw  

Προδιαλογέας  18,38kw  

Σπαστήρας Α' θραύσης  198,53kw  

Χαλικοτριβείο  198,53kw  

Δονητικό κόσκινο  22,06kw 

Μεταφορικές ταινίες  (8) 7,35+11,03+9,19+5X7,35kw  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  556,97kw 

 

Η δυναμικότητα των μηχανημάτων είναι η επεξεργασία 800 τόνων υλικών ανά 8 ώρες 

ή 307,7 m3 in situ πετρώματος με παραγωγή 46% 0- 5mm. 24% 5-8mm και 30% 8- 12mm, 

άρα το μηχάνημα θα εργάζεται 8 ώρες ημερησίως. 

Για την αποθήκευση της παραγωγής υπάρχουν υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι για 

κάθε προϊόν από όπου θα φορτώνονται τα προϊόντα σε αυτοκίνητα που θα οδεύουν προς 

τις συνεργαζόμενες εταιρίες. 
 

6.5.3.  ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΜΕ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 

Για τη λειτουργία του λατομικού χώρου θα απαιτηθεί ποσότητα καυσίμων για τη 

λειτουργία των κινητών μηχανημάτων (φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά). Επίσης θα απαιτηθεί 

η χρήση νερού για εργασίες του λατομείου όπως η διαβροχή των εσωτερικών οδών για την 

αποφυγή της σκόνης, το πότισμα των φυταρίων της αποκατάστασης κ.λπ.. 

 

Καύσιμα 

  Τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων 

(φορτωτών, φορτηγών, εκσκαφέων) είναι το κοινό πετρέλαιο κίνησης (Diesel). Η ετήσια 

απαιτούμενη ενέργεια (καύσιμα) για την κίνηση των μηχανημάτων εκτιμάται ότι θα είναι της 

τάξης των 50.000 lt πετρελαίου κίνησης. 

 

Νερό 

Το νερό που απαιτείται για τις εξορυκτικές εργασίες, για τη διαβροχή των οδών 

προσπέλασης, τη λειτουργία του συγκροτήματος σπαστηροτριβείου και τις φυτεύσεις. Η 

διαβροχή τόσο των οδών προσπέλασης, των σημείων διάτρησης και η τροφοδοσία του 

σπαστηροτριβείου με νερό στοχεύει στον περιορισμό της σκόνης τόσο στον χώρο του 

λατομείου όσο και στη θέση επεξεργασίας τους.  

Η συνολική ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιείται για τις εξορυκτικές εργασίες 

εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 2 m3/μέρα. Εκτιμάται ότι η μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα 

νερού  αυξάνεται στα 7 - 8 m3/μέρα (κατά τους θερινούς μήνες) συνυπολογίζοντας τη 

λειτουργία του συγκροτήματος του σπαστηροτριβείου, το κατάβρεγμα δρόμων κίνησης 

οχημάτων, πλατειών, κλπ. 
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6.5.4.  ΕΚΡΟΕΣ  ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.  

Κατά την παραγωγική διαδικασία δε δημιουργούνται υγρά απόβλητα. Τα υγρά 

απόβλητα που θα παράγονται κατά την δραστηριότητα συνίστανται στο νερό που 

χρησιμοποιείται για τη διαβροχή των δρόμων, στα λιπαντικά των μηχανημάτων καθώς και  

τα λύματα του προσωπικού. 

 

Νερό 

Οι ποσότητες του νερού που θα χρησιμοποιούνται για τη διαβροχή του χώρου θα είναι 

ιδιαίτερα μικρές σε σχέση με τη συνολική του επιφάνεια. 

 

Λιπαντικά 

H αλλαγή των λιπαντικών των μηχανημάτων θα γίνεται στο συνεργείο, σε ειδικά 

διαμορφωμένο (με τσιμεντοστρωμένο δάπεδο) χώρο που θα βρίσκεται εκτός του λατομικού 

χώρου και από εξειδικευμένο προσωπικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής 

ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα λιπαντικά που θα αντικαθίστανται θα συλλέγονται σε δοχεία και 

θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση – ανακύκλωσή τους. Θα 

χρησιμοποιείται το συνεργείο της εταιρίας που θα υπάρχει στον λατομικό χώρο. 

 

Λύματα προσωπικού 

Όσον αφορά στα λύματα του προσωπικού θα υπάρχει χημική τουαλέτα, στις 

βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα λύματα θα διατίθενται σε 

αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση τους.  

 Κατά τη λειτουργία του λατομικού χώρου δεν θα γίνεται επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων αποβλήτων. 

 

6.5.5.  ΕΚΡΟΕΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.  

Τα στείρα απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του λατομείου είναι τα στερεά 

απόβλητα από τη χρήση αναλωσίμων και ανταλλακτικών των μηχανημάτων και τα στερεά 

απόβλητα από ανθρωπογενείς χρήσεις. Από τις εξορυκτικές εργασίες δεν γίνεται παραγωγή 

στείρων που αποτίθεται είτε σε σωρούς είτε σε βαθμίδες. Η μόνη εναπόθεση των αποβλήτων 

αφορά στη διάστρωση των τελικών επιφανειών προκειμένου να ακολουθήσουν οι εργασίες 

φύτευσης – αποκατάστασης του χώρου. 

 

Εξορυκτικά απόβλητα 

Κατά την εξορυκτική διαδικασία παράγονται ελάχιστα στερεά απόβλητα που 

αποτελούνται από χαλίκια, σπασμένους βράχους και αργιλώδη υλικά και τα οποία, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, θα αποτεθούν όλα στις τελικές επιφάνειες του λατομείου. 

Όλα τα παραπάνω απόβλητα είναι μη επικίνδυνα απόβλητα. Τα εξορυκτικά απόβλητα 

του λατομικού χώρου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Είδος αποβλήτων Ταξινόμηση ΕΚΑ 
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Α) ποικίλων διαστάσεων λατύπες του 

μητρικού ασβεστιτικού πετρώματος που δεν 

μπορούν άμεσα να αποτελέσουν 

αντικείμενα εκμετάλλευσης 

ΕΚΑ 01 01 02 «απόβλητα από την 

εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν 

μέταλλα» Β) μικρές ποσότητες χώματος – γαιώδες 

υλικό που μπορεί να εξορύσσονται από τη 

μητρική θέση του κοιτάσματος 

 

 

Απόβλητα αναλωσίμων και ανταλλακτικών μηχανημάτων 

Τα απόβλητα αναλωσίμων και ανταλλακτικών που περιλαμβάνουν: 

1.τα ελαστικά των μηχανημάτων που θα αντικαθίστανται όταν φθαρούν (πράγμα 

σπάνιο επειδή χρησιμοποιούνται αλυσίδες στις ρόδες των μηχανημάτων),  

2.τα ανταλλακτικά βαρέως τύπου μηχανημάτων. 

Τα παραπάνω απόβλητα κατατάσσονται ως εξής: 

Α) τα ελαστικά των μηχανημάτων που αντικαθίστανται κατατάσσονται στην κατηγορία 

ΕΚΑ 16 01 03 «ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους» και 

Β) μεταλλικά ανταλλακτικά που κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΚΑ 16 01 17 

«σιδηρούχα μέταλλα» και ΕΚΑ 16 01 18 «μη σιδηρούχα μέταλλα». 

 

Απόβλητα από ανθρωπογενείς χρήσεις 

Τα απόβλητα από ανθρωπογενείς χρήσεις (τρόφιμα, σακούλες κ.λπ.) που θα 

συλλέγονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται στους κάδους απορριμμάτων 

του Δήμου κατατάσσονται στην κατηγορία ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα». 

Κατά την λειτουργία του λατομείου δεν παράγονται ιλύες και τοξικά απόβλητα δεν 

απαιτείται και μέριμνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. 

6.5.6.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ  ΡΥΠΩΝ  ΚΑΙ  ΑΕΡΙΩΝ  ΤΟΥ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  ΣΤΟΝ  ΑΕΡΑ  ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΟΥΣ.  

Οι εκπομπές ρύπων στον αέρα κατά τη φάση της λειτουργίας προέρχονται από τον 

καπνό των μηχανών εσωτερικής καύσης των μηχανημάτων (φορτωτής, εκσκαφέας, φορτηγά 

στείρων κ.λπ.), τα σωματίδια από τις εξορυκτικές εργασίες και η σκόνη από την κίνηση των 

μηχανημάτων . 

Αναλυτικότερα: 

6.5.6.1   Αέρια - Ατμοί - Αερολύματα 

Τα αέρια απόβλητα αναφέρονται σε αυτά που παράγονται από την καύση καυσίμων 

(Diesel) στα κινητά μηχανήματα και εκπέμπονται στην ελεύθερη ατμόσφαιρα. Δεν υφίστανται 

ατμοί η αερολύματα. 

 

6.5.6.2.  Σωματίδια 

Τα σωματίδια, θα που παράγονται, αναφέρονται σε σωματίδια και είναι αυτά που 

προέρχονται από τις εργασίες εξόρυξης στις βαθμίδες εκμετάλλευσης κατά τις εργασίες 
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διάτρησης. Σημειώνουμε ότι θα γίνεται προσπάθεια περιορισμού της σκόνης με τη διαβροχή 

του χώρου στα σημεία που θα γίνονται οι διατρήσεις ώστε να παράγονται μικρότερες 

ποσότητες σκόνης. 

 

6.5.6.3.  Καπνός 

O παραγόμενος καπνός, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιείται μικρός αριθμός 

μηχανημάτων κατά τη φάση της λειτουργίας και οι συγκεκριμένες μηχανές εσωτερικής 

καύσης εκπέμπουν πολύ μικρές ποσότητες καπνού κατά την λειτουργία τους, δεν θα 

υπερβαίνει τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

6.5.6.4.  Σκόνη  

Τα σωματίδια, που θα παράγονται, αναφέρονται σε σωματίδια και είναι αυτά που 

προέρχονται από τις εργασίες εξόρυξης. Πρόκειται για ορυκτή σκόνη του ασβεστολιθικού 

υλικού δίχως χημικές ή τοξικές προσμίξεις. 

H εκλυόμενη σκόνη από την λειτουργία του λατομείου προκαλείται μόνο κατά την 

κίνηση των μηχανημάτων. Καθ' όλη την διάρκεια της φάσης λειτουργίας θα τηρούνται τα όρια 

που καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81, η τιμή της θα είναι ιδιαίτερα μικρή, δεν θα υπερβαίνει τα 

100 mg/Νm3, και επομένως δεν θα δημιουργεί προβλήματα στο γύρω περιβάλλον. 

Στους χώρους του λατομείου που θα κινούνται τα μηχανήματα αλλά και στο δίκτυο 

διακίνησης εξορυγμένου υλικού θα υπάρχει πρόνοια και θα γίνεται τακτικό κατάβρεγμα ώστε 

να καταστέλλεται η ποσότητα της εκλυόμενης σκόνης στο περιβάλλον. 

6.5.7.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Κατά τη φάση της λειτουργίας ο θόρυβος θα προέρχεται από την λειτουργία των 

κινητών μηχανημάτων που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον περιβάλλοντα χώρο παρά μόνο τους 

εργαζόμενους για τους οποίους θα παίρνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα (σιγαστήρες, 

ωτοασπίδες κ.λπ.) αλλά και τη χρήση εκρηκτικών. Θα γίνεται προσπάθεια ώστε να γίνεται το 

πολύ μία φορά τη μέρα χρήση εκρηκτικών. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος θόρυβος θα 

προέρχεται από τη λειτουργία των κινητών μηχανημάτων όπως των φορτωτών των 

εκσκαφέων κ.λπ.. 

Σχετικά με την ασφάλεια τονίζουμε ότι οι ανατινάξεις θα είναι απόλυτα ελεγχόμενες, 

θα γίνονται σε καθορισμένη ώρα με όλο το προσωπικό να κλείνει οποιαδήποτε είσοδο και 

έξοδο του λατομείου και από αδειούχο γομωτή - πυροδότη. Όσον αφορά τις δονήσεις  από 

τις ανατινάξεις εκτιμούμε ότι η μέγιστη  ταχύτητα δονήσεως  των  σωματιδίων  του  εδάφους 

(σε  mm/sec)  σε συνάρτηση με τη συχνότητα και ανάλογα με το είδος της κατασκευής σε 

απόσταση 250 μέτρων  από τον λατομικό χώρο δεν θα υπερβαίνει τα όρια  που  καθορίζονται  

σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 4150-3/1999. Σημειώνουμε ότι ο κοντινότερος 

οικισμός είναι αυτός του Κριτηρίου σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.100 μέτρων. Τόσο οι 

γομώσεις όπως και χρόνοι επιβράδυνσης θα επιλέγονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι προκαλούμενες εδαφικές δονήσεις. 

Στη μείωση του θορύβου θα συμβάλλει και η απαραίτητη συντήρηση των 

μηχανημάτων για την καλύτερη λειτουργία τους. Επίσης για τα μηχανήματα  που θα 
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χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη  θα ισχύουν οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και 

δονήσεων: 

A. O Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227Β/14.06.11) όπως 

ισχύει. 

Β. H οδηγία 2000/14/ΕΕ περί θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. 

Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια λειτουργίας θα είναι 

κατασιγασμένα σύμφωνα με τους τύπους της οδηγίας 2000/14/ΕΚ και επομένως δεν θα 

επηρεαστεί η πανίδα της περιοχής από τη λειτουργία της δραστηριότητας . 

Τα επίπεδα του θορύβου που έχουν καταγραφεί σε ανάλογους λατομικούς χώρους 

δεν δημιουργούν προβλήματα στο γύρω περιβάλλον. Οι τιμές του θορύβου δεν αναμένεται 

να ξεπερνούν τα 60 dB(A) στα όρια του λατομικού χώρου. 

Πάντως από την εμπειρία μας σε ανάλογο μηχανικό εξοπλισμό στις διάφορες φάσεις 

της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπουμε ότι τα επίπεδα του θορύβου θα είναι εντός των 

επιτρεπτών. 

6.5.8.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ. 

Κατά τη λειτουργία του λατομικού χώρου δεν χρησιμοποιούνται μηχανήματα που 

παράγουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

6.6. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

6.6.1.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.  

Με βάση τα αποθέματα του λατομικού χώρου και την ημερήσια παραγωγή του 

βιομηχανικού ορυκτού το λατομείο αναμένεται να λειτουργήσει για 30 περίπου έτη από την 

μίσθωση του λατομικού χώρου. Μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης θα ακολουθήσει η 

αποκατάσταση του λατομικού χώρου. 

Υπάρχει το ενδεχόμενο μεταβολής των κοιτασματολογικών συνθηκών (π.χ. μείωση 

συντελεστή απόληψης) που να καθιστούν την εκμετάλλευση του χώρου οικονομικά 

ασύμφορη. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει διακοπή των λατομικών εργασιών και 

αποκατάσταση του χώρου νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο. 

6.6.2.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ). 

Μετά τη λήξη των λατομικών εργασιών θα απομακρυνθούν ο εξοπλισμός και τα υλικά 

από το χώρο του λατομείου. Στο λατομικό χώρο δεν πρόκειται να κατασκευαστούν μόνιμες 

κατασκευές και έτσι δεν απαιτούνται εργασίες καθαίρεσης αυτών. Έτσι όσον αφορά: 

1. το μηχανολογικό εξοπλισμό του λατομικού χώρου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα 

μηχανήματα του λατομείου θα πωληθούν σε ενδιαφερόμενους ώστε να 

χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες δραστηριότητες. Όσα από αυτά κριθούν ακατάλληλα θα 

διατεθούν σε αδειοδοτημένες εταιρίες για ανακύκλωση ως «οχήματα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους …». 

2. τα αναλώσιμα υλικά (πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά, λάστιχα, ανταλλακτικά κ.λπ.) θα 
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πωληθούν σε εταιρείες με παρόμοιες δραστηριότητες.  

Αρχικά μετά τη λήξη των λατομικών εργασιών θα απομακρυνθούν όσα από τα 

μηχανήματα και τα αναλώσιμα υλικά δεν απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης που 

θα ακολουθήσουν. Αρχικά, θα απομακρυνθούν όσο από τα κινητά μηχανήματα δεν 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση των φυτεύσεων. 

Μετά τη δημιουργία των φυτεύσεων θα απομακρυνθούν τα κινητά μηχανήματα 

(φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά) και θα πωληθούν σε άλλες εταιρίες που ασχολούνται με 

παρόμοιες δραστηριότητες. 

6.6.3.  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΔΑΦΟΥΣ  Ή  ΧΩΡΟΥ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  Ή  ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Στο τέλος της εκμετάλλευσης ο χώρος θα έχει αποκατασταθεί με τη δημιουργία 

φυτεύσεων σε όλη την έκταση επέμβασης. Αναλυτικά ο τρόπος και το κόστος των εργασιών 

αποκατάστασης δίνεται στο κεφάλαιο 10. Επειδή ο χώρος βρίσκεται μακριά από οικισμούς 

και λόγο και του τελικού μορφολογικού ανάγλυφου, θεωρείται απίθανο να χρησιμοποιηθεί 

για άλλες χρήσεις.  

6.7. ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Η εξόρυξη στο λατομικό χώρο θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΜΛΕ ώστε να 

είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερες οι εργασίες από την απόληψη των τελικών προϊόντων 

ενώ δεν θα υπάρχουν στείρα προς απόθεση. Όπως αναφέρεται και στο σχέδιο διαχείρισης 

των εξορυκτικών αποβλήτων (συνημμένο παράρτημα της παρούσας) δεν αναμένεται να 

δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικής 

έκτασης και έντασης ατυχήματα. 

Σημειώνουμε ότι στο λατομικό χώρο δεν αποθηκεύονται και δεν παράγονται τοξικές 

ουσίες ή πρώτες ύλες έτσι ώστε ενδεχόμενες έκτακτες συνθήκες να μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ζημιές ή καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

6.8. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ. 

Από τον λατομικό χώρο δεν διέρχονται ρέματα περιοδικής ή μόνιμης ροής. Το 

κοντινότερο καταγεγραμμένο ποτάμι είναι ο ποταμός Τιταρήσιος που βρίσκεται σε απόσταση 

3.800 μέτρων νότια – νοτιοανατολικά του χώρου, απόσταση αρκετά μεγάλη και συνεπώς δεν 

απαιτείται οριοθέτηση για το εν λόγω υδάτινο σώμα. 

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ. 

Όπως ήδη αναφέραμε αντικείμενο της παρούσης ΜΠΕ είναι η εκμετάλλευση 

λατομείου βιομηχανικού ορυκτού σε έκταση 45,82175 στρεμμάτων στη θέση «Κριτήρι» της 

Δ.Κ. Τυρνάβου, Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας. 

Το κοίτασμα αυτό, αποτελεί σημαντικό τμήμα του ορυκτού πλούτου της χώρας και η 

εξόρυξη του αποτελεί πλουτοπαραγωγικό μέσο της εθνικής οικονομίας. 

Εξετάσθηκαν εναλλακτικές λύσεις είτε για την ανεύρεση άλλον νέου χώρου όπου θα 
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πραγματοποιείται η εξόρυξη του ασβεστόλιθου είτε για την μη εκτέλεση της δραστηριότητας 

(μηδενική λύση). Όλες οι εναλλακτικές που εξετάστηκαν απορρίφθηκαν για τους εξής λόγους: 

 

Μηδενική λύση:  

1. Η ύπαρξη πλούσιων και παραγωγικών κοιτασμάτων στη χώρα μας θεωρείται 

περιορισμένη και επομένως η αξιοποίηση τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ανάπτυξη 

της εθνικής οικονομίας και αποτελεί πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας μας. 

2. Το ανωτέρω κοίτασμα ασβεστολιθικού πετρώματος απαντάται μόνο στην ευρύτερη 

περιοχή του Γέροντα και είναι πρόδηλο ότι η εξόρυξη του μπορεί να γίνει μόνο στις περιοχές 

ύπαρξης του.  

3. Λόγω της λειτουργίας των γειτονικών λατομείων έχει δημιουργηθεί το εξωτερικό οδικό 

δίκτυο πρόσβασης και δεν απαιτείται η διάνοιξη νέων οδών εξωτερικής προσπέλασης του 

λατομείου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του θα ξεκινήσει η υλοποίηση του πλάνου 

αποκατάστασης του λατομικού χώρου για την εξομάλυνση του τοπίου με το περιβάλλον της 

περιοχής. 

 

Ανεύρεση νέου χώρου:  

1. Στη θέση του λατομείου υπάρχει ήδη η κύρια προσπέλαση (εξωτερικό οδικό δίκτυο) και 

δεν απαιτείται διάνοιξη νέων οδών προσπέλασης. Αντίθετα όμως, για τη λειτουργία και 

ενεργοποίηση νέου λατομικού χώρου αναγκαστικά θα γίνουν επιπλέον επεμβάσεις σε 

φυσικό δασικό ανάγλυφο με τη δημιουργία νέων δρόμων προσπέλασης. 

2. Για την έρευνα ύπαρξης αντίστοιχου κοιτάσματος, θα απαιτηθεί η εκτέλεση ερευνητικών 

εργασιών είτε με μικρές εκσκαφές είτε με διενέργεια γεωτρήσεων. Οι ανωτέρω εργασίες 

δημιουργούν επιπτώσεις στο περιβάλλον κυρίως  λόγω της επέμβασης στο ανάγλυφο που 

θα γίνει. 

Όλα τα παραπάνω θα προκαλέσουν μεγαλύτερου εύρους επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω 

της έναρξης νέου κύκλου εργασιών. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η εκμετάλλευση στον υπό 

μελέτη λατομικό χώρο αποτελεί συμφέρουσα λύση με βάση τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 

σε σχέση με τη δημιουργία νέου λατομείου. 

7.1.1.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. 

Η εκμετάλλευση του χώρου θα γίνεται με τη μέθοδο των υπαίθριων διαδοχικών 

βαθμίδων εκμετάλλευσης με τη χρήση διατρητικού μηχανήματος και εκρηκτικών. Ως 

εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν οι παρακάτω: 

 

1. Εξόρυξη κοιτάσματος με χρήση ερπυστριοφόρου μηχανήματος βαρέως τύπου. 

Η εξόρυξη του κοιτάσματος με χρήση ερπυστριοφόρου μηχανήματος (εκσκαφέα με 

υδραυλικό σφυρί) μπορεί να γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν γίνεται να 

χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες καθώς η συχνή χρήση του μηχανήματος συνεπάγεται 

μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας καθότι λειτουργεί με πετρέλαιο, εκπομπές αερίων ρύπων 

από τα καυσαέρια της μηχανής της και υψηλές εκπομπές θορύβου, ειδικά κατά την κρούση 

του μητρικού πετρώματος με το υδραυλικό σφυρί. 

Στα αρνητικά περιλαμβάνονται τα εξής: 

 μεγάλη κατανάλωση ενέργειας – καυσίμων και κατά συνέπεια  
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 προκαλούνται εκπομπές μεγάλων συγκεντρώσεων καπνού και αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

7.1.2.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ. 

Κατά τις εργασίες εξόρυξης δεν παράγονται εξορυκτικά απόβλητα, καθώς το σύνολο 

του παραγόμενου όγκου επεξεργάζεται στο χώρο του σπαστηροτριβείου. 

 

7.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Η προτεινόμενη μέθοδος εκμετάλλευσης πλεονεκτεί έναντι των εναλλακτικών διότι: 

 

1. Καταναλώνονται  μικρότερα ποσά ενέργειας και εκπέμπονται μικρότερες ποσότητες 

αερίων ρύπων. 

2. Εξορύσσεται μεγαλύτερο μέρος του κοιτάσματος που αποτελεί εθνικό πλούτο 

3. Δημιουργούνται μικρότερα τεχνικά προβλήματα και έτσι εν απαιτούνται πρόσθετες 

εργασίες για την ασφάλεια του έργου.  

Η προτεινόμενη λύση υπερτερεί σε σχέση με τη μηδενική λύση γιατί: 

1. Αυξάνεται το τοπικό και εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.  

2. Τονώνεται η τοπική οικονομική δραστηριότητα. 

3. Αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. 

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Όπως ήδη αναφέραμε αντικείμενο της παρούσης ΜΠΕ είναι η εκμετάλλευση 

λατομείου βιομηχανικού ορυκτού σε έκταση 45,82175 στρεμμάτων στη θέση «Κριτήρι» της 

Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου. Τα έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 και 

επομένως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υ.Α. 170225 (ΦΕΚ 135 Β’ /27-01-2014), η 

περιοχή μελέτης καθορίζεται σε ακτίνα 1.000 μέτρων από τα όρια του γηπέδου του λατομικού 

χώρου. 

1. Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000. Η πλησιέστερη 

περιοχή του δικτύου Natura 2000 είναι οι περιοχές GR1420013 και GR1420014 σε 

απόσταση 1,8 km νότια και 9,7 km βορειοδυτικά του έργου αντίστοιχα. Κατά συνέπεια οι 

εξορυκτικές εργασίες δεν πρόκειται να επηρεάσουν περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

2. Στα κατάντη του έργου δεν εντοπίζεται υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή. 

 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η περιοχή μελέτης σε ακτίνα 1.000 μέτρων 

από τα όρια του γηπέδου δεν απαιτείται να αυξηθεί. Η περιοχή μελέτης φαίνεται στον 

αντίστοιχο χάρτη κλίμακας 1:5.000 στο τέλος της παρούσας. 
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8.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως έντονα μεσο-μεσογειακό. Για τον 

προσδιορισμό του τοπικού κλίματος χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά στοιχεία από τον 

κοντινότερο μετεωρολογικό σταθμό που είναι αυτός της ΕΜΥ στην Λάρισα. 

Τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Λάρισας των τελευταίων ετών είναι τα 

παρακάτω: 

Θέση Σταθμού 

Ονομασία  Λάρισα (Larisa)  

Γ. Μήκος (Lon)  22,417  

Γ.Πλάτος (Lat)  39,65 

 Ύψος (Alt)  73m 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 
 

Υγρασία 

http://users.otenet.gr/~dasthass/ARXEIA_YPOSTHR/KLIMA/image003.jpg
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Βροχόπτωση 

 
 

 

Άνεμοι 
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Πίνακας 8. Μετεωρολογικά δεδομένα σταθμού Λάρισας (ΕΜΥ). 

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα φαίνεται ότι δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα 

προβλήματα στην περιοχή του λατομικού χώρου. 

8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Το έδαφος της περιοχής του έργου είναι βραχώδες με ήπιο ανάγλυφο. Οι κλίσεις στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου κυμαίνονται από 8 – 75%. 

 Το έδαφος στον λατομικό χώρο είναι σκελετικού τύπου και τοπικά παρουσιάζει α' και 

β' χουμώδη ορίζοντα 

Η έκθεση του χώρου είναι νότια – νοτιοανατολική και οι εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους 

στον λατομικό χώρο κυμαίνονται από 45 - 65% περίπου. Το υψόμετρο στον λατομικό χώρο 

ξεκινά από τα 175 m και φτάνει έως τα 3229 m. 

Η μέση κλίση αποτελεί υπολογιστικό παράγοντα µε φυσική σημασία που σχετίζεται, 

επίσης,  µε το στάδιο μορφολογικής εξέλιξης της μελετώμενης περιοχής. Η μέση κλίση 

υπολογίζεται από τον τύπο του J.W. ALVORD, ως: 

E

LD
P


  

 όπου 

P      :    μέση κλίση  

D      :    ισοδιάσταση, σε m  

L      :    συνολικό μήκος ισοϋψών, σε m  

E      :    εμβαδόν, σε m2 
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Με εφαρμογή του παραπάνω τύπου, η μέση κλίση στην ευρύτερη περιοχή του 

λατομικού χώρου υπολογίστηκε σε Ρ = 37,06%.  Από τον ίδιο τύπο μπορούμε να 

υπολογίσουμε τη μέση κλίση εντός του λατομικού χώρου η οποία είναι της τάξης του 57,21%. 

Δεν υπάρχουν στην περιοχή τοπία που να σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.3827/2010 (ΦΕΚ 30Α). 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει χώρος η άλλη δραστηριότητα που να 

θίγεται ή να υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την λατομική δραστηριότητα. Βέβαια η 

αλλοίωση της δασικής έκτασης από την λατομική δραστηριότητα είναι αναπόφευκτη, για τον 

λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο της αποκατάστασης του χώρου.  

Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο λατομικός χώρος ανήκει αναντίρρητα στις 

δημόσιες δασικές εκτάσεις του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

Δεν υπάρχουν λίμνες ή ποτάμια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης η περιοχή βρίσκεται 

μακριά από αρχαιολογικούς χώρους, τουριστικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικούς χώρους.  

8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Γεωτεκτονικά η περιοχή ανήκει στην Πελαγονική ζώνη όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα (Χάρτης Γεωτεκτονικών Ζωνών Ελλάδας). 

 

Εικόνα 7. Χάρτης Γεωτεκτονικών ζωνών Ελλάδας. 

 

Η Πελαγονική ζώνη κατέχει ένα μεγάλο τμήμα του κορμού της Ελλάδας και αποτελείται 
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από ένα κρυσταλλοσχιστώσες υπόβαθρο (γνεύσιους, γνευσιοσχιστόλιθους και  αμφιβολίτες 

με μεγάλες γρανιτικές διεισδύσεις), μάρμαρα, φυλλίτες, σχιστόλιθους, ψαμμίτες, 

ασβεστόλιθους και δολομίτες. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη τεκτονικά τοποθετημένων 

μεγάλων οφιολιθικών μαζών. Διακρίνεται στην Πελαγονική ζώνη  μεταμορφωμένων 

σχηματισμών (όπου εμφανίζονται αποκλειστικά μεταμορφωμένα πετρώματα) και την 

Πελαγονική ζώνη μη μεταμορφωμένων σχηματισμών (ή Υποπελαγονική). 

Η ευρύτερη περιοχή αποτελείται από γεωλογικούς σχηματισμούς που ανήκουν 

λιθοστρωματογραφικά και γεωτεκτονικά στη πελαγονική ζώνη. 

Οι παλαιότεροι σχηματισμοί που απαντούν είναι παλαιοζωικής έως κάτω -τριαδικής 

ηλικίας και συνίστανται από επιδοτιτικούς μαρμαρυγιακούς γνευσιοσχιστόλιθους και 

χλωριτικούς, επιδοτιτικούς και αμψιβολιτικούς σχιστόλιθους ποικίλου χρώματος αλλά και 

σιπολίνες και δολερίτες. Πάνω στους γνευσιοσχιστόλιθους και σχιστόλιθους αναπτύσσεται η 

ανθρακική σειρά που έχει ηλικία Τριαδική - Μέσο Ιουρασική. 

Γενικά η ανθρακική ακολουθία αποτελείται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους έως 

μάρμαρα και δολομίτες, τα κατώτερα μέλη της οποίας έχουν χρώμα λευκό έως ροδόλευκο 

με συχνές εναλλαγές τεφρόλευκων, ενώ τα ανώτερα μέλη γενικά παρουσιάζουν φαιό χρώμα. 

Τα κατώτερα μέλη, τα οποία υπόκεινται σε εκμετάλλευση, αποτελούνται από 

παχυστρωματώδεις έως μεσοστρωματώδεις κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους ποικίλου 

χρώματος. Από τα κατώτερα μέλη, η κύρια δραστηριότητα εκμετάλλευσης γίνεται στους 

λευκούς ορίζοντες, οι οποίοι έχουν και την μεγαλύτερη εμπορική αξία, ενώ σημαντική 

εκμετάλλευση γίνεται και σε θέσεις όπου εναλλάσσονται λευκοί και τεφρόλευκοι ορίζοντες με 

χαμηλότερη όμως εμπορική αξία. 

Τα ανώτερα μέλη της ανθρακικής ακολουθίας εξαπλώνονται δυτικά της λατομικής 

περιοχής και είναι κυρίως μεσοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι. Η σειρά ολοκληρώνεται με 

εναλλαγές λεπτοστρωματωδών μαρμάρων, φυλλιτών και σχιστόλιθων πάνω στους οποίους 

έχει επωθηθεί το οφιολιθικό σύμπλεγμα. 

Το οφιολιθικό σύμπλεγμα της περιοχής αποτελείται από υπερβασικά πετρώματα 

(σερπεντινίτες, δουνίτες και πυροξενίτες), καθώς και βασικά πετρώματα (γάββρους), 

χρώματος σκουροπράσινου και είναι επωθημένο τόσο επί των παλαιοζωικών 

γνευσιοσχιστολίθων όσο και επί της ανθρακικής σειράς του Τριαδικού -Ιουρασικού. 

Πάνω στο προνεογενές αυτό υπόβαθρο απαντούν πρόσφατες αποθέσεις πλειο-

πλειστοκαινικής και ολοκαινικής ηλικίας. Τα πλειστοκαινικά ιζήματα αποτελούνται από 

ποταμοχερσαία έως ποταμολιμναία υλικά, κυρίως κροκαλοπαγή, αργίλους και άμμους. Οι 

αλλουβιακές αποθέσεις συνίστανται κυρίως από άμμους, αργίλους με ασύνδετες κροκάλες, 

λατύπες και χάλικες ποικίλης λιθολογικής σύστασης. 

 

Τεκτονική 

Τα μάρμαρα της περιοχής είναι έντονα παραμορφωμένα, τόσο από πλαστική όσο και 

από ρηξιγενή παραμόρφωση. 

 

Πλαστική παραμόρφωση 

Τα ίχνη της πλαστικής παραμόρφωσης αποτυπώνονται δύσκολα στα ασβεστιτικά 

μάρμαρα της περιοχής και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις εμφανίζονται πτυχές  ή δομές 

πολυπτύχωσης, αποκοπής και ολίσθησης, κυρίως όπου παρουσιάζονται σκουρόχρωμες 

ταινίες. Πάντως, εκτός από πιθανά αισθητικά προβλήματα, η πλαστική παραμόρφωση δεν 
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αποτελεί πρόβλημα καθώς όλες οι δομές είναι σύγχρονες με την ανακρυστάλλωση του 

πετρώματος και άρα δεν επηρεάζουν τη συνοχή του. 

 

Ρηξιγενής παραμόρφωση 

Η ρηξιγενής παραμόρφωση αποτυπώνεται με ρήγματα, διακλάσεις και ρωγματώσεις, 

τα οποία σε συνδυασμό άλλοτε επηρεάζουν περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τη συνοχή του 

πετρώματος. 

8.4.1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. 

Όπως φαίνεται και στον γεωλογικό χάρτη κλίμακας 1:5.000 αλλά και στο απόσπασμα 

του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ στη θέση του λατομείου εμφανίζονται συμπαγή  

ασβεστιτικά μάρμαρα με ικανή έκταση (Tm-s.mr) με παράταξη ΒΑ-ΝΑ και κλίση 30ο ΝΑ.  

Αναλυτικότερα στην περιοχή του λατομείου παρατηρούνται οι εξής γεωλογικοί 

σχηματισμοί:  

 Μάρμαρα (Tm-s.mr): είναι τμήμα των εκτεταμένων στη Θεσσαλία και Μακεδονία 

τριαδικών - ιουρασικών μαρμάρων και καταλαμβάνουν ικανή έκταση του νοτιοδυτικού 

τμήματος του φύλλου με πάχος, που κατά θέσεις υπερβαίνει τα 300 m περίπου. 

Αποτελούν την κανονική προς τα επάνω εξέλιξη των νεοπαλαιοζωικών - κατω-

μεσοτριαδικών σχηματισμών με τη μεσολάβηση μιας ζώνης μετάβασης, το πάχος της 

οποίας κυμαίνεται από λίγα μέχρι και 80 m περίπου. Η ζώνη αυτή μετάβασης 

αποτελείται από εναλλαγές ασβεστιτικών σχιστόλιθων, σιπολινών, μοσχοβιτικών 

σχιστόλιθων και φακοειδών μικροενστρώσεων μαρμάρων, με παρεμβολές 

μεταμορφωμένων βασικών ηφαιστειακών πετρωμάτων. Τα μάρμαρα αυτά είναι 

κυρίως μεσοστρωματώδη, κατά θέσεις παχυστρωματώδη έως άστρωτα, κυανότεφρα 

έως μελανότεφρα, βιτουμενιούχα, έντονα καρστικά, τεκτονισμένα και πτυχωμένα με 

περισσότερα του ενός συστήματα πτυχών. Σ’ αυτά απαντούν παρεμβολές 

δολομιτικών μαρμάρων και κρυσταλλικών δολομιτών. Στην προέκταση των μαρμάρων 

αυτών στο φύλλο «Ελασσόνα» στην περιοχή Κεφαλόβρυσο και κοντά στη βάση τους, 

μέσα σε κρυσταλλικούς δολομίτες οι Γ. Κατσικάτσος και Γ. Μιγκίρος (1980) βρήκαν 

μικροπανίδα του Μέσου Τριαδικού αποτελούμενη από: Meandrospira dinarica 

(KOCHANSKY-DEVIDE και PANTIC), Ammo- disc i d a e και ελάχιστα Οστρακώδη 

(ο προσδιορισμός έγινε από τη Δρ. Σ. Τσαϊλά-Μονόπωλη). Αυτό σε συνδυασμό με τη 

δομή (παρεμβολές σ' αυτά δολομιτικών μαρμάρων και δολομιτών, που 

παρατηρούνται κατά κανόνα στα τριαδικά μέλη των τριαδικών-ιουρασικών μαρμάρων 

που απαντούν στη Θεσσαλία) και το πάχος των μαρμάρων στην περιοχή του φύλλου, 

πιστοποιούν ότι· αυτά είναι στο σύνολό τους μεσο-ανωτριαδικής ηλικίας. 

 

 Ποταμολιμναίες αποθέσεις της λεκάνης της Λάρισας (Pt2): καταλαμβάνουν 

μεγάλη έκταση των βόρειων παρυφών της λεκάνης της Λάρισας και αποτελούνται 

κυρίως από αργίλους και άμμους με παρεμβολές στρωμάτων αδρομερών υλικών 

ποικίλου πάχους. 

Ηλικία: Πλειστόκαινο (κατά Η. Schneider, 19S8). 
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 Παλαιοί κώνοι κορημάτων, πλευρικά κορήματα και υλικά αναβαθμίδων 

χειμάρρων (Pt.cs,sc): απαντούν κατά το πλείστον στα κράσπεδα των αλλουθιακών 

πεδίων και σπανιότερα στους ορεινούς όγκους. Αποτελούνται από αδρομερή υλικά 

με κροκαλολατύπες ποικίλου μεγέθους, συγκολλημένα κατά κανόνα με ανθρακική 

συγκολλητική ύλη. Το ύψος των αναβαθμίδων φθάνει τα 20 m περίπου. 

 

 Αλλουβιακές αποθέσεις της λεκάνης της Λάρισας και ποτάμιες αναβαθμίδες: 

εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου και προέρχονται από 

ποτάμιες και ποταμολιμναίες αποθέσεις. Τοπικά αναπτύσσονται σε μεγάλη έκταση, 

γιατί προέρχονται από περιόδους πλημμυρών της περιοχής. Αποτελούνται κυρίως 

από άμμους και λιγότερο από κροκαλολατύπες και αργίλους. Η συνεχής αλλαγή της 

ροής του ποταμού Πηνειού δημιούργησε αναβαθμίδες που φθάνουν σε ύψος τα 5 m 

(H.t,, H.t2, H.t3). 

 

Μέρος των παραπάνω φαίνεται και στον συνημμένο Γεωλογικό Χάρτη κλίμακας 

1:5.000 (στο τέλος της μελέτης) καθώς και στις παρακάτω εικόνες της Στρωματογραφικής 

στήλης και του Γεωλογικού Χάρτη της περιοχής. 

 

 

Εικόνα 8. Απόσπασμα Γεωλογικού χάρτη Ελλάδας του ΙΓΜΕ (φύλλο Γόννοι). 
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Εικόνα 9. Στρωματογραφική στήλη ευρύτερης περιοχής (φύλλο Γόννοι). 

8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

8.5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

H ευρύτερη περιοχή του λατομικού χώρου χαρακτηρίζεται από την χρόνια λατομική 

δραστηριότητα των λατομείων. 

H επιβάρυνση στη περιοχή προέρχεται από τις υφιστάμενες δραστηριότητες: τη μη 

αειφορική βόσκηση και τη λατομία. Συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού Κριτήρι 

λειτούργησαν παλαιότερα 3 λατομεία αδρανών υλικών. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και τις 

κύριες πηγές ρύπανσης και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

Από την λατομική δραστηριότητα του λατομείου δεν θα παράγονται σημαντικές 

ποσότητες υγρών και αερίων αποβλήτων. Μοναδική πηγή ρύπανσης είναι η έκλυση μικρής 

ποσότητας σκόνης και μικρής έντασης θορύβου που προκαλείται κατά την λειτουργία και 
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κίνηση των μηχανημάτων. 

H περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο, είναι δασική και δεν 

παρατηρείται κανένα είδος καλλιέργειας ή άλλης αγροτικής εκμετάλλευσης παρά μόνο 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η δασοκομία. Το δασικό οικοσύστημα της περιοχής 

επιβαρύνεται με δουλείες βοσκής και κάλυψης σε ξύλο ατομικών αναγκών των κατοίκων των 

οικισμών της ευρύτερης περιοχής ). 

Στον χάρτη προσανατολισμού απεικονίζονται η θέση του λατομικού χώρου, οι ζώνες 

ευαισθησίας με τα υπάρχοντα ευαίσθητα σημεία, όπως κατοικημένες περιοχές, 

ασφαλτόδρομοι κ.λπ.. Στον χάρτη περιοχής μελέτης παρουσιάζεται λεπτομερέστερα το 

τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής του λατομείου, τοπιολογικά, υδρολογικά και 

εδαφολογικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία για την υπάρχουσα βλάστηση. 

Στην κοντινή ζώνη ευαισθησίας (0 - 2 χλμ.) υπάρχει ο οικισμός Κριτήρι, ενώ στην 

μεσαία (2-5 χλμ.) υπάρχει ο Τύρναβος. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα ενεργά 

λατομεία.  

8.5.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

i. H περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και εκτός 

των καταφυγίων άγριας ζωής. 

 

Στο χάρτη «Προστατευόμενων Περιοχών» που περιλαμβάνεται στο τέλος της 

παρούσας αλλά φαίνεται η θέση του λατομικού χώρου σε σχέση:  

 με οικισμούς 

 με τις ζώνες Natura GR1420013 και Natura GR1420014 

 με το καταφύγιο άγρας ζωής ΚΑΖ «Λιθόστρωτο-Καψάλα (Λυγαριάς-Αργυρουπουλείου)» 

(Κ615) (ΦΕΚ 729/98) 

 με το καταφύγιο άγρας ζωής ΚΑΖ «Κλαδαριές-Τρυπημένο-Μαγούλα-Σαμάρι (Δαμασίου 

Τυρνάβου)» (Κ617) (ΦΕΚ 729/98. 

 

ii. H περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και δεν 

απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 

 

iii. H περιοχή μελέτης βρίσκεται αρκετά μακριά από περιοχές του δικτύου Natura 2000 ώστε 

να μπορεί η υλοποίηση του έργου να τις επηρεάσει. 

 

8.5.3. ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. 

i. Ο υπό εκμετάλλευση λατομικός χώρος είναι μια βραχώδη δασική έκταση. Η εν λόγω 

έκταση δεν προσφέρεται για γεωργικές ή δενδροκομικές καλλιέργειες. 

 

Η περιοχή του λατομικού χώρου καλύπτεται κατά κύριο λόγο από αραιά θαμνώδη 

βλάστηση με κυριαρχία της ζώνης των αείφυλλων πλατύφυλλων και επικρατούν είδος το 

πουρνάρι (Quercus Coccifera).  

Άλλα φυσικά είδη που υπάρχουν στην περιοχή είναι: 

Ποώδη: διάφορα αγροστώδη (GRAMINAE) 
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Θαμνώδη: θυμάρι (THYMUS CAPITATUS), ασπάλαθος (CALYCOTOME VELLOSA), 

αγριελιά (OLEA EUROPALA). 

 

Η περιοχή ανήκει στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (QUERCETALLA ELLICIS) 

και ιδιαίτερα στην υποζώνη του QUERCION ILLICIS στην οποία οι φυσικές φυτοκοινωνίες 

έχουν υποβαθμισθεί σοβαρά. 

 

 

Εικόνα 10. Απόσπασμα χάρτη βλάστησης Ελλάδας. 

Για την πανίδα της περιοχής δεν υπάρχουν στοιχεία ή κάποια συγκεκριμένη 

καταγραφή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πανίδας στη θέση του λατομείου είναι η απουσία 

των μεγάλων θηλαστικών (π.χ. λύκος, αγριόχοιρος, ελαφοειδή). Τα μικρά θηλαστικά που 

απαντώνται είναι οι  λαγοί (Lepus europaeus) και τα κουνάβια (Martes foina), οι πληθυσμοί 

των οποίων κατά καιρούς και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες (καιρικές συνθήκες, 

τροφή κτλ.) παρουσιάζουν υπέρμετρη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την δημιουργία οικολογικών 

ανισορροπιών. Ο χώρος δεν αποτελεί βιότοπο, υδροβιότοπο ούτε είναι τόπος ενδημικών 

πτηνών. 

 

Οι καλύψεις γης της ευρύτερης περιοχής φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα 

καλύψεων (CORINE). 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση «Κριτήρι»  

στην περιοχή Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ. 

Σελίδα 72 από 130 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος Λάρισας          

 ΤΗΛ.: 2492024304 

 

 

Εικόνα 11. Καλύψεις γης (CORINE). 

 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα ο χώρος του λατομείου βρίσκεται σε 

περιοχή «Χώροι Εξόρυξης» ενώ η περιοχή γύρω από αυτόν είναι σε περιοχή «Φυσικοί 

βοσκότοποι» στους οποίους η βλάστηση είναι περιορισμένη. 

 

ii. Ο χώρος του λατομείου διέπεται από τη δασική νομοθεσία και τις διατάξεις του 

Ν.998/79  και αποτελεί μια δασική έκταση. Η έκταση είναι δημόσια. 

 

iii. Τα όρια του λατομικού χώρου δίνονται σε ψηφιακό αρχείο γεω-αναφερόμενα στο 

σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87. 
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8.5.4. ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

Στην περιοχή μελέτης του λατομικού χώρου δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές φυσικές 

περιοχές. 

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

8.6.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. 

Για τον δήμο Τυρνάβου  έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί το ΓΠΣ σύμφωνα με την 

με αριθμό πρωτ. 3971/223364 (ΦΕΚ. 321/ΑΑΠ/30-12-2016) του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.  

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η περιοχή του έργου βρίσκεται στην περιοχή 

ΠΕΠ.3 (Π.Ε.Π. 3 Ζώνη προστασίας - ανάδειξης χορτολιβαδικών εκτάσεων και απλής 

γεωργικής γης) και προτείνεται η διατήρηση της λατομικής εγκατάστασης όπως φαίνεται στον 

χάρτη «Χάρτης χρήσεων» που επισυνάπτεται και στο απόσπασμα του εν λόγω χάρτη που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 12. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης Χρήσεων του ΓΠΣ Τυρνάβου». 

8.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει κανένας οικισμός. Εκτός της περιοχής 

μελέτης βρίσκεται ο οικισμός Κριτήρι σε απόσταση της τάξης των 1.100 μέτρων νότια - 

νοτιοανατολικά από τα όρια του γηπέδου του λατομείου. Δεν υπάρχουν οικισμοί ή τμήματα 

τους που να προστατεύονται  λόγω  του  ιδιαίτερου  πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, 
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λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, Δεν υπάρχουν  χαρακτηρισμένοι 

παραδοσιακοί οικισμοί 

Ο κοντινότερος οικισμός της περιοχής μελέτης, μετά τον οικισμό Κριτήρι, είναι ο 

Τύρναβος σε απόσταση της τάξης των 2.600 μέτρων νότια του λατομείου. 

8.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί  χώροι  ή ιστορικά  

μνημεία  ή άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

8.7.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

Οι κυριότεροι οικισμοί που είναι κοντά στην περιοχή μελέτης είναι αυτοί το Κριτήρι και 

ο Τύρναβος που ανήκουν στον Δήμο Τυρνάβου.  

Αναλυτικά για τον Δήμο Τυρνάβου υπάρχουν τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία: 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Έδρα: Τύρναβος,ο) 25.032 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 8.055 

Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος 6.083 

Αμπελών,ο 6.083 

Τοπική Κοινότητα Βρυοτόπου 585 

Βρυότοπος,ο 560 

Μικρόλιθος,ο 25 

Τοπική Κοινότητα Δελερίων 655 

Δελέρια,τα 655 

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 732 

Κόρδεσι,το 0 

Ροδιά,η 732 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 16.977 

Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου 12.572 

Κριτήρι,το 1.415 

Λυγαριά,η 56 

Περίχωρα,τα 32 

Τύρναβος,ο 11.069 

Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλείου 1.670 

Άνω Αργυροπούλειον,το 1 

Αργυροπούλειον,το 1.667 

Βοτανοχώριον,το 2 

Τοπική Κοινότητα Δαμασίου 1.444 

Δαμάσιον,το 1.380 

Δαμασούλιον,το 64 

Τοπική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου 1.291 

Αγία Σοφία,η 109 

Δένδρα,τα 619 
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ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Έδρα: Τύρναβος,ο) 25.032 

Πλατανούλια,τα 563 

Πίνακας 9. Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Τυρνάβου (2011 ΕΣΥΕ) 

 
Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ φαίνεται ότι υπάρχει μικρή τάση αύξησης στο σύνολο του 
πληθυσμού. 

8.7.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

 

Περιγραφή Σύνολο 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί Οικονομικώς 

μη ενεργοί                        Σύνολο         Απασχολ

ούμενοι     

'Α ν ε ρ γ ο ι  

Σύνολο                Από 

αυτούς 

"νέοι"        

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                                                                                                           6387 5968 419 269 8057 

Δ.Δ.Τυρνάβου                                                                                                             4399 4048 351 212 5990 

Δ.Δ.Αργυροπουλείου                                                                                                       761 717 44 39 1008 

Δ.Δ.Δαμασίου                                                                                                             777 765 12 8 497 

Δ.Δ.Δένδρων Τυρνάβου                                                                                                     450 438 12 10 562 

Πίνακας 10. Στοιχεία απασχόλησης Δήμου Τυρνάβου (2001 ΕΣΥΕ) 

 

Ένα μεγάλο τμήμα του συνολικού πληθυσμού φαίνεται ότι είναι οικονομικά μη ενεργό. 

8.7.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 

 

Πίνακας 11. Στοιχεία απασχόλησης/τομέα Δήμου Τυρνάβου (2001 ΕΣΥΕ) 
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Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

απασχολείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. 

8.7.4. ΕΠΙΠΕΔΟ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ. 

Όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο της περιοχής μπορούμε να πούμε ότι αυτό στηρίζεται 

κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τα τελευταία χρόνια οι δείκτες διαβίωσης (κατά κεφαλήν 

εισόδημα κ.λπ.) έχουν υποχωρήσει αυξάνοντας τον πληθυσμό που κατατάσσεται ως 

φτωχός.  

8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. 

8.8.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΧΕΡΣΑΙΩΝ,  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΑΕΡΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν λατομικές οδοί που εξυπηρετούν τη λατομική 

δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.  

Δεν υπάρχουν σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμένες και καταφύγια σκαφών, αεροδρόμια και 

συνδυασμένες  μεταφορές,  μέσα  μαζικής  μεταφοράς,  χώροι στάθμευσης.  

Ανατολικά του έργου και εντός της περιοχής μελέτης,  υπάρχει η οδός Λάρισας - 

Ελασσόνας σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων. 

8.8.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συστήματα  περιβαλλοντικών  υποδομών  

(εγκαταστάσεις  διαχείρισης στερεών  αποβλήτων,  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων,  

δίκτυο αποχέτευσης κ.ά.). 

8.8.3. ΔΙΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει μόνο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργεια (ΔΕΗ). Σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 900 μέτρων ανατολικά του έργου  υπάρχει το δίκτυο μεταφοράς 

μέσης τάσης ενώ σε απόσταση 300 μέτρων νοτιοανατολικά του έργου υπάρχει δίκτυο 

μεταφοράς χαμηλής τάσης (που εξυπηρετεί την εγκατάσταση του σπαστηροτριβείου της 

εταιρίας) όπως φαίνεται και στο χάρτη «Χάρτης περιοχής μελέτης» που υπάρχει στο τέλος 

της παρούσας. 

Δεν υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης, φυσικού αέριου ενώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 

600 μέτρων από τα όρια του λατομείου υπάρχει κεραία κινητής τηλεφωνίας. 

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

8.9.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Οι πιέσεις που δημιουργούνται στο περιβάλλον δεν εμφανίζονται σε μεγάλη 

συχνότητα στην περιοχή αλλά αξιολογούνται ως μέσης κλίμακας περιστατικά. Όσον αφορά 

στην ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής αυτή θεωρείται αμελητέα αφού απουσιάζουν 

παντελώς μεγάλες πηγές ρύπανσης. Ως εστίες θορύβου στην περιοχή του έργου μπορούν 

να αναφερθούν τα μηχανήματα έργου των λατομείων. 
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8.9.2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου γίνεται εξόρυξη και εκμετάλλευση του ασβεστιτικού 

πετρώματος που υπάρχει στην περιοχή. Για το λόγο αυτό λειτουργούν και λειτούργησαν 

παλαιότερα και άλλα λατομεία που εκμεταλλεύονται το κοίτασμα.  

Τα υφιστάμενα ενεργά λατομεία της περιοχής μελέτης, σε απόσταση 1 km από τα όρια 

του υπό μελέτη έργου, ανέρχονται  σε 4 (από τα οποία το 1 είναι όμορο, στα βόρεια του υπό 

μελέτη λατομικού χώρου και εκμεταλλεύεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία). 

Δεν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις δασικού πλούτου, υδάτινων πόρων ή γεωργικής γης. 

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ. 

8.10.1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Στην περιοχή μελέτης απουσιάζουν μεγάλες πηγής εκπομπής ρύπων στον αέρα. Οι 

μοναδικές πηγές εντοπίζονται στην παραγωγή αερίων ρύπων από τα μηχανήματα έργου και 

την εξορυκτική διαδικασία στα υφιστάμενα λατομεία. Έτσι, τα αέρια απόβλητα προέρχονται 

από την λειτουργία των λατομικών εγκαταστάσεων και είναι ο παραγόμενος καπνός από τις 

μηχανές εσωτερικής καύσης των μηχανημάτων (φορτωτής, εκσκαφέας, φορτηγά στείρων 

κ.λπ.). Επίσης πηγή αέριας ρύπανσης αποτελούν και οι εκπομπές αέριων αποβλήτων και 

σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων που όμως λόγω των ληπτέων μέτρων είναι αμελητέα 

και δεν δημιουργούνται προβλήματα ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. 

8.10.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μετρήσεων που να αφορούν 

τις εκπομπές αερίων ρύπων από τη λειτουργία των λατομικών χώρων ώστε να μπορεί να 

γίνει εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

Σε γενικές γραμμές όμως η αέρια ρύπανση από τους χώρους εξόρυξης του μαρμάρου είναι 

σε χαμηλά επίπεδα. 

8.10.3. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου δεν υπάρχουν μεγάλες πηγές αέριας ρύπανσης παρά 

μόνο αυτές που προέρχονται από τα γειτονικά λατομεία. Δεν αναμένεται να εγκατασταθούν 

στην ορεινή αυτή περιοχή μονάδες που θα προκαλούν μεγάλους αέριους ρύπους. Ακόμη η 

εκπομπή αερίων ρύπων από τους λατομικούς χώρους δεν αναμένεται να παρουσιάσει 

σημαντική αύξηση καθώς η αέρια ρύπανση που προκαλούν είναι αρκετά μικρή. 

8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ. 

8.11.1. ΑΝΑΦΟΡΑ  ΤΩΝ  ΚΥΡΙΩΝ  ΠΗΓΩΝ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΘΟΡΥΒΟΥ  Ή  

ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Δεν υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις ή άλλες δραστηριότητες που να παράγουν 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση «Κριτήρι»  

στην περιοχή Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ. 

Σελίδα 78 από 130 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος Λάρισας          

 ΤΗΛ.: 2492024304 

 

θόρυβο ή δονήσεις. Οι μοναδικές πηγές εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου και δονήσεων 

προέρχονται από τη λειτουργία των λατομικών χώρων στην περιοχή μελέτης. Ο θόρυβος 

που παράγεται από τα μηχανήματα που λειτουργούν στα λατομεία (φορτωτές, εκσκαφείς, 

φορτηγά) είναι σε χαμηλά επίπεδα και περιορίζεται εντός των χώρων αυτών.  

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η κύρια εξορυκτική δραστηριότητα 

πραγματοποιείται με τη χρήση διαρρηκτικών εκρηκτικών που όμως πραγματοποιούνται μόνο 

μια φορά τη μέρα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απόσταση διάδοσης της δόνησης 

συνηγορούν ώστε οι προκαλούμενες δονήσεις είναι πολύ μικρής κλίμακας και έκτασης. 

8.11.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου δεν υπάρχουν δεδομένα μετρήσεων ώστε να γίνει 

εκτίμηση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος. Όμως από μετρήσεις σε ανάλογα 

έργα φαίνεται ότι η στάθμη του παραγόμενου θορύβου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα που 

περιορίζονται στα όρια των λατομικών χώρων. 

8.11.3. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου δεν υπάρχουν μεγάλες πηγές παραγωγής θορύβου 

και δονήσεων Δεν αναμένεται να εγκατασταθούν στην ορεινή αυτή περιοχή μονάδες που θα 

παράγουν θόρυβο και θα δημιουργηθούν δονήσεις. Επίσης η παραγωγή θορύβου από τη 

λειτουργία των λατομικών χώρων θα είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. 

8.12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 570 μέτρων από τα όρια του λατομείου υπάρχει κεραία κινητής 

τηλεφωνίας που αποτελεί και τη μοναδική πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην 

περιοχή μελέτης. 

8.13. ΎΔΑΤΑ. 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08). 

8.13.1. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

Η θέση του υπό μελέτη έργου βρίσκεται στο υδατικό διαμέρισμα ΥΔ Θεσσαλίας (ΥΔ08). 

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ08) αποτελεί ένα από τα 14 

Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.  

Εκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ 

περιλαμβάνει μικρό μέρος της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, και ελάχιστο μέρος των 

Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας εγκρίθηκε με ΦΕΚ 

2561Β/25-09-2014 και αναθεωρήθηκε με βάση το ΦΕΚ 4682Β/29-12-2017. Τα στοιχεία που 

παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο έχουν ως πηγή τις καταγραφές των μελετών 
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κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας που ανατέθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.   

 

Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει 2 κύριες λεκάνες απορροής που φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Λεκάνη ΥΔ Θεσσαλίας Έκταση (Km2) 

Πηνειού 11.062 

Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου 2.079 

Σύνολο 13.141 

Πίνακας 12. Κύριες Λεκάνες Απορροής ΥΔ08. 

(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ08) 
 

Τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο έχουν ως πηγή τις 

καταγραφές των μελετών κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής 

ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας που ανατέθηκε από την Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων. 

 

 

  

Εικόνα 13. ΥΔ08 – Κύριες Λεκάνες Απορροής. 
(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ08) 

 

Δεν υπάρχει θέμα συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις προβλέψεις του σχεδίου 

διαχείρισης για την περιοχή μελέτης. 

8.13.1.1. Παρουσίαση  των  προβλέψεων  του  Σχεδίου  Διαχείρισης Υδάτων  του  οικείου  

Υδατικού  Διαμερίσματος 

Το υδατικό σύστημα στην περιοχή μελέτης (λεκάνη απορροής Πηνειού) αξιολογείται 

ότι βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν στο σύνολο του 

υδατικού διαμερίσματος και δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα για την περιοχή μελέτης. 

8.13.1.2. Έλεγχος  συμβατότητας  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  σε σχέση με τις 

προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων. 

Δεν υπάρχει θέμα συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις προβλέψεις του σχεδίου 

διαχείρισης για την περιοχή μελέτης. 
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8.13.1.3. Έλεγχος  συμβατότητας  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  σε σχέση με τις 

προβλέψεις τυχόν Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Σύμφωνα με το  Σχέδιο  Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας η περιοχή του έργου στο 

ΥΔ08,  δεν κατατάσσεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

 
 

Εικόνα 14. Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΥΔ08. 
(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ08) 

8.13.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΎΔΑΤΑ. 

8.13.2.1. Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού δικτύου  στην  

περιοχή  μελέτης, 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ποταμοί, ρέματα ή χείμαρροι που να 

επηρεάζονται από τις εργασίες του λατομείου. Ο κυριότερος ποταμός είναι ο ποταμός 

Τιταρήσιος σε απόσταση μεγαλύτερη των 3.800 μέτρων νότια – νοτιοανατολικά του 

λατομικού χώρου. 

Δεν αναμένεται να επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής γιατί ο καρστικός 

υδροφορέας βρίσκεται σε μεγάλο βάθος. Στην περιοχή του έργου υφίστανται 

μικροχαραδρώσεις, νότια και δυτικά των ορίων του λατομείου. 
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Εικόνα 15. Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα ΥΔ08. 
(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ08) 
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Με βάση το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής, το δίκτυο επιφανειακής ροής είναι 

μέτρια αναπτυγμένο. Είναι φυσικό χωρίς καμιά ανθρώπινη παρέμβαση και αποτελείται από 

χείμαρρους και ρέματα 3ης , 4ης και 5ης τάξης με συνεχή ροή τόσο κατά τη χειμερινή όσο και 

κατά τη θερινή περίοδο. Η τροφοδοσία του δικτύου γίνεται από κατακρημνίσματα τα οποία 

περιλαμβάνουν και χιόνι λόγω του ορεινού της περιοχής.  

Η περιοχή μελέτης ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού στο 

επιφανειακό υδατικό σώμα GR0816R000202006N ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ Π.1. που είναι και ο 

κυριότερος ποταμός της ευρύτερης περιοχής.  

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες θέσεις πηγών 

8.13.2.2. Περιγραφή των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 

επιφανειακών υδατικών πόρων, 

Δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, φυσικές ή τεχνητές, των επιφανειακών υδάτων ώστε 

να γίνεται χρήση αυτών. Τα επιφανειακά ύδατα από τους χείμαρρους και τα ρέματα 

περιοδικής ροής ρέουν ελεύθερα και δε γίνεται κανενός είδους χρήση τους. 

 

8.13.2.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στις  κύριες  ροές  

και  στα  ύδατα  που  επηρεάζονται  από  το έργο ή τη δραστηριότητας, 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν ποτάμια ή ρέματα και επομένως δεν επηρεάζονται 

οι κύριες ροές των επιφανειακών υδάτων της περιοχής.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τη ροή των 

επιφανειακών υδάτων της περιοχής μελέτης. 

8.13.2.4. Διαθέσιμες  διαχρονικές  μεταβολές  και  τάσεις  εξέλιξης  της ποιότητας και 

ποσότητας των επιφανειακών υδάτων, 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ποτάμια ή ρέματα και δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και της ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 

Στο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Θράκης επισημαίνεται ότι σε 

σχέση με τα υφιστάμενα λατομεία, γενικά δεν παρατηρούνται χωροθετήσεις που να 

δημιουργούν υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε επιφανειακά υδατικά συστήματα του ΥΔ 08. 

8.13.3. ΥΠΟΓΕΙΑ ΎΔΑΤΑ. 

8.13.3.1. Περιγραφή  των  υδρογεωλογικών  χαρακτηριστικών  της περιοχής  μελέτης, 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο Λεκανών Απορροής του ΥΔ08 τα υπόγεια ύδατα 

της περιοχής ανήκουν στο ΥΥΣ Δαμασίου - Τιτάνου GR0800070 όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα των ΥΥΣ του σχεδίου Λεκανών Απορροής του ΥΔ08. 
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Εικόνα 16. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΥΔ08. 

(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ08) 
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Από υδρογεωλογικής πλευράς, οι σχηματισμοί που δομούν τον ευρύτερο χώρο 

μελέτης, (όπως φαίνεται και στο παραπάνω απόσπασμα του υδρολιθολογικού χάρτη της 

Ελλάδας), είναι δυνατόν να διακριθούν στις εξής ενότητες: 

 

Περατοί σχηματισμοί 

Σαν περατοί χαρακτηρίζονται οι ασβεστόλιθοι και τα μάρμαρα και οι αδρομερείς 

Πλειστοκαινικές και Τεταρτογενείς αποθέσεις. O βαθμός υδροπερατότητας των εν λόγω 

σχηματισμών εξαρτάται από το ποσοστό των περιεχόμενων αδρομερών υλικών. Στις 

Τεταρτογενείς αποθέσεις των πεδινών τμημάτων της ευρύτερης περιοχής διαμορφώνεται 

φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας. 

 

Καρστικοί Υδροφόροι σχηματισμοί 

Η γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής (τα μάρμαρα φράσσονται από τους 

στεγανούς γνεύσιους), επιτρέπει τον σχηματισμό ενός ικανοποιητικού υδροαποθεματικού 

χώρου μέσα στα μάρμαρα. Η τροφοδότηση του υδροφορέα γίνεται απ' ευθείας με την 

κατείσδυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. 

 

Ημιπερατοί σχηματισμοί 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι αποθέσεις του Τεταρτογενούς που περιέχουν 

σημαντικό ποσοστό αργίλου. 

 

Πρακτικά στεγανοί σχηματισμοί 

Στους σχηματισμούς αυτούς κατατάσσονται οι άργιλοι του Νεογενούς, οι λεπτομερείς 

αργιλικές αποθέσεις του Τεταρτογενούς οι γνεύσιοι και οι γνευσιακοί σχιστόλιθοι. 
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Εικόνα 17. Απόσπασμα χάρτη «Υδρολιθολογικός χάρτης». 

 

8.13.3.2. Περιγραφή των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 

υπόγειων υδατικών πόρων, 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες πηγές και δεν υπάρχουν 

έργα υδροληψίας σε απόσταση 600 μέτρων από τα όρια του λατομικού χώρου. 

 

8.13.3.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στους  κύριους  

υπόγειους  υδροφορείς,  καθώς  και  σε  όσους επηρεάζονται από το έργο ή τη 

δραστηριότητας, 

Η περιοχή μελέτης ανήκει  στο ΥΥΣ Δαμασίου - Τιτάνου GR0800070. Ο υδροφορέας 

είναι καρστικός ενώ σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής η χημική του 

κατάσταση κρίνεται καλή με τοπικές επιβαρύνσεις λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων. 

 

8.13.3.4. Διαθέσιμες  διαχρονικές  μεταβολές  και  τάσεις  εξέλιξης  της ποιότητας και 

ποσότητας των υπόγειων υδάτων, 

Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής δεν εμφανίζεται τάση 

περαιτέρω ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα. 
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8.14. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΈΡΓΟ). 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, από τη λειτουργία του έργου δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται η τάση εξέλιξης του περιβάλλοντος.  

Η τάση εξέλιξης του περιβάλλοντος στη περιοχή μελέτης οδηγεί σε μικρή υποβάθμιση, 

κυρίως οπτική, και σε μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κυρίως λόγω της παρουσίας των 

υφιστάμενων λατομικών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν και την κύρια δραστηριότητα στην 

περιοχή μελέτης. 

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελήφθησαν 

υπόψη οι πιθανά σημαντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του εν λόγω έργου που μπορεί 

να  προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, 

τη δημιουργία  οχλήσεων  και  τη  διάθεση  των  αποβλήτων.  Η εκτίμηση και αξιολόγηση της 

προτεινόμενης λύσης εστιάζεται στις ιδιότητες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυρίως:  

 στην πιθανότητα εμφάνισης,  

 την έκταση (με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του 

επηρεαζόμενου πληθυσμού),  

 την ένταση (με  αναφορά  στο  μέγεθος  της  μεταβολής,  καθώς  και  στην 

αντιπαραβολή του με τις σχετικές οριακές τιμές),  

 την πολυπλοκότητα (με  αναφορά  στο  μηχανισμό, στις  συνιστώσες  του  φαινομένου 

καθώς  και  στις εξαρτήσεις  έντασης  και  έκτασης  από  παράγοντες  εκτός  έργου), 

τους χαρακτηριστικούς χρόνους, τις δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής 

ή ελαχιστοποίησης,  

 τη συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο ή από 

άλλα έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν περιβαλλοντικά 

αδειοδοτηθεί στην περιοχή και  

 το διασυνοριακό χαρακτήρα. 

9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

9.2.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

Από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου αλλά και των άλλων λατομικών 

δραστηριοτήτων της περιοχής μελέτης δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις στο 

μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης καθώς η επίδραση στο 

κλίμα της περιοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη.  
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9.2.2. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΡΜΩΝ Ή ΨΥΧΡΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ  Ή  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΣΤΗΝ  

ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Από τη λειτουργία του λατομικού χώρου δεν εκπέμπονται θερμά ή ψυχρά αέρια ούτε 

έχουμε σημαντική μεταβολή της θερμοχωρητικότητας. Τα μόνα αέρια που θα εκπέμπονται 

είναι τα αέρια από της μηχανές εσωτερικής καύσης των μηχανημάτων του έργου (φορτωτές, 

εκσκαφείς, κ.λπ.) που όμως είναι ελάχιστα ώστε να μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις 

στο μικροκλίμα της περιοχής. 

9.2.3. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 

Από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του λατομικού χώρου εκπέμπονται 

καυσαέρια από τις μηχανές των κινητών μηχανημάτων τα οποία λειτουργούν με πετρέλαιο 

κίνησης (diesel). Οι εκπομπές τόσο από το εν λόγω λατομείο είναι πολύ μικρές, σε σχέση με 

τη μηδενική λύση, ώστε να επηρεάσουν τη δυνατότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Από την κατασκευή και λειτουργία του λατομικού χώρου επηρεάζονται τα 

μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά μόνο εντός των ορίων του 

λατομείου. Αυτό συμβαίνει διότι στη θέση του έργου δημιουργούνται βαθμίδες εξόρυξης που 

προκαλούν ταπείνωση του φυσικού αναγλύφου αλλά δημιουργούνται και βαθμίδες 

απόθεσης στείρων που προκαλούν ανύψωση του μορφολογικού αναγλύφου. Αυτή η 

ταπείνωση και ανύψωση του μορφολογικού αναγλύφου πραγματοποιείται εντός των ορίων 

του λατομικού χώρου και είναι διαφορετική σε σχέση με τις επιπτώσεις στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των γειτονικών λατομικών χώρων.  

9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ,  ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

9.4.1. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

9.4.1.1. Επιπτώσεις στην εξωτερική επιφάνεια των πετρωμάτων, 

Το εν λόγω έργο αφορά στην εκμετάλλευση ασβεστιτικού κοιτάσματος και επομένως θα 

υπάρχουν επιπτώσεις από την από τις εργασίες εξόρυξης στην επιφάνεια του κοιτάσματος. 

Η κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων αφορά μόνο στη θέση όπου θα 

δημιουργηθούν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης και θα βρίσκονται εντός των ορίων του λατομικού 

χώρου. 

 

9.4.1.2. Επιπτώσεις σε ειδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά, 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν πηγές, σπήλαια ή άλλα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά ώστε να υπάρξει πιθανή καταστροφή τους από τις εργασίες εξόρυξης. 

9.4.1.3. Εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, 

Από την εξόρυξη στο λατομικό χώρο δεν αναμένεται να προκληθούν γεωλογικά 

φαινόμενα ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς  καταστάσεις,  καθιζήσεις, κατολισθήσεις 

κ.λ.π. καθώς οι εξορυκτικές εργασίες πραγματοποιούνται σε μητρικό πέτρωμα 
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(ασβεστόλιθος) στο οποίο οι τεκτονικές δομές (ρήγματα, διακλάσεις, πτυχώσεις κ.λπ.) είναι 

περιορισμένης έκτασης. 

9.4.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

9.4.2.1. Πιθανότητα ρύπανση εδαφών, 

Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών είναι μικρή καθώς κατά τη λειτουργία του 

λατομείου δε θα χρησιμοποιούνται και δεν θα αποθηκεύονται τοξικές ουσίες. Η μόνη 

πιθανότητα ρύπανσης προέρχεται από τα υγρά απόβλητα των κινητών μηχανημάτων 

(λιπαντικά) που όμως θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες 

εταιρίες για την ανακύκλωσή τους. Μικρότερη είναι ακόμη η πιθανότητα ρύπανσης του 

εδάφους λόγω των στερεών αποβλήτων  - αναλωσίμων (ελαστικά κ.λπ.) κατά τη λειτουργία 

του μηχανολογικού εξοπλισμού εξόρυξης. Και αυτά όμως θα συλλέγονται και θα διατίθενται 

σε αδειοδοτημένες εταιρίες που διαχειρίζονται τέτοιου είδους απόβλητα. Όσον αφορά τα 

υγρά λύματα και τα στερεά απόβλητα στερεά απόβλητα από ανθρωπογενείς θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι υπάρχει χημική τουαλέτα, ενώ τα στερεά απόβλητα (οικιακά απόβλητα) θα 

διατίθενται στους κάδους του δήμου.  

 

9.4.2.2. Υποβάθμιση  της  ποιότητας  των  εδαφών λόγω μακρόχρονης απόθεσης υλικών, 

Οι εργασίες εξόρυξης θα γίνονται σε όλη την σχεδόν την έκταση του λατομικού χώρου. 

Έτσι, στο τμήμα αυτό του χώρου θα υπάρξει υποβάθμιση όσον αφορά τη γονιμότητά του. 

Όμως το έδαφος στο οποίο θα γίνεται η εξόρυξη δεν αποτελεί ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος και 

δεν χρησιμοποιείται για κανενός είδους καλλιέργειες. Όπως φαίνεται και στο χάρτη εδαφικών 

ενώσεων η περιοχή μελέτης του λατομικού χώρου βρίσκεται σε έδαφος τύπου Calcaric 

Leptosol με πολύ μικρές αγροτικές χρήσεις. 

 

Εικόνα 18. Απόσπασμα χάρτη εδαφικών ενώσεων. 
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9.4.2.3. Διάβρωση  των  εδαφών  της  περιοχής  του  έργου  ή  της δραστηριότητας, 

Από τις εξορυκτικές εργασίες στο λατομικό χώρο θα απομακρυνθεί η υφιστάμενη 

βλάστηση τόσο για την εξόρυξη του κοιτάσματος όσο και για την απόθεση των στείρων 

υλικών. Όμως μετά την εξόφληση των βαθμίδων θα ακολουθήσει η διάστρωση των βαθμίδων 

εκμετάλλευσης και απόθεσης με φυτική γη και η δημιουργία φυτεύσεων. Οι φυτεύσεις αυτές 

συμβάλλουν τόσο στην μείωση της οπτικής ρύπανσης όσο και στην προστασία του εδάφους 

από τη διάβρωση που προκαλείται από το νερό της βροχής. Οι φυτεύσεις συγκρατούν τα 

όμβρια ύδατα και συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της διάβρωσης. Επειδή η 

εκσκαφή είναι ανοιχτή δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα από συγκέντρωση 

ομβρίων υδάτων στο χώρο του λατομείου. Έτσι, στην τελική κατάσταση του χώρου 

αναμένεται ότι η διάβρωση του εδάφους από τα νερά της βροχής θα είναι πολύ μικρή. 

9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

9.5.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Βάσει των στοιχείων που παρατέθηκαν στα κεφάλαια 5, 6 και στην ενότητα 8.5 οι 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον συνοψίζονται στα παρακάτω: 

9.5.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 

2000 και η χλωρίδα της περιοχής μελέτης συνίσταται κυρίως σε βλάστηση φυλλοβόλων 

δένδρων χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποια άλλη χρήση. Η περιοχή μελέτης 

βρίσκεται εκτός των καταφυγίων άγριας ζωής ΚΑΖ. Η χλωρίδα και η πανίδα αυτή θα 

επηρεαστεί από τις εξορυκτικές εργασίες μόνο εντός των ορίων του λατομικού χώρου.  

9.5.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. 

9.5.3.1. Η επίπτωση στο δάσος ή τη δασική έκταση εκτιμάται με βάση το  εμβαδό  

κατάληψης  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας 

Από τις εξορυκτικές εργασίες θα επηρεαστεί η βλάστηση στο λατομικό χώρο σε έκταση 

μικρότερη από αυτή που καταλαμβάνει καθώς θα υπάρχει περιμετρικά  ζώνη προστασίας 8 

μέτρων ενώ θα υπάρχουν και τμήματα στα οποία δεν θα γίνει εκμετάλλευση ή απόθεση 

στείρων υλικών. Η έκταση που αναμένεται να διαταραχτεί είναι της τάξης των 40,2 

στρεμμάτων και δεν αποτελεί δασική έκταση. Όμως με τις φυτεύσεις που θα 

πραγματοποιηθούν με την εξόφληση των βαθμίδων αναμένεται ότι θα μετριαστούν κατά πολύ 

οι επιπτώσεις από την καταστροφή της βλάστησης.  

 

9.5.3.2. Επιπτώσεις στην ακεραιότητα, συνεκτικότητα του δασικού σχηματισμού των  

οικολογικών  του  λειτουργιών  και  των  υπηρεσιών οικοσυστήματος που αυτός 

προσφέρει. 

Από τις εργασίες εξόρυξης θα καταστραφεί η υφιστάμενη βλάστηση στο χώρο του 

λατομείου όπου θα γίνουν οι εξορυκτικές εργασίες και αναμένεται να επηρεαστεί, έστω και 

λίγο, η συνεκτικότητα του δασικού σχηματισμού αλλά και οικολογικές λειτουργίες που αυτός 

προσφέρει. 
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9.5.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΆΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 8.5.4. δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές φυσικές 

περιοχές στην περιοχή μελέτης του έργου. 

9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

9.6.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ. 

9.6.1.1. Μεταβολές στη χρήση γης. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου υπάρχει εγκεκριμένο ΓΠΣ και έχουν καθοριστεί 

χρήσεις γης. Στο εγκεκριμένο ΓΠΣ προτείνεται η διατήρηση της εξορυκτικής διαδικασίας στη 

θέση του λατομείου όπως φαίνεται και στον συνημμένο χάρτη «Χάρτης χρήσεων». Η περιοχή 

μελέτης αποτελεί δασική έκταση με μοναδική χρήση γης τη λατομική  που προέρχεται από 

τα υφιστάμενα ενεργά λατομεία. Έτσι από την εν λόγω δραστηριότητα δε θα υπάρχουν 

μεταβολές στη χρήση γης. 

9.6.1.2. Άμεσες κα έμμεσες μεταβολές στη χρήση γης. 

Από την αύξηση της λατομικής χρήσης δεν αναμένεται να προκύψουν δευτερογενείς 

αλλαγές που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό. 

9.6.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν πόλεις ή οικισμοί ώστε να υπάρχουν επιπτώσεις 

άμεσες ή έμμεσες. Ο κοντινότερος οικισμός είναι αυτό του Κριτήρι σε ευθεία απόσταση  της 

τάξης των 1,1 km. 

9.6.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά 

μνημεία ή οικισμοί που  προστατεύονται  λόγω  του  ιδιαίτερου πολεοδομικού,  αισθητικού,  

ιστορικού,  λαογραφικού  και αρχιτεκτονικού  τους  χαρακτήρα. Επίσης,  δεν υπάρχουν 

χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί. Έτσι, δεν αναμένεται να υπάρχουν κανενός είδους 

επιπτώσεις. 

9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 

H κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής κρίνεται καλή. H λειτουργία του 

λατομείου, σε μια περιοχή με λατομική δραστηριότητα, συνεχίζει να προσφέρει οφέλη, λόγω 

της αύξησης της απασχόλησης των τοπικών κατοίκων, της τόνωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας και της εισροής εσόδων στο ταμείο του Δήμου από τα μισθώματα των 

λατομείων. 

Η λειτουργία του λατομικού χώρου επηρεάζει κοινωνικο-οικονομικά τους γειτονικούς 

οικισμούς της Δ.Κ. Τυρνάβου – Τ.Κ. Κριτήρι με πληθυσμό της τάξης των 1.400 ατόμων.  

Οι κάτοικοι των γειτονικών οικισμών απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα της 

οικονομίας, πολλοί δε εκ των οποίων εργάζονται στις λατομικές δραστηριότητες της 

ευρύτερης περιοχής. 
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Από τη λειτουργία του λατομείου αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσα 8 νέες θέσεις 

εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας του λατομικού χώρου. 

Παράλληλα θα αυξηθεί ο αριθμός των έμμεσα απασχολούμενων, από την παροχής 

υπηρεσιών (συντήρηση ή/και επισκευή μηχανημάτων), αναλώσιμων υλικών (λάστιχα, κ.λπ.) 

και καυσίμων  για τη λειτουργία του λατομικού χώρου. 

Οικονομικά οφέλη από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων του λατομείου (τα 

οποία κυρίως εξάγονται)  και αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου και εθνικού προϊόντος στην 

ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και οικονομικά οφέλη στον Δήμο που ανήκει 

το λατομείο από την καταβολή των μισθωμάτων του λατομικού χώρου. 

Η εξόρυξη στην ευρύτερη περιοχή αποτελεί βασικό οικονομικό μοχλό της τοπικής 

κοινωνίας. Ειδικά σήμερα που τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά στην περιοχή του έργου η 

λειτουργία του λατομείου θα συμβάλλει στην, έστω και μικρή, μείωση αυτών των ποσοστών 

στην περιοχή των γειτονικών οικισμών του έργου. 

Σε εθνικό επίπεδο η εν λόγω δραστηριότητα αναμένεται να επιφέρει κυρίως 

οικονομικά οφέλη με την αύξηση του εγχώριου και εθνικού προϊόντος αλλά και από την 

έμμεση και άμεση φορολογία προϊόντων και εργαζομένων του λατομικού χώρου. 

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη  ενότητα στην περιοχή μελέτης υπάρχουν 

αρκετές λατομικές οδοί που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα της ευρύτερης 

περιοχής. Η οδός Λάρισας - Ελασσόνας βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων 

(σε ευθεία γραμμή), ανατολικά του λατομείου. Στην οδό αυτή, ενδεχομένως να αυξηθεί, έστω 

και λίγο, η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή μελέτης λόγω της λειτουργίας του λατομείου. 

Δεν υπάρχουν σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμένες και καταφύγια σκαφών, αεροδρόμια και 

συνδυασμένες  μεταφορές,  μέσα  μαζικής  μεταφοράς,  χώροι στάθμευσης. 

Επίσης δεν υπάρχουν συστήματα  περιβαλλοντικών  υποδομών  (εγκαταστάσεις  

διαχείρισης στερεών  αποβλήτων,  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων,  δίκτυο 

αποχέτευσης κ.ά.). 

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 900 μέτρων ανατολικά του έργου  υπάρχει το δίκτυο 

μεταφοράς μέσης τάσης ενώ σε απόσταση 300 μέτρων νοτιοανατολικά του έργου υπάρχει 

δίκτυο μεταφοράς χαμηλής τάσης (που εξυπηρετεί την εγκατάσταση του σταστηροτριβείου 

της εταιρίας) όπως φαίνεται και στο χάρτη «Χάρτης περιοχής μελέτης» που υπάρχει στο 

τέλος της παρούσας. 

Δεν υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης, φυσικού αέριου ενώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 

570 μέτρων από τα όρια του λατομείου υπάρχει κεραία κινητής τηλεφωνίας. 

Κατά τη λειτουργία του λατομείου αναμένεται να βελτιωθούν οι δρόμοι που οδηγούν 

στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη λατομική περιοχή. Όσον αφορά το υφιστάμενο 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί και άλλες λατομικές δραστηριότητες, ενδέχεται 

να επεκταθεί ώστε να εξυπηρετηθούν οι λατομικές εργασίες σε περισσότερους λατομικούς 

χώρους.  

Δεν αναμένονται άλλου είδους επιπτώσεις σε τεχνικές υποδομές. 
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9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

9.9.1. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΜΙΑΣ  Ή  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ  ΠΙΕΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 8.9 οι κυριότερες ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

περιβάλλον προέρχονται από τις λατομικές, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 

Στην  περιοχή του έργου αναμένεται ότι θα ενισχυθούν οι πιέσεις, έστω και σε μικρό βαθμό, 

λόγω της λειτουργίας του έργου. 

9.9.2. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΝΕΩΝ  ΠΙΕΣΕΩΝ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Από τη λειτουργία του λατομικού χώρου δεν αναμένεται να δημιουργηθούν νέες 

ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ. 

9.10.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει τα αέρια απόβλητα από την δραστηριότητα της λατομικής 

εκμετάλλευσης θα είναι ο παραγόμενος καπνός από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των 

μηχανημάτων (ποσότητα αμελητέα και δίχως να δημιουργεί προβλήματα ώστε να απαιτείται 

ιδιαίτερη αντιμετώπιση της) και η εκλυόμενη σκόνη από τις ανατινάξεις, την απόθεση του 

έτοιμου υλικού και την λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης. 

9.10.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων δεν 

αναμένεται να υπερβούν τα όρια όπως αυτά καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81. Οι εκπομπές 

αερίων δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που έχουν καθοριστεί στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125/Α/02) 

και αυτά που αναφέρονται στην οδηγία 2000/69/ΕΚ. 

Στην περιοχή μελέτης  ο δυσμενέστερος συνδυασμός μετεωρολογικών συνθηκών 

παρατηρείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους όμως οι λατομικοί χώροι 

δεν λειτουργούν, καθώς οι εκσκαφές είναι υπαίθριες και οι εργασίες επηρεάζονται άμεσα από 

τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, κατά τη διάρκεια των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών 

αναμένεται ότι δεν θα παράγονται αέριοι ρύποι. Σε συνηθισμένες μετεωρολογικές συνθήκες 

οι βροχοπτώσεις και η ένταση των ανέμων συμβάλλουν στη μικρή διασπορά των αερίων 

ρύπων. 

9.10.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων δεν αναμένεται 

να υπερβούν τα όρια όπως αυτά καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81. Οι πιθανότητες υπέρβασης 

των θεσμοθετημένων ορίων  από την εκπομπή αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία του 

λατομείου είναι πολύ μικρή. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες παραμέτρους της 

ποιότητας του αέρα εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή αυτών από την λειτουργία της εν 

λόγω δραστηριότητας. 
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9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ. 

9.11.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ. 

Ο παραγόμενος θόρυβος κατά την λειτουργία της εγκατάστασης οφείλεται στην κίνηση 

των μηχανημάτων, στην λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης κοσκίνησης και στις 

ανατινάξεις κατά την χρήση εκρηκτικών υλών. 

Τα επίπεδα του θορύβου που έχουν καταγραφεί από την μέχρι σήμερα λειτουργία του 

λατομείου στις διάφορες θέσεις εργασίας δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια και έτσι δεν 

δημιουργούν προβλήματα στο γύρω περιβάλλον. 

 

Συγκεκριμένα: 

- Κατά την λειτουργία του φορτωτή στο μέτωπο εκμετάλλευσης (συνεχής παραγωγή 

θορύβου) οι τιμές του θορύβου είναι 77 dB (A). 

- Κατά την λειτουργία του ερπυστριοφόρου εκσκαφέα στην δευτερογενή θραύση των 

μεγάλων τεμαχίων (περιοδικός θόρυβος που δεν γίνεται σε ημερήσια βάση) οι τιμές του 

θορύβου είναι 100 dB (A). 

- Κατά την λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης - ταξινόμησης (συνεχής παραγωγή 

θορύβου που όμως βρίσκεται εκτός του λατομικού χώρου) οι τιμές του θορύβου είναι 85 

dB (A). 

- Κατά την λειτουργία των φορτηγών αυτοκινήτων (συνεχής παραγωγή θορύβου) οι τιμές 

του θορύβου είναι 78 dB (A). 

- Κατά την ανατίναξη του υλικού (στιγμιαίος θόρυβος που δεν γίνεται καθημερινά) οι τιμές 

του θορύβου είναι 70 dB (Α) λόγω του ότι χρησιμοποιούνται επιβραδυντές ακαριαίας 

θρυαλλίδας ή ηλεκτρικά καψύλλια που μειώνουν την χρησιμοποιούμενη ποσότητα 

εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο πυροδότησης. 

 

Όσον αφορά τις δονήσεις που μπορεί να προκαλούνται από τη χρήση εκρηκτικών θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι θα ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο οι παράμετροι των ανατινάξεων 

(χρόνοι πυροδότησης, ποσότητα εκρηκτικών ανά χρόνο πυροδότησης, αριθμός – διάταξη – 

μήκος – διάμετρος – γόμωση – μέσα έναυσης διατρημάτων, διεύθυνση έναυσης, κ.λπ.), ώστε 

να ελαχιστοποιούνται, στο μέτρο  του  δυνατού,  οι  επιπτώσεις  στον  περιβάλλοντα  χώρο. 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα ισχύουν τα παρακάτω: 

 Για  τις  εξορυκτικές  δραστηριότητες  ισχύουν  οι  οριακές  τιμές  στάθμης  θορύβου  

και δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011).  

 Για  σταθερές  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  ισχύει  το  Π.Δ.  1180/81(ΦΕΚ  

293/Α/81), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 65dB(Α) στο όριο της 

δραστηριότητας  

 Για  μηχανήματα  που  υπόκεινται  στις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  37393/2028/03(ΦΕΚ 

1418/Β/03)  «Περί  μέτρων  και  όρων  για  τις  εκπομπές  θορύβου  στο  περιβάλλον  

από εξοπλισμό  προς  χρήση  σε  εξωτερικούς  χώρους»,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  

σε  αυτή όρια θορύβου. 
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Εικόνα 19. Πίνακας μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών της ταχύτητας δόνησης. 

9.11.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Τα επίπεδα του θορύβου που έχουν καταγραφεί σε ανάλογους λατομικούς χώρους 

δεν δημιουργούν προβλήματα στο γύρω περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα στα όρια του λατομικού χώρου: 

► Κατά την λειτουργία του φορτωτή στις φορτώσεις και μεταφορές των στείρων υλικών οι 

τιμές του θορύβου δεν θα ξεπερνούν 60 dB (Α). 

► Κατά την λειτουργία του εκσκαφέα για την εξόρυξη του υλικού, οι τιμές του θορύβου δεν 

θα ξεπερνούν 60 dB (Α). 

Πάντως από την εμπειρία μας σε ανάλογο μηχανικό εξοπλισμό στις διάφορες φάσεις 

της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπουμε ότι τα επίπεδα του θορύβου θα είναι εντός των 

επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται από την σημερινή νομοθεσία (ΠΔ 1180/81 και ΠΔ 

149/2006). 

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. 

Με βάση τα αναφερθέντα  στις ενότητες 6.4.9 και 6.5.7 κατά την κατασκευή και  

λειτουργία του λατομικού χώρου δεν χρησιμοποιούνται μηχανήματα που παράγουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΎΔΑΤΑ. 

Με βάση τα αναφερθέντα  στις ενότητες 6.4.5 και 6.5.1.7 κατά την κατασκευή και  

λειτουργία του λατομικού χώρου δεν φαίνεται να υπάρχουν επιπτώσεις στα επιφανειακά και 
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υπόγεια ύδατα από τη λειτουργία του λατομείου. 

9.13.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΈΧΟΥΝ  ΤΕΘΕΙ  ΩΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  Ή  

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  ΠΟΥ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ  ΜΕ  ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΛΕΚΑΝΩΝ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ  

ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 08. 

Δεν αναμένεται να υπάρχουν σε σχέση με τα μέτρα και τις προτεραιότητες που έχουν 

τεθεί  στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής του υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας GR08. 

9.13.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΎΔΑΤΑ. 

9.13.2.1. Επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο. 

Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να επηρεαστεί το 

υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής καθώς στην θέση του έργου δεν υπάρχουν ποταμοί ή 

ρέματα περιοδικής ροής, ούτε θα γίνουν άμεσες (διευθετήσεις,  γεφυρώσεις,  υδροληψίες  

κ.ά.) ή έμμεσες παρεμβάσεις (αφαίρεση βλάστησης από παρόχθιες ζώνες ή από σημαντικές 

εκτάσεις της λεκάνης απορροής κ.λπ.) που να επηρεάσουν το υδρογραφικό δίκτυο. 

9.13.2.2. Επιπτώσεις στο υδατικό δυναμικό. 

Από τη θέση του έργου δε διέρχονται ρέματα περιοδικής ροής ώστε να επηρεαστεί η 

διαθεσιμότητα του υδατικού δυναμικού ενώ η θέση του έργου εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται 

να υπάρξει καμιά μεταβολή στη δίαιτα της επιφανειακής απορροής καθώς δεν αναμένεται 

καμία παρέμβαση σε αυτήν είτε με  έργα ανάσχεσης, είτε με έργα εκτροπής. 

9.13.2.3. Μεταβολές στα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  των επηρεαζόμενων 

μόνιμων και περιοδικών υδατοροών. 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν μόνιμες ή περιοδικές υδατοροές ώστε να 

επηρεάζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. 

9.13.2.4. Επίδραση  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης 

της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν μόνιμες ή περιοδικές υδατοροές ώστε να 

επηρεάζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. 

9.13.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΎΔΑΤΑ. 

9.13.3.1. Συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας με τον υποκείμενο 

υδροφορέα. 

Λόγω της φύσης και του πάχους του υποκείμενου ασβεστιτικού κοιτάσματος ο 

υπόγειος υδροφορέας βρίσκεται σε μεγάλο βάθος.  

9.13.3.2. Εκτίμηση επιπτώσεων στον υπόγειο υδροφορέα. 

Δεν αναμένεται να επηρεαστεί ο υπόγειος υδροφορέας από τις εξορυκτικές εργασίες 

τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας. 

9.13.3.3. Επιπτώσεις στη στάθμη των επηρεαζόμενων υδροφορέων. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας δεν θα 

γίνεται κανενός είδους απόληψη υπογείων υδάτων που θα μπορούσε να επηρεάσει τη 

στάθμη του υπόγειου υδροφορέα. 
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9.13.3.4. Μεταβολές στα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  επηρεαζόμενων  υπόγειων 

υδάτων. 

Από τις εξορυκτικές εργασίες δεν επηρεάζεται ο υπόγειος υδροφορέας ώστε να 

μεταβληθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδάτων. 

9.13.3.5. Επίδραση  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης 

της ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 

Από τις εξορυκτικές εργασίες δεν επηρεάζεται ο υπόγειος υδροφορέας ώστε να 

μεταβληθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδάτων και κατά συνέπεια να 

επιδρούν στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποσότητα και ποιότητας των υπογείων 

υδάτων. 

9.14. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

από την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  προτεινόμενου  λατομικού χώρου  (συνεργιστική  

επίδραση  και  αθροιστική  επιβάρυνση  του  εξεταζόμενου  έργου  με  ταυτόχρονή  κατασκευή  

και  λειτουργία των άλλων γειτονικών λατομικών χώρων).   

Οι  επιπτώσεις  αφορούν  την  ατμόσφαιρα,  το  έδαφος  και  το  υπέδαφος,  τους  

υδάτινους  πόρους,  τη  χλωρίδα  και  την  πανίδα,  το  θόρυβο  και  το  ανθρωπογενές  

περιβάλλον  και  σε συγκεκριμένες  περιβαλλοντικές  παραμέτρους  του  φυσικού  και  

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας 

των σταθμών και  πραγματοποιείται  η  αξιολόγησή  τους.  Κατά  την  αξιολόγηση  

παρουσιάζονται  τα συμπεράσματα των επιπτώσεων των έργων σε σχέση με:  

▪ το χαρακτήρα αυτών (θετικές - αρνητικές)  

▪ την ένταση (ισχυρές - μέτριες - ασθενείς)  

▪ τη διάρκεια (βραχυχρόνιες - μακροχρόνιες)  

▪ τη  δυνατότητα  ανάταξης  (αναστρέψιμες  -   μερικώς  αναστρέψιμες  -   μη αναστρέψιμες) 

και  

▪ τη δυνατότητα αντιμετώπισης (αντιμετωπίσιμες - μερικώς αντιμετωπίσιμες - μη 

αντιμετωπίσιμες).  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  

 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

(1): ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, (2): ΕΝΤΑΣΗ, (3): ΔΙΑΡΚΕΙΑ, (4): ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ,   

(5): ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Κλιματολογικά και  

βιοκλιματικά  

χαρακτηριστικά  

 

Συμβολή στην  

κλιματική αλλαγή  

 

- - - - - 

Μορφολογικά και  

τοπιολογικά  

χαρακτηριστικά  

 

Οπτική όχληση  

λατομικού χώρου 

και μεταβολή των 

μορφολογικών 

χαρακτηριστικών 

Αρνητική Μέτρια Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  

 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

(1): ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, (2): ΕΝΤΑΣΗ, (3): ΔΙΑΡΚΕΙΑ, (4): ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ,   

(5): ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Γεωλογικά,  

τεκτονικά και  

εδαφολογικά  

χαρακτηριστικά  

 

Διασπάσεις,  

μετατοπίσεις, 

συμπιέσεις ή  

υπερκαλύψεις  

του επιφανειακού 

στρώματος του  

εδάφους 

Αρνητική Μέτρια Μακροχρόνια Αναστρέψιμη  

Φυσικό  

περιβάλλον  

Αύξηση ρυθμού  

χρήσης  

φυσικού πόρου  

Αρνητική Ισχυρή Μακροχρόνια - - 

Βλάστηση – 

Δασικές εκτάσεις 

Αρνητική Ισχυρή Μακροχρόνια - Αντιμετωπίσιμη 

Χρήσεις γης  - - - - - - 

Δομημένο  

Περιβάλλον  

- - - - - - 

Ιστορικό και  

πολιτιστικό  

περιβάλλον  

- - - - - - 

Κοινωνικό- 

οικονομικό  

περιβάλλον  

Επιπτώσεις στα  

εισοδήματα  

Θετική Ισχυρή Μακροχρόνια - - 

Επιπτώσεις στην  

απασχόληση  

Θετική Ισχυρή Μακροχρόνια - - 

Τεχνικές Υποδομές 

Αύξηση κίνησης  

οχημάτων   

Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Αναστρέψιμη - 

Επιπτώσεις σε 

δίκτυα (ύδρευσης 

ηλεκτρισμού 

κ.λπ.) 

- - - - - 

Ατμοσφαιρικό  

Περιβάλλον  

 

Εκπομπές  

στην  

ατμόσφαιρα  

κατά τη  

φάση  

κατασκευής 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Μη 

Αναστρέψιμη 

Αντιμετωπίσιμη 

Εκπομπές  

στην  

ατμόσφαιρα  

κατά τη  

φάση  

λειτουργίας  

Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Μη 

Αναστρέψιμη 

Αντιμετωπίσιμη 

Ακουστικό  

Περιβάλλον  -  

Δονήσεις  

 

Αύξηση της  

υπάρχουσας  

στάθμης  

θορύβου και 

δονήσεων 

Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Ακτινοβολίες - - - - - - 

Επιφανειακά και  

υπόγεια νερά  

- - - - - - 

Πίνακας 13. Συνοπτικός πίνακας επιπτώσεων 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση «Κριτήρι»  

στην περιοχή Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ. 

Σελίδα 98 από 130 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος Λάρισας          

 ΤΗΛ.: 2492024304 

 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Δε δημιουργούνται επιπτώσεις που να επηρεάζουν τα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά ώστε να χρειάζονται ειδικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

10.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Από την κατασκευή και λειτουργία του λατομικού χώρου επηρεάζονται τα 

μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά μόνο εντός των ορίων του 

λατομείου. Αυτό συμβαίνει διότι στη θέση του έργου δημιουργούνται βαθμίδες εξόρυξης που 

προκαλούν ταπείνωση του φυσικού αναγλύφου. Σε όλες τις επιφάνειες επέμβασης θα γίνουν 

φυτεύσεις, όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο, με σκοπό να μειωθούν, όσο το 

δυνατόν, οι μορφολογικές διαφορές που θα δημιουργηθούν στον λατομικό χώρο.  

10.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΜΕ  ΤΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ,  ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.  

Υγρά απόβλητα. 

Τα κύρια υγρά απόβλητα που παράγονται  από το νερό για τη διαβροχή των οδών 

προσπέλασης και των θέσεων που γίνονται οι εργασίες διάτρησης του μητρικού πετρώματος. 

Οι ποσότητες του νερού που θα χρησιμοποιούνται για τη διαβροχή του χώρου και του 

ασβεστολιθικού υλικού είναι ιδιαίτερα μικρές σε σχέση με τη συνολική του επιφάνεια. 

Άλλα υγρά απόβλητα είναι τα λύματα οικιακού τύπου του προσωπικού και τα παλαιά 

ορυκτέλαια των μηχανημάτων. Αναλυτικότερα: 

 Τα ορυκτέλαια των μηχανημάτων θα αντικαθίσταται σε υφιστάμενο συνεργείο εντός του 

λατομείου της εταιρίας. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών επιτυγχάνεται με τον 

έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και την  κατάλληλη  διαχείριση  των  

λιπαντικών  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας.  H αντικατάστασή τους 

θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο (τσιμεντροστρωμένο) και από 

εξειδικευμένο προσωπικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ορυκτελαίων στο 

φυσικό έδαφος. Τυχόν  μικροσυντηρήσεις  -  επιδιορθώσεις  μικρών  βλαβών  και  τυχόν  

μικροδιαρροές,  θα  αντιμετωπίζονται  με  περιβαλλοντική  ευαισθησία  και  πάντα  βάσει  

της  σχετικής  νομοθεσίας.  Στο  εργοτάξιο  θα  είναι  διαθέσιμα  υλικά  συλλογής  και τα 

λιπαντικά θα συλλέγονται σε δοχεία για να απομακρύνονται  από αδειοδοτημένους φορείς 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.   

 Όσον αφορά στα λύματα του προσωπικού υφίσταται χημική τουαλέτα κοντά στις 

βοηθητικές εγκαταστάσεις του λατομείου της εταιρίας. 

 

Κατά  συνέπεια,  οι  δυνητικές  επιπτώσεις  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω  

αναμένονται  ασθενέστατες,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  επανορθωτικά  προληπτικά  μέτρα  

ανάσχεσης  ρύπανσης,  ενώ  η  έκταση  και  η  ένταση  της  επίπτωσης  κρίνεται  περιορισμένη  

εξαιτίας  του  μεγέθους του έργου.  
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Στερεά απόβλητα. 

Τα στερεά απόβλητα αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο και αφορούν τα 

στείρα απόβλητα των εξορυκτικών εργασιών, στερεά απόβλητα από τις εργασίες 

συντήρησης – ανταλλακτικά και στερεά απόβλητα από ανθρωπογενείς χρήσεις – λύματα 

αστικού τύπου. Δεν θα παράγονται ιλύες και τοξικά απόβλητα και δεν απαιτείται μέριμνα για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. 

 Δεν δημιουργούνται εξορυκτικά απόβλητα καθώς το σύνολο του εξορυσσόμενου υλικού 

επεξεργάζεται στη μονάδα του σπαστηροτριβείου. Εκτιμάται ότι θα παραχθεί μια μικρή 

ποσότητα μη εκμεταλλεύσιμου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του 

χώρου. 

 Όσον αφορά στα παλαιά άχρηστα ελαστικά των τροχοφόρων μηχανημάτων αυτά θα 

διατίθεται σε εμπόρους για τη περαιτέρω αξιοποίησή στους (λεπτομερής τεμαχισμός τους 

στους ασφαλτοτάπητες). Επειδή όμως, τα μηχανήματα έχουν αλυσίδες στους τροχούς 

τους, τα ελαστικά φθείρονται και αντικαθίστανται πολύ σπάνια (κάθε 5 χρόνια περίπου). 

 Άλλα στερεά απόβλητα από τις συσκευασίες αναλωσίμων (σακούλες και κουτιά χάρτινα 

και πλαστικά) και τα παραγόμενα οικιακά απορρίμματα του προσωπικού συλλέγονται από 

το προσωπικό της εταιρείας και μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου. 

Κατά  συνέπεια,  οι  δυνητικές  επιπτώσεις  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω  

αναμένονται  ασθενέστατες,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  επανορθωτικά  προληπτικά  μέτρα  

ανάσχεσης  ρύπανσης,  ενώ  η  έκταση  και  η  ένταση  της  επίπτωσης  κρίνεται  περιορισμένη  

εξαιτίας  του  μεγέθους του έργου.  

 

Επιπτώσεις λόγω απομάκρυνσης της βλάστησης. 

Από τη λειτουργία του λατομείου είναι πιθανόν, λόγω της αποψίλωσης του λατομικού 

χώρου να υπάρξουν φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους. Τα φαινόμενα αυτά θα εξαλειφθούν 

με την αποκατάσταση του χώρου. Κατά την αποκατάσταση θα γίνει διάστρωση με φυτική γη 

και φυτεύσεις οι οποίες θα υποκαταστήσουν τη βλάστηση που απομακρύνθηκε και θα 

μειώσουν τυχόν φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους από τις βροχοπτώσεις που αποτελούν 

τον κύριο παράγοντα διάβρωσης του εδάφους στην περιοχή. 

 

10.4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

Από τη λειτουργία του λατομικού χώρου θα διαταραχθεί η βλάστηση εντός των ορίων 

του λατομικού χώρου. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από το γεγονός αυτό 

θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του χώρου όπως περιγράφεται παρακάτω. 

10.4.1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.  

10.4.1.1. Μέριμνα κατά τη δημιουργία έργων υποδομής 

Η προσπέλαση στον ευρύτερο λατομικό χώρο θα γίνεται από τους υφιστάμενους 

λατομικούς δρόμους που φαίνονται στους επισυναπτόμενους χάρτες. 

Η προσπέλαση στον λατομικό χώρο θα γίνεται από τον υφιστάμενο λατομικό δρόμο 

που διέρχεται από το νοτιοανατολικό άκρο του λατομείου και τον συνδέει με το γειτονικό 

χώρο του σπαστηροτριβείου της εταιρείας, όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους χάρτες. 

Ο δρόμος κύριας προσπέλασης βρίσκεται νοτιοανατολικά του λατομείου. Ο δρόμος αυτός 
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ξεκινάει από ένα σημείο της παρακείμενης Ε.Ο. Λάρισας – Ελασσόνας και κατευθυνόμενος 

βορειοδυτικά εξυπηρετεί την λατομική δραστηριότητα της περιοχής. Οι κλίσεις του 

παραπάνω δρόμου δεν ξεπερνούν το 8% και η ακτίνα καμπυλότητας είναι τουλάχιστον 15 

μ.. Η εξωτερική οδός προσπέλασης θα συντηρείται συστηματικά από τον εκμεταλλευτή με 

σκοπό την αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων στο κατάστρωμα του δρόμου. 

Εντός του λατομικού χώρου θα υπάρχει εσωτερικός δρόμος προσπέλασης, ο οποίος 

οδηγεί στα ανώτερα υψόμετρα του λατομικού χώρου, (υψόμετρο +175 μ.) που θα 

δημιουργηθεί η ψηλότερη βαθμίδα του λατομικού χώρου. Ο εσωτερικός αυτός δρόμος θα 

εξυπηρετεί και την προσπέλαση των ενδιάμεσων και κατώτερων βαθμίδων καθώς και τη 

μεταφορά των στείρων υλικών στις βαθμίδες απόθεσης. Το δίκτυο εσωτερικών 

προσπελάσεων θα διανοιχτεί παράλληλα με τις εργασίες εξόρυξης και οι δαπάνες 

κατασκευής του θα ενσωματώνονται στις δαπάνες εξόρυξης. Οι δρόμοι εσωτερικού δικτύου 

θα έχουν πλάτος καταστρώματος τουλάχιστον 5μ, μέγιστη κλίση 12% και ελάχιστη ακτίνα 

καμπυλότητας 12 μ.  

Σημειώνεται ότι οι δρόμοι εσωτερικής προσπέλασης, με την πρόοδο της 

εκμετάλλευσης, θα μετατοπίζονται και θα βελτιώνονται ανάλογα με τις ανάγκες. 

Θα πρέπει να πούμε ότι για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη λειτουργία των οδών 

εξωτερικής προσπέλασης θα γίνουν τα εξής: 

α. η οδός εξωτερικής προσπέλασης θα καταβρέχεται ώστε να μη δημιουργείται σκόνη από 

τη διέλευση των οχημάτων  

β. μείωση του αριθμού διέλευσης των οχημάτων. 

 

 

10.4.1.2. Προτεινόμενη διαμόρφωση χώρου επεμβάσεως 

Η διαμόρφωση του χώρου εξόρυξης θα γίνει έτσι ώστε αφενός να εξυπηρετείται 

οικονομικά και τεχνικά η εκμετάλλευση, αφ’ ετέρου η γενική μορφή της να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζει την κατά το δυνατό εύκολη αποκατάσταση. Ολοσχερής εξάλειψη της βλάστησης 

θα υπάρχει μόνο στο χώρο που θα γίνει η εκμετάλλευση. Το φυσικό αυτό περιβάλλον όσον 

αφορά στην βλάστηση που υπάρχει δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί αυτούσια όπως ήταν 

αρχικά και για αυτό θα γίνουν τεχνικές φυτεύσεις με διάφορα είδη. Η τελική διαμόρφωση του 

θα είναι αμφιθεατρική με βαθμίδες. Θα γίνεται προσπάθεια ώστε το "φρύδι", η στέψη,  της 

ανώτερης βαθμίδας κατά την τελική φάση, να μην είναι κάθετο αλλά να παρουσιάζει κλίσεις 

όμοιες με αυτές του ανάγλυφου, τα δε όρια του χώρου εξόρυξης, να είναι κατά το δυνατό 

ακανόνιστα ώστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκμεταλλεύσεως να μην υπάρχει αισθητή αλλοίωση 

του τοπίου αλλά να γίνεται προσαρμογή, έτσι ώστε ο χώρος να εμφανίζεται σαν φυσικό 

διάκενο. Ο χώρος εξόρυξης περιλαμβάνει τις βαθμίδες εκμετάλλευσης που θα 

διαμορφωθούν κατάλληλα για την αποκατάσταση. Συγκεκριμένα: 

 

Πλήρωση του ορύγματος με άλλα υλικά 

Ολοσχερής πλήρωση της εκσκαφής με τα στείρα της εκμετάλλευσης και επαναφορά 

του αρχικού αναγλύφου, δεν προβλέπεται ούτε και επιβάλλεται από την τελική μορφή του  

λατομικού χώρου, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκμετάλλευση. Θα γίνει μόνο 

διάστρωση πάχους 1 μέτρου, με στείρα υλικά, των δαπέδων των βαθμίδων εκμετάλλευσης. 

Για τη διάστρωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν μέρος των στείρων του λατομείου. Συνεπώς, 

δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μεταφερόμενα από άλλες θέσεις συμπληρωματικά 
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ασβεστολιθικά υλικά, για την πλήρωση των κενών που θα δημιουργηθούν.  

 

Επικάλυψη των κενών με φυτική γη. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το έδαφος παρουσιάζει μέτριο βάθος σε μεγάλη 

έκταση του λατομικού χώρου, ιδιαίτερα σε θέσεις μικρής κυρίως κλίσης όπου υπάρχουν 

ικανοποιητικές συγκεντρώσεις εδαφικού υλικού. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα 

συγκέντρωσης εδαφικού υλικού χωριστά από τα στείρα υλικά. Για το λόγο αυτό θα 

συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο της πλατείας φυτική γη που θα προκύπτει κατά τη 

παραγωγική διαδικασία ώστε να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η ποσότητα που θα 

συγκεντρωθεί θα καλύψει τις ανάγκες για την αποκατάσταση. Στην περίπτωση που δεν 

συμβεί αυτό  θα γίνει συμπλήρωση εδαφικού υλικού που θα μεταφερθεί στην περιοχή με 

δαπάνη του εκμεταλλευτή για να αποτελέσει το νέο παραγωγικό έδαφος. Πέραν όμως των 

παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν και κάποιες ποσότητες φυτικής γης για την πλήρωση των 

λάκκων που θα ανοίγονται για την φύτευση των φυταρίων, ώστε να διευκολύνεται το ρίζωμά 

τους το πρώτο διάστημα μετά τη φύτευση. 

 

10.4.1.3.  Εργασίες αποκαταστάσεως επαναφοράς της βλαστήσεως  

Με τον όρο αποκατάσταση, δεν εννοούμε την επαναφορά του τοπίου στην αρχική του μορφή, 

αλλά στοχεύουμε στα εξής: 

α.  Να εξαλείψουμε τους κινδύνους και τις δυσμενείς επιδράσεις. 

β. Να επιταχύνουμε τις διαδικασίες βελτίωσης του φυτευτικού υποθέματος και εγκατάστασης 

της βλάστησης, με τελικό σκοπό την εγκατάσταση της κλιματικής φυτοκοινωνίας. 

γ. Να εναρμονιστεί οπτικά ο χώρος με το γύρω φυσικό τοπίο. 

δ. Να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες που παρέχει το τοπίο των 

λατομείων, δεδομένου ότι έχουν διαμορφωθεί επιφάνειες με μεγάλη ποικιλία κλίσεων, που 

μπορούν να διαμορφωθούν αισθητικά και λειτουργικά και να επιτρέψουν την οργάνωση 

διάφορων δραστηριοτήτων και χρήσεων γης. 

Είναι προφανές ότι με τη δημιουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, δημιουργείται ένας 

χώρος ουσιαστικά νεκρός από άποψη βιολογικής δραστηριότητας. Γενικά, οι συνθήκες είναι 

δυσμενείς για εδαφογένεση και εγκατάσταση της βλάστησης. Τις δυσμενείς αυτές λοιπόν 

επιδράσεις των λατομείων στον κοντινό και ευρύτερο χώρο, είναι ανάγκη να τις 

αντιμετωπίσουμε με επέμβαση για αποκατάσταση του λατομικού χώρου. H αποκατάσταση 

των βαθμίδων γίνεται με κύριο σκοπό την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.  

 

Δάπεδα βαθμίδων εκμετάλλευσης: 

Θα γίνει διάστρωση με στείρα πάχους 1 μέτρου και διάστρωση με φυτική γη πάχους 

50 εκατοστών. Κατόπιν θα φυτευτούν φυτάρια χαλεπίου πεύκης. Οι βαθμίδες θα 

διαμορφωθούν με  εσωτερική μικρή κλίση (2-3%) και θα ανοίγονται λάκκοι συγκρατήσεως 

του ύδατος της βροχής. Κατά μήκος του φρυδιού βαθμίδας θα φυτευτεί μία σειρά με σπάρτο 

σε απόσταση 2 μέτρων φυτό από φυτό.   

 

Πλατεία λατομείου: 

Στην τελική πλατεία του λατομείου θα γίνει διάστρωση με στείρα πάχους 1 μέτρου και 

διάστρωση με φυτική γη πάχους 50 εκατοστών. Κατόπιν η αποκατάσταση θα 

πραγματοποιηθεί με φυτάρια ψευδακακίας.  
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Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία των εργασιών αποκατάστασης, αποτελεί η σωστή 

διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του χώρου. 

H αποκατάσταση του δαπέδου των βαθμίδων θα πραγματοποιηθεί με κύριο σκοπό 

την προστασία του εδάφους από την διάβρωση. Θα φυτευτούν φυτικά είδη που συνίστανται 

για την περίπτωση σε πυκνό φυτευτικό σύνδεσμο. 

Στο χώρο που γίνεται η αποκατάσταση λαμβάνονται μέτρα προστασίας με περίφραξη 

του χώρου από τη βοσκή, η δε φυτική γη που απαιτείται θα μεταφερθεί στο χώρο με ευθύνη 

του εκμεταλλευτή. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν είναι δυνατόν αλλά ούτε και αποτελεί σκοπό 

μας, οι ενέργειές μας κατά την αποκατάσταση να προσδώσουν στον χώρο τα ίδια 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά που είχε πριν από την επέμβαση (δεν είναι δυνατή η απόλυτη 

αποκατάσταση των γεωσχηματισμών όπου επεμβαίνουμε, αλλά είναι προφανές ότι και η 

προσθήκη της βλάστησης αλλάζει τη φυσιογνωμία του χώρου). 

H αποκατάσταση των εξοφλημένων βαθμίδων με φυτεύσεις ύστερα από τη διάστρωσή 

τους με στείρα εξόρυξης και η προοδευτική αποκατάσταση της τελικής πλατείας με τον ίδιο 

τρόπο, αναμένεται να εξομαλύνουν το περιβάλλον. Έτσι, μετά το τέλος των εργασιών 

αποκατάστασης, ο χώρος θα αποκτήσει βαθμιδωτή φυσιογνωμία (δημιουργία βαθμίδων 

κατά την έννοια των χωροσταθμικών καμπυλών περιμετρικά), ενώ η εγκατάσταση των 

δασικών ειδών θα έχει θετική προσφορά στον αισθητικό και προστατευτικό χαρακτήρα του 

χώρου. 

Είναι προφανές, ότι πριν ξεκινήσουν οι καθ' αυτού εργασίες επαναφοράς της 

βλάστησης, θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες εργασίες προπαρασκευής και καθαρισμού 

του χώρου. Θα πρέπει δηλαδή να απομακρυνθούν τυχόν εγκαταλειμμένα μηχανήματα, 

ελαστικά και άτακτα εγκατεσπαρμένοι ογκόλιθοι. Να καθαριστούν τα μέτωπα εξόρυξης, ώστε 

να εξαλειφθεί η συνήθης εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν οι χώροι των λατομείων. 

 

10.4.1.3.1 Επαναφορά της βλάστησης 

Από έρευνες που πραγματοποίησε η Δασική Υπηρεσία του Ohaio των Η.Π.Α, για την 

επανίδρυση της βλάστησης σε λατομεία και μεταλλεία, διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός 

δενδρώδους βλάστησης με ποώδη και κυρίως με είδη της οικογένειας ψυχανθών 

(Leguminoseae) ελαττώνει τη διάβρωση του εδάφους και βοηθάει στην προσαρμογή, 

διαβίωση και αύξηση των δένδρων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός φυλλοβόλων 

και κωνοφόρων είναι ο πιο κατάλληλος. Παίρνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν και τις συνθήκες εδάφους που θα δημιουργηθούν, προτείνονται τα είδη: 

α) Για την αναχλόαση, προτείνεται σπορά ψυχανθών. 

Οι θέσεις που θα γίνει η σπορά είναι όλη η προς αποκατάσταση έκταση. 

β) Για την αναθάμνωση, θα χρησιμοποιηθεί το spartιum junceum. Είναι εδαφοσυγκρατικό 

και ανθεκτικό στη ξηρασία. Οι θαμνώσεις θα γίνουν, στα πρανή των δρόμων προσπέλασης 

σε τμήματα – άκρα του δαπέδου των τελικών βαθμίδων σε φυτευτικό σύνδεσμο 2 X 2.  

γ) Για την αναδάσωση θα προτιμηθούν τα είδη χαλέπιος πεύκη και ψευδακακία. Είναι 

φυτά λιτοδίαιτα με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα αναπτυσσόμενα σε ποικιλία εδαφών 

μέχρι αγόνων ξηρών και αβαθών. Η πεύκη θα φυτευτεί στο "πόδι" των μετώπων των 

κεντρικών τμημάτων των τελικών βαθμίδων εκμετάλλευσης, σε 2 σειρές σε φυτευτικό 
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σύνδεσμο 3,5 x 3,5. Η ψευδακακία θα φυτευτεί στην τελική πλατεία του χώρου με φυτευτικό 

σύνδεσμο 3,5 Χ 3,5. 

H φύτευση θα γίνει σε υγρές μέρες φθινοπώρου ή ανοίξεως. Οι πόες θα σπέρνονται 

με το χέρι αφού πρώτα καλλιεργηθεί η επιφάνεια. Οι θάμνοι και τα δέντρα θα φυτευτούν σε 

λάκκους. Κατά τη φύτευση πρέπει ο άξονας του φυταρίου να μπαίνει στον λάκκο κατακόρυφα 

για να μην κάμπτονται τα άκρα της ρίζας. 

Γύρω από κάθε φυτάριο μετά τη φύτευση θα ανοίγεται λεκάνη για τη συγκράτηση 

νερού της βροχής, ενώ γύρω από αυτό θα μπορούν να τοποθετηθούν πέτρες ανοικτού 

χρώματος, για προστασία της εδαφικής υγρασίας με περιορισμό των απωλειών εξάτμισης, 

μερική σκίαση αλλά γενικότερα για προστασία των νεαρών φυτών. Θα χρησιμοποιηθούν για 

την αναδάσωση διετή βολώφυτα φυτάρια. Με βάση τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, η 

ξηροθερμική περίοδος είναι πολύ μικρή και οι βροχοπτώσεις εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα. 

Έτσι, δεν κρίνεται αναγκαία συχνή άρδευση των φυταρίων, εκτός βέβαια και αν υπάρξει 

παρατεταμένο διάστημα ανομβρίας. 

Πάντα όμως η άρδευση, θα καθορίζεται από τα ελάχιστα παραδεκτά όρια υγρασίας 

του φυτικού υποθέματος. Σημειώνουμε τέλος, ότι συχνή άρδευση με περιορισμένες 

ποσότητες νερού δημιουργεί επιπόλαιο ριζικό σύστημα. 

Οι τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης αλλά και απόθεσης στείρων θα διαμορφωθούν με  

εσωτερική μικρή κλίση (2-3%). 

Το προσωπικό που θα κάνει όλες αυτές τις εργασίες θα είναι αυτό που εργάζεται στα 

λατομεία. Μόνο αν χρειαστεί και κριθεί αναγκαίο θα χρησιμοποιηθούν άλλοι εργάτες 

(εξειδικευμένες εργασίες, κ.λπ.). 

Τα φυτά είναι λιτοδίαιτα με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα  και αναπτύσσονται σε 

ποικιλία εδαφών, μέχρι άγονων, ξηρών και αβαθών. 

 

 Δάπεδα βαθμίδων εκμετάλλευσης. 

Θα αποκατασταθούν 25.000 m2 στα δάπεδα των βαθμίδων εκμετάλλευσης. Πρώτα θα 

ανοιχτούν λάκκοι με την μέθοδο των διατρημάτων ελαφριάς γόμωσης ώστε να επιτευχθεί και 

η ρωγμάτωση του υποκείμενου σχιστολίθου με προοπτική προσεχούς ρίζωσης της 

βλάστησης.  

Έπειτα θα γίνει διάστρωση μικρών τεμαχίων στείρων της εκμετάλλευσης που θα 

σχηματίσουν ένα στρώμα περίπου 100 cm και ακολούθως διάστρωση φυτικής γης πάχους 

περίπου 50 cm. Στην συνέχεια, θα φυτεύονται τα φυτάρια. Στους λάκκους θα προστίθεται 

λίπασμα τύπου 11-15-15, σε ποσότητα 100 gr ανά φυτό και θα διαμορφώνεται λεκάνη 

ποτίσματος σε βάθος 10-15 cm από την  επιφάνεια. 

Θα φυτευτούν τα εξής: 

α) φυτάρια σπάρτου σε απόσταση 0,5 μέτρων από το φρύδι της βαθμίδας σε 1 σειρά 

κατά μήκος της βαθμίδας. Οι λάκκοι θα απέχουν μεταξύ τους 2 m για ο ένας από τον άλλο, 

β) φυτάρια χαλεπίου πεύκης με φυτευτικό σύνδεσμο 3,5 x 3,5 μέτρα έτσι ώστε να 

επιτευχθεί τριγωνικός σύνδεσμος. 

Συνολικά θα διανοιχτούν 3.691 λάκκοι και θα φυτευτούν 2.041 φυτάρια σπάρτου και  

1.650 φυτάρια χαλεπίου πεύκης. 

Η φύτευση φυταρίων της πεύκης στα δάπεδα των βαθμίδων εκμετάλλευσης γίνεται 

λόγω της ικανότητας του είδους να αποκτά μεγάλο ύψος σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 

γεγονός που θα βοηθήσει στην γρήγορη απόκρυψη των βαθμίδων. 
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  Δάπεδο τελικής πλατείας λατομείου. 

Η τελική πλατεία εκμετάλλευσης του λατομείου έχει έκταση 15.200 m2. Στο χώρο αυτό 

αφού γίνει διάστρωση μικροτεμαχίων στείρων πάχους 100 cm που τελικά επικαλυφθούν με 

φυτική γη πρώτα, θα ανοιχτούν λάκκοι και θα ακολουθήσουν οι φυτεύσεις. Θα δημιουργηθεί 

με αυτόν τον τρόπο ένα εδαφικό υπόστρωμα, συνολικού πάχους 50 cm κατάλληλο για την 

ανάπτυξη βλάστησης. 

Στους λάκκους, αφού πρώτα προετοιμαστούν κατάλληλα όπως αναφέρεται ανωτέρω, 

θα φυτευτούν φυτάρια ψευδακακίας με φυτευτικό σύνδεσμο 3,5X3,5 (δηλαδή απόσταση 

σειράς από σειρά 3,5 m και φυτού από φυτό 3,5 m). 

Συνολικά θα ανοιχτούν 15.200 m2 / (3,5 Χ 3,5) = 1.241 λάκκοι όπου θα φυτευτούν 1.241 

φυτάρια ψευδακακίας. 

 

Σε όλες τις παραπάνω επιφάνειες θα γίνει αναχλόαση με την σπορά τριφυλλιού που 

θα συμβάλλει και στην συγκράτηση του εδάφους, ώστε να επανέλθει σταδιακά η αυτοφυής 

βλάστηση. Η φυσική αναγέννηση της βλάστησης αναμένεται να παίξει επίσης σημαντικό 

ρόλο στην αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα της περιοχής μελέτης. Η καλύτερη 

περίοδος για τις φυτεύσεις είναι η φθινοπωρινή μέχρι και τα μέσα Μάρτη, αποφεύγοντας 

φυσικά τις μέρες παγετού. Ο κορμός του φυταρίου θα μπαίνει κατακόρυφα στους λάκκους, 

χωρίς να κάμπτονται τα άκρα των ριζών και θα παραχώνεται μέχρι το ριζικό κόμβο, θα 

λαμβάνονται πρόνοια ώστε κατά τις φυτεύσεις οι ρίζες να διατηρούνται υγρές, σκεπασμένες 

με υγρές λινάτσες. Γύρω από το κάθε φυτάριο θα ανοίγεται λεκάνη για τη συγκράτηση του 

νερού της βροχής, ενώ γύρω από αυτό θα μπορούν να τοποθετηθούν πέτρες ανοικτού 

χρώματος για την προστασία της εδαφικής υγρασίας με περιορισμό των απωλειών 

εξάτμισης, μερική σκίαση και γενικότερα για την προστασία των νεαρών φυτών, θα 

χρησιμοποιηθούν για την αναδάσωση διετή φυτάρια. 

Οι φυτεύσεις και η σπορά θα γίνουν χειρονακτικά. Με την αποκατάσταση αυτή 

επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το τοπίο σε μια οπωσδήποτε καλύτερη μορφή από αυτή θα 

προκύψει από την εκμετάλλευση. 

 

10.4.1.3.2 Δημιουργία πράσινης ζώνης 

Κατά τις εξορυκτικές εργασίες, περιμετρικά του λατομικού χώρου, θα παραμείνει ζώνη 

προστασίας 8 μέτρων με την υφιστάμενη βλάστηση. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με τις 

προτεινόμενες φυτεύσεις με δασικά είδη στο χώρο της εκμετάλλευσης δημιουργεί ουσιαστικά 

μια πράσινη ζώνη  περιμετρικά του λατομείου. 

 

10.4.1.3.3. Τρόποι συντηρήσεως της βλαστήσεως 

Τα προτεινόμενα είδη θεωρούνται τα πιο κατάλληλα για τις κλιματοεδαφικές συνθήκες 

της περιοχής. Πρέπει να φυτεύονται μετά το φθινόπωρο, δηλαδή όταν θα έχει βρέξει αρκετά, 

ώστε το έδαφος να έχει ποτισθεί σε βάθος 30-40 cm και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Για να 

έχουν επιτυχία οι φυτεύσεις, πρέπει τα φυτά από τη στιγμή που θα βγουν από το φυτώριο 

να φυτευτούν το συντομότερο δυνατό. Όσο καιρό μένουν αφύτευτα, τόσο χάνουν την 

ικανότητα να ριζοβολήσουν. 

Σκαλίσματα – Ποτίσματα - Περιποιήσεις 
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Σκαλίσματα είναι απαραίτητα, δίνουν ζωή και ανάπτυξη στο φυτό και πρέπει να 

γίνονται κάθε άνοιξη ύστερα από τις τελευταίες βροχές, στα 2 πρώτα χρόνια. Το σκάλισμα 

γύρω από τα φυτά, σε βάθος 5 - 10 cm, θα γίνεται χειρωνακτικά από εργάτη του λατομείου. 

Για να επιβιώσουν τα φυτάρια που θα φυτευτούν, προτείνουμε τη διενέργεια 3 ποτισμάτων 

κατά τους θερινούς μήνες των 2 πρώτων χρόνων εγκατάστασης της βλάστησης (συνολικά 6 

ποτίσματα). Αυτό θα γίνει με βυτιοφόρο αυτοκίνητο και θα απαιτηθεί ποσότητα 15 

κιλών/φυτάριο σε κάθε πότισμα. 

Πρέπει τέλος να γίνεται συμπλήρωση - αντικατάσταση φυταρίων όπου υπάρξουν 

αποτυχίες και λιπάνσεις κάθε άνοιξη τα 2 πρώτα χρόνια, με λιπάσματα αζωτούχα νιτρικής 

αμμωνίας (100 - 150 gr/φυτό) ή κοπριά. 

Τα φυτευτικά είδη θα συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και αντικαθίσταται όσα από 

αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται μέχρι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 90% η 

συντήρηση των φυτών θα γίνει με ευθύνη του εκμεταλλευτή για τρία τουλάχιστον χρόνια μετά 

τη λήξη της παραγωγικής δραστηριότητας. 

 

Προστασία βλάστησης - περίφραξη  

H περιοχή του λατομείου βρίσκεται σε ευρύτερη περιοχή που πραγματοποιείται 

βόσκηση. Επομένως η προστασία της φυτείας από τον κίνδυνο της βοσκής είναι καθοριστική 

για την επιβίωση και την εξέλιξή της. Αυτό θα γίνει με περίφραξη του χώρου σε τμήματα που 

θα κριθεί αναγκαίο, καθώς και με την έκδοση των ανάλογων απαγορευτικών διατάξεων από 

το αρμόδιο Δασαρχείο. 

H περίφραξη θα γίνει με σιδηροπασσάλους, ώστε να έχει διάρκεια και επ' αυτών θα 

προσδεθεί αγκαθωτό σύρμα.  

Οι σιδηροπάσσαλοι θα έχουν μήκος 1,70 μέτρα, θα είναι κατασκευασμένοι από 

γωνιακό έλασμα μορφής ισοσκελούς Γ και διαστάσεων 20*20*3 χιλιοστά. 

 

10.4.1.3.4. Μηχανικά μέσα για την αποκατάσταση 

Θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα και προσωπικό του λατομείου (φορτωτής, φορτηγό 

στείρων, αντλία κ.λπ.) καθώς και τα συνήθη μέσα-εργαλεία φυτεύσεων (φτυάρια, τσάπες 

κ.λπ.) Συγκεκριμένα: 

α) Φορτωτής, τσάπα και φορτηγό για την μεταφορά και επίστρωση του εδαφικού υλικού. 

β) Κοινά σκαπτικά εργαλεία, που θα χρησιμοποιηθούν για την διάνοιξη των λάκκων και την 

φύτευση των φυταρίων, και 

γ) Βυτιοφόρο αυτοκίνητο, αντλία και φορητή δεξαμενή νερού για το πότισμα των φυταρίων. 

10.4.1.4. Κόστος αποκατάστασης 

Το τιμολόγιο της μελέτης βασίστηκε στα ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας, 

Υδραυλικών Έργων και Έργων Πρασίνου, που εγκρίθηκαν με αντίστοιχες αποφάσεις του 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Επίσης, συντάχθηκε περιγραφικό τιμολόγιο που περιλαμβάνει την 

ανάλυση των τιμών κάθε άρθρου του τιμολογίου. 

Μετά τις προμετρήσεις των εργασιών ακολουθούν το τιμολόγιο εργασιών (ΑΤΑΕ, 

ΑΤΟΕ, και ΠΡΣ ) και ο προϋπολογισμός που  αφορά: 
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 τις αναδασωτικές εργασίες   

 την κατασκευή περίφραξης  

 την περιποίηση και 

 το πότισμα των φυτών. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η παρούσα ανάλυση τιμών ακολουθεί το τιμολόγιο αναδασωτικών εργασιών του Γ΄ Τριμήνου 

έτους 2012). Για το τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών και έργων πράσινου εφαρμόζονται οι 

νέες τιμές σύμφωνα με την Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1746 

Β’ 19-05-2017 (Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 

έργων). 

 

►Άρθρο 1ο :  

ΣΧΕΤ. Π.Τ.Κ.Ε.64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ‘’L’’ ή ‘’T’’ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ‘’L” ή ‘’T”, απλοί ή με αντηρίδες, 

καρφωτοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών 

πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή 

σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Τιμή εφαρμογής: 4,00 €/τεμ. 

 

►Άρθρο 2ο : 

ΟΙΚ. 6446 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1 

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο δια πρόσδεσης με γαλβανισμένο σύρμα επί πασσάλων 

περίφραξης σε οποιαδήποτε σειρές οριζοντίως καθέτως ή διαγωνίως. 

Τιμή ανά τρέχων μέτρο (m). 

Τιμή εφαρμογής: 0,65 €/m 

 

►Άρθρο 3ο : 

Α.Τ.Α.Ε. 2212 Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος κατεργασμένο 

Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ.Α.Ε. 2212 

Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με ελάχιστη διάσταση επιφανειακής διατομής 0,30 m και βάθος 

0,50 m. 

0,070x (Α.Τ.Α.Ε. 111) 15,95 = 1,10 

Τιμή εφαρμογής: 1,07 €/τεμ. 

 

►Άρθρο 4ο : 

Α.Τ.Α.Ε. 3112 Φύτευση βωλοφύτων ή γυμνόρριζων φυτών σε αυλακώσεις ή λάκκους 

βάθους μέχρι 0,50 m. 

Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ.Α.Ε. 3112 

Τιμή εφαρμογής: 1,53 €/τεμ. 
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►Άρθρο 5ο : 

Α.Τ.Α.Ε. 4100 Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα) και σκάλισμα με τα χέρια σε έκταση 

1,00 m2 γύρω από κάθε φυτό και βάθος 0,10m. 

Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ.Α.Ε. 4100 

Τιμή εφαρμογής: 0,54 €/τεμ. 

 

►Άρθρο 6ο : 

Α.Τ.Α.Ε. 4200 Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 0,10 m και 

εμβαδού 0,30 έως 0,50 m2. 

Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ.Α.Ε. 4200 

Τιμή εφαρμογής: 0,38 €/τεμ. 

 

►Άρθρο 7ο : 

ΠΡΣ 5311 Πότισμα φυτών με βυτίο ανά φυτό. 

Τιμή εφαρμογής: 0,0625 €/τεμ. 

 

►Άρθρο 8ο : 

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140 

Τιμή εφαρμογής: 105,00 € /στρ. 

 

►Άρθρο 9ο : 

Τ.Ε. Προμήθεια φυτών από τα φυτώρια.  

Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Θα φυτευτούν  πεύκη, ψευδακακία και σπάρτο της κατηγορίας Σ1 

Τιμή εφαρμογής: 0,90 € /τεμ 

 

►Άρθρο 10ο : 

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ8. Προμήθεια φυτικής γης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 

Τιμή εφαρμογής: 6,00 € /Μ3 

 

►Άρθρο 11ο : 

ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια. 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340 

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-

00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία 

διασποράς του στο λάκκο του φυτού. 

Τιμή εφαρμογής: 0,06 € /τεμ. 

 

►Άρθρο 12ο : 

ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Δ6.1  Προμήθεια Σπόρου ψυχανθών  

Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5220 

Τιμή εφαρμογής: 5,00 € /Kgr 
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►Άρθρο 13ο : 

Α.Τ.Α.Ε. 3210 Σπορά ενός στρέμματος με ευρυσπορά ή μερική σπορά σε λωρίδες 

Τιμή εφαρμογής: 4,75 € /στρ. 

 

10.4.1.4.1. Προμετρήσεις 

Για τον υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 

ημερομισθίων (με τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις), υλικών, μηχανημάτων και κομίστρου που 

καθορίζονται από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων. 

 

Α) Συνολική τελική επιφάνεια για φύτευση αποκατάσταση 

Επιφάνεια Εμβαδόν 

Δάπεδα Βαθμίδων εκμετάλλευσης 25.000 m2 

Δάπεδο Τελικής Πλατείας Λατομείου 
 

15.200 m2 

Συνολική επιφάνεια για φύτευση φυταρίων 40.200 m2 

Πίνακας 14. Πίνακας εκτάσεων αποκατάστασης. 

 

Β) Αριθμός λάκκων 

Επιφάνεια Εμβαδόν / 
Μήκος 

Φυτευτικός 
σύνδεσμος / 
απόσταση  

Λάκκοι 

Δάπεδα Βαθμίδων 
εκμετάλλευσης  
Μήκος βαθμίδων 
εκμετάλλευσης 

25.000 m2 (3,5X 3,5) 2.041 λάκκοι 

3.300 m 2 1.650 λάκκοι 

Δάπεδο Τελικής Πλατείας 15.200 m2 (3,5X 3,5) 1.241 λάκκοι 

Σύνολο λάκκων 4.932 λάκκοι 

Πίνακας 15. Πίνακας αριθμού λάκκων – φυτεύσεων. 

 

Γ) Αριθμός φυταρίων: 4.932 φυτά  

Από τα 4.932 φυτά τα 2.041 είναι φυτάρια χαλεπίου πεύκης, 1.241 είναι φυτάρια 

ψευδακακίας και 1.650 είναι φυτάρια σπάρτου. 

 

Δ) Εδαφικό υλικό χώρων φύτευσης: 

Η συνολική φυτική γη που θα απαιτηθεί για κάθε φυτό υπολογίζεται σε {[(πr2 = 3,14 

(0,25m)2 Χ 0,5m] Χ 4.932} Χ1,30(προσαύξηση για καλύψεις κ.α.) = 629,11 m3. 

Για την διάστρωση του χώρου με φυτική γη σε πάχος 50 εκατοστών η απαιτούμενη 

ποσότητα φυτικής γης υπολογίζεται σε 40.200 τ.μ. Χ 0,50 μ.= 20.100 m3. Από τη 

συγκέντρωση της φυτικής γης, που θα προκύψει κατά τις εξορυκτικές εργασίες, αναμένεται 

να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα φυτικής γης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν 

οι ανάγκες του λατομικού χώρου σε εδαφικό υλικό τότε θα το προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος 

από άλλες μη δασικές εκτάσεις, όπως περιοχές εκσκαφών κατά τη δημιουργία νέων έργων, 

εταιρίες ΑΕΚΚ κ.λπ.  
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Ε) Σκαλίσματα / φυτό:                                              2 σκαλίσματα 

 

Στ) Ποτίσματα / φυτό:                                               6 ποτίσματα 

 

Ζ) Περίφραξη (συνολικό μήκος):                              930 m 

Η περίμετρος του χώρου φυτεύσεων θα είναι 930 μέτρα. Έτσι για την περίφραξη του 

χώρου με σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο με 3 σειρές θα απαιτηθούν 3 Χ 930 = 2.790 μέτρα 

σύρματος και (930 μέτρα /2,5 μέτρα) + 105 για αντηρίδες = 477 πάσσαλοι περιφραγμάτων 

από μορφοσίδηρο 1,70 μ.. Ο χώρος των φυτεύσεων θα περιφραχθεί περιμετρικά. 

Συνοπτικά το τιμολόγιο εργασιών είναι το παρακάτω: 

 

Α/α Αρ. 

Τιμ/γίου

Κωδικός 

Αναθ/σης

Ένδειξη Εργασιών και Υλικών Τιμή 

μονάδος (€)

Είδος 

μονάδος

1 1 ΟΙΚ 6441

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο 

διατομής ‘’L” ή ‘’T”, απλοί ή με αντηρίδες,

καρφωτοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, 

συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών…..

4,00 τεμ.

2 2 ΟΙΚ 6446 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 0,65 m

3 3 A.T.A.E. 2212
Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος 

κατεργασμένο0,30 m και βάθος 0,50 m.
1,07 τεμ.

4 4 A.T.A.E. 3112
Φύτευση βωλοφύτων ή γυμνόρριζων φυτών σε 

αυλακώσεις ή λάκκους βάθους μέχρι 0,50 m
1,53 τεμ.

5 5 A.T.A.E. 4100

Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα) και σκάλισμα 

με τα χέρια σε έκταση 1,00 m2 γύρω από κάθε φυτό 

και βάθος 0,10m

0,54 τεμ.

6 6 A.T.A.E. 4200
Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους 

τουλάχιστον 0,10 m και εμβαδού 0,30 έως 0,50 m2
0,38 τεμ.

7 7 ΠΡΣ 5311 Άρδευση φυτών με βυτίο 0,0625 τεμ.

8 8 ΠΡΣ 1140
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 

φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
105,00 στρ.

9 9 ΠΡΣ 5210 Προμήθεια φυτών από φυτώριο του εμπορίου 0,90 τεμ.

10 10 ΠΡΣ 1620 Προμήθεια φυτικής γης 6,00 m
3

11 11 ΠΡΣ 5340 Λίπανση φυτών με τα χέρια 0,06 τεμ.

12 12 ΠΡΣ 5220 Προμήθεια Σπόρου τριφυλλιού 5,00 Kgr.

13 13 Α.Τ.Α.Ε. 3210
Σπορά ενός στρέμματος με ευρυσπορά ή μερική 

σπορά σε λωρίδες
4,75 στρ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Πίνακας 16. Τιμολόγιο εργασιών. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α
ΑΡ. 

ΤΙΜ.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΟΙΑ 

ΜΕΡΗ

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤ

ΙΚΕΣ

ΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

Κατασκευή περίφραξης

1 1

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από 

μορφοσίδηρο διατομής ‘’L και 

μήκους 1.70 m 20Χ20Χ3 mm

930 / 2,50 372,00

τεμ.

1 1 Αντιρρίδες ανά 10 m 930 / 10,00 93,00 τεμ.

1 1 Αντιρρίδες στις γωνίες 6 X 2,00 12,00 477,00 τεμ.

2 2 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 3 930,00 2.790,00 m

Προετοιμασία εδάφους

3 3

Γενική μόρφωση επιφάνειας 

εδάφους για την φύτευση φυτών ή 

εγκατάσταση χλοοτάπητα 40,20 στρ.

Εγκατάσταση φυτείας

4 4
Διάνοιξη λάκκων φύτευσης βάθους 

0.50 m 4.931,82 τεμ.

5 5 Προμήθεια φυτών 4.931,82 τεμ.

6 6 Προμήθεια φυτικής γης 4.931,82 1,3 3.14*0.25
2

0,5 629,11 629,11 m
3

7 7

Φύτευση βωλοφύτων ή 

γυμνόρριζων φυτών λάκκους 

βάθους μέχρι 0,50 m 4.931,82 τεμ.

8 8 Προμήθεια σπόρου τριφιλλιού 40,20 5,00 201,00 Kgr.

9 9 Εργασίες σποράς τριφυλλιού 40,20 στρ.

Περιποίηση φυτείας

10 10 Λίπανση φυτών με τα χέρια 4.931,82 τεμ.

11 11
Σκαλίσματα - βοτανίσματα για το 1

ο   

και 2
ο
  έτος

2 9.864,00 τεμ.

12 12
Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης 

νερού για το 1ο  και 2ο  έτος
2 9.864,00 τεμ.

13 13
Ποτίσματα για το για το 1ο  και 2ο 

έτος
6 29.591,00 τεμ.

4.931,82

4.931,82

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

4.931,82

 

Πίνακας 17. Πίνακας προμετρήσεων. 
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10.4.1.4.2. Προϋπολογισμός φύτευσης, συντήρησης, περίφραξης 

Α/Α

ΑΡ. 

ΤΙΜ/ΓΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

Κατασκευή περίφραξης

1 1 ΟΙΚ. 6441

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ‘’L” ή ‘’T”, απλοί ή με 

αντηρίδες,

καρφωτοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης 

οπών….. τεμ. 348,00 4,00 1.392,00

2 2 ΟΙΚ 6446 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο m 2.040,00 0,65 1.326,00

Προετοιμασία εδάφους

3 3 A.T.A.E. 2212

Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος κατεργασμένο0,30 m και βάθος 

0,50 m. τεμ. 4.931,82 1,07 5.277,04

4 4 A.T.A.E. 3112

Φύτευση βωλοφύτων ή γυμνόρριζων φυτών σε αυλακώσεις ή λάκκους βάθους 

μέχρι 0,50 m τεμ. 4.931,82 1,53 7.545,68

5 5 A.T.A.E. 4100

Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα) και σκάλισμα με τα χέρια σε έκταση 1,00 

m2 γύρω από κάθε φυτό και βάθος 0,10m τεμ. 9.864,00 0,54 5.326,56

6 6 A.T.A.E. 4200

Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 0,10 m και 

εμβαδού 0,30 έως 0,50 m2 τεμ. 9.864,00 0,38 3.748,32

7 7 ΠΡΣ 5311 Άρδευση φυτών με βυτίο τεμ. 29.591,00 0,063 1.849,44

8 8 ΠΡΣ 1140

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα στρ. 40,20 105,00 4.221,00

Εγκατάσταση φυτείας

9 9 ΠΡΣ 5210 Προμήθεια φυτών από φυτώριο του εμπορίου τεμ. 4.931,82 0,90 4.438,63

10 10 ΠΡΣ 1620 Προμήθεια φυτικής γης m
3

629,11 6,00 3.774,66

11 11 ΠΡΣ 5340 Λίπανση φυτών με τα χέρια τεμ. 4.931,82 0,06 295,91

Περιποίηση φυτείας

12 12 ΠΡΣ 5220 Προμήθεια Σπόρου τριφυλλιού Kgr. 201,00 5,00 1.005,00

13 13 Α.Τ.Α.Ε. 3210 Σπορά ενός στρέμματος με ευρυσπορά ή μερική σπορά σε λωρίδες στρ. 40,20 4,75 190,95

40.391,19

40.391,19ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άθροισμα:

 

Πίνακας 18. Προϋπολογισμός.
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10.4.1.5. Δυσχέρειες και τεχνολογία. 

Δεν αναμένονται δυσχέρειες ούτε θα απαιτηθεί ιδιαίτερη τεχνολογία. 
 

10.4.1.6 Δημιουργία υποδομής αποκαταστάσεως. 

Η αποκατάσταση θα γίνεται σταδιακά, α φυτά είναι σχετικά λίγα και έτσι η προμήθεια 

τους θα γίνει από την αγορά ή το Δασαρχείο και δεν απαιτείται η δημιουργία φυτωρίου. Έτσι 

δεν απαιτείται ούτε και προβλέπεται δημιουργία κάποιου είδους υποδομής. 

 

10.4.1.7. Πυροπροστασία 

Προκειμένου να προστατευθεί το δασικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής να 

υπάρχει πρόβλεψη με όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 

 

10.4.1.8 Χρονοδιάγραμμα εργασιών – αποκατάστασης. 

Οι κυριότερες εργασίες ή φάσεις της εκμετάλλευσης και της αποκατάστασης του 

λατομείου κρίθηκε σκόπιμο να διακριθούν όπως φαίνονται στο παρακάτω συνοπτικό 

χρονοδιάγραμμα για την 30ετή λειτουργία (με βάση την μίσθωση και τα αποθέματα του 

λατομικού χώρου).  
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Εργασίες 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1

1α

1β

2

2α

2β (βαθμίδα 1)

2γ (βαθμίδα 2)

2δ (βαθμίδα 3)

2ε (βαθμίδα 4)

2στ (βαθμίδα 5)

2ζ (βαθμίδα 6)

2η (βαθμίδα 7)

2θ (βαθμίδα 8)

2ι (βαθμίδα 9)

2κ (βαθμίδα 10)

2λ (βαθμίδα 11)

2μ (βαθμίδα 12)

2ν

3

3α

3β

3γ

3δ

Χρονική διάρκεια σε έτη

 

Πίνακας 19. Χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

 

Επεξήγηση Εργασιών 

1. Προσπελάσεις. 

1α.Διάνοιξη οδών πρόσβασης και εσωτερικών οδών προσπέλασης για την προσπέλαση 

των βαθμίδων εκμετάλλευσης. 

1β.Σταδιακή προσαρμογή και διαμορφώσεις της τελικής κατάστασης του οδικού δικτύου. 

2. Εκμετάλλευση του λατομείου και εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του. 

2α. Διάρκεια ζωής λατομείου με βάση τον αποδεκτό χρονικό ορίζοντα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

2β. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +308 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 

2γ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +296 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 
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2δ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +284 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 

2ε. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +272 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 

2στ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +260 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 

2ζ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +248 μέτρων στο 

βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 

2η. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +236 μέτρων στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

2θ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +224 μέτρων στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

2ι. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +212 μέτρων στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

2κ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +200 μέτρων στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

2λ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +188 μέτρων στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

2μ. Διάνοιξη – Εξόρυξη – Ανάπτυξη βαθμίδας στο υψόμετρο των +176 μέτρων στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

2ν. Διαμόρφωση – ανάπτυξη τελικών επιφανειών του χώρου. 

 

3. Αποκατάσταση – φύτευση του χώρου. 

3α. Φυτεύσεις στις ψηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου των 

+308 έως και +272 μέτρων στο βορειοδυτικό τμήμα του λατομικού χώρου. 

3β. Φυτεύσεις στις ενδιάμεσες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο βορειοδυτικό και 

νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου στα υψόμετρα δαπέδου των +260 έως και +212 

μέτρων. 

3γ. Φυτεύσεις στις κατώτερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα δαπέδου των +200 

έως και +176 μέτρων στο νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου. 

3δ. Συντήρηση φυτεύσεων. 

 

Συνοπτικά,  αποκατάσταση του χώρου χωρίζεται σε 3 κύριες φάσεις, εφόσον έχουν 

εξοφληθεί οι αναφερόμενες βαθμίδες, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

α) Η πρώτη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 10ου έτους από την μίσθωση του λατομικού 

χώρου, όπου θα γίνει αποκατάσταση στις ψηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα 

δαπέδου των +308 έως και +272 μέτρων στο βορειοδυτικό τμήμα του λατομείου. 

β) Η δεύτερη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 20ου έτους από την μίσθωση του 

λατομικού χώρου, όπου θα γίνει αποκατάσταση στις ενδιάμεσες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο 

βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου στα υψόμετρα δαπέδου των +260 έως 

και +212 μέτρων. 

γ) Η τρίτη φάση θα αρχίσει στο τέλος του 28ου από την μίσθωση του λατομικού χώρου, 

όπου θα γίνει αποκατάσταση στις κατώτερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα 

δαπέδου των +200 έως και +176 μέτρων στο νοτιοανατολικό τμήμα του λατομείου του 

λατομείου. 
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Επισημαίνουμε ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αφορά 30ετή εκμετάλλευση του 

χώρου και προσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες 

βαθμίδες ή παραταθεί η άδεια του λατομείου. 

10.5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

Από τη λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να προκληθεί καμιά μεταβολή της 

παρούσας ή μελλοντικής χρήση γης της γύρω περιοχής. Φυσικά η λειτουργία του λατομείου 

θα μεταβάλλει τις χρήσεις γης καθώς μια νέα έκταση θα προστεθεί σε λατομικές χρήσης και 

η αντίστοιχη θα αφαιρεθεί από τις δασικές περιοχές.  Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται το 

προτεινόμενο έργο, αλλά και οι όμορες εκτάσεις είναι  χαρακτηριζόμενες  ως δασικές εκτάσεις 

με χαμηλή  βλάστηση. Όλα τα έργα γίνονται εντός του χώρου των ορίων του λατομείου, χωρίς 

να μεταβάλλεται το  καθεστώς των χρήσεων γης εκτός αυτών.  

Το εξεταζόμενο έργο δεν πρόκειται να προκαλέσει οποιαδήποτε μεταβολή ή  

επίπτωση στο δομημένο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Σε όλες τις περιπτώσεις 

τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικούς οικισμούς,  μεμονωμένες  οικίες  και  το  

οδικό  δίκτυο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.   

  Η  περιοχή  του  λατομείου  βρίσκεται  σε  ικανή απόσταση (άνω των 1.400 μέτρων) 

από τους γειτονικούς οικισμούς. Η  χωροθέτηση έγινε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός ορίων οικισμών και ως εκ τούτου, δεν αναμένεται πιθανότητα διάσπασης της ενότητας 

υφιστάμενου πολεοδομικού χώρου.  

  Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, 

παραδοσιακοί οικισμοί, τμήματα ιστορικών πόλεων ή Ζ.Ο.Ε.  

10.6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  

Από τη λειτουργία του έργου θα υπάρχουν μόνο θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, καθώς αναμένεται να αυξηθούν 

άμεσα ή έμμεσα οι θέσεις εργασίας και θα προκύψουν οικονομικά οφέλη στην τοπική 

κοινωνία.  

10.7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.  

Η μόνη επίπτωση από τη λειτουργία του λατομείου είναι η αύξηση της κίνησης των 

οχημάτων στους γειτονικούς λατομικούς χωματόδρομους λόγω της κίνησης περισσότερων 

οχημάτων που θα εξυπηρετούν το λατομείο. Από την αύξηση αυτή αναμένεται αύξηση στη 

ποσότητα της παραγόμενης σκόνης η οποία αντιμετωπίζεται με τη διαβροχή των λατομικών 

οδών όπως αναφέρεται σε επόμενη ενότητα.  

10.8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει τα αέρια απόβλητα από την δραστηριότητα της λατομικής 

εκμετάλλευσης θα είναι ο παραγόμενος καπνός από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των 

μηχανημάτων (ποσότητα αμελητέα και δίχως να δημιουργεί προβλήματα ώστε να απαιτείται 

ιδιαίτερη αντιμετώπιση της) και η εκλυόμενη σκόνη από τις ανατινάξεις, την απόθεση του 

έτοιμου υλικού και την λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης. 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων δεν θα υπερβαίνουν τις 
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τιμές της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81.  

Δεν θα παράγονται άλλα αέρια - ατμοί - αερολύματα ή άλλα σωματίδια που να 

προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία θα έπρεπε να ληφθεί ιδιαίτερη 

μέριμνα. 

Τα μέτρα προστασίας που ήδη λαμβάνονται κατά την λειτουργία του λατομείου από 

την παραγόμενη σκόνη είναι τα εξής : 

  

Κατά την ανατίναξη 

Η εκτίναξη του εξορυσσόμενου υλικού από το μέτωπο και το «σώριασμά» του στην 

πλατεία, είναι μια κύρια μεν φάση δημιουργίας ενός σημαντικού, αλλά μικρής διάρκειας 

σύννεφου σκόνης. 

Τρεις τρόποι προσφέρονται συνήθως για την αντιμετώπιση ή μείωση του προβλήματος: 

1. Εφόσον υπάρχουν δυνατότητες επιλογής του χρόνου ανατίναξης, αυτή να 

πραγματοποιείται όταν ο αέρας που επικρατεί δεν μεταφέρει το σύννεφο σκόνης, σε 

θέσεις που η ενόχληση είναι έντονη. 

2. Ακριβώς πριν την ανατίναξη, έντονο κατάβρεγμα της πλατείας όπου θα σωριαστεί το 

εξορυγμένο υλικό. 

3. Εκτόξευση νερού από μεγάλους εκτοξευτήρες προς το χώρο που θα σωριαστεί το υλικό 

από την ανατίναξη. 

 

Κατά την εσωτερική διακίνηση του εξορυγμένου υλικού  

Στους χώρους φόρτωσης και στο εσωτερικό δίκτυο διακίνησης υλικού και 

τροφοδότησης του συγκροτήματος, η κίνηση των οχημάτων δημιουργεί  σκόνη στο 

κατάστρωμα του δρόμου. Επιβάλλεται τακτικό κατάβρεγμα των δρόμων και χώρων κίνησης 

οχημάτων ή χρησιμοποίηση μεγάλου εκτοξευτήρα νερού στην ενεργή κάθε φορά θέση του 

μετώπου. 

 

Κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος παραγωγής θραυστών υλικών 

Αναφέρονται εδώ βασικά στοιχεία που αφορούν την καταστολή της σκόνης, αφού η 

αντιμετώπιση του προβλήματος χαρακτηρίζει και την γενικότερη εντύπωση οχλήσεων που 

αποκομίζεται από την ευρύτερη περιοχή της λατομικής δραστηριότητας. 

Όπως είναι φυσικό, ορισμένες φάσεις της όλης κατεργασίας (θραύση, διακίνηση, 

πτώση υλικού) δημιουργούν σκόνη, η ποσότητα της οποίας εξαρτάται από : 

- Την συγκεκριμένη φάση της κατεργασίας (η θραύση και η πτώση λεπτόκοκκου υλικού στα 

άκρα μεταφορικών ταινιών ή κατά το άδειασμα του φορτηγού στο τροφοδότη 

δημιουργούν την περισσότερη σκόνη) 

- Την φυσική κατάσταση του εξορυγμένου υλικού (τμήματα του μετώπου που το πέτρωμα 

δεν δημιουργεί πολλά λεπτομερή τεμαχίδια - παιπάλη κατά τη θραύση ή που έχει μεγάλη 

φυσική υγρασία, δημιουργούν λιγότερη σκόνη) 

- Την εποχή του έτους, τις βροχοπτώσεις, την υγρασία της ατμόσφαιρας, κ.λπ.. 

- Την κατάσταση του εξοπλισμού κατεργασίας, και 

- Φυσικά τα μέτρα καταστολής της σκόνης που λαμβάνονται (αναφέρονται στη συνέχεια) 
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Η συνηθισμένη κύρια τεχνική καταστολής της σκόνης στις λατομικές μονάδες, είναι η 

κατάλληλη (σε ποσότητα και θέση εφαρμογής) διαβροχή του υλικού για τον περιορισμό - 

καταστολή της σκόνης στην πηγή της. 

Διακρίνουμε τα εξής σημεία όπου προβλέπεται και γίνεται διαβροχή του υλικού. 

 

6. Τροφοδότης συγκροτήματος. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία εκτόξευσης 

νερού (σαν σημείο νοείται ειδικό ακροφύσιο - μπεκ ή ανάλογης δυναμικότητας 

διάτρητος σωλήνας, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια), που τίθεται σε λειτουργία 

κατά την κρίση του χειριστή του συγκροτήματος, κυρίως κατά το άδειασμα των 

φορτηγών αυτοκινήτων (υπερβολική διαβροχή του υλικού στον τροφοδότη, 

δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του προδιαλογέα). 

7. Σπαστήρας α’ θραύσης. Δύο (2) σημεία εκτόξευσης νερού, στην κορυφή - είσοδο 

του σπαστήρα για την διαβροχή του υλικού κατά την είσοδό του στο σπαστήρα.  

8. Τριβεία (β’ θραύση). Δύο (2) σημεία, όπως πιο πάνω. 

9. Φόρτωση υλικού (άμμος - filler) από silos. Κατάβρεγμα της πιο πάνω επιφάνειας 

του υλικού στην κιβωτάμαξα των φορτηγών αυτοκινήτων. 

10. Μεταφορικές ταινίες εξωτερικής απόθεσης. Κατάλληλο κάλυμμα του άκρου κάθε 

ταινίας του συγκροτήματος (καπέλο) ή και διάταξη μείωσης του ύψους πτώσης του 

υλικού στο σωρό. 

 

Σαν σημείο εκτόξευσης νερού νοείται βασικά η χρησιμοποίηση ειδικών ακροφυσίων - 

μπεκ εκνέφωσης - εκτόξευσης νερού, αν και κατά θέσεις (π.χ. σπαστήρας) εξίσου καλά 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα. Για την περίπτωση του 

συγκροτήματος της μελέτης και τις αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας του, εκτιμάται μέση 

ενδεικτική κατανάλωση νερού ανά σημείο εκτόξευσης της τάξης των 60 - 120 lt/ώρα. Για 

ολόκληρο το συγκρότημα, η απαιτούμενη ποσότητα νερού, υπολογίζεται σε 3.000 - 3.200 

lt/μέρα.  

 
 

Πέρα από τα πιο πάνω τα συμπληρωματικά μέτρα που προβλέπεται να παρθούν για 

τον περιορισμό της σκόνης είναι: 

 Κάλυψη των δονητικών κόσκινων, με κατασκευή όσο το δυνατό πιο στεγανή και 

δίχως ανοίγματα. Παράλληλα κατασκευή καλυμμάτων στα άκρα όλων των 

μεταφορικών ταινιών. 

 Περιορισμός των στομίων, πτώσης του υλικού από τις χοάνες εκροής υλικών των 

κόσκινων στα silos. 

Στεγάνωση και σωστή εφαρμογή των ενώσεων των τμημάτων του σπαστήρα και των 

τριβείων και έλεγχος κατά τις περιοδικές συντηρήσεις των μηχανημάτων. Επίσης κλείσιμο 

του ανοίγματος τροφοδοσίας του σπαστήρα με κομμάτια από ιμάντες μεταφορικών ταινιών 

και προσεκτική τοποθέτηση της χοάνης εξόδου του σπαστήρα, έτσι που να περιορίζεται και 

να αποφεύγεται ο διασκορπισμός του ρεύματος σκόνης που σχηματίζεται κατά τη λειτουργία 

του σπαστήρα. 
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10.9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ.  

Ο θόρυβος που θα προέρχεται από την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων δεν 

επηρεάζει τον περιβάλλοντα χώρο παρά μόνο τους εργαζόμενους για τους οποίους θα 

παίρνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα (σιγαστήρες, ωτοασπίδες κτλ.). Η κύρια εξόρυξη θα 

γίνεται με μηχανικά μέσα (διατρητικό μηχάνημα, φορτωτής) και ρήση εκρηκτικών. 

Σχετικά με την ασφάλεια τονίζουμε ότι οι αναγκαίες εκρήξεις θα είναι απόλυτα 

ελεγχόμενες, θα γίνονται σε καθορισμένη ώρα με όλο το προσωπικό να κλείνει οποιαδήποτε 

είσοδο και έξοδο του λατομείου και από αδειούχο γομωτή - πυροδότη. 

H κίνηση των φορτωτών και των μεταφορικών μέσων είναι ένας ακόμη παράγοντας 

που προκαλεί ρύπανση, με το θόρυβο και την σκόνη αλλά αφορά περισσότερο στις εργασίες 

στο λατομείο. 

Στη μείωση του θορύβου θα συμβάλλει και η απαραίτητη συντήρηση των 

μηχανημάτων για την καλύτερη λειτουργία τους. Επίσης για τα μηχανήματα  που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη  θα ισχύουν οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και 

δονήσεων: 

A. O Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/31.12.84) όπως 

ισχύει. 

Β. H οδηγία 2000/14/ΕΕ περί θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. 

Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια λειτουργίας θα είναι 

κατασιγασμένα σύμφωνα με τους τύπους της οδηγίας 2000/14/ΕΚ και επομένως δεν θα 

επηρεαστεί η πανίδα της περιοχής από τη λειτουργία της δραστηριότητας .  

Πάντως από την εμπειρία μας σε ανάλογο μηχανικό εξοπλισμό στις διάφορες φάσεις 

της παραγωγικής διαδικασίας προβλέπουμε ότι τα επίπεδα του θορύβου θα είναι εντός των 

επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται από την σημερινή νομοθεσία (ΠΔ 1180/81 και ΠΔ 

149/2006). 

Όσον αφορά στις δονήσεις που μπορεί να προκαλούνται από τη χρήση εκρηκτικών 

θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο οι παράμετροι των ανατινάξεων 

(χρόνοι πυροδότησης, ποσότητα εκρηκτικών ανά χρόνο πυροδότησης, αριθμός – διάταξη – 

μήκος – διάμετρος – γόμωση – μέσα έναυσης διατρημάτων, διεύθυνση έναυσης, κ.λπ.), ώστε 

να ελαχιστοποιούνται, στο μέτρο  του  δυνατού,  οι  επιπτώσεις  στον  περιβάλλοντα  χώρο. 

10.10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΎΔΑΤΑ.  

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν ποτάμια συνεχούς ροής που να μπορούν να 

επηρεαστούν από τις εργασίες στο λατομικό χώρο. Για την προστασία των υπόγειων υδάτων 

από υγρά απόβλητα θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη συλλογή των υγρών 

αποβλήτων σε κλειστούς περιέκτες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην ενότητα 10.3. 

10.11. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. 

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος θα γίνονται τα 

παρακάτω: 

 Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια λειτουργίας θα είναι 

κατασιγασμένα σύμφωνα με τους τύπους της οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 

 Δεν προβλέπεται η λειτουργία του λατομικού χώρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
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της μίας βάρδιας ημερησίως προκειμένου να περιοριστεί οποιαδήποτε όχληση στην 

ευρύτερη περιοχή. 

 Θα γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και των εργαλείων τόσο για την 

αποτελεσματικότητά τους όσο και για τη μείωση του παραγόμενου θορύβου. 

 H φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών θα γίνεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση ή μόλυνση του. 

 Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, θα γίνει πλήρης 

αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχτεί. 

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο εντός του λατομικού χώρου. 

 Απαγορεύεται η καύση υλικών (ελαστικών κ.λπ.) στη περιοχή του έργου, ενώ ο 

εκμεταλλευτής οφείλει να φροντίζει τον λατομικό χώρο για τη σωστή λειτουργία, την 

απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας του λατομικού 

χώρου. 

 Θα πραγματοποιείται τακτική διαβροχή των τμημάτων του χώρου επέμβασης όπου 

κινούνται τα μηχανικά μέσα εξόρυξης και μεταφορά των προϊόντων και στείρων 

υλικών, καθώς και ο δρόμος εξωτερικής προσπέλασης. 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε ρέματα και χείμαρρους (εξορυκτικές 

εργασίες, επιχωματώσεις, μπαζώματα). 

 Με ευθύνη της εταιρείας όλοι οι δρόμοι προσπέλασης θα διατηρούνται καθαροί και σε 

καλή κατάσταση.  

 Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους υλικά 

(λάδια, καύσιμα κ.λπ.) 

 Θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την υγεία του προσωπικού της λατομικής 

μονάδας. 

 H οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης λόγω της δημιουργίας ή βελτίωσης του 

οδικοί δικτύου αν απαιτηθεί, να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.  

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια των εξορυκτικών εργασιών του λατομείου δεν θα γίνεται 

παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, στοιχείων και δεικτών του περιβάλλοντος 

μέσω συσκευών καταγραφής. Έτσι δεν θα υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης – 

καταγραφής με ειδικές συσκευές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 

του περιβάλλοντος, εκτός από τα μέτρα που προτάθηκαν παραπάνω,  θα γίνουν τα 

παρακάτω: 

► Περιβαλλοντική  εκπαίδευση  και ευαισθητοποίηση:  Διασφάλιση  ότι  όλοι  οι  

εργαζόμενοι θα είναι γνώστες των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων και ευθυνών. 

► Ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα: Ο φορέας του έργου θα λάβει υπόψη την 

πιθανότητα εμφάνισης εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

δραστηριότητας. 

► Ακριβής  τήρηση  της  οριοθέτησης  των  έργων  και αποφυγή  οποιασδήποτε  

ενέργειας  άσκοπης  κατάληψης  εκτάσεων,  εκτός  των προδιαγεγραμμένων ορίων του 

έργου.   

► Μέγιστη δυνατή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. 
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► Η  αποψίλωση  της  βλάστησης  να  γίνει  αποκλειστικά  και  µόνο  στις  περιοχές  

που  είναι απαραίτητη. 

► Καλή  λειτουργία  και  συντήρηση  όλων  των  κινητήρων,  συμπεριλαμβανομένης  

και  της χρήσης καλής ποιότητας καυσίμου (µε μειωμένη περιεκτικότητα σε θείο) 

► Καλή  οργάνωση  των  δρομολογίων  για  την  ελαχιστοποίηση  των  χρόνων  

κίνησης  έτσι ώστε  να  μειώνονται  στο  ελάχιστο  δυνατόν  οι  εκπομπές  ατμοσφαιρικών  

ρύπων  που προέρχονται από τις κινήσεις οχημάτων. 

► Επιλογή  κατάλληλου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  για  τον  πρωτογενή  

περιορισμό  του θορύβου. 

► Θα τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε βιβλία.  

 

12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας  

α) Κυρίως έργο  

Εκμετάλλευση λατομικού  χώρου  βιομηχανικού ορυκτού εμβαδού 45.821,75  τ.μ. που  

βρίσκεται  στη  θέση  «Κριτήρι» της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου και του οποίου τα 

όρια  προσδιορίζονται  με  τις  παρακάτω  ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες (ΗΑΤΤ, 

ΕΓΣΑ’87, WGS84):   

 

Α/Α ΗΑΤΤ 
(Κ.Φ.Χ. ΛΑΡΙΣΑ φ=39ο 45’, 

 λ=-1ο 15’) 

ΕΓΣΑ’87 WGS84 

Χ Y Χ Y φ λ 

6.     -15.955,0130 2.494,9990 352.722,8400 4.403.704,1500 39,7731512 22,2821106 

7.     -16.062,8880 2.243,8370 352.610,6900 4.403.454,9060 39,7708871 22,2808575 

8.     -15.812,7610 2.248,1280 352.860,8200 4.403.454,9060 39,7709303 22,2837768 

9.     -15.808,0720 2.444,1890 352.868,9000 4.403.652,6620 39,7727127 22,2838268 

 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την εκμετάλλευση του εν λόγω λατομείου είναι αυτή 

των ανοιχτών διαδοχικών βαθμίδων με κλίση μετώπου της τάξης των 75ο.  

Σ’ ολόκληρο το τμήμα του λατομικού χώρου πρόκειται  να  διανοιχτούν  συνολικά  12  

βαθμίδες εκμετάλλευσης  με  την  υψηλότερη  να  βρίσκεται  στο  υψόμετρο  δαπέδου των 

+308 μέτρων και  την  τελική πλατεία να διαμορφώνεται σε υψόμετρο δαπέδου +176 μέτρων.  

Το ύψος των βαθμίδων εκμετάλλευσης θα είναι έως 12μ.   

Οι  βαθμίδες  κατά  το  στάδιο  της  εξόρυξης  ή  σε  σημεία  όπου  κινούνται  οχήματα  

σε  αυτές  θα έχουν πλάτος 12 μ και το ύψος των μετώπων  θα είναι 6 μ.  

Η προσπέλαση στον λατομικό χώρο θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου  λατομικού 

δρόμου που διέρχεται από το νοτιοανατολικό όριο του λατομείου. Η εξόρυξη των όγκων είναι 

μηχανοποιημένη με την χρήση διατρητικού μηχανήματος και εκρηκτικών.  

Υπολογίστηκε  ότι  μέχρι  την  λήξη  της  εκμετάλλευσης  τα  βέβαια  αποθέματα    του 

λατομικού χώρου ανέρχονται σε 1.377.310 m³ από τα οποία με συντελεστή  αποληψιμότητας 
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95% θα προκύψουν 1.308.444,50 m³ εμπορεύσιμο ανθρακικό ασβέστιο σε μορφή διαφόρων 

κλασμάτων.   

Το σύνολο του εξορυσσόμενου υλικού θα επεξεργάζονται στην γειτονική μονάδα 

σπαστηροτριβείου του εκμεταλλευτή – νοτιοανατολικά του υπό μελέτη λατομικού χώρου.   

1.1β) Συνοδά / λοιπά βοηθητικά έργα  

Εντός του λατομείου δεν υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις 

του λατομείου (αποθήκη, γραφεία κ.λπ.) βρίσκονται στον χώρο που είναι εγκατεστημένη η 

μονάδα επεξεργασίας.  

1.2)    Το  έργο  κατατάσσεται  σύμφωνα  με  την  ΥΑ  1958/2012  (ΦΕΚ  Β΄21)  στην  Ομάδα  

5η : Εξορυκτικές και συναφείς  δραστηριότητες, κατηγορία Α2, Α/Α 3: εξόρυξη βιομηχανικών 

ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών.  

 

1.3) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στα έργα του Παραρτήματος Β.Ι. της ΚΥΑ 48963/2012 

(ΦΕΚ 2703/Β’/5-10-12).  

1.4)  Το  έργο  του  θέματος  δεν  υπάγεται  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ΚΥΑ  

54409/2632/2004  (Β 1931).  

1.5.) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 

376).  

1.6) Ο λατομικός χώρος αποτυπώνεται στον Χάρτη Περιοχής Μελέτης (Κλ. 1:5000)  

 

2.  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης  

Α) Ισχύει το υπ’ αρ. 25292/10.10.2003 (ΦΕΚ 1484 Β / 2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Β) Το έργο του θέματος, στο σύνολο του, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.  

  

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου  

Η εν θέματι έκταση, βρίσκεται εκτός των ζωνών του δικτύου Natura 2000 και εκτός των 

καταφυγίων άγριας ζωής, είναι δημόσια  έκταση,  με  κλίσεις  της  τάξης  του  45-65%,  σε  

υψόμετρο 175 – 322 μέτρων περίπου. Η βλάστηση που κυριαρχεί στην ευρύτερη περιοχή 

αποτελείται κυρίως από πλατύφυλλα δένδρα. 

 

3.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων για εξορυκτικές δραστηριότητες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι:  

Για την ατμόσφαιρα:  

 Για τους ρύπους: SO2, NO2, NOx, PM10 και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται 

στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125/Α/02)  

 Για  τους  ρύπους  CO  και  βενζόλιο  ισχύουν  τα  όρια  που  αναφέρονται  στην  

οδηγία 2000/69/ΕΚ.  
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Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων   

 Για  τις  εξορυκτικές  δραστηριότητες  ισχύουν  οι  οριακές  τιμές  στάθμης  θορύβου  

και δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011).  

 Για  σταθερές  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  ισχύει  το  Π.Δ.  1180/81(ΦΕΚ  

293/Α/81), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 65dB(Α) στο όριο της 

δραστηριότητας  

 Για  μηχανήματα  που  υπόκεινται  στις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  37393/2028/03(ΦΕΚ 

1418/Β/03)  «Περί  μέτρων  και  όρων  για  τις  εκπομπές  θορύβου  στο  περιβάλλον  

από εξοπλισμό  προς  χρήση  σε  εξωτερικούς  χώρους»,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  

σε  αυτή όρια θορύβου.  

3.  ΟΡΟΙ,  ΜΕΤΡΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΙ  ΝΑ  ΛΗΦΘΟΥΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.  

3.1 Γενικές ρυθμίσεις  

1.  Ο  φορέας  του  έργου  ως  και  πας  κατά  νόμο  υπόχρεος  φέρει  ακέραιη  την  ευθύνη  

για  την τήρηση  των  περιβαλλοντικών  όρων,  μέτρων  και  περιορισμών  που  επιβάλλονται  

με  την απόφαση (ΑΕΠΟ).  

2.  Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση 

της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την 

απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή.  

3.  Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 

αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

3.2 Φάση λειτουργίας του έργου  

Η  αποκατάσταση  ολόκληρου  του  χώρου  επέμβασης  να  γίνει  σύμφωνα  με  την  μελέτη  

του άρθρου 45 του Ν.998/79 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, 

που συνοδεύει την παρούσα και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους παρακάτω όρους:                                         

 Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και 

ενέργειας.  

4.  Να  γίνεται  συλλογή  ανακύκλωση  του  χρησιμοποιούμενου  νερού  κατά  την  

παραγωγική διαδικασία  

5.  Απαγορεύεται  η  απόληψη  φυτικής  γης  από  ρέματα,  χείμαρρους  και  δασικού  

χαρακτήρα εκτάσεις.   

6.  Να μην υπάρχουν εγκαταστάσεις φωτισμού και οι όποιες εργασίες να ολοκληρώνονται 

κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

7.  Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην γίνει καμία επέμβαση ή απόθεση στείρων στα ρέματα που 

υπάρχουν στην περιοχή και να  μην  γίνουν  επεμβάσεις  σε  αυτά,  που  να  αλλάξουν  τα 

χαρακτηριστικά τους.  

8.  Να  γίνει  συλλογή  και  διαφύλαξη  του  όποιου  εδαφικού  υλικού  υπάρχει  έτσι  ώστε  

να χρησιμοποιηθεί  κατά  την  αποκατάσταση.  Την  επιπλέον  ποσότητα  εδαφικού  υλικού  

θα πρέπει ο εκμεταλλευτής να την προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση 

της θα γίνει σε πάχος τουλάχιστον 0,50μ.  

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των λυμάτων και αποβλήτων.  
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9. α) Τα στερεά  απόβλητα  που  μπορεί  να  προέρχονται  από  την  χρήση-αντικατάσταση 

αναλώσιμων  υλικών  που  εμπίπτουν  στην  εναλλακτική  διαχείριση,  όπως  ελαστικά  των 

τροχοφόρων  οχημάτων,  οι  χρησιμοποιημένες  ηλεκτρικές  στήλες  και  συσσωρευτές,  τα 

υλικά συσκευασίας των αναλωσίμων κ.λπ., θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται για 

ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2939/01 και τα κατ΄ 

επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ.)  

β)  Τα  μη  επικίνδυνα  στερεά  απόβλητα  (παλιά  ανταλλακτικά,  μηχανήματα  κλπ)  να  

συλλέγονται και να απομακρύνονται. Η διάθεσή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/05(ΦΕΚ1909/Β).  

γ) Οι συλλέκτες – μεταφορείς που θα παραλαμβάνουν τα παραπάνω απόβλητα θα πρέπει 

να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

δ) Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους 

και  να  διατίθενται  σε  εταιρείες  οι  οποίες  διαθέτουν  σχετική  άδεια  για  την  διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383/Β/06)   

10. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται με 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος.  

11. Τα εξορυκτικά απόβλητα του λατομικού χώρου σύμφωνα με το Σ.Δ.Α.  θεωρούνται 

αδρανή υλικά και μη ρυπανθέν χώμα και ταξινομούνται στην κατηγορία 01 ως απόβλητα από 

την εκσκαφή ορυκτών και στην κατηγορία 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που 

δεν περιέχουν μέταλλα.  

12. Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων βιομηχανικού ορυκτού δεν ταξινομούνται ως εγκαταστάσεις  

αποβλήτων κατηγορίας Α.  

13. Για το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων και για την μετά το κλείσιμο φάση ισχύουν 

και να τηρηθούν οι οικείες διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/09.  

14. Η αποκατάσταση των χώρων επέμβασης θα γίνει σύμφωνα και με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων. Η αποκατάσταση αφορά το σύνολο της έκτασης στην οποία έχουν 

γίνει επεμβάσεις.   

15. Να  γίνει  συλλογή  και  διαφύλαξη  του  όποιου  εδαφικού  υλικού  υπάρχει  έτσι  ώστε  

να χρησιμοποιηθεί  κατά  την  αποκατάσταση.  Την  επιπλέον  ποσότητα  εδαφικού  υλικού  

θα πρέπει ο εκμεταλλευτής να την προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση 

της θα γίνει σε πάχος τουλάχιστον 0,50μ.  

16. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον τρόπο απόθεσης και διαχείρισης των  παραγόμενων 

στείρων. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να αποφεύγονται  πιθανές 

κατολισθήσεις που θα έχουν σαν συνέπεια κλείσιμο ρεμάτων, την καταστροφή του οδικού 

δικτύου ή την πρόκληση  υπέρμετρης  οπτικής  ρύπανσης.  Η  εναπόθεση  των στείρων να 

γίνεται  κατά  τέτοιο τρόπο  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  σταδιακή  αποκατάσταση του χώρου 

επέμβασης, ενώ πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να  συγκρατηθούν εντός του 

αδειοδοτημένου χώρου.  

17. Το σύνολο της παραγωγής θα επεξεργάζεται στην παρακείμενη μονάδα 

σπαστηροτριβείου. Τυχόν απόθεση στείρων να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

επηρεαστούν τυχόν ρέματα.   

18. Δεν θα υπάρχουν αποθέσεις στείρων υλικών στο χώρο του λατομείου.  

19. Οι βαθμίδες, να παρουσιάζουν ελαφρά κλήση 2-5% προς τα έσω, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η επιφανειακή διάβρωση αυτών και με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό ανάγλυφο 

που θα δημιουργηθεί να εντάσσεται ομαλά στο ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής.  
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20. Απαγορεύεται  ο  ενταφιασμός  μαζί  με  τα  παραγόμενα  στείρα  υλικά  άλλων  

αποβλήτων, προερχόμενων από την λειτουργία του λατομείου, ανεξαρτήτως της 

κατηγοριοποίησης τους.  

21. Απαγορεύεται  η  επισκευή  ή  συντήρηση  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  στον  χώρο  

του λατομείου,  για  την  αποφυγή  της  ρύπανσης  του  εδάφους  με  ορυκτέλαια.  Η  αλλαγή  

των μεταχειρισμένων  ορυκτέλαιων  να  γίνεται  σε  συγκεκριμένο  χώρο,  στον  οποίο  να  

υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο 

συλλογής των διαρροών.  Η  διαχείριση  των  χρησιμοποιημένων  ορυκτέλαιων  να  γίνεται  

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64/Α/04).  

22. Απαγορεύεται η καύση κάθε μορφής υλικών και ιδιαίτερα ελαστικών ή πλαστικών υλικών 

που είναι δυνατό να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.  

Όροι,  μέτρα  και  περιορισμοί  για  τον  περιορισμό  των  εκπομπών  στην  ατμόσφαιρα,  των 

δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

23. Για  την  αντιμετώπιση  της  παραγόμενης  σκόνης  πρέπει  να  γίνεται  συχνή  διαβροχή  

των δρόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  

24. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι 

χαμηλή.  

25. Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης 

από τα  οποία  θα  προκύπτει  η  τακτική  τους  συντήρηση  και  τα  οποία  θα  είναι  διαθέσιμα  

προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα 

σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους.  

26. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή 

και ανεμπόδιστη διέλευση των οχημάτων.   

27. Να  ακολουθείται  πρόγραμμα  ρύθμισης  και  επιμελούς  συντήρησης  των  κινητήρων  

των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται.   

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.  

28. Για  την  άσκηση  της  εν  θέματι  δραστηριότητας  να  τηρηθούν  τα  προβλεπόμενα  από  

τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.  

29. Η  οποιαδήποτε  φθορά  δασικής  και  γενικότερα  φυτικής   βλάστησης  να  περιοριστεί  

στην ελάχιστη δυνατή.   

30. Για την υλοτομία των δένδρων απαιτείται άδεια από την οικεία Δασική Αρχή στην οποία 

θα αναφέρεται και ο τρόπος διάθεσης των δασικών προϊόντων.  

31. Θα  πρέπει  ο  λατομικός  χώρος  να είναι οριοθετημένος  με  μόνιμα  και  σταθερά  

ορόσημα, σύμφωνα και με τις συντεταγμένες που δηλώνονται στο χάρτη περιοχής μελέτης 

που συνοδεύει την παρούσα.  

32. Να διατηρηθεί  η περιμετρική ζώνη ασφαλείας πλάτους 8 μέτρων.  

33. Να  διατηρηθεί  η  υπάρχουσα  δασική  βλάστηση  στην  περιμετρική  ζώνη  ασφαλείας  

των  8 μέτρων ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα και την πράσινη ζώνη.  

34. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του λατομείου να έχουν 

πρόχειρο χαρακτήρα.  

35. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται 

όσα  από  αυτά για  οποιοδήποτε  λόγο  καταστρέφονται,  μέχρι  να  έχουν  την  δυνατότητα  

να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Η συντήρηση των φυτών θα γίνει με ευθύνη της εταιρείας 

για τρία  τουλάχιστον  χρόνια  μετά  τη  λήξη  της  παραγωγικής  δραστηριότητας. Σε  
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περίπτωση αποτυχίας  της  φύτευσης,  να  γίνονται  συμπληρωματικές  φυτεύσεις  και  

ανάλογα  να επεκτείνεται  και  το  χρονικό  διάστημα  της  συντήρησης  των  φυτών  έτσι  

ώστε  το  ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 90%.   

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας.  

36. Ο λατομικός χώρος να είναι περιφραγμένος σύμφωνα με το άρθρο 86 του ΚΜΛΕ.  

37. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου  

όλα τα  απαραίτητα  προληπτικά  και  κατασταλτικά  μέτρα  πυροπροστασίας,  σύμφωνα  με  

τις υποδείξεις  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  για  την  αποφυγή  πρόκλησης  πυρκαγιάς  

ή επέκτασης αυτής στις όμορες δασικές εκτάσεις.  

38. Απαγορεύεται  η  χρήση  διαρρηκτικών εκρηκτικών  κατά  την  εξόρυξη,  εκτός  των  

περιπτώσεων  και  με  τις προϋποθέσεις  που  θα  προβλέπονται  στην  απόφαση  έγκρισης  

της  τεχνικής  μελέτης εκμετάλλευσης.   

39. Ο  μισθωτής  του  λατομείου  να  μεριμνήσει  για  την  προμήθεια  φυτικής  γης  και  το  

κόστος αγοράς θα προστεθεί στο περιβαλλοντικό κόστος αποκατάστασης του χώρου.   

40. Σε  περίπτωση  εντοπισμού  αρχαιοτήτων,  οι  εργασίες  να  διακοπούν  αμέσως  και  να 

ακολουθήσει  σωστική  ανασκαφική  έρευνα  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες,  από  τα 

αποτελέσματα  της  οποία  θα  εξαρτηθεί  η  τελική  έγκριση  από  πλευράς  Υ.ΠΟ.Τ.,  κατόπιν 

γνωμοδότησης των αρμοδίων Οργάνων του.  

41. Εφόσον η έκταση των εκσκαφικών εργασιών επιβάλει την παρακολούθησή τους πέραν 

της μιας  εβδομάδος,  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  δαπάνη  από  τις  πιστώσεις  του  έργου  

για  την πρόσληψη αρχαιολόγου, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εκσκαφικές εργασίες.  

3.3) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου.  

42. Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται 

μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να 

είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά το τέλος της.  

43. Θα διανοιχθούν λάκκοι φύτευσης διαστάσεων 0,5μ.Χ0,5μ.Χ0,5μ.   

44. Στα δάπεδα των βαθμίδων εκμετάλλευσης θα φυτευτεί χαλέπιος πεύκη σε τριγωνικό 

φυτευτικό σύνδεσμο 3,5Χ3,5 και σπάρτο.  

45. Στην πλατεία λατομείου θα φυτευτεί ψευδακακία σε τριγωνικό φυτευτικό σύνδεσμο 

3,5Χ3,5.  

46. Για την αναχλόαση του συνόλου της επιφάνειας να εφαρμοστεί η μέθοδος της 

υδροσποράς με μείγμα σπόρων από ενδημικά είδη αγροστωδών και ψυχανθών.    

47. Πριν τη φύτευση θα προηγηθεί η διάστρωση των τελικών επιφανειών με στείρα υλικά 

πάχους 1 μέτρου.   

48.  Θα διενεργούνται έξι (6) ποτίσματα συνολικά κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 

κατά το 1ο έτος και το 2ο έτος της φύτευσης 

49.  Θα διενεργούνται δύο (2) σκαλίσματα συνολικά κατά το πρώτο και το δεύτερο έτος.     

3.4) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος  

50. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από  διαρροές ορυκτελαίων,  καυσίμων 

κλπ.,  (κατά  τη  φάση  κατασκευής)  θα  πρέπει  να  έχει  προβλεφθεί  η  ύπαρξη  και  χρήση 

κατάλληλων προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι κ.α.     

3.5) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες 

εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.  

51. Δεν επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, μέτρων  και  περιορισμών, 

καθόσον ο λατομικός χώρος δεν βρίσκεται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.  
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3.6) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις.  

52.  Στην  αρχή  κάθε  έτους  (Ιανουάριος)  αρχής  γενομένης  ένα  έτος  μετά  την  έκδοση  

της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου –δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει 

στην Υπηρεσία  μας  και  στην  Δ/νση  Περιβαλλοντικού  Σχεδιασμού  του  Υ.Π.ΕΝ.  

ενημερωτική έκθεση  σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  της  παρακολούθησης  και  των  ελέγχων  

των εξορυκτικών  αποβλήτων , που  είναι  υπόχρεος  να  διενεργεί  σύμφωνα  με  την  κείμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και έκθεση με τα 

στοιχεία για τα απόβλητα εξόρυξης που παρήγαγε η διαχειρίσθηκε κατά τον προηγούμενο 

χρόνο.   

13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Δεν υπάρχουν εξειδικευμένες μελέτες. 

13.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ. 

Δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα ώστε να απαιτηθεί ιδιαίτερη επίλυσή τους. 

14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Παρατίθεται φωτογραφίες και αεροφωτογραφία (GoogleEarth) της περιοχής του έργου. 

 

15. ΧΑΡΤΕΣ  ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Χάρτες 

► Εντός κειμένου 

Απόσπασμα χάρτη προσανατολισμού. 

Απόσπασμα χάρτη GoogleEarth. 

Απόσπασμα χάρτη χρήσεων και κάλυψης γης. 

Απόσπασμα χάρτη βλάστησης Ελλάδας. 

Απόσπασμα χάρτη ενδιάμεσης κατάστασης. 

Απόσπασμα χάρτη τελικής κατάστασης. 

Γεωτεκτονικές ζώνες Ελλάδας. 

Στρωματογραφική στήλη ευρύτερης περιοχής. 

Απόσπασμα Γεωλογικού χάρτη (φύλλο Γόννοι). 

Απόσπασμα χάρτη προστατευόμενων περιοχών. 

Καλύψεις γης (CORINE). 

Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα ΥΔ08. 

Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΥΔ08. 

Απόσπασμα Υδρολιθολογικού χάρτη Ελλάδας. 

Απόσπασμα χάρτη εδαφικών ενώσεων. 
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► Εκτός κειμένου 

Χάρτης Νο.1  «Χάρτης κλίσεων και αναγλύφου» (κλ. 1:5.000) 

Χάρτης Νο.2  «Χάρτης αρχικής κατάστασης» (κλ. 1:2.000) 

Χάρτης Νο.3  «Χάρτης ενδιάμεσης κατάστασης» (κλ. 1:2.000) 

Χάρτης Νο.4 «Χάρτης τελικής κατάστασης» (κλ. 1:2.000) 

Χάρτης Νο.5 «Χάρτης φυτεύσεων» (κλ. 1:2.000) 

Χάρτης Νο.6 «Χάρτης χρονικής προτεραιότητας αποκατάστασης» (κλ. 1:2.000) 

Χάρτης Νο.7 «Χάρτης γεωλογικός – τομή» (κλ. 1:5.000) 

Χάρτης Νο.8 «Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης» (κλ. 1:50.000) 

Χάρτης Νο.9 «Χάρτης προστατευόμενων περιοχών» (κλ. 1:50.000) 

Τοπογραφικό διάγραμμα χώρου βαθμίδων εκμετάλλευσης – διέλευσης κεντρικής 

οδού πρόσβασης κλίμακας (κλ. 1:2.000) 

Τομές εκμετάλλευσης (κλ. 1:1.500)  

Τομές φυτεύσεων (κλ. 1:1.500) 

Χάρτης προσανατολισμού (κλ. 1:50.000) 

Γεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής (κλ.1:25.000) 

Υδρολιθολογικός χάρτης  (κλ. 1:350.000) 

Χάρτης εδαφικών ενώσεων 

Χάρτης περιοχής μελέτης  (κλ. 1:5.000) 
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16. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
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Γεωλόγος 
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