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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                                           
Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων                               

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 (ΦΕΚ/Β/2076/25-9-2009) 
και την Υ.Α. 170225 (ΦΕΚ 135 Β’/27-01-2014) του άρθρου 11 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 

209 Α’ /21-09-2011) 

 

Σκοπός του παρόντος Σχεδίου είναι ο καθορισμός  μέτρων, όρων, διαδικασιών και 

κατευθύνσεων για την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξορυκτικής 

βιομηχανίας, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η πρόληψη ή η μείωση παντός είδους 

δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην 

πανίδα, στη χλωρίδα, και στο τοπίο, καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την 

δημόσια υγεία. Για την εκπόνηση του παρόντος έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο της 

περιβαλλοντικής και λατομικής νομοθεσίας, ιδία δε της νομοθεσίας περί διαχειρίσεως 

αποβλήτων (όπως ο πλήρης κατάλογος της εθνικής νομοθεσίας που εκδόθηκε σε 

συμμόρφωση με κοινοτικές οδηγίες και των Κανονισμών (ΕΚ) που εκδόθηκαν δυνάμει της 

συνθήκης ΕΚ, διαλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ενότητας Παραρτημάτων Α΄ του ν. 

4042/2012).  

Σύμφωνα με την  παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

39624/2209/Ε103/25-9-2009 όπου γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006  Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Απόβλητο » είναι κάθε 

ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή σε μορφή ιλύος, η (το) οποία (ο) 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 του Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός κατάλογος 

Αποβλήτων) και η (το) οποία (ο) ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει. Οι κωδικοί αποβλήτων ταυτοποιήθηκαν με τους διαλαμβανόμενους στον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ της Επιτροπής ΕΚ και ειδικότερα  με τους διαλαμβανόμενους στο κεφάλαιο 

01 του καταλόγου (01 Απόβλητα που προκύπτουν από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες 

λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών).  

Τα απόβλητα που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο είναι  στερεά αντικείμενα τα οποία 

χαρακτηρίζονται παρακάτω ως «αδρανή» και αντιμετωπίζονται αναλυτικά με κάθε 

λεπτομέρεια. 
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Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) 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) και 

αφορά σε λατομείο βιομηχανικού ορυκτού έκτασης 45.821,75τ.μ. που βρίσκεται στη θέση 

«Κριτήρι» της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου. Το παρόν εκπονείται από το μικτό 

φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».    

 

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' 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

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 

Πίνακας 1. Συντεταγμένες κορυφών λατομικού χώρου. 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η θέση του λατομικού χώρου σε σχέση με τους 

γειτονικούς οικισμούς. 
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Εικόνα 1. Αεροφωτογραφία GoogleEarth 
 

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

στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, δασοδιοικητικά στη Δ/νση Δασών Λάρισας. Η έκταση 

του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 45.821,75m2 .  

Γενικός στόχος είναι η ορθολογική διαχείριση των μελλοντικών στείρων τα οποία 

πρόκειται να παραχθούν κατά τη διάρκεια των εξορυκτικών εργασιών του λατομικού χώρου 

και αναλυτικότερα: 

 Η πρόληψη ή η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και των επιβλαβών τους 

επιπτώσεων, 

 Η προαγωγή της αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης  εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά ορθό, 

 Η εξασφάλιση ασφαλούς βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εναπόθεσης των 

εξορυκτικών αποβλήτων. 

 

6  km 

2,6  km 

1,1  km 
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1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
 

Στον υπό μελέτη λατομικό χώρο δεν θα γίνεται απόθεση στείρων καθώς το σύνολο 

των παραγόμενων προϊόντων θα επεξεργάζεται στην εγκατεστημένη μονάδα 

σπαστηροτριβείου που διαθέτει η εταιρία στην περιοχή. Ένα τμήμα μόνο των εξορυκτικών 

αποβλήτων (που θα παράγεται στην εν λόγω μονάδα) θα χρησιμοποιηθεί για την 

αποκατάσταση του χώρου. Συνεπώς, βάσει της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 δεν 

απαιτείται εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων κατηγορίας Α αφού: 

 
1. Βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το 

παρόν ή το μελλοντικό μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι ΔΕΝ θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού 

αποβλήτων ή η ρήξη φράγματος καθώς δεν θα υπάρχουν αποθέσεις με εξορυκτικά 

απόβλητα στο χώρο του έργου.  

 

2. ΔΕΝ περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 

13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

 

3. ΔΕΝ περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο 

πλαίσιο της υπ' αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β’ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ' αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β’ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

 

 Σημειώνουμε ότι τα εξορυκτικά απόβλητα, όπως αναλύεται σε επόμενες 

παραγράφους, αποτελούνται από τεμάχια του μητρικού υλικού (ασβεστιτικού πετρώματος) 

και μικρές ποσότητες φυτικής γης τα οποία δεν έχουν υποστεί κανενός είδους χημική 

επεξεργασία. 
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  
Τα απόβλητα του λατομείου θα αποτελούνται από: 

Α)  Ποικίλων διαστάσεων λατύπες του μητρικού ασβεστιτικού πετρώματος που δεν 

μπορούν άμεσα να αποτελέσουν αντικείμενα εκμετάλλευσης   και 

Β) μικρές ποσότητες χώματος – γαιώδες υλικό που μπορεί να εξορύσσονται από τη 

μητρική θέση του κοιτάσματος  

 που ταξινομούνται στην κατηγορία ΕΚΑ 01 01 02 «Απόβλητα από την εκσκαφή 

ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα» 

2.1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. 

Όπως φαίνεται και στον γεωλογικό χάρτη κλίμακας 1:5.000 (στο τέλος του παρόντος 

σχεδίου) 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-discidae 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 



Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση «Κριτήρι» της Δ.Κ. 

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

 

Σελίδα 9 από 49 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 4ο χλμ. Τυρνάβου - Ελασσόνας, 401 00 Τύρναβος Λάρισας , ΤΗΛ. 2492024304 

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). 

 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). 

 

Εικόνα 2. Απόσπασμα Γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (φύλλο Γόννοι). 
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Εικόνα 3. Στρωματογραφική στήλη ευρύτερης περιοχής (φύλλο Γόννοι) 

 
 

Όσον αφορά στις ποσότητες χώματος – γαιώδη υλικά πρέπει να σημειώσουμε ότι:  

Τα γαιώδη υλικά που εξορύσσονται κατά την παραγωγική διαδικασία στο χώρο του 

λατομείου είναι ουσιαστικά αργιλόχωμα που υπάρχει επιφανειακά του μητρικού 

κοιτάσματος αλλά και ως υλικό πλήρωσης στις ρωγμές και τα τυχόν κενά που υπάρχουν 

στο πέτρωμα.  

Το υλικό αυτό αποτελεί ουσιαστικά το αποτέλεσμα της επιφανειακής αποσάθρωσης 

του υποκείμενου πετρώματος. Τα γαιώδη αυτά υλικά συλλέγονται σε χωριστό χώρο στην 
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τελική πλατεία του λατομείου ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα στην αποκατάσταση του 

χώρου.  

2.2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Έχουν γίνει οι δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του 

ασβεστολιθικού πετρώματος της ευρύτερης περιοχής αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι 

σχετικές δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των αποβλήτων.  

Τα απόβλητα θα αποτελούνται από γωνιώδη τεμάχια του ασβεστιτικού πετρώματος 

μικρών διαστάσεων 0 - 28  χιλιοστά. Η μόνη διαδικασία εναπόθεσης των στείρων 

περιλαμβάνει τη διάστρωση των τελικών επιφανειών (δάπεδα βαθμίδων και τελικής 

πλατείας) ώστε να είναι δυνατή κατόπιν η φύτευση για την αποκατάσταση του λατομικού 

χώρου. Επισημαίνεται ότι στον λατομικό χώρο πρόκειται να διανοιχτούν βαθμίδες 

εκμετάλλευσης σε ολόκληρο το τμήμα του χώρου όπως φαίνεται και στην παρακάτω 

εικόνα. 
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Εικόνα 4. Θέσεις βαθμίδων εκμετάλλευσης 

 

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.  

Με βάση τις παραπάνω αναλύσεις φαίνεται, από την χημική του σύσταση, ότι πρόκειται για 

ένα ασβεστόλιθο όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας. 
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Πίνακας 2. Πίνακας χημικής σύστασης για το πέτρωμα της περιοχής. 

 

Ο συντελεστής επιπλήσματος των αποβλήτων εκτιμούμε ότι θα είναι της τάξης του 

1,40. Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική πυκνότητα του εξορυσσόμενου υλικού (2,63 tn/m3) 

μπορούμε να προσδιορίσουμε την πυκνότητα των αποβλήτων σε d=1,879 tn/m3 

(2.630/1,40). 

Τα απόβλητα δεν παρουσιάζουν πλαστικότητα και η παρουσία αργιλικού κλάσματος 

(μέγεθος κόκκων <2μm) είναι πρακτικώς μηδενική αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του 

χώματος θα συλλέγεται χωριστά ώστε να χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της αποκατάστασης.  

2.3. ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Τα απόβλητα του λατομείου αποτελούνται από μικρά τεμάχια του μητρικού 

ασβεστιτικού  πετρώματος που η χημική και ορυκτολογική τους σύσταση δίνεται στις 

παρακάτω παραγράφους. 

 

2.3.1. ΧΗΜΙΚΗ – ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ. 

Η χημική σύσταση του συγκεκριμένου πετρώματος του λατομείου, σύμφωνα με τις 

αναλύσεις που πραγματοποίησε η εταιρία φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 3. Πίνακας χημικής – ορυκτολογικής ανάλυσης για το πέτρωμα  της περιοχής. 
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2.3.2. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ. 

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα του υπό εκμετάλλευση κοιτάσματος 

δείχνουν ότι στη χημική του σύσταση δεν περιλαμβάνονται βαρέα μέταλλα ή ιχνοστοιχεία 

δυνητικά τοξικά όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4. Πίνακας ιχνοστοιχείων στη χημική σύσταση του πετρώματος  της περιοχής. 
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Όπως φαίνεται και από τη χημική και ορυκτολογική σύσταση των αποβλήτων στη 

σύστασή τους δεν περιλαμβάνονται βαρέα μέταλλα και θειούχες ενώσεις. 

2.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Σύμφωνα με την Απόφαση 2009/359/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 «για τη 

συμπλήρωση του ορισμού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 

παράγραφος 1 στοιχείο στ) της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας», τα 

απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας θεωρούνται αδρανή κατά την έννοια του άρθρου 3 

σημείο 3 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ εφόσον πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια, τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα: 

1. Τα απόβλητα δεν πρόκειται να υποστούν σημαντική αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου 

είδους σημαντική μεταβολή δυνάμενη να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία, 

2. Τα απόβλητα έχουν μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο με τη μορφή θειούχων ενώσεων 

0,1%, ή η μέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο με τη μορφή θειούχων 

ενώσεων είναι 1% και ο λόγος του δυναμικού εξουδετέρωσης προς το δυναμικό 

παραγωγής οξύτητας, όπως προσδιορίζεται με τη στατική δοκιμή prEN 15875 είναι 

μεγαλύτερος του 3, (τα εν λόγω απόβλητα δεν περιέχουν θειούχες ενώσεις) 

3. Τα απόβλητα δεν ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης και δεν καίγονται, 

4. Η περιεκτικότητα των αποβλήτων, όπως επίσης και του λεπτομερούς κλάσματος των 

αποβλήτων, σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 

υγεία και ειδικότερα σε As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn, είναι αρκούντως 

χαμηλή ώστε να συνεπάγεται ασήμαντο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για να θεωρείται αρκούντως χαμηλή ώστε να 

συνεπάγεται αμελητέο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η περιεκτικότητα 

στις ουσίες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εθνικές οριακές τιμές για περιοχές 

που χαρακτηρίζονται ως μη ρυπασμένες ή τα σχετικά εθνικά φυσικά επίπεδα 

υποβάθρου και 

5. Τα απόβλητα είναι πρακτικά απαλλαγμένα προϊόντων χρησιμοποιούμενων στην 

εξόρυξη ή την επεξεργασία, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή 

την ανθρώπινη υγεία. 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα απόβλητα του λατομικού χώρου θα αποτελούνται 

από τεμάχια του ασβεστιτικού πετρώματος και επιφανειακό χώμα το οποίο εισχωρεί σε 

ρωγμές του μητρικού πετρώματος.  

Έτσι τα απόβλητα μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

 

► Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 (ΦΕΚ/Β/2076/25-9-

2009) 

Τα εξορυκτικά απόβλητα του λατομείου είναι ουσιαστικά: 

1) Αδρανή απόβλητα και 

2) Μη ρυπανθέν χώμα. 

 

► Σύμφωνα με την απόφαση 2000/532/ΕΚ τα απόβλητα του λατομείου εντάσσονται 

στους παρακάτω κωδικούς: 

- 01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 

2.5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΘΕΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Από τις εξορυκτικές εργασίες δεν θα παράγονται απόβλητα που να αποτίθενται στον 

λατομικό χώρο. Τα μόνα εξορυκτικά απόβλητα θα προέρχονται από την επεξεργασία του 

εξορυσσόμενου πετρώματος στην εγκατεστημένη μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας. Τα 

απόβλητα αυτά θα διαστρωθούν στις τελικές επιφάνειες του χώρου (βαθμίδες και τελική 

πλατεία) οι θέσεις των οποίων φαίνονται στον χάρτη «Χάρτης τελικής κατάστασης» που 

υποβάλλεται συνημμένα στο τέλος του παρόντος και στην παρακάτω εικόνα του παραπάνω 

χάρτη. 
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Εικόνα 5. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης Τελικής Κατάστασης». 

 

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). 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 κεκλιμένα  πρανή (γωνία πρανούς βαθμίδας 75ο ). 

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας υπολογισμού αποθεμάτων και στείρων υλικών του 
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λατομικού χώρου όπως προέκυψε στα πλαίσια εκπόνησης της Μελέτης Περιβάλλοντος του 

λατομείου. 

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 – στείρων εκμετάλλευσης . 

 

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. 
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Έτσι, τα εξορυκτικά στείρα 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 – εξορυκτικών αποβλήτων. 

Συνοπτικά: 

1. Τα εξορυκτικά απόβλητα θα μετατοπιστούν μόνο κατά τις διαδικασίες απόθεσής τους 

στο χώρο απόθεσης (διάστρωση τελικών επιφανειών) και χαρακτηρίζονται σταθερά 

υπό ατμοσφαιρικές/μετεωρολογικές συνθήκες επιφανείας. 

2. Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για την επεξεργασία της πρώτης ύλης αλλά 

γίνεται θραύση αυτής σε μικρότερα κομμάτια. Η θραύση θα γίνεται με τη χρήση 

μηχανικών μέσων – μονάδα σπαστηροτριβείου – και  τα απόβλητα που παράγονται 

είναι διαφόρων διαστάσεων, από μέγεθος χαλικιού ως και μεγαλύτερα μεγέθη. 

 

 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ. 
 

Τα απόβλητα που προκύπτουν παράγονται πρωτογενώς κατά τη διαδικασία 

εξόρυξης και δεν υφίστανται καμιά μετέπειτα επεξεργασία πλην της δευτερογενούς 

θραύσης σε τεμάχια μικρότερου μεγέθους. 

 

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής αποβλήτων: 

Τα εξορυκτικά απόβλητα που παράγονται στο χώρο του λατομείου είναι τα μη 

κατάλληλα προϊόντα για την επεξεργασία στη μονάδα σπαστηροτριβείου του ασβεστιτικού 

υλικού.    

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. 
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 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 

5. Επεξεργασία – θραύση και ταξινόμηση εξορυχθέντος πετρώματος 

 

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 
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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 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 13,2m 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=4,3m το ένα 

από το άλλο και σε απόσταση από το φρύδι του μετώπου V=3,7m. 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. 

 
 

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 

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 
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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. 

 
 

Φόρτωση- Μεταφορά 

Από το δάπεδο των βαθμίδων το εξορυχθέν υλικό 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 

του ασβεστολιθικού πετρώματος. 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 840 μέτρα για τα 

πλέον απομακρυσμένα σημεία.  

 

Επεξεργασία – θραύση και ταξινόμηση εξορυχθέντος υλικού 

Το εξορυχθέν υλικό που μεταφέρεται στον χώρο του σπαστηροτριβείου 

επεξεργάζεται στην εγκατεστημένη μονάδα και έτσι παράγονται τα τελικά προς πώληση 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χρήσεις (πλαστικά, χρώματα κ.λπ.). Όταν το 

προς επεξεργασία υλικό περιέχει μη κατάλληλο πέτρωμα (π.χ. χώμα, εδαφικό υλικό κ.λπ.) 

τότε από την επεξεργασία παράγεται υλικό που δεν μπορεί να πωληθεί και που αποτελεί το 

στείρο εξορυκτικό απόβλητο του λατομικού χώρου. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για τη 

διάστρωση των τελικών επιφανειών προκειμένου να ακολουθήσουν οι εργασίες 

αποκατάστασης. Η διαδικασία θραύσης και ταξινόμησης του εξορυχθέντος υλικού 

περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 
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3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε για την  επεξεργασία θα χρησιμοποιηθεί μηχάνημα 

επεξεργασίας, που ευρίσκεται εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο σε οδική απόσταση 

400 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. 

 

 

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 3 προϊόντα κοκκομέτριας 

αντιστοίχως 0-5mm, 5-8mm και 8-12mm.  

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 πωλείται ή θα διατίθεται για την αποκατάσταση του χώρου.  

 

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 
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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 

την κατανάλωση. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ.  
 

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. Οι κυριότερες αιτίες που θα μπορούσαν να  προσβάλλουν το 

περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τις εξορυκτικές εργασίες εντοπίζονται στην 

δημιουργία σκόνης και θορύβου. Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να 

μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο και 

μετά το κλείσιμο αυτής πρέπει να επισημάνουμε  τα παρακάτω: 

4.1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά τις εξορυκτικές εργασίες δεν δημιουργούνται σωροί ή βαθμίδες απόθεσης στείρων 

παρά μόνο γίνεται εναπόθεση των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων στις τελικές 

επιφάνειες του χώρου. Δεν υπάρχουν επιβαρυντικοί γεωλογικοί, υδρολογικοί, 

υδρογεωλογικοί, σεισμικοί ή γεωτεχνικοί παράγοντες στην εν λόγω περιοχή που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τις θέσεις αυτές.   

Συγκεκριμένα στην περιοχή του λατομείου: 

1. Όπως φαίνεται και στο απόσπασμα του υδρολιθολογικού, χάρτη που δίνεται σε 

επόμενη παράγραφο αλλά και στο τέλος του κειμένου, στην ευρύτερη περιοχή του 

λατομείου δεν υπάρχουν ενεργά σεισμικά ρήγματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον 

λατομικό χώρο με τη δημιουργία συνθηκών αστάθειας. 

    2. Όπως φαίνεται και στον χάρτη κλίσεων και αναγλύφου, που παρατίθεται στο τέλος του 

παρόντος σχεδίου, στη θέση του έργου δεν υπάρχουν ούτε ποτάμια συνεχούς ροής ούτε 

ρέματα περιοδικής ροής.  
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3. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2003) η ευρύτερη περιοχή 

του έργου ανήκει  σε ζώνη χαμηλής επικινδυνότητας. Αυτό φαίνεται τόσο στο χάρτη 

σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου και στον πίνακα κατάταξης των περιοχών 

σε ζώνες που ακολουθούν στις παρακάτω εικόνες. Έτσι δεν αναμένονται σεισμικά 

φαινόμενα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φαινόμενα αστάθειας στις θέσεις που θα 

γίνεται απόθεση στείρων.  

 

 

Εικόνα 6. Χάρτης και απόσπασμα πίνακα σεισμικής επικινδυνότητας. 
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Όπως φαίνεται από τις παραπάνω εικόνες η θέση του έργου κατατάσσεται στη ζώνη 

Ι με τιμή εδαφικής επιτάχυνσης 0,16 που είναι η ζώνη μικρότερης επικινδυνότητας. 

 

4. Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε μεγάλο βάθος. Σε αυτό συνηγορούν τόσο το 

υψόμετρο της εκμετάλλευσης αλλά και η φύση του πετρώματος (ασβεστιτικό πέτρωμα).  

Όπως φαίνεται και στο απόσπασμα του υδρολιθολογικού χάρτη η θέση του λατομικού 

χώρου βρίσκεται σε ανθρακικά πετρώματα που παρουσιάζουν γενικά έντονη 

καρστικοποίηση λόγω της χημικής διάβρωσής τους που διαφέρει σε ασβεστόλιθους και 

δολομίτες. Η μεγάλη επιφανειακή τους ανάπτυξη, η τεκτονική τους καταπόνηση, η 

λιθολογική τους σύσταση και η στρωματογραφική τους δομή συντελούν στην ανάπτυξη 

πορώδους ρωγμών και ασυνεχειών (δευτερογενές πορώδες) με αποτέλεσμα η 

υδροπερατότητα να είναι από μέτρια ως υψηλή. 

 

Εικόνα 7. Απόσπασμα χάρτη «Υδρολιθολογικός χάρτης». 
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5. Οι κλίσεις των δαπέδων των τελικών επιφανειών στα οποία θα γίνει εναπόθεση 

στείρων εξορυκτικών αποβλήτων θα είναι μικρές της τάξης του 3%  ώστε να είναι δυνατή 

κατόπιν η φύτευσή τους. 

 

4.1.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προτεινόμενη λύση: 

Από τις εξορυκτικές εργασίες δεν δημιουργούνται σωροί ή βαθμίδες απόθεσης 

στείρων παρά γίνεται μόνο διάστρωση εξορυκτικών αποβλήτων στις τελικές επιφάνειες του 

χώρου.  

 

Εναλλακτική λύση: 

Η μόνη εναλλακτική λύση είναι η μη εναπόθεση των αποβλήτων στις τελικές 

επιφάνειες και η συγκέντρωση του όγκου των αποβλήτων σε μια θέση στην τελική πλατεία 

του λατομείου. Αυτό όμως θα είχε ως επακόλουθο την μεταφορά από άλλη πηγή (άλλο 

λατομείο) μιας ποσότητας στείρων αδρανών αποβλήτων και τη διάστρωσή της στις τελικές 

επιφάνειες καθώς δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση φυτεύσεων αν δεν διαστρωθεί 

πρώτα υπόβαθρο ικανό ώστε να επιτύχουν οι φυτεύσεις με την εξάπλωση του ριζικού 

συστήματος των φυτών. 

4.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Τα απόβλητα του λατομείου θα διαστρώνονται  στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης 

και την τελική πλατεία του χώρου. Δεν δημιουργούνται επικίνδυνα υγρά απόβλητα από την 

έκπλυση των αποβλήτων καθώς το υλικό του υπόκειται στην έκπλυση είναι το μητρικό 

υλικό του χώρου. Η έκπλυση των αποβλήτων γίνεται μόνο από το νερό των βροχών. Έτσι 

τα υγρά απόβλητα από την έκπλυση των αποβλήτων αποτελούνται από το βρόχινο νερό 

και σωματίδια του ασβεστιτικού υλικού που ουσιαστικά είναι ασβεστίτης (CaCO3). 

Τα απόβλητα του λατομείου δεν θα αποθέτονται πλησίον ή σε κοίτες υδατορεμάτων 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα επιφανειακά ύδατα. Εξάλλου η χημική 

σύσταση των αποβλήτων, το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα και το υψόμετρο των 

βαθμίδων συντελεί ώστε να μην επηρεάζονται τα υπόγεια ύδατα. Μετά την αποκατάσταση 

των βαθμίδων εκμετάλλευσης με την κάλυψη με φυτική γη και τη δημιουργία φυτεύσεων θα 

ελαχιστοποιηθεί η έκλπυση των εξορυκτικών αποβλήτων.  
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4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Δεν τίθεται θέμα κατασκευής, διαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων 

αποβλήτων αφού δεν δημιουργούν ούτε σωροί ούτε βαθμίδες απόθεσης. 

4.4. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μετά το τέλος της εκμετάλλευσης οι βαθμίδες εκμετάλλευση και η τελική πλατεία του 

λατομείου θα διαμορφωθούν κατάλληλα με τη διάστρωση εξορυκτικών αποβλήτων, θα 

διαστρωθούν με φυτική γη και θα ακολουθήσει η φύτευση με κατάλληλα είδη. 

Θα χρησιμοποιηθούν χαλέπιος πεύκη, ψευδακακία και σπάρτο για την 

αποκατάσταση του λατομικού χώρου μετά το τέλος των εξορυκτικών εργασιών. Επίσης σε 

όλη την έκταση του λατομείου θα γίνει σπορά ψυχανθών. Αναλυτικά ο τρόπος 

αποκατάστασης δίνεται σε επόμενη παράγραφο. 

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 

τον φυτικού υποθέματος. Σημειώνουμε τέλος, ότι συχνή άρδευση με περιορισμένες 

ποσότητες νερού δημιουργεί επιπόλαιο ριζικό σύστημα. 

Οι τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης 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. 
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Σε επόμενη παράγραφο περιγράφεται ο τρόπος αποκατάστασης κάθε περιοχής του 

λατομείου.  

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

 
Δεν δημιουργούνται βαθμίδες απόθεσης ή σωροί στείρων εξορυκτικών αποβλήτων 

στον λατομικό χώρο και επομένως δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας και ελέγχου τέτοιου 

είδους εγκαταστάσεων.  

 

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

 

Κατά το κλείσιμο του λατομικού χώρου τα εξορυκτικά απόβλητα του λατομείου, τόσο  

τα στείρα όσο και η φυτική γη θα χρησιμοποιηθούν ώστε να αποκατασταθεί ο χώρος.  

 

Συγκεκριμένα: 

Η διαμόρφωση του χώρου εξόρυξης θα γίνει έτσι ώστε αφενός να εξυπηρετείται 

οικονομικά και τεχνικά η εκμετάλλευση στο λατομικό χώρο, αφ’ ετέρου η γενική μορφή της 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την κατά το δυνατό εύκολη αποκατάσταση στο λατομικό 

χώρο. Ολοσχερής εξάλειψη της βλάστησης υπάρχει στο χώρο που θα γίνει η εκμετάλλευση 

και η απόθεση των στείρων. Το φυσικό αυτό περιβάλλον, όσον αφορά την βλάστηση που 

υπάρχει, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί αυτούσια όπως ήταν αρχικά και για αυτό θα 

γίνουν τεχνικές φυτεύσεις με διάφορα είδη. Ο χώρος εξόρυξης περιλαμβάνει τις βαθμίδες 

εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων που θα διαμορφωθούν κατάλληλα για την 

αποκατάσταση. Η τελική διαμόρφωση του θα είναι αμφιθεατρική με βαθμίδες. 

Δεν προβλέπεται και από τεχνοοικονομικής άποψης δεν είναι εφικτή η ολοκληρωτική 

πλήρωση των κενών που θα δημιουργηθούν με υλικά που θα μεταφερθούν από άλλες 

θέσεις, θα γίνει μόνο μερική πλήρωση και διάστρωση των εξοφληθέντων βαθμίδων και της 

τελικής πλατείας που θα προκύψει μετά το πέρας της εκμετάλλευσης με στείρα και εδαφικό 

υλικό, για να είναι δυνατή η φύτευση δενδρυλλίων στο στάδιο της αποκατάστασης. Θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι θα γίνει πλήρωση με στείρα υλικά στις βαθμίδες εκμετάλλευσης του 

λατομικού χώρου. 
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Η φυτική γη που θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκμετάλλευσης, από την 

αποκάλυψη του κοιτάσματος, αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της αποκατάστασης. Αν 

δε συμβεί αυτό τότε θα μεταφερθούν ποσότητες φυτικής γης από γειτονικές περιοχές με 

ιδιόκτητα φορτηγά της εκμεταλλεύτριας εταιρείας. Η φυτική γη – γαιώδη υλικά θα 

αποτελέσει το υπόβαθρο της βλάστησης. Έτσι οι τελικές επιφάνειες (δάπεδα τελικών 

βαθμίδων, τελική πλατεία), αφού πρώτα επικαλυφθούν με στείρα υλικά, θα διαστρωθούν 

και με γαιώδη υλικά πάχους τουλάχιστον 50cm. 

Καλής ποιότητας φυτική γη θα απαιτηθεί για τους λάκκους φύτευσης των 

δενδρυλλίων, ώστε να διευκολύνεται το ρίζωμα τους το πρώτο διάστημα μετά την φύτευση. 

Η έλλειψη έργων υποδομής, οι φυσικοί  περιορισμοί  και η απόσταση του  λατομικού 

χώρου από πολιτιστικά κέντρα καθιστούν το γεγονός της χρησιμοποίησής του για άλλες 

χρήσεις εξαιρετικά σπάνιο. 

Βασική επιδίωξη της προσπάθειας για την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης 

είναι η αναδάσωση της έκτασης, χωρίς την κατά το μέτρο του δυνατού εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης. O μόνος τρόπος προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 

αποκατάσταση με φύτευση δασικών ειδών των τελικών επιφανειών. Αυτό προϋποθέτει: 

α) σωστή διαμόρφωση του χώρου και δημιουργία τελικής μορφής πρόσφορης για 

αποκατάσταση και  

β) φύτευση με είδη προσήκοντα στο οικολογικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής 

αλλά και αυθεντικά στις οριακές συνθήκες που δημιουργούνται κατά τη φύτευσή τους. Έτσι 

θα επιτευχθεί αφενός η εξαφάνιση ή έστω άμβλυνση του οπτικού αποτελέσματος της 

εκμετάλλευσης και αφετέρου περιορισμός στα φυσικά πλαίσια των διαβρώσεων - 

εκπλύσεων του εδάφους.  

Οι γεωμεταβολές που θα γίνουν στο χώρο εκμετάλλευσης είναι:  

α) Τεχνική βαθμίδωση 

β) Διάστρωση των στείρων της εξόρυξης σε βαθμίδες εξόρυξης 

γ) Απόθεση οργανικού χώματος σε διαταραγμένη από τις εκσκαφές επιφάνεια. 

Οι γεωμεταβολές που θα προκύψουν με το τέλος της εκμετάλλευσης μπορούμε να πούμε 

ότι δεν θα είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα θα έχουμε στο χώρο εξόρυξης που είναι 

βαθμιδωτός μια εκβάθυνση της αρχικής επιφάνειας. Κατά την διαμόρφωση των βαθμίδων 

θα δοθεί εσωτερική κλίση 2-3% προς δημιουργία λάκκου συντήρησης με σκοπό την 

συγκράτηση υγρασίας για την τροφοδότηση των φυτών της βλάστησης που θα 

εγκατασταθεί και για την αποφυγή αποπλύσεων. Η διάστρωση κατά το στάδιο της 
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αποκατάστασης του υλικού υπόβασης και του εδαφικού υλικού στη βαθμίδα εκμετάλλευσης 

δεν θα γίνει ομοιόμορφα. Έτσι προς το εσωτερικό του δαπέδου της βαθμίδας η στρώση της 

υπόβασης θα έχει μεγαλύτερο πάχος από ότι προς το εξωτερικό του δαπέδου (φρύδι). Με 

αυτό τον τρόπο θα συγκρατείται καλύτερα το υλικό, ενώ σε αυτό θα βοηθά και η εσωτερική 

κλίση του δαπέδου. 

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 σπάρτο (spartιum junceum). Είναι 

εδαφοσυγκρατικό και ανθεκτικό στη ξηρασία. Οι θαμνώσεις θα γίνουν, στα πρανή των 

δρόμων προσπέλασης σε τμήματα – άκρα του δαπέδου των τελικών επιφανειών. Οι 

φυτεύσεις που θα γίνουν τόσο στα πρανή των δρόμων προσπέλασης όσο και στις 

βαθμίδες εκμετάλλευσης. 

 γ) Για την αναδάσωση θα προτιμηθεί το είδος χαλέπιος πεύκη και ψευδακακία. Είναι 

φυτά λιτοδίαιτα με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα αναπτυσσόμενο σε ποικιλία εδαφών 

μέχρι αγόνων ξηρών και αβαθών. Θα φυτευτούν στο "πόδι" των μετώπων των κεντρικών 

τμημάτων των τελικών βαθμίδων εκμετάλλευσης, σε 2 σειρές. Επίσης θα φυτευτούν στο 

χώρο της τελικής πλατείας. 

Οι φυτευτικές περίοδοι θα είναι δύο: Νοέμβριος και Απρίλιος και κατά την διάρκεια 

αυτών θα φυτεύονται όσες βαθμίδες έχουν επιχωματωθεί. 

H επιλογή των δασοπονικών ειδών έγινε με βάση κριτήρια φυτοκοινωνιολογικά, 

βιολογικών απαιτήσεων και ανάλογα με την υπάρχουσα ιθαγενή βλάστηση 

προσαρμοσμένη στο κλιματεδαφικό περιβάλλον της περιοχής. 

Τα φυτάρια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μονοετή ή διετή, τα περισσότερα σε 

χαρτογλαστρίδια (paper ρots) ή σε σάκκους και λίγα θα είναι γυμνόριζα (πεύκη). 

H λίπανση που κρίνεται σε κάθε φυτό κατά τη διάρκεια της φύτευσης και θα φθάνει 

τα 200 γρ μικτού λιπάσματος 11-11-15 στη λεκάνη κάθε λάκκου μετά τη φύτευση και πριν 

από το πρώτο πότισμα. 

Ποτίσματα θα γίνουν το 1ο  και 2ο  καλοκαίρι, 3-4 φορές το χρόνο και με ποσότητα 

νερού 10-15 Kg ανά φυτό με βυτιοφόρο νερού. Σκαλίσματα θα γίνουν νωρίς την άνοιξη για 

την απομάκρυνση των ζιζανίων και τη διαμόρφωση της λεκάνης για τη συγκράτηση νερού 

και υγρασίας. 
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Ποτίσματα θα γίνουν το 1ο  και 2ο  καλοκαίρι, 3-4 φορές το χρόνο και με ποσότητα 

νερού 10-15 Kg ανά φυτό με βυτιοφόρο νερού. Σκαλίσματα θα γίνουν νωρίς την άνοιξη για 

την απομάκρυνση των ζιζανίων και τη διαμόρφωση της λεκάνης για τη συγκράτηση νερού 

και υγρασίας. 

H ασφαλέστερη μέθοδος είναι η φύτευση σε λάκκους. Οι λάκκοι θα έχουν μέσο 

βάθος και διάμετρο 30cm και θα ανοίγονται με φορητό βενζινοκίνητο τρυπάνι, ενώ ο 

φυτευτικός σύνδεσμος θα είναι 3,5X3,5 m. Οι φυτεύσεις θα γίνουν τόσο στις βαθμίδες 

εκμετάλλευσης όσο και στην τελική πλατεία. 

Οι θέσεις των φυτεύσεων φαίνονται στον χάρτη «Χάρτης φυτεύσεων» που 

επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος αλλά και στο απόσπασμα του εν λόγω χάρτη στην 

παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 8. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης φυτεύσεων». 
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7. ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.  
 

Ο χώρος του λατομείου βρίσκεται μακριά από ποτάμια ή λίμνες.  

Ο κυριότερος ποταμός είναι ο ποταμός Τιταρήσιος σε απόσταση μεγαλύτερη των 

3.800 μέτρων νότια – νοτιοανατολικά του λατομικού χώρου. Παρακάτω δίνεται απόσπασμα 

του χάρτη προσανατολισμού όπου φαίνεται ο λατομικός χώρος και τα κυριότερα ρέματα. 

 

Εικόνα 9. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης προσανατολισμού» (ΓΥΣ 1:50.000). 
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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.  

 

Εικόνα 10. Επιφανειακά υδατικά σώματα ΥΔ08. 

 
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 δίνονται 

στους παρακάτω πίνακες: 
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Θέση Σταθμού 

Ονομασία  Λάρισα (Larisa)  

Γ. Μήκος (Lon)  22,417  

Γ.Πλάτος (Lat)  39,65 

 Ύψος (Alt)  73m 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

 

 

Θερμοκρασία 
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Υγρασία 

 

 

Βροχόπτωση 
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Άνεμοι 

 

 

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα φαίνεται ότι δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα 

προβλήματα στην περιοχή του λατομικού χώρου. Από τα δεδομένα του μετεωρολογικού 

σταθμού φαίνεται ότι το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων ήταν 423,20 χιλ. 

Έτσι με βάση τα παραπάνω δεδομένα εκτιμούμε ότι ο ετήσιος όγκος 

κατακρημνίσεων στο χώρο των βαθμίδων εκμετάλλευσης του λατομείου (έκτασης 25 

στρεμμάτων περίπου)  θα είναι της τάξης των 10.500 m3 . 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν δημιουργούνται «εκπλύματα» κατά την έννοια της 

παρ.15 του άρθρου 3 της ΚΥΑ39624/2209/Ε103. Σε αυτό συντελεί η χημική και 

ορυκτολογική σύσταση των αποβλήτων του λατομείου.  

Τα απόβλητα του λατομείου αποτελούνται από μικρά γωνιώδη τεμάχια του 

ασβεστιτικού πετρώματος που εξορύσσεται. Το ασβεστιτικό υλικό αποτελείται από 

ασβεστίτη σε ποσοστό >99%. Τα απόβλητα αυτά θεωρούνται αδρανή καθώς δεν πρόκειται 

να υποστούν σημαντική αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου είδους σημαντική μεταβολή 

δυνάμενη να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία  

ενώ δεν περιέχουν καθόλου θείο. Επίσης τα απόβλητα δεν ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης 

και δεν καίγονται. Ακόμη η περιεκτικότητα των αποβλήτων, όπως επίσης και του 
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λεπτομερούς κλάσματος των αποβλήτων, σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα σε As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn, είναι 

μηδενική ενώ τα απόβλητα είναι πρακτικά απαλλαγμένα προϊόντων χρησιμοποιούμενων 

στην εξόρυξη ή την επεξεργασία, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή την 

ανθρώπινη υγεία. 

Τα εξορυκτικά απόβλητα εκπλένονται μόνο από το νερό της βροχής και κανενός 

άλλου είδους υγρό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα δεν είναι τίποτα άλλο από 

κομμάτια του μητρικού πετρώματος αλλά και φυτική γη, που δεν είναι επικίνδυνα δεν τίθεται 

θέμα ύπαρξης εγκαταστάσεων για την επεξεργασία τους.  Έτσι δεν επιβαρύνονται 

περισσότερο τα επιφανειακά ύδατα από ότι θα επιβαρύνονταν σε περίπτωση που δεν 

υπήρχε η απόθεση των αποβλήτων.  Κατά συνέπεια τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο 

και κατά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων δεν αναμένεται να δημιουργηθεί 

ρύπανση μεγαλύτερη της υφιστάμενης στα επιφανειακά νερά της ευρύτερης περιοχής. Τα 

νερά της βροχής επιδρούν ελάχιστα στα απόβλητα του λατομείου και μπορεί να περιέχουν 

μικρά σωματίδια ασβεστίτη κατά τη διέλευσή τους μέσα από τον όγκο των στείρων. Δεν 

απαιτείται η συλλογή των υδάτων που προκύπτουν στις θέσεις των αποβλήτων. 

 Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα θα πρέπει να πούμε ο υδροφόρος ορίζοντας 

βρίσκεται σε μεγάλο βάθος τόσο ώστε να μην επηρεάζεται άμεσα από τα παραγόμενα 

όμβρια ύδατα του χώρου. 

7.1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αφορούν το σύνολο του έργου και τα κυριότερα 

είναι: 

1. Τα ορυκτέλαια των μηχανημάτων θα αντικαθίσταται σε συνεργείο. H 

αντικατάστασή τους θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο 

(τσιμεντοστρωμένο) και από εξειδικευμένο προσωπικό και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος 

διαρροής ορυκτελαίων στο φυσικό έδαφος. Τα παραγόμενα παλαιά ορυκτέλαια του 

συνεργείου θα συγκεντρώνονται σε κάδους και σε ειδικά δοχεία ώστε να διατίθεται σε 

προμηθεύτριες εταιρίες με σκοπό τον καθαρισμό - αναγέννησή τους. Έτσι δεν θα γίνεται 

καμία απόρριψη ορυκτελαίων ή συσκευασιών ορυκτελαίων στο χώρο των αποβλήτων. 

2. Τα λύματα του προσωπικού δεν θα απορρίπτονται στο χώρο του λατομείου. Έτσι 

τα στερεά λύματα θα συλλέγονται σε κάδους και θα οδηγούνται στους κάδους του Δήμου. 

Έτσι τα λύματα του προσωπικού δεν θα απορρίπτονται στο χώρο του λατομείου. 
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7.2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όσον αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό της δράσης των νερών της βροχής στα 

απόβλητα του λατομικού χώρου σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν αποθέσεις ή σωροί 

στείρων υλικών ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σταδιακή 

αποκατάσταση του χώρου θα μειώσει τη δράση των όμβριων υδάτων στον χώρο του 

λατομείου.  

Τα γαιώδη υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες εκμετάλλευσης θα 

διαχωρίζονται και θα αποτίθενται προσωρινά στο δάπεδο της υφιστάμενης, σε κάθε 

χρονική περίοδο, πλατείας. Επισημάνουμε ότι επειδή η εκμετάλλευση γίνεται σταδιακά από 

τα ψηλότερα προς τα χαμηλότερα υψόμετρα του χώρου η υφιστάμενη, σε κάθε χρονική 

περίοδο της λειτουργείας του έργου, πλατεία είναι το δάπεδο ενεργής βαθμίδας 

εκμετάλλευσης. Η προσωρινή εναπόθεση θα περιλαμβάνει την απόθεση γαιωδών υλικών 

σε σωρούς μεγίστου  ύψους της τάξης των 2 μέτρων. Μετά την εξόφληση της ενεργής, κάθε 

φοράς,  βαθμίδας τα υλικά θα αποθέτονται στο δάπεδο της εξοφλημένης βαθμίδας, 

καλύπτοντας επιφάνεια πλάτους 6 μέτρων κατά μήκος του ποδιού της εξοφλημένης 

βαθμίδας, προκειμένου να ακολουθήσουν εργασίες φύτευσης με βάση το σχέδιο 

φυτεύσεων. Εκτιμάται ότι η διάρκεια προσωρινής εναπόθεσης στο δάπεδο της ενεργής 

βαθμίδας θα είναι της τάξης του 1 έτους. Από την προσωρινή απόθεση των γαιωδών στο 

δάπεδο της ενεργής βαθμίδας δεν αναμένεται να υπάρχουν προβλήματα ευστάθειας, 

διάβρωσης, απορροής ομβρίων κ.λπ. διότι: 

1. τα γαιώδη θα αποθέτονται σε σωρούς μέγιστου ύψους 2 μέτρων 

2. θα είναι σε διάσπαρτες θέσεις στο δάπεδο της βαθμίδας και όχι σε ένα σημείο και 

έτσι θα καταλαμβάνουν μικρές επιφάνειες 

3. ο όγκος των προσωρινών σωρών απόθεσης θα είναι μικρός λόγω των 

διαστάσεών τους (μικρή επιφάνεια – μικρό ύψος) 

Η σταδιακή αποκατάσταση των βαθμίδων εκμετάλλευσης θα γίνεται ανάλογα με την 

πρόοδο των εξορυκτικών εργασιών. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι αρχικά θα γίνει η 

αποκατάσταση στις ψηλότερες βαθμίδες και κατόπιν στις χαμηλότερες.  

Εκτιμάται, ότι η αποκατάσταση των ψηλότερων βαθμίδων θα ξεκινήσει στο τέλος της 

πρώτης 10ετίας, σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και 

σταδιακά θα γίνουν στα επόμενα έτη οι αποκαταστάσεις στις χαμηλότερες βαθμίδες όπως 

φαίνεται και στο χάρτη χρονικής προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στο τέλος του 

παρόντος αλλά και στο απόσπασμα του παραπάνω χάρτη που φαίνεται στην παρακάτω 
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εικόνα. 

 

Εικόνα 11. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης Χρονικής Προτεραιότητας Αποκατάστασης». 

 

8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Ή ΤΗΝ 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ. 

 

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 
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της) και η εκλυόμενη σκόνη από τις ανατινάξεις, την απόθεση του έτοιμου υλικού και την 

λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης. 

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: 
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- 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 

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 
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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.  

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. 

 
 

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. 

 

Καθ' όλη την διάρκεια των εξορυκτικών εργασιών θα τηρούνται τα όρια που 

καθορίζονται 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. 
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9. ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
Το έδαφος πάνω στο οποίο αποτίθενται τα απόβλητα του λατομείου και 

δημιουργούνται οι βαθμίδες εκμετάλλευσης και  είναι ουσιαστικά το έδαφος που 

περιλαμβάνει το μητρικό πέτρωμα που εξορύσσεται.  

Το έδαφος της εκμεταλλευόμενης λατομικής εκτάσεως, όπως και της άμεσης 

περιοχής της δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι πετρώδες και το ελάχιστο 

οργανικό έδαφος που βρίσκεται εκεί είναι αβαθές, άγονο, επιφανειακό, μέχρι ολότελα 

σκελετικό με εμφάνιση του ασβεστολιθικού πετρώματος. 

Το έδαφος είναι του συνήθους τύπου αργιλώδους υφής, αλκαλικής αντίδρασης και 

σχετικά αρκετή βιολογική δραστηριότητα, χάρη στην οποία και στην σχετική υγρασία, 

διατηρείται η υπάρχουσα δασική βλάστηση. Στο παρακάτω απόσπασμα Χάρτη Εδαφικών 

Ενώσεων της Ελλάδας φαίνεται η θέση του λατομείου. 

 

 

Εικόνα 12. Απόσπασμα χάρτη «Χάρτης εδαφικών ενώσεων». 

Απόσπασμα Χάρτης Εδαφικών Ενώσεων Ελλάδας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 2004) 

 

Το έδαφος της περιοχής προέρχεται κυρίως από την αποσάθρωση του μητρικού 
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υλικού – πετρώματος. Η κύρια τυπολογική μονάδα που αναφέρεται στις εδαφικές ενώσεις 

της περιοχής είναι αυτή της Calcaric Leptosol με μητρικό υλικό τον ασβεστόλιθο με πολύ 

χαμηλή ποιότητα εδάφους και περιορισμένες εδαφοπονικές χρήσεις όπως φαίνεται και στο 

παραπάνω απόσπασμα χάρτη εδαφικών ενώσεων αλλά και στο απόσπασμα του χάρτη στο 

τέλος του παρόντος. 

10. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 
Οι αποθέσεις των εξορυκτικών αποβλήτων δεν γίνονται σε κάποιο υδάτινο σύστημα 

υποδοχής αλλά στο έδαφος όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

11. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Ή ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.   
Δεν θα γίνει επανατοποθέτηση των εξορυκτικών αποβλήτων σε κοιλότητες 

εκσκαφής. Ένα μόνο μέρος των στείρων της εκμετάλλευσης θα αποτίθεται στις βαθμίδες 

εκμετάλλευσης, όταν αυτές εξοφλούνται, ώστε να ακολουθήσει η διάστρωσή τους με φυτική 

γη – γαιώδη υλικά για να είναι δυνατή η φύτευση των βαθμίδων. Η απόθεση των στείρων 

στις τελικές επιφάνειες των βαθμίδων εκμετάλλευσης έχει σκοπό να βοηθήσει την φύτευση 

που θα ακολουθήσει διευκολύνοντας την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Η 

απόθεση αυτή δεν υποβαθμίζει ούτε τα επιφανειακά ούτε τα υπόγεια ύδατα της περιοχής. 

Εξάλλου η φύτευση που θα ακολουθήσει θα συμβάλλει στη συγκράτηση των νερών της 

βροχής σε σημαντικό βαθμό ώστε να αποφεύγεται η έκπλυση του εδάφους. 

12.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΣ ΟΞΥ ΚΥΑΝΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΥΑΝΙΟΥ ΣΕ ΛΙΜΝΗ. 
Δεν υπάρχει λίμνη κυανίου και άρα δεν υπάρχουν μέτρα για αυτό. 
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13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΌΤΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΚΑΙ ΌΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ Η  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
Την επίβλεψη του λατομικού χώρου θα έχει μεταλλειολόγος μηχανικός όπως αυτό 

ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία λατομείων. Επίσης σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία θα υπάρχει και τεχνικός ασφαλείας.  

Ο μεταλλειολόγος μηχανικός θα είναι ο αρμόδιος τόσο για τη σωστή και ορθολογική 

εξορυκτική διαδικασία του λατομικού χώρου όσο  και για τη διαχείριση της εγκατάστασης 

των αποβλήτων αλλά και για την κατάρτιση του προσωπικού.  

Η επίβλεψη του λατομείου θα είναι περιοδική. Ο περιοδικός έλεγχος θα αφορά στο 

σύνολο της δραστηριότητας και όχι μονό τα εξορυκτικά απόβλητα.   

 

14. ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ 
 

Οι χάρτες που περιλαμβάνονται στα παρόν σχέδιο είναι οι παρακάτω: 

1. Χάρτης κλίσεων και αναγλύφου κλίμακας 1:5.000 

2. Χάρτης τελικής κατάστασης κλίμακας 1:2.000 

3. Χάρτης φυτεύσεων κλίμακας 1:2.000 

4. Χάρτης χρονικής προτεραιότητας αποκατάστασης κλίμακας 1 προς 2.000 

5. Γεωλογικός χάρτης και τομή κλίμακας 1:5.000 

6. Χάρτης προστατευόμενων περιοχών κλίμακας 1 προς 50.000 

7. Τοπογραφικό διάγραμμα χώρου βαθμίδων εκμετάλλευσης – διέλευσης κεντρικής 

οδού πρόσβασης κλίμακας (κλ. 1:2.000) 

8. Γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:25.000 

9. Απόσπασμα υδρολιθολογικού χάρτη Ελλάδας κλίμακας 1:350.000 

10. Απόσπασμα χάρτη εδαφικών ενώσεων 

11. Απόσπασμα – χάρτης προσανατολισμού  κλίμακας 1:50.000 

12. Χάρτης περιοχής μελέτης – Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000  
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15. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
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188

284

296

3

0

8

176

176

Υψόμετρα δαπέδων βαθμίδων

εκμετάλλευσης (m)

Τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης

Ζώνη προστασίας 8 m

Κεντρική εσωτερική οδός

6

7

8

9

ΧΑΡΤΗΣ No.3

ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Α

Ε

Ζ

Η

Δ

Ρέματα περιοδικής ροής - μικροχαραδρώσεις

Χώρος σπαστηροτριβείου

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση

"Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.

Φυτεύσεις χαλεπίου πεύκης και σπάρτου

Φυτεύσεις ψευδακακίας

Όρια γειτονικού λατομείου

Γ



6,..9

Κορυφές λατομικού χώρου

Όρια ενεργών λατομείων

Αγροτική οδός

Ρέματα περιοδικής ροής - μικροχαραδρώσεις

Λατομική οδός

8%

Ισοδιάσταση 20 m

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κλίση αναγλύφου %

1:5.000
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4403500

4404000

4403000

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση

"Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου  Τυρνάβου της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.
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Παράταξη και κλίση

Ενότητα σχηματισμών Πελαγονικής Ζώνης
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ΧΑΡΤΗΣ No.5

ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΟΜΗ

Οδός Λάρισας - Ελασσόνας

Γραμμή χαμηλής τάσης ΔΕΗ

Κεραία κινητής τηλεφωνίαςΔεξαμενή ύδρευσης ΔΕΥΑΤ

Αποθήκες

Βοηθητικές εγκαταστάσεις λατομείωνΣταβλικές εγκαταστάσεις

Χώρος σπαστηροτριβείου



ΘΕΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

B

Υπόμνημα

Γεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής

κλίμακας 1:25.000
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Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ισοδιάσταση 20 m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000

Όρια λατομείου

Λατομική οδός

  4403500

3
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3
0
0
0

272

260

248

236

224

212
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188

284

296

3
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176

Υψόμετρα δαπέδων βαθμίδων

εκμετάλλευσης (m)

Τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης

Ζώνη προστασίας 8 m

Κεντρική εσωτερική οδός

6

7

8

9

ΧΑΡΤΗΣ No.4

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αποκατάσταση κατά την 1η φάση

Αποκατάσταση κατά την 2η φάση

Αποκατάσταση κατά την 3η φάση

Α

Ε

Ζ

Η

Δ

Ρέματα περιοδικής ροής - μικροχαραδρώσεις

Χώρος σπαστηροτριβείου

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση

"Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.

Όρια γειτονικού λατομείου

Γ



Ισοδιάσταση 20 m

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1:5.000
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4404000

4403000

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση

"Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου  Τυρνάβου της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.
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6,..9

Κορυφές λατομικού χώρου

Όρια ενεργών λατομείων

Αγροτική οδός

Ρέματα περιοδικής ροής - μικροχαραδρώσεις

Λατομική οδός

Οδός Λάρισας - Ελασσόνας

Γραμμή χαμηλής τάσης ΔΕΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

Γραμμή μέσης τάσης ΔΕΗ

Κεραία κινητής τηλεφωνίας

Δεξαμενή ύδρευσης ΔΕΥΑΤ

Σταβλικές εγκαταστάσεις

Βοηθητικές εγκαταστάσεις λατομείων

Αποθήκες

Χώρος σπαστηροτριβείου

Α,..,I

Κορυφές χώρου σπαστηροτριβείου

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ σε ΕΓΣΑ'87

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ σε ΕΓΣΑ'87

               X                  Y

Α.   352994,3700    4403387,4200

Β.   353094,1910    4403318,8290

Γ.   352996,8590    4403329,7860

Δ.   352961,8710    4403284,6210

Ε.   352951,4300    4403295,6970

Ζ.   352954,5000    4403359,3210

Η.   352941,0300    4403365,9200

               X                  Y

B.   353094,1910    4403318,8290

Θ.   353026,8180    4403227,4610

Ι.    352998,9860    4403245,2490

Δ.   352961,8710    4403284,6210

Γ.   352996,8590    4403329,7860

 Γεωτεμάχιο έκτασης 7.500 τ.μ.

 Γεωτεμάχιο έκτασης 6.118,23 τ.μ.

               X                  Y

6.   352722,8400    4403704,1500

7.   352610,6900    4403454,9060

8.   352860,8200    4403454,9060

9.   352868,9000    4403652,6620

Γ
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44000004400000

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000

Όρια ζώνης Natura GR1420014

Οικισμοί

Κύριο Οδικό δίκτυο

Καταφύγια Άγριας Ζωής

Όρια ζώνης Natura GR1420013

Περιοχή μελέτης

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ No.9

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΣΕ ΕΓΣΑ'87

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΣΕ WGS84

Εμβαδόν λατομείου 45.821,75 m²
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               X                  Y

6.   352722,8400    4403704,1500

7.   352610,6900    4403454,9060

8.   352860,8200    4403454,9060

9.   352868,9000    4403652,6620

               φ                  λ

6.   39,77315120     22,28211062

7.   39,77088711     22,28085754

8.   39,77093032     22,28377678

9.   39,77271272     22,28382684

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση

"Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.



ΘΕΣΗ ΛΑΤΟΜΙKΟΥ ΧΩΡΟΥ

B



B



ΘΕΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

B

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000

Κοντινή ζώνη 0- 2 Km

Μεσαία ζώνη 2- 5 Km

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ζώνη 7 Km

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

15-03-2019

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση

"Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.



Τα όρια του λατομικού χώρου έχουν υλοποιηθεί επί του εδάφους

Ημερομηνία σύνταξης 15-03-2019

Έκταση 45.821,75 m²

Κ.Φ.Χ. ΛΑΡΙΣΑ 1/100.000   L= 39° 45'  M= -1° 15' Ισοδιάσταση ανά 4 μ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ σε HATT

Όρια - κορυφές λατομικού χώρου

Βραχώδες έδαφος

Οι αποστάσεις του λατομικού χώρου πληρούν τους όρους του άρθρου 85 του
Κ.Μ.Λ.Ε . Σε απόσταση 500 μέτρων από το λατομικό χώρο δεν υπάρχουν άλλα
στοιχεία  εκτός των εικονιζομένων
H εξάρτηση της έκτασης έγινε από το κρατικό τριγων. δίκτυο της περιοχής

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κλίμακα 1 : 5.000

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ σε ΕΓΣΑ'87 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ WGS84

Ρέματα περιοδικής ροής -

χαράδρες

Περιοχή GR1420013 του δικτύου

Natura 2000

Θαμνώδη βλάστηση πλατύφυλλων (υπόροφος)

Γραμμή μέσης τάσης ΔΕΗ

Κορυφογραμμή

Λατομικές οδοί

Όρια  γειτονικών λατομείων

Αγροτική οδός

Οδός Λάρισας - Ελασσόνας

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση Βιομηχανικού Ορυκτού στη θέση "Κριτήρι" της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου

Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με έκταση 45.821,75 τ.μ.

Μικροχαραδρώσεις

Κεραία κινητής τηλεφωνίας

Αγροτικές εκτάσεις

Δεξαμενή ύδρευσης ΔΕΥΑΤ

Σταβλικές εγκαταστάσεις

Βοηθητικές εγκαταστάσεις λατομείων

Αποθήκες

Άλλες εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις

Όρια περιοχής μελέτης

Περιοχή Κριτήρι

Χώρος σπαστηροτριβείου

Γραμμή χαμηλής τάσης ΔΕΗ
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               X                  Y

6.   -15955,0130       2494,9990

7.   -16062,8880       2243,8370

8.   -15812,7610       2248,1280

9.   -15808,0720       2444,1890

               X                  Y

6.   352722,8400    4403704,1500

7.   352610,6900    4403454,9060

8.   352860,8200    4403454,9060

9.   352868,9000    4403652,6620

               φ                  λ

6.   39,77315120     22,28211062

7.   39,77088711     22,28085754

8.   39,77093032     22,28377678

9.   39,77271272     22,28382684
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