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2.  ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Η εν λόγω δραστηριότητα  αφορά  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  λατομείου 

βιομηχανικού ορυκτού βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου του 

Δήμου Τυρνάβου στην Π.Ε. Λάρισας. Η θέση του έργου βρίσκεται στην τοποθεσία με το 

τοπωνύμιο «Κριτήρι» της  Δημοτικής  Ενότητας  Τυρνάβου του  Δήμου  Τυρνάβου  της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

  Σκοπός του έργου είναι η εξόρυξη και εκμετάλλευση του ασβεστιτικού κοιτάσματος 

που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κριτήρι και Τυρνάβου. 

  Το  γήπεδο  εγκατάστασης  του  λατομικού χώρου, εμβαδού 45.821,75 m2 βρίσκεται 

σε χερσολιβαδική περιοχή βορειοδυτικά του οικισμού του Κριτήρι του  Δήμου  Τυρνάβου.  

Τα όρια του λατομικού χώρου αποτυπώνονται  στον χάρτη περιοχής μελέτης που 

συνοδεύει την Μ.Π.Ε.  

  Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου είναι οι εξής:   

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 

 

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.  
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Αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητας είναι η εκμετάλλευση του κοιτάσματος 

βιομηχανικού ορυκτού στην περιοχή της Δ.Κ. Τυρνάβου. 

 

Μέγεθος 

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

εργασίες εκμετάλλευσης έχει εμβαδόν  45.821,75τ.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 1.325 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. 
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2.1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ . 

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 

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, 
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+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). 

 

2.1.2. 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 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. 
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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. 

 

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 
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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. 
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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 

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. 

2.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΌΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 

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. 

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

επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Natura 2000 τον Φεβρουάριο 2018. Οι 
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πλησιέστερες περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι οι ζώνες GR1420013 και 

GR1420014 σε απόσταση 1,8 km νότια και 9,7 km βορειοδυτικά αντίστοιχα του έργου. 

2.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 

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 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  

 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

(1): ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, (2): ΕΝΤΑΣΗ, (3): ΔΙΑΡΚΕΙΑ, (4): ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ,   

(5): ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

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  

- - - - - - 

 

2.4. ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ  – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα  για  την ενσωμάτωση  της  περιβαλλοντικής  

διάστασης  στο  σχεδιασμό  του έργου/δραστηριότητας και γενικότερα για την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του εξεταζόμενου 

έργου οφείλονται κυρίως στην απόληψη του ασβεστιτικού ορυκτού, στις αέριες  εκπομπές  

λόγω  της λειτουργίας των κινητών μηχανημάτων κατά την εξόρυξη και την επεξεργασία του 

κοιτάσματος στο γειτονικό σπαστηροτριβείο της εταιρείας και λιγότερο στην  παραγωγή  

υγρών και στερεών αποβλήτων και στις εκπομπές θορύβου.   

Τα κυριότερα μέτρα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Φυτεύσεις σε όλο το χώρο επέμβασης (βαθμίδες εκμετάλλευσης και πλατεία του 

λατομείου) με κατάλληλα φυτάρια ώστε να επανέλθει, όσο το δυνατόν, η βλάστηση που 

θα απομακρυνθεί από το χώρο κατά τις εργασίες εξόρυξης. Οι φυτεύσεις αυτές θα 

συμβάλλουν ακόμη στην μείωση της οπτικής ρύπανσης του χώρου καθώς και στη 

μείωση της τυχόν διάβρωσης από τα όμβρια ύδατα. 
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 ΤΗΛ.: 2492024304 

 

 Συλλογή υγρών αποβλήτων τόσο από τις εργασίες του λατομείου όσο και από λύματα 

αστικού τύπου σε ειδικούς κλειστούς περιέκτες και διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες 

εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων. 

 Συλλογή στερεών αποβλήτων τόσο από τις εργασίες του λατομείου για τη συντήρηση 

των μηχανημάτων όσο και από λύματα αστικού τύπου σε ειδικούς κλειστούς περιέκτες 

και διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων. 

 Τακτική συντήρηση των μηχανημάτων του έργου ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η αέρια 

ρύπανση και ο παραγόμενος θόρυβος που αυτά προκαλούν. 

2.5. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Η εταιρεία με την επένδυσή της αυτή, συμβάλλει:  

 Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στο 

λατομικό χώρο. 

 Στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και  της οικονομικής δραστηριότητας αλλά 

εισροή εσόδων στο ταμείο του Δήμου από τα μισθώματα του λατομείου. 

 Στην εξόρυξη και αξιοποίηση φυσικού ορυκτού πόρου με σημαντικά οφέλη σε εθνικό 

επίπεδο αφού συμβάλλει στην αύξηση του εγχώριου και εθνικού προϊόντος καθώς 

το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του λατομείου θα εξάγεται.  

2.6. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της ΜΠΕ του εν λόγω έργου εξετάστηκαν εναλλακτικές 

λύσεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7 της ΜΠΕ. Μεταξύ αυτών των λύσεων υπήρξαν: 

 Η μηδενική λύση, 

 Η ανεύρεση νέου χώρου, 

 Η εκμετάλλευση του χώρου με χρήση ερπυστριοφόρου μηχανήματος βαρέως τύπου 

Α. Η προτεινόμενη μέθοδος για την εκμετάλλευση του χώρου  υπερτερεί έναντι των άλλων 

για τους εξής λόγους: 

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 δεν απαιτούνται πρόσθετες 

εργασίες για την ασφάλεια του έργου.  



Μη Τεχνική Περίληψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού 

στη θέση «Κριτήρι»  στην περιοχή Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ. 

 

Σελίδα 14 από 15 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος Λάρισας            

 ΤΗΛ.: 2492024304 

 

 

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

του παραγόμενου όγκου επεξεργάζεται στο χώρο του σπαστηροτριβείου. 

 

Γ. Γενικότερα η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου 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. 

 

 

 

 



Μη Τεχνική Περίληψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση «Κριτήρι»  στην περιοχή Δ.Κ. Τυρνάβου του 

Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ. 

 

Σελίδα 15 από 15 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος Λάρισας            

 ΤΗΛ.: 2492024304 
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