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τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) 
 
 
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ : Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24352/12-12-1997 Κοινής Απόφασης 

Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την 143735/1205/24-
03-2006 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση 
λατομείου σχιστολίθου έκτασης 229.632 m2, στη θέση «Αρκουδόρεμα» της Δ.Κ. 
Διμηνίου, του Δ. Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και συνοδών έργων 
(εγκαταστάσεις θραύσης, μεταφοράς και φόρτωσης επί πλοίων σχιστολίθου του 
εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση «Σταυρός» περιοχής 
Σωρού Μαγνησίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) 

2. Το Π.Δ. 138 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» 
(Φ.Ε.Κ. 231/Α/27-12-2010) 

3. Tην υπ’ αριθμ. 13917/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού 
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) 

4. Το Ν. 669 «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων» (Φ.Ε.Κ. 241/Α/01-09-1977), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
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5. Το Ν. 998 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 
289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 159/Α/2014) και ισχύει 

6. Το Ν. 1650 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-1986), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Το Ν. 3010  «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. & 96/61/Ε.Ε., διαδικασία 
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-
2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

8. Το Ν. 3028 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
(Φ.Ε.Κ. 153/Α/28-06-2002) 

9. Το Ν. 3199 «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/09-12-
2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Το Ν. 4014 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-09-2011) 

11. Το Ν. 4042 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-02-
2012) 

12. Το Ν. 4351 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 164/Α/04-12-2015) 
13. Την Υ.Α. 25292 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Φ.Ε.Κ. 1484/Β/10-10-2003) 
14. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) 
15. Την υπ’ αριθμ. 9269/470 Κ.Υ.Α. «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή 

παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) 

16. Την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 
Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006» (Φ.Ε.Κ. 
2076/Β/25-09-2009) 

17. Την υπ’ αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Υ.Α. «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
(Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. 1227/Β/14-06-2011) 

18. Την  υπ. αριθμ. 1958 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα µε το άρθρο 1,  παράγραφος 4  του Ν. 
4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 21/Β/13-01-2012), όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α. 37674 
(Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016) και ισχύει 

19. Την Υπουργική Απόφαση 15277 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και 
δραστηριότητες  κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 1077/Β/09-04-2012) 

20. Την Κ.Υ.Α. 21398 «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης 
Α.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/03-05-2012) 

21. Την Κ.Υ.Α. οικ. 48963 «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (209Α)» (Φ.Ε.Κ. 2703/Β/05-10-2012), όπως 
ισχύει 

22. Την Κ.Υ.Α. 167563 «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του 
Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των 
ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» (Φ.Ε.Κ. 
964/Β/19-04-2013) 
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23. Την Κ.Υ.Α. 1649/45 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του 
κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. υπ' αριθμ. 1958/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19, παρ. 9 του Ν. 
4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Φ.Ε.Κ. 45/Β/15-01-2014) 

24. Την Υ.Α. 170225 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Ν. 4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Φ.Ε.Κ. 135/Β/27-01-2014) 

25. Την υπ’ αρ. Ε.Γ. οικ. 909 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» (Φ.Ε.Κ. 
2561/Β/25-09-2014) 

26. Την Π.Υ.Σ. 49 της 15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 
4342/2015» (Φ.Ε.Κ. 174/Α/15-12-2015) 

27. Την Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
(Η.Μ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24)», όπως ισχύει. 
(Φ.Ε.Κ. 2992/B/19-09-2016) 

28. Την Κ.Υ.Α. 62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015» (Φ.Ε.Κ. 4326/Β/30-12-2016) 

29. Το υπ’ αριθμ. 35025/08-07-1975 αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Δ.Ι. 
Παπαδόπουλου για την μίσθωση της υπόψη έκτασης για τη δημιουργία της λατομικής 
δραστηριότητας του θέματος 

30. Την υπ’ αριθμ. ΙΙ-5η/Φ6.37.1/4098/06-07-1988 Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού 
ορυκτού για τον υπόψη λατομικό χώρο, εκδοθείσα από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & 
Τεχνολογίας και την υπ’ αριθμ. Δ8-Β/Δ8-Β/Φ6.37.1/22055/6108/01-12-2003 παράταση άδειας 
εκμετάλλευσης 

31. Την υπ’ αριθμ. 2756/π.ε./10-07-1987 Απόφαση έγκρισης επέμβασης της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας 
για τον υπόψη λατομικό χώρο και την υπ’ αριθμ. 799/26-03-2003 Παράταση εγκρίσεως επέμβασης 
σε δασική έκταση μέχρι 08-07-2015    

32. Την υπ’ αριθμ. 24352/12-12-1997 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης σχετικά 
με «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθου έκτασης 
229.632 τ.μ. της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που βρίσκεται στη θέση ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ Δήμου Νέας 
Ιωνίας Νομού Μαγνησίας» 

33. Την υπ’ αριθμ. 143735/1205/24-03-2006 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για 
την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου έκτασης 229.631,81 m2 της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
που βρίσκεται στη θέση «Αρκουδόρεμα» Δήμου Αισωνίας Νομού Μαγνησίας και των συνοδών 
αυτού έργων (εγκαταστάσεων θραύσης, μεταφοράς και φόρτωσης επί πλοίων σχιστολίθου, του 
εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση «Σταυρός» περιοχής Σωρού Ν. 
Μαγνησίας) 

34. Το από 08-03-2016 αίτημα της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 
της δραστηριότητας του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 791/42300/08-03-2016) 

35. Το υπ’ αριθμ. οικ. 1551/86532/19-05-2016 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά – 
διευκρινιστικά στοιχεία επί του φακέλου ανανέωσης και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. 

36. Το από 12-10-2016 έγγραφο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 
(αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 3244/180175/13-10-2016) 

37. Το υπ’ αριθμ. οικ. 3801/214157/01-12-2016 έγγραφό μας 
38. Το από 14-02-2017 έγγραφο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 

(αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 377/23619/15-02-2017) 
39. Το από 08-03-2017 έγγραφο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για την υποβολή των απαραίτητων αντιγράφων 

του φακέλου ανανέωσης και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 
637/40829/13-03-2017) 

40. Το υπ’ αριθμ. οικ. 653/41503/14-03-2017 έγγραφό μας για τη διαβίβαση του φακέλου ανανέωσης 
και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για δημοσιοποίηση στο 
πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία διαβούλευσης και στο Δασαρχείο 
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Βόλου, στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας και στη Δ/νση Τεχνικού 
Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου 
για γνωμοδότηση 

41. Την υπ’ αριθμ. 466/28-03-2017 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας για τη δραστηριότητα του θέματος 
(αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 840/50772/30-03-2017) 

42. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΑΓ/85471/50954/740/03-04-2017 θετική γνωμοδότηση 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 915/55110/06-04-
2017) 

43. Την υπ’ αριθμ. 1431/29-05-2017 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 1419/84843/31-05-2017) 

44. Το υπ’ αριθμ. Φ.916.74/337/533382 Σ.1884/26-05-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
στο οποίο δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις για τη λειτουργία της εν θέματι δραστηριότητας (αρ. 
πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 1436/85487/01-06-2017) 

45. Την υπ’ αριθμ. 2296/01-06-2017 βεβαίωση χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Βόλου (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 1606/92567/16-06-2017) 

46. Την υπ’ αριθμ. 762/44875/23-06-2017 θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων 
Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 
1702/97866/26-06-2017) 

47. Το υπ’ αριθμ. 2790/81400/27-07-2017 (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Θεσσαλίας: 2094/120606/31-
07-2017) έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, με συνημμένες τις υπ’ αριθμ. 811/70286/15-05-2017 και 1563/44461/28-04-2017 
γνωμοδοτήσεις-αναφορές της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας και του Δασαρχείου Βόλου αντίστοιχα, με 
το οποίο γνωμοδοτεί, υπό όρους, θετικά για τη συνέχιση της λειτουργίας της δραστηριότητας του 
θέματος 

48. Το γεγονός ότι η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν 
γνωμοδότησε μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και επομένως δεν εμποδίζεται η πρόοδος της 
διοικητικής διαδικασίας, χωρίς την εν λόγω γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία   

49. Το γεγονός ότι: i) από τις τροποποιήσεις που προτείνονται στον υποβληθέντα φάκελο δεν 
επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας στο 
σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν κατά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας και επομένως 
δεν απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο της 
δραστηριότητας και ii) αναδιατυπώνεται από την αρχή η Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας του 
θέματος, όπως διαμορφώνεται αυτή μετά την ενσωμάτωση των προαναφερθεισών τροποποιήσεων, 
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις όσον αφορά τη μορφή του τελικού κειμένου 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24352/12-12-1997 Κοινής Απόφασης Υπουργών 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την 143735/1205/24-03-2006 Κοινή 
Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου έκτασης 229.632 m2, 
στη θέση «Αρκουδόρεμα» της Δ.Κ. Διμηνίου, του Δ. Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και 
συνοδών έργων (εγκαταστάσεις θραύσης, μεταφοράς και φόρτωσης επί πλοίων σχιστολίθου του 
εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση «Σταυρός» περιοχής Σωρού 
Μαγνησίας), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, όπως, αναλυτικότερα, περιγράφεται 
στην υποβληθείσα μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. και 
αποτυπώνεται στο Σχέδιο 716-0-604 του κ. ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜ., Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού, 
«Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ορυχείου Σχιστολίθου», κλίμακας 1:1.000, που συνοδεύουν, 
θεωρημένα, την παρούσα Απόφαση. 
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Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την απαλοιφή από την κοινή περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
συνοδού έργου (εγκαταστάσεις θραύσης, μεταφοράς και φόρτωσης επί πλοίων σχιστολίθου του 
εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση «Σταυρός» περιοχής Σωρού 
Μαγνησίας) της κύριας δραστηριότητας (λατομείο σχιστολίθου) και των όρων που αφορούν το εν 
λόγω συνοδό έργο. Οι εγκαταστάσεις θραύσης, επεξεργασίας και φόρτωσης επί πλοίων δεν 
συνορεύουν και δεν συνδέονται τεχνικά με την κύρια δραστηριότητα. Χωροθετούνται περίπου 2 
km νοτιοανατολικά του λατομικού χώρου, σε ιδιόκτητη έκταση, η οποία δεν συνορεύει με 
οικισμούς. Στην παρούσα φάση, η μεταφορά του σχιστόλιθου γίνεται απευθείας με φορτηγά 
οχήματα στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλο, χωρίς να προηγείται η επεξεργασία του στο χώρο 
του λατομείου, συνεπώς δεν είναι αναγκαία η χρήση των εν λόγω εγκαταστάσεων. Εκτός αυτού, οι 
εν λόγω εγκαταστάσεις έχουν απαξιωθεί και η εκμεταλλεύτρια εταιρεία δεν προγραμματίζει την 
επαναλειτουργία τους. 
 
 
α) Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
 
α1) Συνοπτική περιγραφή 
 
Γενικά στοιχεία – Θέση: 
Η παρούσα Απόφαση αφορά την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου, έκτασης 229.632 m2, στη 
θέση «Αρκουδόρεμα» του Δήμου Βόλου με φορέα εκμετάλλευσης την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Η 
έκταση ανάπτυξης του λατομείου είναι δημόσια δασική. Το λατομείο λειτουργεί από το 1975, 
συνεπώς έχει συμπληρώσει τα 40 έτη εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται από τη λατομική 
νομοθεσία. Στην παρούσα φάση δύναται να παραταθεί η λειτουργία του μέχρι 31-12-2017, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του (12) σχετικού Νόμου.  Η θέση του χώρου απέχει 7,5 km ΝΔ του 
Βόλου και 5,5 km Ν της κοινότητας Διμηνίου. Οι κοντινότεροι οικισμοί είναι ο οικισμός των 
Κριθαριών σε απόσταση 1,5 km, ο οικισμός του Μάραθου σε απόσταση 2 km και οι οικισμοί της 
Βελανιδιάς, του Σωρού και των Νέων Παγασών σε απόσταση 3 km. Τα ακριβή όρια του λατομικού 
χώρου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1, 2, 3,…, Ε, Ζ με τις παρακάτω αζιμουθιακές 
συντεταγμένες και απεικονίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του κ. ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜ., Διπλ. 
Πολιτικού Μηχανικού, «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ορυχείου Σχιστολίθου», κλίμακας 1:1.000, 
που εμπεριέχεται θεωρημένο στο φάκελο ανανέωσης και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.: 
 
Πίνακας 1: Συντεταγμένες του χώρου επέμβασης 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης:   
Ο χώρος του λατομείου βρίσκεται εντός δημόσιας δασικής έκτασης και αναπτύσσεται μεταξύ των 
υψομέτρων +383 m και +240 m. Στην παρούσα φάση όλες οι βαθμίδες έως και την + 290 m έχουν 
πλήρως αποκατασταθεί, ενώ οι υπόλοιπες, έως και την πλατεία του λατομείου, έχουν πλήρως 
διαμορφωθεί προς εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση του λατομείου πραγματοποιείται με τη μέθοδο 
των ορθών ανοικτών βαθμίδων. Κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης, το ύψος των βαθμίδων 
κυμαίνεται από 5 έως 15 m και το ελάχιστο πλάτος των βαθμίδων είναι 12 m. Κατά τη διάρκεια της 
αποκατάστασης, οι βαθμίδες χωρίζονταν σε μικρότερου ύψους 5-10 m και πλάτους 6 m. Η κλίση 
πρανούς βαθμίδας διαμορφώνονταν στις 70ο και η κλίση πρανούς του λατομείου στις 45ο. Αυτή η 
πρακτική ακολουθήθηκε μέχρι και την + 350 m, ενώ η διαμόρφωση των επομένων βαθμίδων 
πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε η κλίση πρανούς βαθμίδας να κυμαίνεται στις 45ο. Στις εκτάσεις 
αυτές πραγματοποιήθηκαν υδροσπορά και φυτεύσεις. Μέχρι σήμερα έχει γίνει αποκατάσταση έως 
και την + 290 m. Οι εναπομένουσες βαθμίδες και η τελική πλατεία στο υψόμετρο + 240 m θα 
αποκατασταθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η τελική διαμόρφωση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των βαθμίδων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σημειώνονται 
φαινόμενα αποκόλλησης του εδάφους και φαινόμενα κατολισθήσεων, εντός των προδιαγραφών του 
ισχύοντος Κ.Μ.Λ.Ε. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Απόφασης, ο συνολικός όγκος των 
απολήψιμων αποθεμάτων εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνά ετησίως τους 10.000 tn. Δεν θα γίνει 
πλήρης εκμετάλλευση των αποθεμάτων του λατομείου και θα αξιοποιηθεί μέρος αυτών. 
 
Η εξόρυξη γίνεται με χρήση τσάπας και προωθητή γαιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν 
απαιτείται, γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών. Η διαδικασία εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών 
βασίζεται στο σχήμα ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΓΟΜΩΣΗ-ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ. Στον λατομικό χώρο δεν 
αποθηκεύονται εκρηκτικά. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και χρήση των εκρηκτικών υλών θα 
γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Μ.Λ.Ε.  
 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας του εξορυσσόμενου σχιστολίθου δεν προβλέπονται να 
εγκατασταθούν στο χώρο του λατομείου. Καμία επεξεργασία δεν λαμβάνει χώρα στο χώρο του 
λατομείου. Το εξορυσσόμενο υλικό μεταφέρεται απευθείας με φορτηγά οχήματα της εταιρείας στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στον Βόλο. Οι παλαιές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και θραύσης έχουν 
απαξιωθεί. Το οικόπεδο των εν λόγω εγκαταστάσεων βρίσκεται περίπου 2 km νοτιοανατολικά του 
λατομικού χώρου, σε ιδιόκτητη έκταση, η οποία δεν συνορεύει με οικισμούς. Συγκεκριμένα, απέχει 
περίπου 1,5 km σε ευθεία από τον οικισμό «Κριθάρια» που βρίσκεται στα δυτικά και 1,5 km από 
τον οικισμό «Σωρός» που βρίσκεται στα ανατολικά. Δεν υπάρχει οπτική επαφή με κανέναν από 
τους δύο οικισμούς, ούτε με την επαρχιακή οδό Βόλου – Φαρσάλων. Στο χώρο δεν υπάρχει 
καθόλου μηχανολογικός εξοπλισμός, ενώ αυτό που απομένει είναι μόνο ο δομικός σκελετός του 
κτιρίου επεξεργασίας και φόρτωσης, υποτυπώδες εσωτερικό δίκτυο και υποτυπώδης λιμενική 
εγκατάσταση. Επίσης, στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αποθηκευμένα κανενός είδους απόβλητα. Ο 
χώρος θα περιφραχθεί και θα αποκατασταθεί σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης που θα 
συνταχθεί και η έκταση θα επανέλθει στο καθεστώς που ίσχυε πριν την αλλαγή της χρήσης της. Η 
συνολική έκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και θραύσης ανέρχεται σε 25.984 m2. Τα 
ακριβή όρια του χώρου ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 1, 2, 3,…, 10, 11 με τις παρακάτω 
αζιμουθιακές συντεταγμένες: 
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Πίνακας 2: Συντεταγμένες του χώρου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και θραύσης  

 
    
 
Οδός πρόσβασης – Προσπέλαση λατομικού χώρου: 
Η προσπέλαση στον εσωτερικό χώρο του λατομείου είναι πλήρως διαμορφωμένη από τις μέχρι 
σήμερα εργασίες. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Βόλου – Φαρσάλων και αφού 
διανυθεί μια απόσταση 2 km περίπου ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού. 
 
Χρήση νερού: 
Οι ποσότητες νερού που θα απαιτηθούν για τις υπολειπόμμενες ανάγκες της εκμετάλλευσης και για 
την αποκατάσταση του χώρου θα καλυφθούν μέσω δεξαμενών νερού και υδροφόρας. Για την 
άρδευση των φυτεύσεων υπάρχουν τρεις δεξαμενές νερού των 5 m3 στα υψηλότερα σημεία του 
λατομικού χώρου.  
 
Αποκατάσταση: 
Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί πλήρως όλες οι βαθμίδες έως και την + 290 m. Στον λατομικό 
χώρο έχουν φυτευτεί μέχρι σήμερα κυανόφυλλες ακακίες, πικροδάφνες, νικοτιάνες, κυπαρίσσια, 
ευκάλυπτοι, αλμυρίκια. Τα εν λόγω είδη έχουν γρήγορη ανάπτυξη, πλούσιο ριζικό σύστημα, 
χρειάζονται μικρή αρδευτική υποστήριξη και έχουν περιορισμένες εδαφολογικές απαιτήσεις. Μέχρι 
σήμερα έχουν φυτευτεί περίπου 20.000 δενδρύλλια. Επίσης, στην νότια πλευρά του χώρου έχει 
γίνει περιμετρική απόκρυψη του χώρου με πράσινη ζώνη (δενδροστοιχία).   
 
Για τις υπολειπόμενες εργασίες αποκατάστασης θα γίνει διάστρωση εδαφικού υλικού και φυτικής 
γης στις επιφάνειες των τελικών βαθμίδων και στην τελική πλατεία του λατομείου. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει φύτευση θάμνων και δενδρυλλίων ώστε να ελαχιστοποιηθεί στο ελάχιστο η οπτική 
ρύπανση και ο χώρος να επανέλθει κατά το δυνατό στην αρχική του κατάσταση. Τα φυτικά είδη 
που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση θα εναρμονίζονται με τις τοπικές βιοκλιματικές 
συνθήκες. Τα είδη φύτευσης που επιλέγονται είναι το σπάρτο και η πικροδάφνη, καθώς και το 
αρμυρίκι και η κυανόφυλλη ακακία. Επίσης, θα γίνει σπορά ψυχανθών στις άκρες των δαπέδων 
των τελικών βαθμίδων και στα πρανή των δρόμων προσπέλασης. Το φυτικό υλικό προέρχεται από 
το φυτώριο της εταιρείας που λειτουργεί σε άλλο λατομείο της εταιρείας, στον Πλάτανο Αλμυρού. 
Η βλαστική αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με πρότυπα φύτευσης, ανάλογα με αν 
πρόκειται για επίπεδες επιφάνειες των πλατειών (πρότυπο Α, με 68 φυτά ανά στρέμμα) ή τα 
επίπεδα των βαθμίδων και της περιμέτρου (πρότυπο Β, με 200 φυτά ανά στρέμμα). 
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Οι εργασίες αποκατάστασης θα προχωρούν παράλληλα με τις εργασίες εξόρυξης. Όλες οι εργασίες 
αποκατάστασης μέχρι και την τελική πλατεία του λατομείου στο υψόμετρο + 240 m πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 31-12-2017. 
 
Αναλυτικότερα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η θέση εγκατάστασης 
και οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστηριότητας, τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και οι 
αναλυτικές εργασίες αποκατάστασης, περιγράφονται στον φάκελο για την ανανέωση και 
τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο., ο οποίος συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
προσάρτημα αυτής. 
 
α2) Κατάταξη 
Η δραστηριότητα του θέματος κατατάσσεται στην 5η Ομάδα (Εξορυκτικές και συναφείς 
δραστηριότητες) της αναφερόμενης στο (18) σχετικό Υ.Α. και συγκεκριμένα στον α/α 3 
«Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών», Υποκατηγορία Α2 
«Επιφανειακή εκμετάλλευση: εκτός περιοχών NATURA, E < 250 στρ.». 
 
 
β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας 
καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της  
 
β1) Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης   
Το γήπεδο εγκατάστασης του λατομικού χώρου βρίσκεται, σύμφωνα με το (45) σχετικό έγγραφο 
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, στη θέση «Αρκουδόρεμα» της Δ.Κ. Διμηνίου του 
Δήμου Βόλου, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, εκτός ορίων οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε. Τμήμα του 
αγροτεμαχίου, όπου αναπτύσσεται ο λατομικός χώρος, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που επισυνάπτεται στο (45) σχετικό, βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης μελέτης 
«Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου», εντός ζώνης ΠΕΠΔ-2Α. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις αναφέρονται 
στην παρ. 2.4γ του αρ. 2 της υπ’ αριθμ. 3018/167095/05-10-2016 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 237/ΑΑΠ΄/04-11-2016), σε συνδυασμό με το άρθρο 4Β, παράγραφος 1 της ίδιας 
Απόφασης. Επίσης, το υπολειπόμενο τμήμα του αγροτεμαχίου, όπως επίσης απεικονίζεται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στο (45) σχετικό, βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης 
μελέτης «Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής 
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου», εντός περιοχής Προστασίας Εκτάσεων 
Δασικού Χαρακτήρα. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. Γ.1 του αρ. 2 της υπ’ 
αριθμ. 2991/165302/28-09-2016 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 
236/ΑΑΠ΄/04-11-2016), σε συνδυασμό με το άρθρο 4Β, παράγραφος 1 της ίδιας Απόφασης. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνέχιση της λειτουργίας της λατομικής δραστηριότητας επιτρέπεται 
στην εν λόγω έκταση, εφόσον δεν υφίσταται αύξηση της δυναμικότητας.   
 
β2) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής 
Η έκταση της δραστηριότητας δεν εμπίπτει σε περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000. 
Είναι δημόσια, με δασικό χαρακτήρα της παρ. 2, αρθρ. 3 του Ν. 998/79. 
 
Χωροθετείται στη λεκάνη απορροής ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου και στο υπόγειο σύστημα 
υδροφοριών Ν. Αγχιάλου – Ν. Ιωνίας, το οποίο είναι σε καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση, 
δεν εμφανίζει τάσεις πτώσης στάθμης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές προστασίας 
πόσιμου νερού. Η λατομική δραστηριότητα, σύμφωνα με την (46) σχετική γνωμοδότηση της 
Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν αναμένεται να επηρεάσει 
περαιτέρω τα υδατικά συστήματα της περιοχής και άρα δεν συμβάλει αρνητικά στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων του οικείου Σχεδίου διαχείρισης (25 σχετικό) στην περιοχή της 
δραστηριότητας. Το γήπεδο της δραστηριότητας γειτνιάζει με δύο υδατορέματα ασυνεχούς ροής. 
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γ) Οριακές τιμές εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης 
θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 
 

Για τη λατομική δραστηριότητα ισχύουν γενικά οι οριακές τιμές εκπομπής ρύπων, στάθμης 
θορύβου και δονήσεων που αναφέρονται στον Κ.Μ.Λ.Ε. Ειδικότερα και ανά κατηγορία 
αποβλήτων, ισχύουν: 
Αέρια απόβλητα: 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 
διατάξεις: 
 Κ.Υ.Α. 22306/1075/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. 920/Β/08-06-2007) με την οποία καθορίζονται τιμές 

− στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 
υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

 Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε103/2011 (Φ.Ε.Κ. 488/Β/30-03-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 
2008». 

 
Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) ισχύει το καθοριζόμενο από το 
άρθρο 2, παρ. δ του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/Νm3 ή από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
Υγρά απόβλητα:  
Για τις οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στα ύδατα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 
 Υ.Α. 1811/2011 (Φ.Ε.Κ. 3322/Β/30-12-2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη 

συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, 
σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 39626/2208/Ε130/2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)». 

 Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (Φ.Ε.Κ. 2075/Β/25-09-2009) «Kαθορισμός μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από 
την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006». 

 
Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου να διατίθενται σε χημική τουαλέτα που θα εγκατασταθεί στο 
χώρο του λατομείου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού, όταν θα λειτουργεί το 
λατομείο. 
 
Για τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) ισχύει το Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 
64/Α/2-3-2004), σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-03-2006), 
62952/5384/2016 (Φ.Ε.Κ. 2992/B/19-09-2016) και 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β/30-06-2006) 
για ζητήματα που τυχόν δεν καλύπτονται από το παραπάνω Π.Δ. 
 
Στερεά απόβλητα: 
Για τα αστικά στερεά απόβλητα ισχύει η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/2003) «Μέτρα 
και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός 
διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ για τα απόβλητα συσκευασίας ισχύει ο 
Ν.2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
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Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 
Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ισχύει η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 
23615/651/Ε.103/2014 (Φ.Ε.Κ. 1184/Β/09-05-2014). Για τις μπαταρίες και συσσωρευτές ισχύει η 
Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β/11-10-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το 
Π.Δ. 109/04 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/05-03-2004) ισχύει για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων και το Π.Δ. 116/04 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/05-03-2004) για τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους. Για απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύει η Κ.Υ.Α. 
36259/1757/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08-2010). 
 
Εξορυκτικά απόβλητα:  
Εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, κατά την έννοια του αρ. 3, παρ. 16 της (16) σχετικής 
Κ.Υ.Α., δεν υφίσταται στο εν λόγω λατομείο. Σύμφωνα με την μελέτη περιβάλλοντος για την 
ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο., η συνολική ποσότητα του εξορυσσόμενου υλικού, χωρίς να 
γίνεται διαλογή ούτε της φυτικής γης, μεταφέρεται απευθείας στο εργοστάσιο της εταιρείας στον 
Βόλο. 
 
Θόρυβος – Δονήσεις: 
Εκτός των αναφερόμενων σχετικών τιμών στον Κ.Μ.Λ.Ε. για τις εργασίες εξόρυξης, ισχύει: 
 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου εξοπλισμού προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
καθορίζεται από τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01-10-2003), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9272/471 (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) Κ.Υ.Α. 
 
 
δ) Όροι, μέτρα & περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την 
αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
δ1) Γενικές ρυθμίσεις 

1. Ο φορέας της δραστηριότητας, όπως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την 
ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση. 

2. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για την παρακολούθηση της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 
Απόφαση και να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του στην Υπηρεσία μας. 

3. Ο φορέας της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων 
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ρητής αναφοράς 
στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

4. Να λαμβάνονται με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε 
να εξασφαλίζεται: 

 Η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 
 Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που 

οφείλονται στη λειτουργία της δραστηριότητας. 
5. Για οποιαδήποτε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή-λειτουργία της δραστηριότητας, 

θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη 
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών 
όρων όπου απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, εφόσον δεν 
καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση.  

6. Από τις πιστώσεις για τη διενέργεια της δραστηριότητας, να εξασφαλίζονται κατά 
προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος. 
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δ2) Λειτουργία 
7. Υποχρέωση του εκμεταλλευτή αποτελεί η Εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

(Best Available Techniques, BAT), σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, κατά τις 
εργασίες εξόρυξης, μεταφοράς του υλικού και αποκατάστασης. 

8. Να τηρείται η περιμετρική ζώνη των 8 m στα όρια του χώρου επέμβασης και οι αποστάσεις 
ασφαλείας, όπως ορίζονται στον Κ.Μ.Λ.Ε. 

9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και 
των εργαζομένων (επαρκής σήμανση των ζωνών έργων, προστατευτικές διατάξεις, κλπ.), 
καθώς και να ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των όποιων οχλήσεων 
προκύπτουν για τους ανωτέρω. 

10. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζεται η οδική συγκοινωνία 
μεταξύ κατοικημένων περιοχών. 

11. Για τον περιορισμό εκπομπής αέριων ρύπων και θορύβου, τα οχήματα και μηχανήματα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα και να κάνουν χρήση καλής 
ποιότητας καυσίμων. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ε.Ο.Κ. περί θορύβου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

12. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των θεσμοθετημένων επιπέδων θορύβου και τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μικρότερη δυνατή όχληση. 

13. Όσον αφορά τη διαχείριση γενικά των αποβλήτων και απορριμμάτων παραγόμενων κατά τη 
λειτουργία της δραστηριότητας ισχύουν τα εξής: 
i. Τα απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που μπορεί να προκύψουν, θα πρέπει να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδίδονται άμεσα σε 
ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες συμβεβλημένες με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
ισχύουσες διατάξεις. 

ii. Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση αποβλήτων εκτός κάδων, η έκθεσή τους σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. 
Θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος συλλογής των άχρηστων υλικών που θα 
προκύπτουν. Τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, σκουπίδια, αστικά απορρίμματα, 
ανταλλακτικά, κλπ. που ενδεχομένως προκύψουν θα πρέπει: 
 να διαχωρίζονται μέσω ειδικών κάδων σε αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα και μη, σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο και υπό κατάλληλες 
υγειονομικές συνθήκες. 

 κάθε είδους παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα, κλπ, να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατόν από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους 
να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 τα απόβλητα ειδικών ρευμάτων, όπως άχρηστες συσκευασίες, καθώς και τα λοιπά 
αξιοποιήσιμα απόβλητα (π.χ. μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί) να 
απομακρύνονται για αξιοποίηση από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς 
συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων. Για ειδικά ρεύματα αποβλήτων, οι 
αδειοδοτημένοι φορείς πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα συλλογικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Να εφαρμόζονται τα σχετικά με 
την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1184/Β/09-05-2014) για την εναλλακτική 
διαχείριση τυχόν αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την 
Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β/11-10-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει για την εναλλακτική διαχείριση τυχόν χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, το Π.Δ. 109/04 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/05-03-2004) για την 
εναλλακτική διαχείριση τυχόν μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, το Π.Δ. 
116/04 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/05-03-2004) για την εναλλακτική διαχείριση τυχόν οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

 τα οικιακού τύπου μη επικίνδυνα και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα 
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να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α., είτε από 
ειδικά αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων, 
τηρουμένων των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) 
και του κανονισμού λειτουργίας του χώρου διάθεσης. 

iii. Απαραίτητος είναι ο καθαρισμός της περιοχής της δραστηριότητας από κάθε είδους 
σκουπίδια, απορρίμματα και άχρηστα υλικά. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να 
φροντίζει για την απομάκρυνση των απορριμμάτων, καθώς επίσης και για τον 
καθαρισμό των σημείων συγκέντρωσης τους. 

iv. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά 
εμποτισμένα με καύσιμη ύλη, λάστιχα, λάδια, κλπ) τόσο υπαίθρια, όσο και σε 
στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης). 

v. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από απόρριψη 
οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. 

14. Φθορές στα υπάρχοντα έργα της περιοχής, όπως τυχόν τεχνικά έργα, αγροτική οδοποιία, 
κλπ που αποδεδειγμένα θα οφείλονται στη λειτουργία της εν θέματι δραστηριότητας, να 
αποκαθίστανται με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. 

15. Η εκμετάλλευση να γίνεται με τη μέθοδο των ορθών ανοικτών βαθμίδων και με κατεύθυνση 
από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στρώματα. Μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας, να 
αρχίζει η αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
περιλαμβάνεται στη μελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. 

16. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποκατεστημένων βαθμίδων να συμφωνούν με τις 
προδιαγραφές του Κ.Μ.Λ.Ε.  

17. Οι βαθμίδες να έχουν στην τελική τους μορφή μικρή κλίση 2-3% προς το εσωτερικό του 
χώρου επέμβασης και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή 
δημιουργίας κατολισθήσεων και καθιζήσεων. 

18. Στις βαθμίδες επεξεργασίας και στο τελικό δάπεδο της πλατείας να γίνουν τα απαραίτητα 
τεχνικά έργα συλλογής και απαγωγής των ομβρίων υδάτων προς αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων. 

19. Η φόρτωση και μεταφορά του σχιστόλιθου να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα οχήματα μεταφοράς του υλικού κατά την έξοδο από το 
λατομείο να έχουν πάντα καλυμμένο κατάλληλα το φορτίο τους, να κινούνται με μικρές 
ταχύτητες και κατά το δυνατό εκτός οικισμών ώστε να περιοριστούν, κατά το δυνατό, οι 
προκύπτουσες οχλήσεις. 

20. Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από το χώρο 
επέμβασης. Τα παραγόμενα προϊόντα του λατομείου να αποτίθενται προσωρινά μόνο εντός 
του εγκεκριμένου χώρου επέμβασης και σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, όπου δεν θα 
επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή κινδύνων για το έδαφος, τα υπόγεια και τα 
επιφανειακά ύδατα.  

21. Απαγορεύεται η, έστω και προσωρινή, απόθεση υλικών σε: α) τμήματα του υδρογραφικού 
δικτύου (ποταμούς, ρέματα, χείμαρρους), β) αρδευτικές τάφρους, αύλακες κλπ. και γ) 
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, πλην του χώρου επέμβασης. 

22. Να γίνονται οι απαιτούμενες διαβροχές, αναλόγως των καιρικών συνθηκών, στα σημεία του 
λατομικού χώρου (δρόμοι προσπέλασης, χώροι αποθέσεων, κλπ.), όπου δημιουργείται 
σκόνη. 

23. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (απόβλητα λιπαντικά - έλαια, στουπιά 
εμποτισμένα με καύσιμη ύλη, λάστιχα, λάδια, κλπ) στο χώρο του λατομείου, καθώς και η 
ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από απόρριψη οποιωνδήποτε μη 
βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. 

24. Στην περιοχή της δραστηριότητας να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως επίσης κατάλληλος εξοπλισμός και 
απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές καυσίμων και αποβλήτων. Να λαμβάνονται όλα τα 
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απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής πετρελαίου, η οποία ενδέχεται να συμβεί σε 
περίπτωση ατυχήματος. Τυχόν διαρροές καυσίμων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση 
κατάλληλων προσροφητικών υλικών ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης 
επιφανειακών και υπόγειων νερών και του εδάφους. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά να 
συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων. 

25. Η επισκευή-συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
εξορυκτικές διαδικασίες να γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και εκτός του 
λατομείου. Σε περίπτωση μικροεπισκευών, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
αποφυγής ρύπανσης του εδάφους. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια να παραδίδονται σε 
νομίμως αδειοδοτημένο συλλέκτη τέτοιων υλικών και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία.  

26. Η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης να γίνει σύμφωνα με την μελέτη που 
συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της 
παρούσας Απόφασης. 

27. Μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας αρχίζει άμεσα η αποκατάστασή της σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στη μελέτη. Πριν από την αποκατάσταση, σε όλες τις 
επιφάνειες θα διαστρώνονται αρχικά στείρα υλικά και ακολούθως φυτική γη ή αργιλικό 
υλικό καλής ποιότητας σε ικανοποιητικό πάχος για την υποδοχή των φυτεύσεων. Τα 
απαιτούμενα υλικά να βρεθούν με ευθύνη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και σε καμία 
περίπτωση δεν θα προέρχονται από δημόσιες εκτάσεις, ρέματα ή γειτονικές δασικές 
εκτάσεις.   

28. Στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης και σε όλη τη ζώνη προστασίας των 8 m να 
πραγματοποιηθούν φυτεύσεις ενδημικών ειδών σε κατάλληλο φυτευτικό σύνδεσμο, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη περιβάλλοντος. Η πυκνότητα των φυτεύσεων να 
διασφαλίζει την ομαλή αισθητική προσαρμογή της επέμβασης στο περιβάλλον της περιοχής 
της δραστηριότητας. 

29. Οι φυτεύσεις να λάβουν χώρα την κατάλληλη εποχή για το κάθε φυτευτικό είδος. 
30. Στα πρανή των δρόμων προσπέλασης και στα σημεία που επιδέχονται φυτεύσεων, να γίνει 

επίσης φύτευση με κατάλληλα φυτευτικά είδη (σπορά ψυχανθών, κλπ.). 
31. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται 

όσα από αυτά, για οποιαδήποτε λόγο, καταστρέφονται, μέχρι να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 
80%. Η συντήρηση των φυτών θα γίνει με ευθύνη της εταιρείας μετά τη λήξη της 
εξορυκτικής δραστηριότητας. 

32. Να ολοκληρωθεί ή να ανακατασκευαστεί κατάλληλη περίφραξη του λατομικού χώρου για 
την προστασία των φυτών που θα φυτευθούν από την βόσκηση. Η φροντίδα της περίφραξης 
να διαρκέσει μέχρι να παραδοθεί ο χώρος αποκατεστημένος στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

33. Να αποκατασταθούν όλες οι προϋπάρχουσες κατεστραμμένες φυτεύσεις. 
34. Πριν την αποκατάσταση του τελικού δαπέδου της πλατείας, να απομακρυνθούν όλες οι 

κινητές κατασκευές. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να αποξηλώσει τους υπερκείμενους 
του εδάφους εξοπλισμούς και να απομακρύνει όλες τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Τυχόν 
μηχανολογικός εξοπλισμός, αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα υλικά να αξιοποιηθούν 
κατά το δυνατόν στο σύνολό τους, να ανακυκλωθούν ή σε κάθε περίπτωση να διατεθούν 
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

35. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. Τα 
πρανή που τυχόν δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα (π.χ. δημιουργία βαθμίδων 
σε μεγάλα πρανή), έτσι ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων 
και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης. 

36. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, εκφόρτωση ή ανεξέλεγκτη εναπόθεση εξορυκτικών 
αποβλήτων. 

37. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων 
βροχοπτώσεων. 
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38. Στην περίπτωση εντοπισμού υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διάρκεια των 
εξορυκτικών εργασιών, να ειδοποιηθεί άμεσα η Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

39. Να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στα άρθρα 89 και 90 του Κ.Μ.Λ.Ε. και σχετίζονται με 
τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. 

40. Να ληφθεί πρόνοια ώστε στα δύο υδατορέματα που γειτνιάζουν με το γήπεδο της λατομικής 
δραστηριότητας να μη γίνει καμία επέμβαση (εξόρυξη, εναπόθεση υλικών, αποβλήτων, 
κλπ.) μέχρι το πέρας λειτουργίας της λατομικής δραστηριότητας. 

41. Τα λύματα του προσωπικού να διατίθεται σε χημική τουαλέτα. Η μεταφορά και διαχείριση 
των αποβλήτων της χημικής τουαλέτας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη-
μεταφορέα και κατάλληλη μονάδα επεξεργασίας. 

42. Να υποβληθούν στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την έκδοση της παρούσας, επακριβή στοιχεία για την 
πηγή προέλευσης του νερού που θα καταναλώνεται στη δραστηριότητα, καθώς και εγγραφή 
της πηγής στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) και άδεια χρήσης ύδατος της εν 
λόγω υδροληψίας, στην οποία να αναφέρονται και οι ανάγκες της παρούσας 
δραστηριότητας. 

43. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να 
αποκατασταθεί από τον φορέα της δραστηριότητας σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Βόλου. 

44. Ο κύριος της δραστηριότητας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις εντολές – υποδείξεις της 
αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας για θέματα αρμοδιότητάς της, εφόσον απαιτείται. 

45. Σύμφωνα με την (47) σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης 
Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης: 
 Η ενδιαφερόμενη εταιρεία οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις θραύσης και 

επεξεργασίας και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα με μελέτη 
αποκατάστασης που θα συνταχθεί και η έκταση θα επανέλθει στο καθεστώς που ίσχυε 
πριν την αλλαγή της χρήσης της. 

46. Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, να ενημερωθεί η αρμόδια Δασική Υπηρεσία για την 
κήρυξη της περιοχής των επεμβάσεων ως αναδασωτέας και την έκδοση Δασικής 
Απαγορευτικής Διάταξης βοσκής. 

47. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας κατά τις εργασίες εξόρυξης και 
αποκατάστασης του λατομικού χώρου, καθώς και αντικεραυνική προστασία.    

48. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των εργασιών δημιουργηθούν απόκρημνα τμήματα, αυτά 
να περιφραχθούν και να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης. 

49. Σε περίπτωση που υπάρχουν χώροι αποθήκευσης τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων, ο φορέας 
της δραστηριότητας υποχρεούται, πριν τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης, 
να προβεί στην εξυγίανση/αποκατάσταση των χώρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 
κείμενες διατάξεις. 

50. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. 
51. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης 

αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν διαταραχθεί και να απομακρυνθούν οι πάσης 
φύσεως εγκαταστάσεις. Να γίνει αξιοποίηση των υλικών που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και η διαχείριση των αποβλήτων να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

52. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εγκριθεί ήδη Τεχνική Μελέτη εκμετάλλευσης του 
συγκεκριμένου λατομείου και ο προβλεπόμενος σε αυτή τρόπος ανάπτυξης των εργασιών 
εκμετάλλευσης (ύψη, πλάτη βαθμίδων, κλπ.) έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες 
περιβαλλοντικούς όρους, ο φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας υποχρεούται στην 
υποβολή τροποποιητικού τεύχους της Τεχνικής Μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να 
υπάρξει εναρμονισμός της Τεχνικής Μελέτης με τους παρόντες περιβαλλοντικούς όρους. 

53. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία 
του. 
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54. Ο φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας του θέματος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως 
την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων σε περίπτωση ευρημάτων αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. 

55. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο φάκελο ανανέωσης και 
τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. της εν θέματι δραστηριότητας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με 
κάποιον όρο της παρούσας Απόφασης. 

 
δ3) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις 

56. Να πραγματοποιηθούν, τουλάχιστον μια φορά μέχρι το πέρας λειτουργίας, μετρήσεις σκόνης 
και εκπεμπόμενου θορύβου τόσο στα όρια του οικοπέδου, όσο και σε κατάλληλα επιλεγμένα 
σημεία εντός του χώρου από πιστοποιημένο φορέα. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων, 
να ληφθούν κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να 
υποβληθούν στο τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων.  

57. Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 
1:1000, στο οποίο να εμφαίνεται τόσο η τελική μορφή της εκμετάλλευσης, όσο και αυτή της 
αποκατάστασης, τον πρώτο μήνα του έτους 2018 στην Υπηρεσία μας, καθώς και στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

58. Ο κύριος της δραστηριότητας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. 43942/4026 
(Φ.Ε.Κ. 2992/Β/19-09-2016). Να υποβληθεί ηλεκτρονικά η ετήσια έκθεση παραγωγού 
αποβλήτων του έτους 2017 και τυχόν προηγούμενων ετών μέχρι το τέλος Μαρτίου του έτους 
2018. 

59. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Η.Μ.Α., σύμφωνα με το άρθρ. 9 της Κ.Υ.Α. 
43942/4026/2016, η υποβολή εντύπων με ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρ. 12 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 και η υποβολή εντύπων ετήσιων εκθέσεων του εδαφ. 
γ' της παρ. 4 του άρθρ. 11 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρ. 3 της Κ.Υ.Α. 8668/2007, δεν συνιστούν εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης του 
κυρίου της δραστηριότητας. 

 
δ4) Κόστος έργων αποκατάστασης και συντήρησης       
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο φάκελο ανανέωσης και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., το κόστος 
αποκατάστασης του λατομικού χώρου κατά τη διάρκεια της παρούσας Απόφασης ανέρχεται σε 
πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (59.000 €).      
 
 
ε) Χρονικό Διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. – Προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή 
της 
 

1. Οι παραπάνω περιβαλλοντικοί όροι για τη δραστηριότητα του θέματος ισχύουν μέχρι 31-
12-2017 και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της 
εγκεκριμένης μελέτης περιβάλλοντος για ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. και οι 
πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται στην παρούσα Απόφαση. 

2. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως 
περιγράφεται στη μελέτη περιβάλλοντος για ανανέωση και τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. και 
υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση 
του άρθρ. 6 του Ν. 4014/2011. 

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την εγκεκριμένη Μελέτη και την 
παρούσα Απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι 
όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρ. 6 

ΑΔΑ: Ω5Β9ΟΡ10-ΧΨΚ



 16

του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών, κατά την 
έννοια της παρ. 1 του άρθρ. 17 του Ν. 4014/2011. 

 
 
στ) Λοιπές διατάξεις 
 

1. Η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και δεν εξετάζει, ούτε υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την 
αδειοδότηση και λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος. 

2. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την 
υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης και 
λειτουργίας της δραστηριότητας, καθώς και τυχόν όροι και περιορισμοί δόμησης και δεν 
συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις 
οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα 
ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στο φάκελο ανανέωσης και τροποποίησης 
Α.Ε.Π.Ο. με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. 

3. Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

4. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του Ν. 998/1979 
όπως ισχύει, ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της δασικής νομοθεσίας, με την οποία 
είναι δυνατή η επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε άλλες εκτάσεις που 
υφίστανται διαχείριση από τη δασική Υπηρεσία, με την προϋπόθεση να εκδοθεί η Πράξη 
πληροφοριακού χαρακτήρα της αρμόδιας δασικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, με την οποία θα εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις της 
επέμβασης. Τυχόν όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί που θα τεθούν στην εν λόγω Πράξη, 
ενσωματώνονται αυτοδίκαια στην παρούσα Απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο δ. 

 
 
ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της Α.Ε.Π.Ο. 
 

1. Η παρούσα Απόφαση, η σχετική θεωρημένη Μελέτη και ο φάκελος που τη συνοδεύει, 
πρέπει να είναι διαθέσιμα στην έδρα του φορέα της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται 
από τον κύριο της δραστηριότητας σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
ελεγκτικό όργανο. 

2. Ο κύριος της δραστηριότητας έχει την υποχρέωση: 
 να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους 

επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται 
στην έδρα του. 

 να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 
 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 
 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 

3. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά  την 
κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' 
υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την πρόκληση 
οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των 
κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή 
στους υπεύθυνους της δραστηριότητας και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις 
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των άρθρ. 28, 29, και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3010/2002, Ν. 
4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 

4. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν 
καλύπτονται από τους επιβαλλόμενους όρους, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας 
(εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει της σχετικής θεωρημένης 
Μελέτης ή/και του φακέλου που τη συνοδεύει. 

 
 
η) Δημοσιοποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 
 

1. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης γίνεται με την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011, καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012 
(Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012). 

2. Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ν. 3200/1955 και 
2503/1997, καθώς και τα ένδικα μέσα της Κ.Υ.Α. 9269/470/2007. 

 
 
  
Εσωτερική Διανομή 
1) Φ.6/Β 
2) Χρονολογικό Αρχείο 
3) Φ. Αποφ. Π.Ο. 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ενημέρωση του Α.Δ.Α.): 
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Περιφερειακό Συμβούλιο 
Διοικητήριο 
41110, ΛΑΡΙΣΑ 

 
2.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δασαρχείο Βόλου 

 Ξενοφώντος 1 
 38333, ΒΟΛΟΣ 

 
3.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δ/νση Συντονισμού &   
      Επιθεώρησης Δασών 
      Τσιμισκή 5 

 41110, ΛΑΡΙΣΑ 
 
4. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 Αθανασάκη 1 
 38001, ΒΟΛΟΣ 

 
5.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ  
      ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &   
       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Μεταμορφώσεως 41 & Γαζή 
      38001, ΒΟΛΟΣ 
 
6.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας 
      Φαρσάλων 148 
       41335, ΛΑΡΙΣΑ 
 

7.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

& ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων  

      Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως  
      38001, ΒΟΛΟΣ 
 
8.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 
      ΕΝΤΑΥΘΑ 
 
9.    Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
       Γ  ́ΚΛΑΔΟΣ/Γ2 
       Τμήμα Εθνικής Υποδομής 
       Στρατόπεδο Παπάγου 
       Λ. Μεσογείων 227 - 231 
       15451, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
10.  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
       Δ. Υπηρεσίας Δόμησης 

   Μικρασιατών 81 
       38333, ΒΟΛΟΣ 
 
11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
      ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
      Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών 
      Δ/νση Λατομείων, Μαρμάρων & Αδρανών  
      Υλικών 
      Μεσογείων 119 
      10192, ΑΘΗΝΑ  
 
12.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
      ΕΛΛΑΔΑΣ 
      Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας 
      54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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