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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Η παρούσα μελέτη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ Απόφαση 
Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017  ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 229,632 
ΣΤΡ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αποτελεί μελέτη σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΕΥΠΕ 
203188/20-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα άρθρα 5, 6 και 9 και τις παραγράφους 5 και 
6 του άρθρου 11 του N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011) : "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 170225/14 (ΦΕΚ – 135 Β/27-1-2014): "Εξειδίκευση των περιεχομένων 
των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος" και το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 5688/12-3-2018 «Τροποποίηση των παραρτημάτων 
του ν.4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014». 
   Στη θέση Αρκουδόρεμα, Τ.Κ. Διμηνίου, Δ.Ε. Αισωνίας, Δήμου Βόλου και σε μισθωμένη δημόσια 
έκταση 229,632 στρεμμάτων λειτουργεί λατομείο σχιστολίθου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με 
βάση τα ακόλουθα: 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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» 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ8-Β/Φ6.37.1/22055/6108/01-12-2003 Παράταση Αδείας Εκμετάλλευσης  
λατομείου βιομηχανικού ορυκτού για τον υπόψη λατομικό χώρο, έως 06-07-2018.  

6. 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) 

7. Την Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 13358/09-06-2006 της συμβολαιογράφου Αθηνών 
Θεώνης Καφίρη-Αθανασίου μέχρι 08-07-2015. 

8. Την ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας του θέματος με την Α.Ε.Π.Ο. 
Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017 ισχύος έως 31-12-2017. Η 
εγκριθείσα 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 
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κύριας δραστηριότητας (λατομείο σχιστολίθου) και των όρων που αφορούν το εν λόγω συνοδό 
έργο. 

9. Την Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 33258/2016 του συμβολαιογράφου Αθηνών 
Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου μέχρι 31-12-2017. 

10.  Την Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 35483/23-11-2018 του συμβολαιογράφου Αθηνών 
Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου από 1-1-2018 έως 8-7-2025 έως τη συμπλήρωση 50 ετών από τη 
συνομολόγηση της αρχικής μίσθωσης με βάση το εδάφιο γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 68 
του Κεφαλαίου ΙΒ’ της παραγράφου 3.3 του άρθρου 66 του Νόμου 4512 (ΦΕΚ 5Α  17-1-2018): “ 
Συµβάσεις μίσθωσης που έχουν παραταθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 183 του ν. 
4001/2011 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 165) και το άρθρο 58 του ν. 4508/2017 
(Α΄200), και έχουν συμπληρώσει διάρκεια ισχύος πλέον των σαράντα (40) ετών μπορεί να 
παρατείνονται µονοµερώς έως τη συμπλήρωση πενήντα (50) ετών από τη συνοµολόγηση της 
αρχικής μίσθωσης, περαιτέρω δε εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 45.” 

11. Την υποβληθείσα από τη μισθώτρια ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ της 040/20/703440-0 εγγυητικής επιστολής 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εκδοθείσης την 17-05-2006 αορίστου διαρκείας 14.926€ για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης του εξεταζομένου λατομείου, και την εγγυητική 
επιστολή 040/20/703446-6 Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εκδοθείσης την 17-05-2006 αορίστου 
διαρκείας 230.000€ για την καλή και πιστή εκτέλεση της αποκατάστασης περιβάλλοντος του 
εξεταζομένου λατομείου που απορρέουν από την Α.Ε.Π.Ο. 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), σύμφωνα με το εδάφιο γ’ του 
άρθρου 53 και την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του Νόμου 4512/2018. 

12. Την θεσμοθέτηση κατάργησης της αδείας εκμετάλλευσης λατομείων και αντικατάστασή της με τη 
σύμβαση μίσθωσης των δημοσίων εκτάσεων, η οποία επέχει εφεξής θέση έγκρισης εκμετάλλευσης 
των εκτάσεων αυτών,  με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του Κεφαλαίου ΙΒ’ της παραγράφου 
3.3 του άρθρου 66 του Νόμου 4512 (ΦΕΚ 5Α  17-1-2018).  

   Συμπερασματικά στη θέση Αρκουδόρεμα, Τ.Κ. Διμηνίου, Δ.Ε. Αισωνίας, Δήμου Βόλου και σε 
μισθωμένη δημόσια έκταση 229,632 στρεμμάτων λειτουργεί λατομείο σχιστολίθου της εταιρείας 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχοντας σύμβαση μίσθωσης επέχουσα θέση έγκρισης εκμετάλλευσης έως την 08-07-
2025 (συμπλήρωση 50ετίας από την αρχική μίσθωση) και μη διαθέτοντας Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων που έληξε 31-12-2017. 
   Λόγω της μη παρέλευσης 2 ετών από τη λήξη των ως άνω Περιβαλλοντικών Όρων και με βάση την 
Εγκύκλιο ΕΥΠΕ/ 203188/20.11.2012, που προβλέπει ότι «εφόσον η ισχύς της ΑΕΠΟ έχει λήξει (από 
την ημερομηνία λήξης της ΑΕΠΟ μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήματος για ανανέωσής της), 
χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) έτη, το οποίο σύμφωνα με σχετικές 
αποφάσεις του ΣτΕ θεωρείται εύλογο, για την ανανέωση (παράταση ισχύος) της τηρείται η διαδικασία 
του άρθρου 5 του Ν.4014/2011. Εφόσον πρόκειται για τροποποίηση και παράταση ισχύος της, θα 
τηρείται η διαδικασία των άρθρων 5 και 6 του Ν.4014/2011», εκπονείται η παρούσα με σκοπό την 
έκδοση Α.Ε.Π.Ο. για την οποία ΑΕΠΟ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης, Περιφερειακού επιπέδου. 
   Λόγω του ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016) όπως 
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έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α.2307/26-1-2018 ΑΔΑ: Ψ2ΙΓ4653Π8-ΨΟΤ και ισχύει, το εξεταζόμενο 
λατομείο σχιστολίθου- βιομηχανικού ορυκτού  έκτασης 229,632 στρεμμάτων < 250 στρεμμάτων - 
εκτός περιοχών Natura, κατατάσσεται στην Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες», 
α/α 3  «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών», στην Υποκατηγορία 
Α2, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτού η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο ΕΥΠΕ 203188/20-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 
και 9 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11 του N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011) : 
"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 170225/14 (ΦΕΚ – 135 Β/27-
1-2014): "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" και το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 5688/12-
3-2018, ως μελέτη Υποκατηγορίας Α2 που εγκρίνεται από τη ΔΙΠΕΧΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Απ. Διοικ. 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 
 
  Η Τροποποίηση που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη πέραν της Ανανέωσης, αφορά την νέα 
τελική διαμόρφωση των κατωτέρων βαθμίδων με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των 
αποθεμάτων του λατομείου, αντιθέτως με την έγκριση της αξιοποίησης μέρους αυτών που 
εγκρίθηκε με την Α.Ε.Π.Ο. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017, για την οποία θα υπάρξει χρήση 
αυτοκινούμενου μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών που με α/α 130 της Ομάδας 9 «Κοπή, 
μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς», θα 
κατατάσσετε εάν ήταν αυτόνομο έργο ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Β κατηγορία 
έργων και δραστηριοτήτων [Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016)] και θα 
αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην 
K.Y.A Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275 Β / 11-4-2012).   

 
 
1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 
791/42300/π.ε.2016/31-8-2017  ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 229,632 ΣΤΡ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
 
 
1.2. Είδος και μέγεθος του έργου 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
Εκμετάλλευση λατομείου σχιστόλιθου επιφάνειας 229.632 m2 με σκοπό την εξόρυξη του πετρώματος 
και τη μεταφορά του στο εργοστάσιο «ΟΛΥΜΠΟΣ» της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο. Το 
λατομείο λειτουργεί από το 1975, εντούτοις έχει αρκετά χρόνια βρεθεί σε κατά κάποιον τρόπο αργία, 
δεδομένου ότι οι παραγωγές ήταν πολύ μικρές, μικρότερες των 10.000 τόνων ετησίως, και 
περιστασιακές. Το λατομείο λειτουργεί ως εφεδρική λύση αντί του λατομείου αργίλου της εταιρείας 
στο Βόλο. 
Η ετήσια παραγωγή του εξορυγμένου υλικού δύναται να ξεπεράσει τους 100.000 τόνους ετησίως. Το 
λατομείο λειτουργεί μόνο κατά την πρωινή βάρδια στην οποία απασχολούνται 8 άτομα, 4 από τα οποία 
είναι οδηγοί. 
Η εξόρυξη γίνεται με χρήση εκρηκτικών. 
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Το εξεταζόμενο έργο – λατομείο βιομηχανικού ορυκτού, μπορεί να θεωρηθεί μεσαίου μεγέθους λόγω 
έκτασης μικρότερης από 250 στρέμματα και χωροθέτησης σε έκταση εκτός περιοχών προστασίας 
NATURA. 
 
1.3. Γεωγραφική θέση και  διοικητική υπαγωγή 
Το λατομείο βρίσκεται στη θέση «Αρκουδόρεμα» της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησία. Η θέση του εντοπίζεται 7,5 km νοτιοδυτικά του Βόλου και 5,5 
km νότια της Κοινότητας Διμηνίου. Η πρόσβαση στο λατομείο γίνεται μέσω αγροτικής οδού περίπου 2 
km, η οποία συνδέεται με την επαρχιακή οδού Βόλου – Φαρσάλων. 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. 
Διοικητική υπαγωγή δραστηριότητας: Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Α΄ 87), η δραστηριότητα 
υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στο Δήμο 
Βόλου, στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας, στη Τοπική Κοινότητα Διμηνίου. 
Η συνολική έκταση του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 229.632 m2 και ορίζεται από τις εξής κορυφές, 
οι οποίες δίνονται σε γεωγραφικές συντεταγμένες HATT και ΕΓΣΑ ‘87 στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Γεωγραφικές συντεταγμένες (HATT και ΕΓΣΑ΄ 87) του λατομικού χώρου 
 

Σημείο 
ΗΑΤΤ* ΕΓΣΑ΄ 87 

X Y X Y 

1 -5.636,90 6.250,75 405261,11 4351148,42 

2 -5.724,00 6.372,45 405175,44 4351271,07 

3 -5.808,35 6.522,70 405092,84 4351422,24 

4 -5.843,00 6.589,05 405058,96 4351488,96 

5 -6.002,60 6.648,30 404900,09 4351550,02 

8 -6.297,50 6.681,80 404605,67 4351586,88 

Σ -6.314,60 6.563,45 404587,23 4351468,77 

Δ -6.110,45 6.217,15 404787,34 4351120,25 

Ε -6.011,10 6.145,95 404885,84 4351047,93 

Ζ -5.842,80 6.129,45 405053,90 4351029,51 

Συνολική έκταση λατομικού χώρου: 229.632 m2 

*ΚΦΧ «Βόλος» (1:100.000) με Φ = 39°15΄ και λ = -0°45΄ 
 
 
Ζώνη 1000 μέτρων 
Στη ζώνη έως τα 1000 μέτρα περιμετρικά του εξεταζομένου χώρου υπάρχει μόνο η επαρχιακή οδός 
Βόλου-Φαρσάλων που διέρχεται νοτίως σε απόσταση 450 μέτρων. 
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Ζώνη 1000 έως 2000 μέτρων 
Στη ζώνη αυτή υπάρχει μόνο ο οικισμός Κριθαριά νότια σε απόσταση 1500 μέτρων από τον 
εξεταζόμενο χώρο. Στη    ζώνη    αυτή    δεν  υπάρχουν σημεία αυξημένης ευαισθησίας, αρχαιολογικοί 
χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις ή φυσικές προστατευτικές  περιοχές  (εθνικοί δρόμοι κ.λ.π.). 
Ζώνη 2000 έως 5000 μέτρων 
Στη ζώνη αυτή υπάρχουν οι οικισμοί Νέα Αγχίαλος, Σωρός, Νέες Παγασσές, Χρυσή Ακτή Παναγιάς, 
Μάραθος, Παλιούρι και Βελανιδιά. Ο  χώρος  δεν είναι ορατός  από τους προαναφερόμενους 
οικισμούς,  παρά μόνο  από μικρό μέρος του  οδικού   δικτύου  αυτών,   ενώ  στη   ζώνη   αυτή   δεν 
υπάρχουν   βιομηχανίες  ή  χώροι   αυξημένης ευαισθησίας. 
Στις   δύο  αυτές  πρώτες  ζώνες,  περιλαμβάνεται   επίσης  και   το υφιστάμενο επαρχιακό  και  
αγροτικό   οδικό δίκτυο. 
 Μακρινή  ζώνη (μεγαλύτερη από 5 χλμ.): Στη  μακρινή  ζώνη, περιλαμβάνονται    οι     υπόλοιποι    
τριγύρω    οικισμοί καθώς και τα πολεοδομικά συγκροτήματα Βόλου, Νέας Ιωνίας και Νέας Αγχιάλου. 
 Γενικά, η θέση του μελετώμενου ορυχείου καθώς  και το ανάγλυφο της γύρω περιοχής, κάνουν   
τον   χώρο   ορατό, μόνο  από ένα μικρό τμήμα της Εθνικής οδού Βόλου-Ν. Αγχιάλου και λόγω της 
κατώτερης θέσης του δρόμου ως προς το ορυχείο και των κλίσεων που επικρατούν, η γωνία 
παρατήρησης είναι  πολύ μικρή.   
  Το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 198,34953 στρ. εντάσσεται στο Γ.Π.Σ. Νέας Αγχιάλου εντός 
Περιοχής Προστασίας Εκτάσεων Δασικού Χαρακτήρα, ενώ το υπόλοιπο 31,15729 στρ. εντάσσεται στο 
Γ.Π.Σ. Βόλου εντός Περιοχής Περιορισμού Δόμησης ΖΑ. 
   Η έκταση σύμφωνα  με  το  άρθρο 3 του Ν. 998/79 «περί   προστασίας  δασών και δασικών εν  γένει 
εκτάσεων» με  βάσει την υπάρχουσα  βλάστηση  ,   χαρακτηρίζεται  ως  δασική και στον αναρτημένο 
χάρτη χαρακτηρίζεται ΔΑ (Δασική σε παλαιότερες α/φ και άλλης χρήσης σε πρόσφατες α/φ)..  
Σε  εφαρμογή  του  άρθρου 4 του ιδίου  Νόμου, από άποψη ωφελιμότητας  και   λειτουργίας  που  
εξυπηρετεί,  ως   μη   υπαγόμενη   σε καμία  από τις κατηγορίες α, β, γ, δ  της §1, ανήκει   στην  
κατηγορία  ε.  
Mέχρι  σήμερα,  δεν  έχει  χαρακτηριστεί   προστατευόμενη από  Π.Δ. ή  άλλη  νομική  ρύθμιση  ή  
Διεθνή  συνθήκη. 
Ιδιοκτησιακά  ο   χώρος  ανήκει  στην  κυριότητα   του  Ελληνικού Δημοσίου  από   το  οποίο  έχει  
μισθωθεί   για   εκμετάλλευση.  
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. 

Κεντροβαρικά οι συντεταγμένες του λατομείου είναι: 
Στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 ή ΕΓΣΑ 87:  
Χ = 404920, Υ= 4351210 
Στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS 84:  
Γεωγρ. Πλάτος, φ: 39° 18' 27,59'', Γεωγρ. Μήκος, λ: 22° 53'  56,13''.  
 
1.4. Κατάταξη του έργου 
   Βάση της επικαιροποιημένης κατάταξης των δραστηριοτήτων με την Υπουργική Απόφαση με α.π. 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 που τροποποίησε την Υ.Α.1958/12 (ΑΔΑ:ΩΙΗΔ4653Π8-9ΙΠ), ΦΕΚ 
2471Β/10-8-2016, το εξεταζόμενο λατομείο σχιστολίθου- βιομηχανικού ορυκτού  έκτασης 229,632 
στρεμμάτων < 250 στρεμμάτων - εκτός περιοχών Natura, κατατάσσεται στην Ομάδα 5η «Εξορυκτικές 
και συναφείς δραστηριότητες», α/α 3 «Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών 
πλακών», στην Υποκατηγορία Α2, και μαζί με αυτό εξετάζονται και όλες οι σύνοδες αυτού 
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εγκαταστάσεις όπως το αυτοκινούμενο μηχάνημα επεξεργασίας αδρανών.  Η χρήση αυτοκινούμενου 
μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών με α/α 130 της Ομάδας 9 «Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία 
λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς», θα κατατάσσετε εάν ήταν αυτόνομο έργο ως 
προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Β κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.  
  Σημειώνουμε ότι χωροταξικά για τα λατομεία, όπως το λειτουργούν εδώ, δεν υπάρχει κατάταξη όσον 
αφορά το βαθμό όχλησης, ισχύουν μόνο οι διατάξεις των Ν669 (ΦΕΚ241Α/1-9-77), 
Ν2115(ΦΕΚ15Α/15-2-93), Ν.Δ.210 (ΦΕΚ277Α/5-10-73), Ν1428 (ΦΕΚ43Α/11-4-84, και ΚΜΛΕ 
Δ7/Α/οικ.12050/2223/11 (ΦΕΚ 1227 Β/14-6-2011), που χωροθετούν αυτά σε ελαχίστη απόσταση 1000 
μέτρων από οικισμούς αλλά και οποιοδήποτε άλλο κατοικήσιμο κτίσμα, διότι η εκμετάλλευση 
λατομείου εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής αποτελεί αξιοποίηση ορυκτού πόρου της χώρας 
με ιδιαίτερο συμφέρον για την Εθνική Οικονομία. 
  Από πλευράς οχλήσεων για τις σύνοδες εγκαταστάσεις με βάση την KYA 3137/191/Φ.15/ ΦΕΚ 
1048Β/4-4-2012, με α/α 138 και κωδικό 23.70β και ισχύ κάτω των 500kw η μονάδα κοπής 
μορφοποίησης και τελικής επεξεργασίας λίθων ήτοι το αυτοκινούμενο σπαστηροτριβείο κατατάσσεται 
στη χαμηλή όχληση. 
Κατάταξη της δραστηριότητας κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE αντίστοιχα): 
-Λατομείο: 08.11-3 «Εξόρυξη σχιστόλιθου» (ΣΤΑΚΟΔ 08) / 08.11 «Εξόρυξη διακοσμητικών και 
οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου» (NACE Rev2) 
- μονάδα αυτοκινούμενων μηχανημάτων επεξεργασίας αδρανών ήτοι Κοπή, μορφοποίηση και 
επεξεργασία λίθων ΣΤΑΚΟΔ 23.7. 
Το έργο δεν υπάγεται στις διατάξεις 
 της Οδηγίας 96/82/ΕΚ 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 
«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» 
 της οδηγίας 2008/1/EK 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013, «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, 
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010. 
 της οδηγίας 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02, «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των 
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε 
ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις» 
 του Κανονισμού ΕΚ 116/06 (E-PRTR), «Σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων». 
 
1.5. Φορέας του έργου 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΕΔΡΑ/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 2102898111 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κυριάκος Ασημακόπουλος  
E-mail ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: kyriakos.assimakopoulos@lafargeholcim.com 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 210 2898 551 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

mailto:kyriakos.assimakopoulos@lafargeholcim.com
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ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 229,632 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ: Αβραάμ Χριστοφορίδης 
E-mail ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ: avraam.christoforidis@lafargeholcim.com 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ: 24210 98211 
 
1.6. Περιβαλλοντικός Μελετητής 
     Η παρούσα μελέτη  εκπονείται από τον Ιωάννη Λιάσκο Μεταλλειολόγο Μηχανικό, Μελετητή Γ΄ 
τάξεως της κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικών Μελετών και  Μελετητή  Γ΄ τάξεως της κατηγορίας 19 
Μεταλλευτικών Μελετών, με τη συνδρομή του Δασολόγου Γιαννούχου Κωνσταντίνου, του 
Μηχανολόγου Μηχανικού Θωμαίδη Γεωργίου, του Τοπογράφου Μηχανικού Τζάκου Απόστολου, και 
της Γεωλόγου Μπατσή Άννας, μετά από σχετική εντολή του φορέα σύμφωνα με τις συμβατικές 
απαιτήσεις του έργου. 
   Για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης συνεργάστηκε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 
τους : 
Λιάσκος Ιωάννης Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μελετητής 

Περιβαλλοντικών (κατηγορία 27) Γ΄ τάξεως και 
Μεταλλευτικών Μελετών (κατηγορία 19) Γ΄ τάξεως, 
Συντονιστής της μελέτης. 

Γιαννούχος 
Κωνσταντίνος 

Δασολόγος Α.Π.Θ, Μελετητής Περιβαλλοντικών 
(κατηγορία 27)  Β΄ τάξεως και Δασολογικών Μελετών 
(κατηγορία 24) Γ΄ τάξεως 

Θωμαίδης Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής 
Μηχανολογικών (κατηγορία 9) και Περιβαλλοντικών 
(κατηγορία 27) Β΄ τάξεως 

Τζάκος Απόστολος Τοπογράφος Μηχανικός Μελετητής Τοπογραφικών 
(κατηγορία 16) ) Γ΄ τάξεως και Συγκοινωνιακών 
έργων (κατηγορία 10) Β΄ τάξεως 

Μπατσή Άννα Μs Γεωλόγος,  Μελετητής Γεωλογικών (κατηγορία 
20)  και Περιβαλλοντικών (κατηγορία 27) Α΄ τάξεως 

  Συντονιστής της ομάδας και υπεύθυνος για τη σύνταξη της μελέτης αυτής είναι ο Λιάσκος Ιωάννης, 
που έχει έδρα επί της οδού Οικονόμου 32, Δήμου Βόλου, Τ.Κ. 38334, Ελλάδα, με τηλέφωνα 
επικοινωνίας 6945322002, 2421024249, fax 2421024250, e-mail : filmmin@otenet.gr και διεύθυνση 
αλληλογραφίας Αργοναυτών 15, Τ.Κ.38221, Βόλος. 
 
 
 
  

mailto:avraam.christoforidis@lafargeholcim.com
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2. Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου και προτεινομένης τροποποίησης 
 
2.1  Συνοπτική τεχνική περιγραφή αδειοδοτημένου έργου  
 
    Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχει αδειοδοτηθεί για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστόλιθου στην περιοχή 
«Αρκουδόρεμα» της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου του Δήμου Βόλου. Σύμφωνα με την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Άδεια Εκμετάλλευσης, η αδειοδοτημένη έκταση 
εκμετάλλευσης του λατομείου ανέρχεται σε 229.632 m2. Η έκταση του λατομείου βρίσκεται εντός 
δημόσιας δασικής έκτασης και βρίσκεται μεταξύ των υψομέτρων +383 και +240. 
Το λατομείο λειτουργεί από το 1975, αλλά η εκμετάλλευση του τα τελευταία 10 – 15 χρόνια βρίσκεται 
σε κατά κάποιον τρόπο αργία και επομένως δεν ακολουθεί τον αρχικό προγραμματισμό εργασιών. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της οικονομικής ύφεσης και συνεπώς της μειωμένης ζήτησης της αγοράς 
σε σχιστόλιθο. Ο εξορυσσόμενος σχιστόλιθος τροφοδοτεί αποκλειστικά το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο για την παραγωγή τσιμέντου. Η προμήθεια υλικού (σχιστόλιθος) από το εν λόγω 
λατομείο αποτελεί για την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ εναλλακτική λύση, δεδομένου ότι οι ανάγκες του 
εργοστασίου καλύπτονται κυρίως από το λατομείο αργίλου στο Σέσκλο  Βόλου. 
Σύμφωνα με την μελέτη που υποβλήθηκε το 1994 για την έκδοση της ΑΕΠΟ του 1996, η ετήσια 
δυναμικότητα του λατομείου ανέρχεται στους 250.000 τόνους και στην μελέτη που υποβλήθηκε το 
2004 για την έκδοση της ΑΕΠΟ του 2006, η ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται στους 100.000 τόνους, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση πραγματοποιείται σε μια βάρδια ημερησίως και πέντε ημέρες 
την εβδομάδα. Αν και η δυναμικότητα του λατομείου δύναται να αγγίξει αυτά τα επίπεδα, εντούτοις η 
πραγματική ετήσια παραγωγή τα τελευταία 10 χρόνια δεν ξεπερνάει τους 10.000 τόνους. Αυτό 
συμβαίνει ακριβώς για το λόγο που προαναφέρθηκε, της μειωμένης και εφεδρικής εκμετάλλευσης.  
Σύμφωνα με την μελέτη που υποβλήθηκε το 1994 για την έκδοση της ΑΕΠΟ του 1996, τα απολήψιμα 
αποθέματα ανέρχονταν σε 10,5 εκ. τόνους, τα οποία επαρκούσαν να τροφοδοτήσουν το εργοστάσιο 
του Βόλου για 42 έτη με μια ετήσια παραγωγή 250.000 τόνων. Στην μελέτη του 2004 για την έκδοση 
της ΑΕΠΟ του 2006, τα απολήψιμα αποθέματα ανέρχονταν σε 9,5 εκ. τόνους. 
Τα υπολειπόμενα πλέον απολήψιμα αποθέματα του λατομείου εκτιμώνται ότι ανέρχονται σε 1.117.385 
m3 in situ (X2,5 tn/m³)=2.793.462,5 τόνους, δεδομένου ότι όλες οι βαθμίδες έως και την +290, έχουν 
πλήρως αποκατασταθεί και οι υπόλοιπες έως την πλατεία θα διαμορφωθούν προς εκμετάλλευση από 
το υψόμετρο +285 και κάτω, όπου θα διαμορφωθούν οι βαθμίδες +273, +261, +249, +237 και η τελική 
πλατεία στο +225. Ο σχιστόλιθος καλύπτει όλη την επιφάνεια και το βάθος του λατομείου. Στον 
πίνακα που ακολουθεί στο κεφάλαιο της αναλυτικής περιγραφής της προτεινομένης τροποποίησης 
φαίνεται η ποσότητα των διαθέσιμων αποθεμάτων ανά βαθμίδα εκμετάλλευσης. 
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). 
 

2.2  Εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου 
 

Ιστορική εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου 
Το Ελληνικό Δημόσιο μίσθωσε εκ νέου (είχε αρχικά μισθώσει με τα μισθωτήρια 35025/08.07.1975 και 
39240/15.07.1977) στην εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λατομικό χώρο για την εξόρυξη σχιστόλιθου 
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έκτασης 229.632 m2 στη θέση «Αρκουδόρεμα» του Δήμου Βόλου με το μισθωτήριο συμβόλαιο αρ. 
1997 την 23η Οκτωβρίου 1990 για μια δεκαπενταετία από την 8η Ιουλίου 1990. 
Την 5η Φεβρουαρίου 1991 εκδίδεται διορθωτική πράξη («διόρθωση συμβολαίου μισθώσεως 
ακινήτου») επί του ως άνω μισθωτηρίου συμβολαίου με αρ. 2139. 
Με το μισθωτήριο συμβόλαιο υπ. αρ. 13358 της 9ης Ιουνίου 2006 παρατείνεται η μίσθωση του 
λατομείου σχιστόλιθου για μια δεκαετία επιπλέον, δηλαδή έως την 8η Ιουλίου 2015. 
Το 2002 εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών 
Ορυκτών) με αρ. πρωτ. Δ8-Β/Φ.6.37.1/12172/09.12.2002 η Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης 
Εκμετάλλευσης του λατομείου σχιστόλιθου. 
Το 2016 εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, 
Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών) με αρ. πρωτ. ΔΜΕΒΟ- Β/Φ6.35.1/183161/3418/30.09.2016 
η Έγκριση του τροποποιητικού προσαρτήματος της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης του λατομείου 
βιομηχανικού ορυκτού (σχιστολίθου). 
Το 1997 εκδίδεται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα 
Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων) με αρ. πρωτ. 24352/12.12.1997 η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του λατομείου σχιστόλιθου σε έκταση 229.632 m2. 
Το 2006 εκδίδεται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα 
Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων) με αρ. πρωτ. 143735/1205/24.03.2006 η ανανέωση και η 
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του λατομείου 
σχιστόλιθου. 
Το 1987 εκδίδεται από την Νομαρχία Μαγνησίας (Διεύθυνση Δασών) με αρ. πρωτ. 2756/10.07.1987 η 
Έγκριση Επέμβασης στη θέση «Ακρουδόρεμα» Μαγνησίας για τη συνέχιση του λατομείου εξόρυξης 
βιομηχανικού ορυκτού (σχιστόλιθος). 
Το 2003 εκδίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας) με αρ. πρωτ. 
799/Φ.413/26.03.2003 η παράταση της Έγκρισης Επέμβασης σε δασική έκταση για την εκμετάλλευση 
λατομείου. 
Το 1988 εκδίδεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Διεύθυνση 5η 
Μεταλλείων) με αρ. πρωτ. ΙΙ-5η/Φ6.37.1/4098/06.07.1988 η Άδεια Εκμετάλλευσης λατομείου 
βιομηχανικού ορυκτού. 
Το 2003 εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών 
Ορυκτών) με αρ. πρωτ. Δ8-Β/Δ8-Β/Φ6.37.1/22055/6108/01.12.2003 η παράταση της Άδειας 
Εκμετάλλευσης του λατομείου σχιστόλιθου με ημερομηνία ισχύος έως την 6η Ιουλίου 2018. 
Στη συνέχεια ενεκρίθει ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας του θέματος με 
την Α.Ε.Π.Ο. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017 ισχύος έως 31-12-
2017. Η εγκριθείσα 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. 
Ακολούθως υπεγράφει Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 33258/2016 του συμβολαιογράφου 
Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου μέχρι 31-12-2017. 
Μετά υπεγράφει Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 35483/23-11-2018 του συμβολαιογράφου 
Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου από 1-1-2018 έως 8-7-2025, έως τη συμπλήρωση 50 ετών 
από τη συνομολόγηση της αρχικής μίσθωσης με βάση το εδάφιο γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 68 
του Κεφαλαίου ΙΒ’ της παραγράφου 3.3 του άρθρου 66 του Νόμου 4512 (ΦΕΚ 5Α  17-1-2018): “ 
Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν παραταθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 183 του ν. 
4001/2011 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και 
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τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 165) και το άρθρο 58 του ν. 4508/2017 (Α΄200), 
και έχουν συµπληρώσει διάρκεια ισχύος πλέον των σαράντα (40) ετών µπορεί να παρατείνονται 
µονοµερώς έως τη συµπλήρωση πενήντα (50) ετών από τη συνοµολόγηση της αρχικής µίσθωσης, 
περαιτέρω δε εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 45.” 
  Τέλος λαμβάνεται υπόψη η υποβληθείσα από τη μισθώτρια ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ  040/20/703440-0 
εγγυητική επιστολή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εκδοθείσης την 17-05-2006 αορίστου διαρκείας 
14.926€ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης του εξεταζομένου λατομείου, και η εγγυητική 
επιστολή 040/20/703446-6 Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εκδοθείσης την 17-05-2006 αορίστου 
διαρκείας 230.000€ για την καλή και πιστή εκτέλεση της αποκατάστασης περιβάλλοντος του 
εξεταζομένου λατομείου που απορρέουν από την Α.Ε.Π.Ο. 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), οι οποίες σύμφωνα με το εδάφιο γ’ του άρθρου 53 και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 55 του Νόμου 4512/2018 υπερκαλύπτουν κάθε εγγύηση για την διασφάλιση 
της αποκατάστασης του λατομείου. 
Η προαναφερόμενη αδειοδότηση αφορά το λατομείο σχιστόλιθου στη θέση «Αρκουδόρεμα» του 
Δήμου Βόλου. Η εκμετάλλευση του λατομείου ξεκίνησε ήδη από το 1975 οπότε και υπογράφεται το 
πρώτο μισθωτήριο συμβόλαιο. Το χρονικό διάστημα 1975 έως 1977 πραγματοποιούνται τα έργα 
υποδομής και το 1989 ασφαλτοστρώνεται η αγροτική οδός που οδηγεί από την επαρχιακή οδό Βόλου – 
Φαρσάλων προς το λατομείο. Το λατομείο εκμεταλλεύεται η εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
Η εκμετάλλευση του λατομείου βρίσκεται σε κατά κάποιον τρόπο αργία τα τελευταία 10 – 15 χρόνια, 
δεδομένου ότι η ετήσια παραγωγή σχιστόλιθου δεν ξεπερνά τους 10.000 τόνους, όταν η δυναμικότητα 
του φτάνει τους 100.000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη του 2004, και τους 
250.000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη του 1994, που είναι δυνατόν να 
πολλαπλασιαστεί. 
Το λατομείο εκτείνεται μεταξύ των υψομέτρων +383 και +225. Όλες οι βαθμίδες από την +290 και 
πάνω έχουν πλήρως αποκατασταθεί σε συνολική έκταση 85,114 στρεμμάτων. Η εκμετάλλευση 
πραγματοποιείται στις υπόλοιπες βαθμίδες, στις οποίες κι έχει διαμορφωθεί η εσωτερική οδός 
προσπέλασης προς την κεντρική πλατεία του λατομείου. Η εκμετάλλευση του εν λόγω λατομείου 
αποτελεί για την εκμεταλλεύτρια εταιρεία εφεδρική λύση αντί του λατομείου αργίλου της εταιρείας 
στο Βόλο. 
 
Περιγραφή των έως σήμερα εργασιών όπως ενεκρίθησαν με την Α.Ε.Π.Ο. 791/42300/π.ε.2016/31-8-
2017. 
Γενικά 
Οι εργασίες εκμετάλλευσης στον παρόντα λατομικό χώρο έχουν ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Τα 
έργα υποδομής έχουν ολοκληρωθεί και οι δρόμοι προσπέλασης εντός και εκτός του λατομείου έχουν 
πλήρως διαμορφωθεί. Η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Βόλου – 
Φαρσάλων με τον λατομικό χώρο έχει ολοκληρωθεί από το 1989. 
Οδικό δίκτυο 
Η προσπέλαση στο λατομικό χώρο είναι πλήρως διαμορφωμένη από τις μέχρι σήμερα εργασίες. Η 
πρόσβαση γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Βόλου – Φαρσάλων και αφού διανυθεί μια απόσταση 
περίπου 2 km αγροτικού δρόμου για να φτάσει κανείς στην κύρια είσοδο του λατομείου και στην 
κεντρική πλατεία του. Η αγροτική οδός χρησιμοποιείται επίσης περιστασιακά και από κτηνοτρόφους, 
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ενώ δεν οδηγεί σε οικισμούς ή άλλους είδους διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες να 
χρησιμοποιούνται από ανθρώπους. 
Το εσωτερικό δίκτυο είναι επίσης πλήρως διαμορφωμένο από τις ανώτερες βαθμίδες έως την κεντρική 
πλατεία. 
Εκμετάλλευση 
Η διαμόρφωση του χώρου επέμβασης πραγματοποιείται με εκμετάλλευση των βαθμίδων από πάνω 
προς τα κάτω. Επιδιώκεται η κλίση του λατομείου να διαμορφωθεί στις 45°, αν και ο σχιστόλιθος είναι 
σκληρότατος, λόγω του υψηλού ποσοστού SiO2 και επομένως καθίσταται δύσκολη η τελική 
διαμόρφωση του πρανούς του λατομείου. 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας του εξορυσσόμενου σχιστόλιθου δεν προεβλέπετο έως σήμερα να 
εγκατασταθούν στο χώρο του λατομείου. Καμία επεξεργασία δεν λαμβάνει χώρα έως σήμερα στο 
χώρο του λατομείου. Αντιθέτως, το εξορυσσόμενο υλικό μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλο. Η κοκκομετρία του εξορυσσόμενου σχιστόλιθου κυμαίνεται έως 
50 mm. 
Η εξόρυξη γίνεται με χρήση τσάπας τύπου CAT235B και προωθητή γαιών με αναμοχλευτήρα τύπου 
CATD9H. Το εξορυγμένο υλικό φορτώνεται σε επικαθήμενα φορτηγά αυτοκίνητα 25 τόνων. Το 
φορτίο τους καλύπτεται για την αποφυγή διασποράς σκόνης. Το φορτηγά αυτοκίνητα μεταφέρουν τον 
σχιστόλιθο στο εργοστάσιο τσιμέντου της εταιρείας στο Βόλο. 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατά την εκμετάλλευση, χρησιμοποιούνται εκρηκτικά για την 
διευκόλυνση της εξόρυξης. Η χρήση των εκρηκτικών γίνεται πάντα από αδειούχο γομωτή-πυροδότη. 
Σε περίπτωση που συναντώνται σκληροί σχηματισμοί, χρησιμοποιείται αρχικά ισχυρός προωθητής με 
άροτρο και σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούνται εκρηκτικά. Στο 
λατομικό χώρο δεν αποθηκεύονται εκρηκτικά. 
Η εξόρυξη γίνεται με διατρήματα 3 ιντσών σε κάνναβο 4x4 ή αραιότερο, εξαρτώμενο από τη 
συνεκτικότητα του πετρώματος και βάθος διατρημάτων 11,5 m. Η γόμωση γίνεται από 10%-20% με 
αμμωνίτιδα στον πυθμένα και κατά 80%-90% με ANFO στη στήλη ενώ κάθε διάτρημα γεμίζεται έως 
τα 8 m του βάθους του και το υπόλοιπο των 3.5 m επιγομώνεται. Η πυροδότηση πραγματοποιείται 
αποκλειστικά με χρήση καψυλλίων επιβράδυνσης και ακαριαία θρυαλλίδα. Απαιτείται ένας 
επιβραδυντής ανά 2 διατρήματα. 
Απαιτούμενος εξοπλισμός και βοηθητικές εγκαταστάσεις εντός του λατομικού χώρου 
— απαιτούμενος εξοπλισμός του λατομείου περιλαμβάνει: 
□ Μια τσάπα (υδραυλικός εκσκαφέας) τύπου CAT235B 
□ Ένας προωθητής γαιών τύπου CATD9H 
□ Ένας φορτωτής τύπου CAT988B 
□ 4 επικαθήμενα φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου 25 τόνων 
□ Ένα διατρητικό συγκρότημα με αυτοκινούμενο διατρητικό φορείο (crawler) και 
ρυμουλκούμενο αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης 
□ Ένας προωθητής κατηγορίας D8 ή μεγαλύτερος για την αντιμετώπιση των σκληρών 
σχηματισμών ή των έργων προπαρασκευής (μισθωμένος) 
Το λατομείο λειτουργεί αποκλειστικά κατά την πρωινή βάρδια, επομένως δεν υπάρχουν και δεν 
απαιτούνται εγκαταστάσεις φωτισμού. 
Το απαιτούμενο προσωπικό που εργάζεται στο λατομείο, όταν πραγματοποιείται εκμετάλλευση, είναι: 
□ ένας εργοδηγός 
□ ένας χειριστής φορτωτή - εκσκαφέα 
□ ένας χειριστής διατρητικού συγκροτήματος – γομωτής 
□ ένας τεχνίτης - συντηρητής 
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□ τέσσερις οδηγοί φορτηγών για τη μεταφορά του σχιστόλιθου στο εργοστάσιο της εταιρείας στο 
Βόλο 
Στο χώρο του λατομείου υπήρχε χώρος εξυπηρέτησης του προσωπικού, δεδομένης όμως της 
μειωμένης δραστηριότητας στο χώρο και της λεηλασίας που έχει υποστεί αυτός, οι εγκαταστάσεις 
αυτές δεν έχουν ανακατασκευαστεί. Σήμερα, στο χώρο του λατομείου δεν υπάρχουν μόνιμες 
εγκαταστάσεις και ούτε προβλέπεται να κατασκευαστούν στο μέλλον και έως το τέλος της 
εκμετάλλευσης του. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί να τοποθετηθούν προσωρινές εγκαταστάσεις 
(λυόμενος οικίσκος) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού. 
Αποκατάσταση 
Η αποκατάσταση του λατομικού χώρου στοχεύει στην κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου με 
τρόπο ώστε η τελική μορφή αυτού να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η 
έννοια της αποκατάστασης αναφέρεται στην επαναφορά του οικοσυστήματος και του τοπίου που 
προϋπήρχε πριν την εκμετάλλευση, με στόχο την επανόρθωση των βιολογικών λειτουργιών του 
οικοσυστήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η αποκατάσταση σχεδιάζεται με γνώμονα την επανένταξη 
του χώρου εκμετάλλευσης στο φυσικό περιβάλλον και την επαναφορά της βλάστησης με φυτικά είδη 
της περιοχής. 
Έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασμός πλατύφυλλων φυλλοβόλων και κωνοφόρων είναι ο πλέον 
ενδεδειγμένος για ανοικτές εκσκαφές και λατομεία. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ο συνδυασμός 
δενδρώδους βλαστήσεως με ποώδη και με είδη της οικογένειας των ψυχανθών ελαττώνει τη διάβρωση 
του εδάφους και βοηθάει στην προσαρμογή, τη διαβίωση και την αύξηση των δένδρων. 
Η βλαστητική αποκατάσταση λαμβάνει χώρα με φυτεύσεις των βαθμίδων από πάνω προς τα κάτω και 
των ελεύθερων επιφανειών, πλατειών και λοιπών χώρων, που προκύπτουν με το πέρας των 
εξορυκτικών εργασιών. Για να εκτιμηθούν οι κατάλληλες φυτεύσεις, αξιολογούνται οι 
κλιματοεδαφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και οι ειδικές συνθήκες του χώρου και τα 
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. 
Οι προτεινόμενες φυτεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και τις 
συνθήκες του εδάφους, είναι οι εξής παρακάτω: 
α. Για την αναχλόαση, προτείνεται σπορά ψυχανθών στις άκρες των δαπέδων των τελικών βαθμίδων 
εκμετάλλευσης και στα πρανή των δρόμων προσπέλασης με σκοπό τον εμπλουτισμό του εδάφους σε 
θρεπτικά συστατικά. 
β. Για την αναθάμνωση, προτείνεται σπάρτο και πικροδάφνη, καθώς αυτά είναι εδαφοσυγκρατικά και 
ανθεκτικά στην ξηρασία. Οι θαμνώσεις γίνονται στα πρανή των εσωτερικών δρόμων προσπέλαση, 
στην τελική πλατεία και στα πρανή του νότιου τμήματος του λατομικού χώρου. 
γ. Για την αναδάσωση, προτείνεται η δημιουργία μικτών συστάδων με μίξη από αλμυρίκι και 
κυανόφυλλη ακακία, καθώς αυτά είναι ανθεκτικά και λιτοδίαιτα με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα 
σε ποικιλία εδαφών. 
Η βλαστική αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α.Ε.Π.Ο. 
143735/1205/24-03-2006, στην οποία στο άρθρο 9 καθορίζεται ο κάνναβος φυτεύσεων στην περίμετρο 
2Χ2, στο άρθρο 19 καθορίζεται ο κάνναβος φυτεύσεων στις βαθμίδες 2Χ2 και στο άρθρο 16 
καθορίζεται ο κάνναβος φυτεύσεων στα πρανή 1,5Χ1,5.  
Στον λατομικό χώρο έχουν φυτευτεί μέχρι σήμερα κυανόφυλλες ακακίες, πικροδάφνες, νικοτιάνες, 
κυπαρίσσια, ευκάλυπτοι, αλμυρίκια. Τα εν λόγω είδη έχουν γρήγορη ανάπτυξη, πλούσιο ριζικό 
σύστημα, μικρή αρδευτική υποστήριξη και περιορισμένες εδαφολογικές απαιτήσεις. Μέχρι σήμερα 
έχουν φυτευτεί περίπου 20.000 δενδρύλλια. Στην νότια πλευρά του λατομείου έχει γίνει περιμετρική 
απόκρυψη του χώρου με πράσινη ζώνη (δενδροστοιχία). 
Οι εργασίες προετοιμασίας για τις φυτεύσεις περιλαμβάνουν καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή 
κάθε άχρηστου υλικού, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου των προς 
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αποκατάσταση επιφανειών, διάστρωση των χώρων φύτευσης με άρωση του υποβάθρου και ανάμιξη με 
χώμα με την αναγκαία ποσότητα φυτικής γης με ελάχιστο πάχος (0,50 m), η οποία θα είναι 
απαλλαγμένη από ξένες προσμίξεις. Το δάπεδο κάθε βαθμίδας διαστρώνεται με εδαφικό υλικό, το 
πάχος του οποίου στο εσωτερικό της βαθμίδας είναι 2-3 m και στο εξωτερικό 0,5 m. Έτσι 
συγκρατείται καλύτερα το εδαφικό υλικό και υποβοηθείται καλύτερα η εσωτερική κλίση του δαπέδου. 
Για τη φύτευση ανοίγονται λάκκοι κατάλληλων διαστάσεων 0,3 x 0,3 x 0,3 και αφήνονται να 
αεριστούν. Κατά τη φύτευση ο λάκκος ενισχύεται με φυτική γη, για την καλύτερη ανάπτυξη των 
φυτών και στο κέντρο τοποθετείται το φυτό με τη μπάλα του χώματος. Ακολουθεί το γέμισμα του 
λάκκου με φυτική γη και συμπιέζεται ελαφρά. Σχηματίζεται λεκάνη για άρδευση, διαμέτρου ανάλογης 
με τη διάμετρο του λάκκου και το μέγεθος του φυτού, απομακρύνονται τυχόν ξένα υλικά, π.χ. πέτρες, 
πλαστικές σακούλες, δοχεία, κ.λπ. και ακολουθεί η άρδευση των φυτών. 
Το φυτικό υλικό προέρχεται από το φυτώριο της εταιρείας που λειτουργεί στο λατομείου του 
Πλάτανου Αλμυρού. Μετά τη φύτευση και την επιτυχία της επαναβλάστησης, απαραίτητη είναι και η 
συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει την άρδευση με 11 επαναλήψεις ετησίως και την λίπανση με 2 
επαναλήψεις ετησίως. 
— φυτευτικός σύνδεσμος που προτείνεται, εξασφαλίζει ικανοποιητικό αριθμό φυταρίων ανά στρέμμα 
και δεν αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των νεαρών φυτών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
τέτοια δυσμενή κλιματεδαφικά περιβάλλοντα, όπως των λατομείων. Ως χρόνος δενδροφυτεύσεων 
προτείνεται η περίοδος Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες. 
Οι φυτεύσεις ξεκινούν με τη λήξη της ξηροθερμικής περιόδου και νωρίς το φθινόπωρο, αμέσως μετά 
τις πρώτες βροχές για να έχει ποτισθεί το έδαφος. Ολοκληρώνονται ένα μήνα πριν την έναρξη της 
ξηροθερμικής περιόδου, την άνοιξη. Επομένως, διαρκούν μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, ανάλογα με 
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Έτσι, τα φυτά ανταπεξέρχονται καλύτερα στην ξηρασία του 
επόμενου καλοκαιριού γιατί το ριζικό τους σύστημα έχει αναπτυχθεί και εισχωρήσει βαθύτερα μέσα 
στο έδαφος. Τα προτεινόμενα είδη είναι τα πλέον κατάλληλα για τις κλιματικές και εδαφολογικές 
συνθήκες της περιοχής. Οι φυτεύσεις για να έχουν επιτυχία πρέπει να γίνονται αμέσως μόλις έρθουν τα 
φυτά από το φυτώριο. Τα σκαλίσματα είναι επίσης απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και 
πρέπει να γίνονται κάθε άνοιξη μετά τις τελευταίες βροχές τα δύο πρώτα χρόνια. Επίσης, πρέπει να 
γίνονται ποτίσματα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες (Μάιος έως Σεπτέμβριο) τα δύο πρώτα χρόνια. 
Τα ποτίσματα γίνονται στάγδην από δεξαμενές των 5 m3 που έχουν τοποθετηθεί στα υψηλότερα 
σημεία του χώρου. Τα δύο πρώτα χρόνια πρέπει να γίνονται και λιπάνσεις. 
Τα προτεινόμενα είδη ενδημούν στην περιοχή, είναι ολιγαρκή και λιτοδίαιτα, με μικρές απαιτήσεις και 
προσαρμοστική ικανότητα. Είναι τα πλέον κατάλληλα για τις κλιματοεδαφολογικές συνθήκες της 
περιοχής. 
Τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση είναι: 
□ διατρητικό πετρελαιοκίνητο σφυρί για άνοιγμα λάκκων 
□ πετρελαιοκίνητη αρίδα για διαπλάτυνση των ανοιγμένων λάκκων 
□ ελαστιχοφόρος φορτωτής για τη μεταφορά και διάστρωση εδαφικού υλικού 
□ φορτηγό για μεταφορά υλικών, πασσάλων, φυτών, εργαλείων σε συνδυασμό με το φορτωτή 
□ υδροφόρα για το πότισμα 
□ ισοπεδωτής γαιών για ιοοπέδωση 
Για την προστασία των φυτών από τη βόσκηση έχει πραγματοποιηθεί περιμετρική περίφραξη σε όλο 
το μήκος της περιμέτρου του λατομικού χώρου, η οποία όμως έχει καταστραφεί σε αρκετά σημεία της. 
Θα χρειασθεί να ανακατασκευαστεί. 
Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί πλήρως όλες οι βαθμίδες έως και την +290. 

Οι βαθμίδες του λατομείου στη θέση Αρκουδόρεμα, ήταν απότομες, όχι ιδιαιτέρου ύψους και η 
εταιρεία αποφάσισε την οπτική βελτίωση αυτού λατομείου. 
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Η πρωτοποριακή μέθοδος που εφαρμόστηκε συνίστατο στη δημιουργία πρανούς κλίσης 20 
μοιρών στη θέση της υφισταμένης συνολικής κλίσης ορθών βαθμίδων 45-50 μοιρών. Αυτό 
επιτεύχθηκε με το σπάσιμο συνεχομένων βαθμίδων από τη δεύτερη από πάνω μέχρι και την πέμπτη 
βαθμίδα. Δηλαδή αφέθηκε το πάνω ευρισκόμενο κατακόρυφο πρανές και οι κάτω αυτού βαθμίδες, και 
τα επίπεδα τμήματα και τα κατακόρυφα τμήματα αυτών ενοποιήθηκαν με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας 
κλίσης 20 μοιρών και φύτευση αυτής της ενιαίας ηπιότατης κλίσης έκτασης. 
Παρουσιάζονται  φωτογραφική άποψη προ της επέμβασης, φωτογραφική άποψη μετά τη διαμόρφωση 
και τις φυτεύσεις, από τις οποίες διαπιστώνονται τα αναφερόμενα. 
   Αυτό επιτεύχθηκε με χρήση εκρηκτικών με σειρά διατρήματα βάθους ίσου με τα 3/4 του ύψους της 
κατακόρυφης βαθμίδας  2,5 μέτρα πίσω από το κατακόρυφο πρανές, που ακολουθείτο από ακόμα μια 
σειρά διατρημάτων βάθους 2/4 του ύψους της κατακόρυφης βαθμίδας  2,5 μέτρα πίσω από την πρώτη 
σειρά, που ακολουθείτο από ακόμα μια σειρά διατρημάτων βάθους 1/4 του ύψους της κατακόρυφης 
βαθμίδας  2,5 μέτρα πίσω από την δεύτερη  σειρά. Με την ταυτόχρονη ανατίναξη των τριών αυτών 
σειρών διατρημάτων είχαμε την διάσπαση του κατακορύφου πρανούς που υπήρχε αλλά και του 
όπισθεν αυτού επιπέδου τμήματος της βαθμίδας και δια της προωθήσεως και διαστρώσεως των υλικών 
ανατίναξης προς την κατώτερη βαθμίδα είχαμε ταυτόχρονη δημιουργία ηπίου πρανούς σε δύο 
συνεχόμενες βαθμίδες. Αυτό επαναλήφθηκε για ακόμα ένα ζεύγος βαθμίδων, ενοποιώντας έτσι τις 
βαθμίδες από τη δεύτερη έως και την πέμπτη  σε ήπιο πρανές συνολικής κλίσης 20 μοιρών. 
Στη συνέχεια αυτό το ηπιοτάτης συνολικής κλίσης πρανές καλύφθηκε με κατάλληλο για φύτευση 
αργιλικό υλικό από το λατομείο αργίλου Σέσκλου της εταιρείας και στη συνέχεια φυτεύτηκε. 

 

 
1. Φωτογραφική άποψη λατομείου Αρκουδορέματος μετά το πέρας των εξορύξεων (Πηγή : 

Φωτογραφικό αρχείο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, 2001) 
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2. Φωτογραφική άποψη των φυτευμένων ηπίων πρανών μετά τη διαμόρφωση αυτών 
λατομείου Αρκουδορέματος Μαγνησίας (φωτογραφία Ι.Λιάσκου 2016) 
 

Παρουσιάζονται  φωτογραφική άποψη προ της επέμβασης, φωτογραφική άποψη μετά τη διαμόρφωση 
και τις φυτεύσεις, από τις οποίες διαπιστώνονται τα αναφερόμενα. 
   Αυτό επιτεύχθηκε με χρήση εκρηκτικών με σειρά διατρήματα βάθους ίσου με τα 3/4 του ύψους της 
κατακόρυφης βαθμίδας  2,5 μέτρα πίσω από το κατακόρυφο πρανές, που ακολουθείτο από ακόμα μια 
σειρά διατρημάτων βάθους 2/4 του ύψους της κατακόρυφης βαθμίδας  2,5 μέτρα πίσω από την πρώτη 
σειρά, που ακολουθείτο από ακόμα μια σειρά διατρημάτων βάθους 1/4 του ύψους της κατακόρυφης 
βαθμίδας  2,5 μέτρα πίσω από την δεύτερη  σειρά. Με την ταυτόχρονη ανατίναξη των τριών αυτών 
σειρών διατρημάτων είχαμε την διάσπαση του κατακορύφου πρανούς που υπήρχε αλλά και του 
όπισθεν αυτού επιπέδου τμήματος της βαθμίδας και δια της προωθήσεως και διαστρώσεως των υλικών 
ανατίναξης προς την κατώτερη βαθμίδα είχαμε ταυτόχρονη δημιουργία ηπίου πρανούς σε δύο 
συνεχόμενες βαθμίδες. Αυτό επαναλήφθηκε για ακόμα ένα ζεύγος βαθμίδων, ενοποιώντας έτσι τις 
βαθμίδες από τη δεύτερη έως και την πέμπτη  σε ήπιο πρανές συνολικής κλίσης 20 μοιρών. 
Στη συνέχεια αυτό το ηπιοτάτης συνολικής κλίσης πρανές καλύφθηκε με κατάλληλο για φύτευση 
αργιλικό υλικό από το λατομείο αργίλου Σέσκλου της εταιρείας και στη συνέχεια φυτεύτηκε. 
Ύδρευση 
Δίκτυο νερού δεν υφίσταται στην περιοχή. Γεώτρηση επίσης δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται να 
κατασκευαστεί στον λατομικό χώρο. Οι ανάγκες σε νερό τόσο για τη φύτευση των δένδρων όσο και για τη 
διαβροχή των δρόμων προσπέλασης και των πλατειών γίνεται με φορητές υδροφόρες. Για την άρδευση των 
φυτεύσεων υπάρχουν τρεις δεξαμενές των 5 m3 στα υψηλότερα σημεία του λατομικού χώρου. 
Δεν απαιτείται νερό κατά την εξόρυξη ή σε άλλη φάση της παραγωγικής διαδικασίας. 
Να σημειωθεί ότι ο χώρος εκμετάλλευσης των 229.632 m2 δεν συνορεύει και δεν βρίσκεται κοντά σε 
διερχόμενα ρέματα. 
Καύσιμα και ενέργεια 
Δίκτυο ηλεκτρισμού δεν υφίσταται στην περιοχή του λατομικού χώρου και δεν προβλέπεται να τοποθετηθεί 
υποσταθμός της ΔΕΗ ή να επεκταθεί το δίκτυο από τους γειτονικούς οικισμούς. Στην παραγωγική διαδικασία 
δεν απαιτείται η χρήση ηλεκτρισμού. 
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Δεν θα εγκατασταθεί δεξαμενή καυσίμου στο λατομικό χώρο για χρήση καυσίμου στα φορτηγά αυτοκίνητα και 
τα μηχανήματα έργου. 
Πρώτες ύλες και προϊόντα 
Η εκμετάλλευση του λατομείου περιλαμβάνει την εξόρυξη του σχιστόλιθου και τη μεταφορά του με φορτηγά 
αυτοκίνητα στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Βόλο. Δεδομένης της απλής παραγωγικής διαδικασίας, δεν 
απαιτούνται ιδιαίτερες πρώτες ύλες. Η πρώτη ύλη είναι το ίδιο το ορυκτό και το εξορυγμένο υλικό το προϊόν. Ο 
σχιστόλιθος εξορύσσεται σε κοκκομετρίες που κυμαίνονται έως -50 mm. 
Αέριες εκπομπές 
Ως αέριες εκπομπές νοείται η σκόνη που προκαλείται κατά τις εργασίες εξόρυξης, κατά τη φόρτωση του 
εξορυγμένου υλικού και κατά την μετακίνηση των φορτηγών οχημάτων εντός του λατομικού χώρου. 
Η σκόνη περιορίζεται με διαβροχή των εσωτερικών οδών προσπέλασης εντός του λατομικού χώρου και των 
πλατειών και με κάλυψη του φορτίου των φορτηγών οχημάτων. 
Μετρήσεις σκόνης πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, αλλά δεδομένης της μακρόχρονα περιστασιακής 
εκμετάλλευσης του λατομείου, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα τέτοιες μετρήσεις. Επίσης, δεν υπάρχει 
και αρχείο πριν από 10 χρόνια για τις μετρήσεις σκόνης που πραγματοποιήθηκαν τότε. 
Υγρά απόβλητα 
Από την παραγωγική διαδικασία του λατομείου σχιστόλιθου δεν απαιτείται η χρήση ύδατος και δεν παράγονται 
υγρά λύματα, επομένως η δραστηριότητα δεν δύναται να επηρεάσει υδρολογικά την εξεταζόμενη ευρύτερη 
περιοχή. 
Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα 
Δεν προβλέπεται να παραχθούν στερεά απορρίμματα κατά την εκμετάλλευση του λατομείου (επικίνδυνα ή μη). 
Το μόνο στερεό απόβλητο που πιθανότατα να παράγεται είναι τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Η συλλογή των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων γίνεται από τον εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει και την εκμετάλλευση του 
λατομείου με την επίβλεψη της εκμεταλλεύτριας εταιρείας. 
Δεν προβλέπεται η παραγωγή στείρων υλικών και επομένως η απόθεση τους σε σημείο του λατομικού χώρου. 
Οι υπολειπόμενες βαθμίδες προς εκμετάλλευση θα εκμεταλλευτούν πλήρως. 
Όλο το υλικό που εξορύσσεται, μεταφέρεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλο.  
Όσον αφορά στην εφαρμογή της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/Β/2009), θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συνολική ποσότητα των εξορυσσόμενων υλικών μεταφέρεται στο εργοστάσιο του Βόλου αυθημερόν και δεν 
παραμένει έστω και προσωρινά στο λατομείο. Επομένως, το λατομείο δεν νοείται ως «εγκατάσταση 
αποβλήτων» σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που αναφέρεται στο αρ. 3, παρ. 16 της εν λόγω ΚΥΑ. Επιπλέον, 
το εξορυσσόμενο υλικό είναι αδρανές και δεν επιφέρει οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση στον αέρα, στο 
έδαφος ή τα υπόγεια ύδατα σε περίπτωση που για τη διευκόλυνση των εργασιών αποθηκευθεί προσωρινά εντός 
του λατομικού χώρου για χρόνο μικρότερο της μιας εργάσιμης ημέρας. 
Θόρυβος και δονήσεις 
Κατά την παραγωγική διαδικασία προκαλείται θόρυβος από την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων, τις 
εργασίες εξόρυξης, τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και ενδεχόμενες ανατινάξεις. Κατά τις ανατινάξεις 
προκαλούνται επίσης και δονήσεις. 
Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, αλλά δεδομένης της μακρόχρονα 
περιστασιακής εκμετάλλευσης του λατομείου, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα τέτοιες μετρήσεις. Επίσης, 
δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο μετρήσεων θορύβου και δονήσεων για τα τελευταία 10 χρόνια. 
Στο προσωπικό που εργάζεται στο λατομείο παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. 
Οι μετρήσεις θορύβου που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της προηγούμενης περιβαλλοντικής μελέτης 
(Σεπτέμβριος 2004) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Πίνακας  Μετρήσεις θορύβου (2004) 
Θέση μέτρησης Μέτρηση (dB) 
Είσοδος λατομείου 75,4 
Κέντρο λατομείου 78,6 
Χώρος εξόρυξης 82,4 
Ελαστιχοφόρος φορτωτής CAT 988B 83,1 
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας CAT 235B 84,5 
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Διατρητικό φορείο 84,9 
Αεροσυμπιεστής 83,2 
Φορτηγό αυτοκίνητο 83,8 
Σύμφωνα με το άρ. 21 του ΚΜΛΕ και το Π.Δ. 149/2006, οι οριακές τιμές για τα επίπεδα του θορύβου είναι οι 
εξής: 
□ Οριακή τιμή έκθεσης: LEX,8h = 87 dB (A) και Ppeak = 200 Pa 
□ Ανώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης: LEX,8h = 85 dB (A) και Ppeak = 140 Pa 
□ Κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης: LEX,8h = 80 dB (A) και Ppeak = 112 Pa 
Στο προσωπικό που εργάζεται στο λατομείο παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. 
Οι ανώτερες τιμές συνδέονται άμεσα με την προστασία των εργαζομένων αλλά όχι με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εκμετάλλευσης του λατομείου. Όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση 
τους στο θόρυβο, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η ηχοεξασθένιση που επιτυγχάνεται από τα μέσα προστασίας 
της ακοής που φέρει ο εργαζόμενος. 
Όσον αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση του θορύβου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα όρια που αναφέρονται 
στο άρ. 8 της Κ.Υ.Α. 37393/2028 (ΦΕΚ Β/1418/2003) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471 
(ΦΕΚ Β/286/2007), η οποία προσδιορίζει τα όρια των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την Κ.Υ.Α. και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 
στο λατομείο (ελαχιστοφόρος φορτωτής, ερπυστριοφόρος εκσκαφέας, αεροσυμπιεστής), το όριο θορύβου και το 
πιο αυστηρό από αυτά είναι 97 dB. 
Προκύπτει επομένως ότι η στάθμη θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο είναι σε αρκετά χαμηλό επίπεδο 
συγκριτικά με τα όρια. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εργασίες στο λατομείο εκτελούνται μόνο κατά την 
πρωινή βάρδια. 
 
 
2.3. Περιγραφή προτεινομένης τροποποίησης 
 
  Η προτεινομένη τροποποίηση αφορά την νέα τελική διαμόρφωση των κατωτέρων βαθμίδων κάτω του 
+285, γιατί πάνω από αυτό το υψόμετρο έχει ήδη αποκατασταθεί ο χώρος του λατομείου, με σκοπό την 
πλήρη εκμετάλλευση των αποθεμάτων του λατομείου, αντιθέτως με την έγκριση της αξιοποίησης 
μέρους αυτών που εγκρίθηκε με την Α.Ε.Π.Ο. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017, για την οποία θα 
υπάρξει χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος επεξεργασίας αδρανών. 
  Στην εγκριθείσα ΜΠΕ με την ως άνω Α.Ε.Π.Ο. αναφέρεται ότι : 
«Στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει για την εκμετάλλευση του λατομείου, είναι φανερό ότι δεν θα 
γίνει πλήρης εκμετάλλευση των αποθεμάτων του. Θα αξιοποιηθεί όμως μέρος των αποθεμάτων έως το 
τέλος του 2017, έτσι ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα οι βαθμίδες έως την πλατεία (+240) για την 
τελική αποκατάσταση του λατομείου. Η εκμετάλλευση και οι παραγόμενες ποσότητες δεν δύναται να 
εκτιμηθούν με ακριβή νούμερα, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση είναι περιστασιακή. Λόγω της χαμηλής 
παραγωγής δεν μπορεί να γίνει αποκατάσταση σύμφωνα με την προηγούμενε; μελέτες.  Απλά θα 
διαμορφωθούν προς δενδροφύτευση οι υπάρχουσες βαθμίδες.» 
   Στην προτεινομένη τροποποίηση προτείνεται η πλήρης εκμετάλλευση του αξιόλογου για την Εθνική 
Οικονομία ορυκτού πόρου βιομηχανικού ορυκτού σχιστολίθου του εξεταζομένου λατομείου στον κάτω 
του υψομέτρου +285 χώρου μέχρι το υψόμετρο +225 με βαθμίδες ύψους 12 μέτρων, πλάτους 6 μέτρων 
στην τελική τους διαμόρφωση, κλίσεως πρανούς βαθμίδας 600 και συνολικής κλίσης πρανούς 430, 
ικανοποιώντας όλα τα εγκριθέντα στις προηγούμενες αδειοδοτήσεις και στην  Α.Ε.Π.Ο. 
791/42300/π.ε.2016/31-8-2017. 
Τα υπολειπόμενα πλέον βάση των ανωτέρω απολήψιμα αποθέματα του λατομείου εκτιμώνται ότι 
ανέρχονται σε 1.117.385 m3 in situ (X2,5 tn/m³)=2.793.462,5 τόνους, δεδομένου ότι όλες οι βαθμίδες 
έως και την +290, έχουν πλήρως αποκατασταθεί και οι υπόλοιπες έως την πλατεία θα διαμορφωθούν 
προς εκμετάλλευση από το υψόμετρο +285 και κάτω, όπου θα διαμορφωθούν οι βαθμίδες +273, +261, 
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+249, +237 και η τελική πλατεία στο +225. Ο σχιστόλιθος καλύπτει όλη την επιφάνεια και το βάθος 
του λατομείου. 
  Επιπλέον για διευκόλυνση των φορτώσεων προτείνεται στην παρούσα η χρήση αυτοκινούμενου 
σπαστηροτριβείου και αυτοκινούμενου κοσκίνου που θα ακολουθούν την πρόοδο των εργασιών 
δημιουργίας των βαθμίδων και θα παράγουν υλικά κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-80 mm και 80-100 
mm που θα αναμειγνύονται και θα φορτώνονται στα φορτηγά μεταφοράς προς το εργοστάσιο της 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο.  
   Η ακολουθούσα περιγραφή της προτεινομένης τροποποίησης έχει δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά την 
εκμετάλλευση και την αποκατάσταση και η δεύτερη την επεξεργασία των εξορυσσομένων. 
 
Εκμετάλλευση και Αποκατάσταση 
 
Εξόρυξη 
Η εξόρυξη θα υλοποιείται με την έως τώρα εγκριθείσα μέθοδο όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Θα 
διαμορφωθούν βαθμίδες βαθμίδες ύψους 12 μέτρων, πλάτους 6 μέτρων στην τελική τους διαμόρφωση, 
κλίσεως πρανούς βαθμίδας 600 και συνολικής κλίσης πρανούς 430, ικανοποιώντας όλα τα εγκριθέντα 
στις προηγούμενες αδειοδοτήσεις και στην  Α.Ε.Π.Ο. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017. 
Η εξόρυξη γίνεται με χρήση τσάπας και προωθητή γαιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν απαιτείται, 
θα γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών. Η διαδικασία εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών βασίζεται στο σχήμα 
ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΓΟΜΩΣΗ-ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ όπως έχει εγκριθεί. 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.  ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227Β) «Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)». 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα σχετικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.2 της παρούσης και έχουν 
εγκριθεί με Α.Ε.Π.Ο. και με Αποφάσεις έγκρισης Τεχνικών Μελετών Εκμετάλλευσης. Το 2002 
εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών) με 
αρ. πρωτ. Δ8-Β/Φ.6.37.1/12172/09.12.2002 η Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης του 
λατομείου σχιστόλιθου.  Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με Αρ. Πρωτ.: ∆ΜΕΒΟ-
Β/Φ6.35.1/183161/3418 στις 30 - 9 – 2016. 
 
Νέα τελική κατάσταση 
Οι εργασίες εξόρυξης θα αρχίσουν από το υψόμετρο +285 και κάτω, ώστε να μη θιγούν οι 
αποκαταστημένες εκτάσεις του λατομείου πάνω του υψομέτρου +290 και έκτασης 85,114 στρεμμάτων. 
Θα διαμορφωθούν 4 βαθμίδες στα υψόμετρα +273, +261, +249 και +327 και μια τελική πλατεία στο 
+225, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πληρέστερη εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ορυκτού πόρου 
βιομηχανικού ορυκτού σχιστολίθου του εξεταζομένου λατομείου.  Η νέα τελική κατάσταση 
παρουσιάζεται στο σχέδιο 8 της παρούσης.  
 
Νέα απολήψιμα αποθέματα 
Βάσει αυτών υπολογίζονται από τον ακόλουθο πίνακα τα νέα απολήψιμα αποθέματα με βάση τα 
εμβαδά εκάστης τομής τα αποθέματα υπολογίσθηκαν με τον τύπο του κολούρου κώνου 
V=1/3.h[B+b+(Ββ)1/2], όπου h=υψομετρική διαφορά οριζοντίων τομών εμβαδού Β και b. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΑΠΟΛΗΨΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΒΑΘΜΙΣ 

ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
(ΥΨΟΜΕΤΡΟ) 

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΤΟΜΗΣ (m2) 

 

OΓΚΟΣ 
ΧΩΡΟΥ  

(m3) 
+273 4391  
+261 14524 35.867 (Από +273 έως +261) 
+249 28681 84.819 
+237 71510 193.971 

ΠΛΑΤΕΙΑ +225 62382 802.728 
ΣΥΝΟΛΑ  1.117.385 

   Βάσει του ανωτέρω πίνακα έχουμε ότι τα απολήψιμα αποθέματα ολοκλήρου του χώρου 229632-
85114=144518  στρεμμάτων  ανέρχονται σε 1.117.385 κυβικά μέτρα in situ, ή 2.793.462,5 τόνους, 
(ειδικό βάρος σχιστολίθου 2,5ΤΝ/m3  υπολογιζόμενα από το υψόμετρο +273 έως το +225.  
Επίσης  η εμβαδομέτρηση των επιφανειών ανά υψόμετρο πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 
AUTOCD 2004. Οι οριζόντιες επιφάνειες υπολογισμού απολήψιμων αποθεμάτων ανά βαθμίδα και 
υψόμετρο παρουσιάζονται στο σχέδιο 9 της παρούσης. 
 
 
Νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών εκμετάλλευσης 
Για να υπολογίσουμε το νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών εκμετάλλευσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
την προβλεπομένη μεγίστη ζήτηση από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Βόλο που προϋπολογίζεται σε 
465.580 τόνους ετήσια. Από τα ανωτέρω θα θεωρήσουμε ότι το ανωτέρω σημαίνει ότι θα διατίθενται 
186.232 κυβικά μέτρα in situ ετήσια κατά μέσο όρο τα επόμενα έτη. Με αποθέματα 1.117.385 κυβικά 
μέτρα επί εδάφους τα διαθέσιμα απολήψιμα του λατομείου επαρκούν για 6 έτη. Βάσει αυτών το 
χρονοδιάγραμμα εκμετάλλευσης δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΒΑΘΜΙΣ 

ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
(ΥΨΟΜΕΤΡΟ) 

OΓΚΟΣ 
ΧΩΡΟΥ  

(m3) 

ΕΤΗ 

+273   
+261 35.867  
+249 84.819 0,64 έτη=1ο 
+237 193.971 1,04 έτη=1ο-2ο 

ΠΛΑΤΕΙΑ +225 802.728 4,3 έτη=1ο-6ο 
ΣΥΝΟΛΑ 1.117.385 6 έτη 

 
 Για να τηρηθεί το ως άνω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει η παραγωγή που θα διατίθεται στο εργοστάσιο 
της ΑΓΕΤ στο Βόλο να ανέρχεται στους 465.580 τόνους ετήσια. Σε περίπτωση που η διατιθέμενη 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη θα διαφοροποιηθεί αντίστοιχα το ως άνω χρονοδιάγραμμα 
που θα υποβληθεί προς έγκριση σε τροποποίηση της παρούσης. 
 
Νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης 
Βάσει αυτών το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΑΘΜΙΣ 

ΕΞΟΡΥΞΗΣ 
(ΥΨΟΜΕΤΡΟ) 

ΕΤΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

+273  1ο-3ο 
+261  1ο-3ο 
+249 0,64 έτη=1ο 1ο-3ο 
+237 1,04 έτη=1ο-2ο 4ο-5ο 

ΠΛΑΤΕΙΑ +225 
και συντήρηση 

βλάστησης 

4,3 έτη=1ο-6ο 6ο-9ο 

ΣΥΝΟΛΑ 6 έτη 9 έτη 
Το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης παρουσιάζεται στο σχέδιο 11 της παρούσης. Στο 
χρονοδιάγραμμα αυτό περιλαμβάνεται και η τριετής περίοδο συντήρησης της βλάστησης που 
απαιτείται βάση της κείμενης νομοθεσίας. (Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ10/Φ68/οικ./4437/01 (ΦΕΚ 244,Β') : 
Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β 
Ν.2837/2000)/ Α.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Η συντήρηση των φυτών (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) 
να γίνεται για μία τουλάχιστον τριετία από τη φύτευσή τους και μέχρι να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς 
φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80% και η ευθύνη της εταιρείας γι' 
αυτά να υπάρχει για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια μετά την λήξη που θα ορίζεται στην απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για εργασίες διαμόρφωσης/αποκατάστασης.» . Οι φυτεύσεις θα ολοκληρωθούν 
το 6ο έτος. Για να τηρηθεί το ως άνω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει η παραγωγή που θα διατίθεται στο 
εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Βόλο να ανέρχεται στους 465.580 τόνους ετήσια. Σε περίπτωση που η 
διατιθέμενη παραγωγή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη θα διαφοροποιηθεί αντίστοιχα το ως άνω 
χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί προς έγκριση σε τροποποίηση της παρούσης. 
 
Νέα εγκατάσταση βλάστησης με τα αντίστοιχο νέο κόστος. 
    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 θα προέρχεται από το φυτώριο της εταιρείας που λειτουργεί σε άλλο λατομείο της 
εταιρείας, στον Πλάτανο Αλμυρού.  
    Η βλαστική αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Α.Ε.Π.Ο. 
143735/1205/24-03-2006, στην οποία στο άρθρο 9 καθορίζεται ο κάνναβος φυτεύσεων στην περίμετρο 
2Χ2, στο άρθρο 19 καθορίζεται ο κάνναβος φυτεύσεων στις βαθμίδες 2Χ2 και στο άρθρο 16 
καθορίζεται ο κάνναβος φυτεύσεων στα πρανή 1,5Χ1,5. 
   Οι εργασίες αποκατάστασης θα προχωρούν παράλληλα με τις εργασίες εξόρυξης. 
   Βάσει των ανωτέρω θα έχουμε μια νέα τελική κατάσταση που δίδεται από τον ακόλουθο πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 229.632 m2 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 85.114 m2 
ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2001m 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ και ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 48.184 m2 
ΠΛΑΤΕΙΑ +225 62.382 m2 
ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ 9.129 m2 

ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 24.823 m2 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 119.695 m2 (82,82%) 

 
Βάση του πίνακα αυτού θα φυτευτούν 62.382 τετραγωνικά μέτρα πλατείας, βαθμίδες και υπόλοιπη 
περίμετρος  48.184 τετραγωνικά μέτρα και πρανή οδών 9.129 τετραγωνικά μέτρα, ήτοι συνολικά 
119.695 τ.μ. ή το 82,82% της έκτασης του αδειοδοτημένου λατομείου που δεν είχε αποκατασταθεί και 
ανέρχεται σε 144.518 τετραγωνικά μέτρα, ενώ θα φυτευτούν και οι υφιστάμενοι χώροι υπέρβασης και 
τα πρανή των οδών αυτών μαζί με την περίμετρο. Επίσης θα γίνει περίφραξη 2001 τρεχόντων μέτρων 
ώστε να υπάρχει προστασία των φυτεύσεων και να αντικατασταθεί όπου υπάρχει η παλαιά περίφραξη. 
Θα προηγηθεί των φυτεύσεων η διάστρωση  φυτικής γης ή κατάλληλου εδαφικού υλικού που να 
περιέχει οργανική ουσία, στα δάπεδα των βαθμίδων και στην πλατεία. Η εναπόθεση εδαφικού υλικού - 
φυτικής γης είναι μια σημαντική προπαρασκευαστική εργασία για την επιτυχία της φυτοκάλυψης και 
κατ΄ ακολουθίαν της αποκατάστασης του χώρου. Το επιφανειακό στρώμα της φυτικής γης ή 
υποκατάστατο αυτής, συμπυκνωμένου πάχους 0,5 μ., βάσει της ΑΕΠΟ 2006, επί του οποίου 
πραγματοποιούνται οι φυτεύσεις, θα πρέπει να έχει κατάλληλη μηχανική σύσταση, πληρότητα και 
ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες, να γίνεται καλός αερισμός των ριζών των φυτών 
μέσω αυτού, καλή στράγγιση αλλά συγχρόνως και ικανοποιητική συγκράτηση της υγρασίας. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ 
Φυτικό υλικό  
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας και να 
έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγμένα καθώς και υγιή ριζικά συστήματα. Τα 
φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγημένα, απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμβους, εκδορές του 
φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και άλλες παραμορφώσεις. Η εμφάνισή τους πρέπει να είναι 
ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και να είναι εμφανές ότι το κλάδεμα της κορυφής και το 
ξεκαθάρισμα των ριζών έχει γίνει σωστά.   
Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κορμούς με σωστή διαμόρφωση 
των κλαδιών, συμμετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. 
Δεν πρέπει να έχουν τομές των κλώνων με διάμετρο μεγαλύτερη των 20 mm, που να μην έχουν 
επουλωθεί τελείως. 
Οι προδιαγραφές των φυτών, που θα φυτευτούν, θα είναι ανάλογες με τις προδιαγραφές δένδρων 
κατηγορίας Δ1 (για τα δένδρα του πίνακα φυτών),  και θάμνων Θ1 (για τους θάμνους του πίνακα 
φυτών), των ενιαίων τιμολογίων για έργα πρασίνου, όπως περιγράφονται στην απόφαση αριθμ. 
Δ1α/0/8/16 ΦΕΚ 383/Β/24-3-2005 «ανάλυση τιμών με περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου 
(ΑΤΕΠ) του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ 1746 
Β/19-5-2017 και ισχύει σήμερα. 
Δενδρώδης βλάστηση: Τα δένδρα, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι άριστης ποιότητας, υγιή, θα 
έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα, απαλλαγμένο από φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές. Θα 
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είναι βωλόφυτα (ανάπτυξη σε φυτόσακκο) και θα φυτευτούν σε λάκκους διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 
0,50 m.  
Θαμνώδη βλάστηση: Οι θάμνοι, που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να διαθέτουν πλούσιο ριζικό 
σύστημα, απαλλαγμένο από φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές. Θα είναι και αυτά 
βωλόφυτα (αναπτυγμένα σε φυτόσακκο) και θα φυτευτούν σε λάκκους διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 
m. 
Φύτευση φυτών 
Τα φυτά θα φυτεύονται αμέσως δηλαδή σε μία ή δύο μέρες, από τη μεταφορά τους στον τόπο 
φύτευσης και στο διάστημα αυτό θα πρέπει να διατηρείται υγρό το ριζικό σύστημα. 
Οι παρακάτω περιγραφόμενες εργασίες αφορούν την εγκατάσταση της βλάστησης σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεωρούνται απαραίτητοι για την επιτυχή ανάπτυξη των φυτών και την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος. 
Κατεργασία και προπαρασκευή του εδάφους. Σκοπός της κατεργασίας του εδάφους είναι η βελτίωση 
των φυσικών και εμμέσως των χημικών ιδιοτήτων αυτού με την χαλάρωση και ανάμειξή του. Αυτό θα 
επιτευχθεί με αναμόχλευση του εδάφους γύρω από τους λάκκους φύτευσης, η οποία θα απομακρύνει 
και την τυχόν παρεδαφιαία βλάστηση η οποία ανταγωνίζεται τα φυτάρια. Επιπροσθέτως για τη 
βελτίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του εδάφους, θα γίνει εμπλουτισμός με 
οργανοχουμικά (τύρφη) τόσο στο λάκκο φύτευσης όσο και στο εδαφικό υλικό σε ακτίνα ενός μέτρου 
περίπου της θέσης φύτευσης του φυτού, κατά τη φάση της αναμόχλευσης.  
Διάνοιξη λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30m και 0,50x0.5x0.5m σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
με μηχάνημα ή εργάτες ακατέργαστο.   
Η διάνοιξη των λάκκων θα γίνει με εργάτες ή σκαπτικό ελαστιχοφόρο μηχάνημα, όπου το επιτρέπει η 
διαμόρφωση του μορφοαναγλύφου και η υφιστάμενη βλάστηση. Θα πρέπει δε, για να προστατεύεται η 
υπάρχουσα βλάστηση, να μη διανοίγονται λάκκοι πλησίον αυτών. Το βάθος των λάκκων θα κυμαίνεται 
από 0,30 μ. έως 0,50 μ. ανάλογα με το είδος του φυτού που θα φυτευτεί (δένδρο ή θάμνος). Κατά τη 
διάνοιξη των λάκκων το επιφανειακό χώμα που εξάγεται θα φυλάσσεται δεξιά και αριστερά του 
λάκκου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη φύτευση. Οι αποστάσεις μεταξύ των λάκκων θα 
διαμορφώνονται ανάλογα με το πρότυπο φύτευσης για τη συγκεκριμένη επιφάνεια.  Στις επιφάνειες, 
που δεν είναι δυνατή η χρήση εκσκαφέα λόγω κλίσεων κλπ, θα διανοίγονται λάκκοι με εργάτες ή με τη 
χρήση κοχλιωτής συσκευής. Το σχήμα του λάκκου θα είναι κωλουροειδές με τη μικρή επιφάνεια στο 
βάθος του λάκκου και τη μεγάλη στην επιφάνεια του εδάφους.    
Φύτευση βωλοφύτων: Κατά τη φύτευση οι λάκκοι γεμίζονται με γόνιμο χώμα  μέχρι ύψους 0,15 – 0,20 
μ. και στο κέντρο τοποθετείται το φυτό με τη μπάλα του χώματος, αφού προηγουμένως έχει 
απομακρυνθεί η πλαστική σακούλα. Τα φυτά θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στο λάκκο, και 
γύρω από το ριζικό σύστημα του φυτού θα συμπιέζεται καλής ποιότητας έδαφος. Ακολουθεί το 
γέμισμα του λάκκου με εδαφικό μίγμα κατά στρώσεις που συμπιέζονται ελαφρά. Αφού πληρωθεί ο 
λάκκος με έδαφος, διαμορφώνεται λάκκος εμπλουτισμού σε βάθος 10 εκατοστά κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους.  Ακολουθεί η διαμόρφωση της προς τα πάνω επιφάνειας του εδάφους, ώστε να 
συγκεντρώνεται όσο γίνεται περισσότερο νερό της βροχής ή του ποτίσματος. 
Τέλος, αφού σχηματιστεί η  λεκάνη για την άρδευση, διαμέτρου ανάλογης με την διάμετρο του λάκκου 
και το μέγεθος του φυτού, απομακρύνονται τυχόν ξένα υλικά π.χ. πέτρες, πλαστικές σακούλες, δοχεία 
κλπ. και ακολουθεί η άρδευση του φυτού. 
Πασσάλωση των δένδρων για τη στερέωσή τους. Με τη φύτευση του δενδρυλίου εκτελείται και η 
εργασία τοποθέτησης του πασσάλου για τη στερέωση των φυτών. Οι πάσσαλοι πρέπει να 
στερεώνονται καλά μέσα στο έδαφος στο λάκκο του φυτού και πρέπει να τοποθετούνται από την 
πλευρά του ανέμου, πριν αρχίσει η διαδικασία της φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται 10 εκ. 
από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σφικτά πάνω σε αυτόν στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του 
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δένδρου με τη βοήθεια δύο συνδέσμων. Στο σημείο επαφής με το δένδρο, το υλικό πρόσδεσης πρέπει 
να καλύπτεται με ένα κομμάτι ελαστικού σωλήνα κατάλληλου για την προστασία του φλοιού από 
γδάρσιμο ή τραυματισμό.  Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να σταυρώνει ανάμεσα στον πάσσαλο και στο 
δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισμένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα γίνει 
έλεγχος του ύψους και της καθετότητας των πασσάλων. 
Άρδευση των φυτών: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης, θα πρέπει να 
ακολουθήσει η άρδευση των φυταρίων, που θα συμβάλλει  τόσο στον εμπλουτισμό του υδάτινου 
δυναμικού του σημείου φύτευσης όσο και στην καλύτερη και επιτυχέστερη προσκόλληση του εδάφους 
στο ριζικό σύστημα του φυτού, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας πλήρους εγκατάστασης 
του φυτού.  Η άρδευση των φυτών θα συνεχιστεί για τα επόμενα 2-3 τουλάχιστον έτη, 11 φορές, όπως 
περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 
Φύτευση - Εποχή Φυτεύσεων  
Η καλύτερη εποχή των φυτεύσεων για τα δένδρα και τους θάμνους είναι εκείνη που:  
1. Το υπέργειο τμήμα των φυταρίων βρίσκεται σε βλαστική ηρεμία ενώ το ριζικό σύστημα αυξάνει 
έντονα.  
2. Το έδαφος είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 cm.  
3. Η θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του ριζικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από 5οC.  
4. Η σχετική υγρασία του αέρα είναι υψηλή και η εξάτμιση χαμηλή, και αυτό γιατί εξασφαλίζεται:  
▪  Η άμεση και δραστήρια ριζοβόληση των φυταρίων.  
▪ Η μεγαλύτερη αντοχή αυτών στο δυσμενές περιβάλλον του πρώτου έτους μετά τη 
μεταφύτευση.  
▪ Η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των φυταρίων κατά τα πρώτα έτη.  
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η καλύτερη εποχή των φυτεύσεων είναι αυτή της Φθινοπωρινής 
φύτευσης και λιγότερο της Ανοιξιάτικης φύτευσης. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 
Για την προστασία των φυτών ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα, περίφραξη της προς αποκατάσταση – 
αναδάσωση έκτασης  .  Η ακριβής διάταξη της περίφραξης φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο 
ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 10 της παρούσης. Η περίφραξη θα είναι από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
διαμέτρου 1 1/2" με τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 2,50 μ., ύψους 1,6 m από το έδαφος, οι 
οποίοι θα είναι πακτωµένοι σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, σε συνδυασµό µε δομικό 
πλέγμα ή συρματόπλεγμα, και αντιρρίδες ανά 15m. 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και εξέλιξη της αποκατάστασης – επαναβλάστησης του 
χώρου είναι η συντήρηση των φυτών. Τα έργα συντήρησης των φυτών είναι κατά κύριο λόγο : 
 Λίπανση, 
 Σκάλισμα, 
 Διαμόρφωση λεκάνης, 
 Άρδευση. 
Λίπανση 
Η βελτίωση των συνθηκών εδάφους γίνεται με τη λίπανση. Η πρώτη λίπανση θα γίνει κατά τη φύτευση 
με ανάμειξη στο χώμα φύτευσης 100 gr λιπάσματος 11-15-15 σε κάθε φυτό. (θα γίνεται 2 φορές ανά 
έτος, ήτοι συνολικά 6 φορές τα πρώτα 3 έτη). 
Βοτάνισμα χώρων φυτών  
Με το βοτάνισμα απομακρύνεται η αυτοφυής βλάστηση γύρω από το δενδρύλλιο και σε ακτίνα 0,30 μ. 
γύρω από το φυτό. Η αυτοφυής βλάστηση, επειδή είναι πολύ καλά προσαρμοσμένη  στο περιβάλλον, 
ανταγωνίζεται πολύ έντονα τα δενδρύλλια τόσο σε θρεπτικά συστατικά όσο και στο νερό. Επίσης, με 
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το σκάλισμα διακόπτονται τα τριχοειδή και η εξάτμιση του ύδατος από το έδαφος. Το σκάλισμα θα 
γίνει 2 φορές, ήτοι το δεύτερο και τρίτο έτος το β΄ 15νθήμερο Απριλίου ή το α΄ 15νθήμερο του Μαΐου. 
Διαμόρφωση λεκάνης 
Η διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης του νερού είναι εργασία απαραίτητη για τη συγκράτηση τόσο 
του νερού της βροχής όσο και του νερού της άρδευσης στο λάκκο. Ταυτόχρονα, εμποδίζοντας την 
απορροή του νερού, συμβάλλει στην αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών. Η λεκάνη 
διαμορφώνεται με ανάχωμα ύψους περίπου 0,10 μ. στα κατάντη του φυτού για τα πρανή. Θα γίνει δύο 
φορές,  μία στο δεύτερο και μία στο τρίτο χρόνο πριν την έναρξη των ποτισμάτων.   
Άρδευση 
Στις δεδομένες κλιματοεδαφικές συνθήκες η άρδευση των φυτών είναι απαραίτητη τουλάχιστον τις 
δύο επόμενες από τη φύτευση ξηροθερμικές περιόδους. Για τις συγκεκριμένες συνθήκες εδάφους, η 
άρδευση θα γίνεται από βυτία στάγδην. 
Προτείνεται να γίνουν 5 αρδεύσεις τον πρώτο χρόνο εκ των οποίων η πρώτη αμέσως με την 
εγκατάσταση των φυτών εφόσον απαιτείται και από 3 αρδεύσεις το δεύτερο και τρίτο χρόνο. Σε κάθε 
πότισμα θα πέφτουν 20-30 lit νερού σε για κάθε φυτό.  
Αντικατάσταση φυτών και υποστήλωση  
Τα αποξηραμένα και τραυματισμένα φυτά θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με φυτά ιδίου 
μεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας. Η υποστύλωση ενός τεμαχίου δένδρου, γίνεται δύο φορές 
ετησίως όταν χαλαρώνει ή καταστρέφεται η σύνδεση πασσάλου-δένδρου. 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη 
εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου, σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου, καθώς και κάθε 
δαπάνη που είναι απαραίτητη είτε αναφέρεται η όχι στην περιγραφή του άρθρου. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση περιέχονται στις τιμές μονάδας τα εξής: 
 Η αξία όλων των υλικών κύριων και βοηθητικών, που απαιτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο 
για την πλήρη εκτέλεση του έργου. 
 Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών μέχρι τον τόπο του έργου. 
 Η δαπάνη λόγω φθοράς και απομειώσεων των υλικών εν γένει. 
 Η δαπάνη προσεγγίσεως όλων των υλικών μέχρι τα σημεία χρησιμοποιήσεως τους. 
 Οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και των συναφών με αυτών εισφορών και 
επιβαρύνσεων (ΙΚΑ κλπ). 
 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, 
δηλαδή μισθώματα, υλικά και μικροϋλικά καυσίμων, λιπαντικά κλπ, οι επιβαρύνσεις λόγω ημεραργιών 
από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω επισκευών και συντηρήσεως των μηχανημάτων, οι δαπάνες 
εγκαταστάσεως τους, τα ασφάλιστρα καθώς και η απόσβεσή τους.   
Για τον υπολογισμό του κόστους περίφραξης χρησιμοποιήθηκε η Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ 
1746 Β/19-5-2017. Το κόστος αποκατάστασης υπολογίστηκε με βάση τις τιμές του αναλυτικού 
Περιγραφικού τιμολογίου έργων αυτής της Υ.Α..  
Κατωτέρω παρατίθενται οι τιμές και οι περιγραφές του αναλυτικού τιμολογίου έργων πρασίνου και 
αναλυτικού τιμολογίου οικοδομικών εργασιών  που χρησιμοποιήθηκαν: 
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α.Τ.Ε.Π.- A.T.E.O. 
Ε1.2 
ΠΡΣ-5120                 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ 0,5Χ0,5Χ0,5      τεμ               1,50 € 
Η εργασία αφορά στο άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε συμπαγές έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες με εργάτες χειρωνακτικά και με χρήση εργαλείων και στον καθαρισμό και 
αποκομιδή των υπολλειμματων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
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δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν(π.χ. 
εκσκαπτικό, αεροσυμπιεστής). 
 
E9.5 
ΠΡΣ-5210                  ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ                 τεμ                    1,30 € 
                                          ΛΑΚΚΟΥΣ 
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις εργασίες τις απαραίτητες για τη διάνοιξη των λάκκων και τη 
φύτευση των φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,5-12 lt, όπως περιγράφονται παρακάτω: δηλαδή τη 
διάνοιξη του λάκκου που πρέπει να είναι κυλινδρικός, τη φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού 
μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, τη λίπανση και τέλος το σχηματισμό λεκάνης 
άρδευσης. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό λεκάνης άρδευσης, δηλ. την εκσκαφή του 
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 CM και διάμετρο μέχρι 60 CM και τη 
διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και απομάκρυνση 
τυχόν ζιζανίων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν 
από τη διάνοιξη των λάκκων και τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. 
 
ΣΤ 2.1.4 
ΠΡΣ-5321                ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ   τεμ                 0,0225 € 
                               ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΦΥΤΑ+ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ    
Η εργασία άρδευσης ενός φυτού με παροχές  για διάσπαρτα φυτά αφορά στο πότισμα του φυτού με 
λάστιχο κατάλληλης διατομής με επίγειο σύστημα άρδευσης (μη αυτοματοποιημένο) και περιλαμβάνει 
το άνοιγμα των βανών, τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του επίγειου δικτύου σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους. Περιλαμβάνεται η αξία του νερού και της μεταφοράς αυτού. 
 
ΣΤ 3.1 
ΠΡΣ-5340               ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ                             τεμ                 0,05 € 
Η εργασία λίπανσης περιλαμβάνει την αξία 100 γρ. λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο 
λάκκο του φυτού. 
 
ΣΤ 6.1 
ΠΡΣ 5551     ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ           στρ              90,00€ 
E-5.1  
ΠΡΣ-1330               ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 1,2 ΕΩΣ 1,46 m     τρέχον m  12,05 € 
                               (Ταυτόσημη με ΑΤΕΟ2652 και ΥΔΡ6812) 
Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, το οποίο στερεώνεται σε 
γαλβανισμένες σιδηρογωνιές, με τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 2,5 μέτρα, στερέωσή τους με 
σκυρόδεμα σε κάθε είδος έδαφος. Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμηθείας και μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στο τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του συρματοπλέγματος, των πασσάλων 
και λοιπών υλικών, η δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής των οπών θεμελίωσης, διευθέτησης της στάθμης 
του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης, απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση υποδειχθεί για απόρριψη, τοποθέτησης και στερέωσης όλων των υλικών 
μεταξύ τους και στο έδαφος καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για πλήρη και έντεχνη περαίωση 
της κατασκευής. 
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Προμέτρηση εργασιών 
Φυτά=[48184+62382m2]:[2Χ2] +[9129m2]:[1,5Χ1,5]  =31.700 φυτά άρα και λάκκοι.  
Από τα φυτά τα 12.046 θα είναι αλμυρίκια και κυανόφυλλες ακακίες για τα επίπεδα τμήματα των 
βαθμίδων και την περίμετρο έκτασης 48.184 τετραγωνικών μέτρων, τα 15.596 θα είναι σπάρτα και 
πικροδάφνες για την τελική πλατεία και ήπια πρανή και τα 4.058 θα είναι ψυχανθή άκρων πρανών. 
Περίφραξη 2001 τρέχοντα μέτρα.  
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
-Περίφραξη 2001 τρ.m X 12,05€/τρ.m=24.112,05€ 
-Φύτευση δένδρων σε λάκκους 31700Χ1,30€=41.210€ 
-Άρδευση των φυτών 11 φορές μέσω 5 δεξαμενών που θα τοποθετηθούν στα υψηλότερα 
προσπελάσιμα από τις υφιστάμενες οδούς σημεία εντός του περιφραγμένου χώρου. 
31700Χ11Χ0,0225€=7.845,75€ 
-Λίπανση φυτών 6 φορές  31700Χ 6Χ0,05€=9.510€ 
-Βοτάνισμα φυτών 119,695Χ90Χ2 φορές=21.545,1€ 
Σύνολο 104.222,9€ 
Απρόβλεπτα όπως τελική διαμόρφωση βαθμίδων - επαναδιάστρωση βαθμίδων με φυτική γη – 
απομάκρυνση εξοπλισμού - αποξήλωση βάσεων εξοπλισμού – επαναφυτεύσεις – κόστος συστήματος 
άρδευσης = περίπου 5.777,1€ 
Τελικό σύνολο κόστους αποκατάστασης 110.000€.  
Αυτό σημαίνει ότι για κάθε στρέμμα το κόστος αποκατάστασης είναι περίπου 110000:119,695=919 €  
δεικνύον την δυσκολία φύτευσης και επιτυχίας αυτής σε ασβεστολιθική έκταση. Επίσης το κόστος 
αποκατάστασης ανά κυβικό παραχθησομένου από σήμερα έως το πέρας της εκμετάλλευσης προϊόντος 
θα είναι 0,098€/m3 in situ ή 0,039€/Τόνο, μη επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος. Σημειώνουμε ότι η 
εταιρεία έχει καταθέσει από το 2006 εγγυητική επιστολή αποκατάστασης 230.000€ που υπερκαλύπτει 
το ως άνω υπολογιζόμενο κόστος αποκατάστασης. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
  Δεν είναι αναγκαία η δημιουργία άλλης υποδομής για τις εργασίες αποκατάστασης. Τα αναγκαία 
φυτά θα ληφθούν από τα φυτώρια της εταιρείας. 
  Σε καμία φάση  της αποκατάστασης δεν  αναμένεται να παρουσιασθεί κάποια  ιδιαίτερη δυσχέρεια. 
  Έμπειροι εργάτες της επιχείρησης δεν πρόκειται να δυσκολευτούν στη δημιουργία των λάκκων. 
  Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την αποκατάσταση (φυτεύσεις) η επιχείρηση μπορεί να 
απευθύνεται στο οικείο Δασαρχείο Βόλου. 
  Στη φάση της έναρξης της αποκατάστασης η επιχείρηση θα χρειασθεί τη συνδρομή και άμεση 
βοήθεια δασολόγου. 
Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η πορεία αποκατάστασης χρονικά θα εξαρτηθεί μόνο από την ολοκλήρωση 
της εξόρυξης κάθε βαθμίδας.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προτάθηκαν εκτιμάται ότι η εξελικτική πορεία των φυτοτεχνικών 
διαμορφώσεων στην περιοχή του έργου θα είναι θετική και συνεπώς αναμένεται να αναπτυχθεί 
ικανοποιητική βλάστηση η οποία δύναται να ενσωματωθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
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Επεξεργασία των εξορυσσομένων 
Η επεξεργασία των εξορυσσομένων θα γίνεται ακριβώς αμέσως μετά την εξόρυξή τους, αφού η 
ερπυστριοφόρος τσάπα θα τροφοδοτεί τον αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο σπαστήρα που θα την 
ακολουθεί στο μέτωπο εξόρυξης, και αυτός με τη σειρά του θα τροφοδοτεί το ακολουθούν αυτόν 
ερπυστριοφόρο αυτοκινούμενο κόσκινο. Τα αυτοκινούμενα αυτά μηχανήματα επεξεργασίας είναι 
μηχανήματα έργου με ΜΕ 133.829 Ι.Χ. το αυτοκινούμενο σπαστηροτριβείο τύπου LOCOTRAK 
LT1213 ισχύος 421PS ή 565KW και με ΜΕ 102499 Ι.Χ. το αυτοκινούμενο κόσκινο METSO ST358 
ισχύος 170PS ή 125KW. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλα παρόμοια μηχανήματα, που όμως 
θα είναι μηχανήματα έργου σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρξει κάποια βλάβη στα χρησιμοποιούμενα. 
  Η εξεταζόμενη εδώ εγκατάσταση αφορά νέο σύγχρονο αυτοκινούμενο συγκρότημα παραγωγής αδρανών 
εφοδιασμένο με σύγχρονο σύστημα διαβροχής με δυνατότητα παραγωγής στους  5.000 τόννους ετοίμων 
θραυστών υλικών ανά ημέρα, και με ρυθμό παραγωγής που θα κυμαίνεται στους  2.328 τόννους ετοίμων 
θραυστών υλικών ανά ημέρα ή 931,16 κυβικών μέτρων επί εδάφους ημερήσια, ήτοι με ποσοστό απασχόλησης 
46,56% που θεωρείται εφικτός. 
  Το συγκρότημα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικό στη λειτουργία, ακριβές και αποτελεσματικό 
στη παραγωγή ποιοτικού προϊόντος σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της τεχνολογίας. Δεν θα 
κατασκευαστούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
Το αυτοκινούμενο σπαστηροτριβείο  που προβλέπεται να εγκατασταθεί στον χώρο αποτελείται από 
αυτοκινούμενο σπαστήρα LOCOTRAK LT1213, και ένα αυτοκινούμενο μηχάνημα κοσκίνησης METSO 
ST358, και από τις απαραίτητες μεταφορικές ταινίες και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  
 Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση συστήματος εκνέφωσης που θα ευρίσκεται επί του αυτοκινούμενου 
σπαστηροτριβείου για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης από την λειτουργία του σπαστηριοτριβείου.  
Η αρχή λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής βασίζεται στην εκτόξευση μέσω ακροφυσίων μικροσκοπικών 
σταγονιδίων νερού, τα οποία συγκρουόμενα με τα σωματίδια της σκόνης, τα αιχμαλωτίζουν και μέσω της 
επίδρασης της βαρύτητας πέφτουν στο έδαφος. Δοκιμές έχουν δείξει ότι η μείωση των σωματιδίων της σκόνης 
κατ ελάχιστον ανέρχεται σε ποσοστό 50%, στις δυσμενέστερες λειτουργικές συνθήκες.  
Η συγκεκριμένη μονάδα συστήματος εκνέφωσης είναι εξολοκλήρου αυτόνομη και ευρίσκεται επί του 
αυτοκινούμενου σπαστήρα, και απαιτεί μονάχα ξαναγέμισμα της δεξαμενής νερού και κατάλληλη τοποθέτηση 
για την περιοχή του σπαστηροτριβείου από όπου θα ελέγχει την εκπομπή σκόνης.  
Η λειτουργία του συστήματος εκνέφωσης προβλέπει κατανάλωση νερού 7lt/min, που σημαίνει ότι απαιτείται 
ποσότητα νερού 0,42 m3/ h. Η παροχή του νερού θα γίνεται από υφιστάμενη νόμιμα λειτουργούσα γεώτρηση 
της περιοχής από όπου θα μεταφέρεται νερό με την υδροφόρα της εταιρείας  προς την υπάρχουσα επί του 
αυτοκινούμενου σπαστήρα δεξαμενή νερού του συστήματος διαβροχής-εκνέφωσης.  
Για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν οι δύο γεννήτριες των αυτοκινουμένων 
μηχανημάτων. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
Τα χωματουργικά μηχανήματα εξόρυξης θα τροφοδοτούν τα εξορυσσόμενα υλικά στον υδραυλικό τροφοδότη 
του αυτοκινούμενου σπαστήρα, και από εκεί θα οδηγούνται στον προδιαλογέα ως ανακυκλούμενη προδιαλογή, 
από όπου θα παράγεται το υλικό διαλογής  και θα αποτίθεται με μία μεταφορική ταινία, και στον σπαστήρα και 
από εκεί  με άλλη μεταφορική ταινία θα οδηγούνται προς το αυτοκινούμενο μηχάνημα κοσκίνησης. Το υλικό 
οδηγείται μέσω τροφοδότη του αυτοκινουμένου μηχανήματος κοσκίνησης σε μεταφορική ταινία και στο 
δονητικό κόσκινο. Από το δονητικό κόσκινο παράγονται διαβαθμισμένο υλικό σε διαβαθμίσεις 0-80mm, 80-
100mm, +100mm που θα αποτίθενται μέσω μεταφορικών ταινιών σε αντίστοιχους σωρούς. Έτσι παράγονται τα 
4 προϊόντα που θα αναμειγνύονται για να φορτωθούν στα φορτηγά μεταφοράς προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ 
στο Βόλο. Από τον προδιαλογέα δεν αναμένουμε να παράγεται υλικό χαμηλής ποιότητας ως ανακυκλούμενη 
προδιαλογή, όπως χώμα, λόγω τροφοδοσίας κυρίως με καθαρά σχσιτολιθικά υλικά. Το κινητό 
σπαστηροτριβείο καταναλώνει περίπου 50 lt πετρελαίου ανά ώρα λειτουργίας, εάν τροφοδοτείται από τις 
γεννήτριες του για το 100% της δυνατότητάς του. 
Αναλυτικά τα δύο αυτοκινούμενα μηχανήματα αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη: 
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Αυτοκινούμενος σπαστήρας ( ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 421HP ή 314kw) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 4400X2735,    6,6m3 

2 ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ SKALPER 
3 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΤΟΡΑ 810X1360 
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑ 3980X600 
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑ 11800X1200 
6 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ CATERPILLAR C-12 

//438HP ή 327kw 
7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ 2,8bar // 7lt/min // 25kw 

Αυτοκινούμενο κόσκινο ( ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 170HP ή 125kw) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1670X1650 
2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟ 14350X1200 
3 ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 6100X1830X3 
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΜΜΟΥ 8950X1200 
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ 8580X800 
6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ 8580X800 
7 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ OVER - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
13660X600 

8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 130kw 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός επεξεργασίας θα αποτελείται από τα δύο ως άνω περιγραφέντα 
αυτοκινούμενα μηχανήματα, αυτοκινούμενο σπαστήρα και αυτοκινούμενο κόσκινο, με άδεια 
μηχανημάτων έργου που χαρακτηρίζονται ως κινητός εξοπλισμός. 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
    Στις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα απασχολείται το παρακάτω προσωπικό: 
 Χειριστής σπαστήρα          1 
Εργάτης καθαρισμού          1 
Συντηρητής                         1 
Χειριστές φορτωτού           1 ( για φόρτωση από υπαίθρια αποθέματα ) 
                             Σύνολο :     4 εργαζόμενοι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα ροής 
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Επισυνάπτεται διάγραμμα ροής της εγκατάστασης  . 

Γεννήτρια  Χοάνη 
τροφοδοσίας 

 Δεξαμενή 
νερού 

 
Προδιαλογή 

Ανακυκλούμενη 

Πλευρική 
μεταφορική 
ταινία 

Τροφοδότης 
υδραυλικός & 
προδιαλογέας 

 Σύστημα 
διαβροχής 

  Σπαστήρας 
περιστροφικός 

  

  Κύρια 
μεταφορική 
ταινία 

  

     
  Μεταφορική 

ταινία 
τροφοδοσίας 
κοσκίνου 

  

Γεννήτρια  Δονητικό 
κόσκινο 

Μετ.ταινία 
over 

 

Μεταφορική 
ταινία 0/5 

 Μεταφορική 
ταινία 5/16 

 Μεταφορική 
ταινία 16/32 

 
0-80mm 
 

  
80-100mm 

  
+100mm 
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3 Συμβατότητα προτεινομένης ανανέωσης και προτεινομένης τροποποίησης με 
θεσμοθετημένες δεσμεύσεις με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις 

 
3.1 Μεταβολές θεσμικού πλαισίου και συμβατότητα με προτεινομένη ανανέωση 

και προτεινομένη τροποποίηση  
 

  Δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης 
στην περιοχή του έργου. Το γήπεδο εγκατάστασης του λατομικού χώρου βρίσκεται, σύμφωνα με 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), 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 ανωτέρω έγγραφο, 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 ανωτέρω έγγραφο, 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. 
-   Χωροθετείται το εξεταζόμενο λατομείο 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 υπ’ αριθμ. 762/44875/23-06-
2017 θετική, υπό όρους, 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 όπως 
διατυπώνεται με 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), στην περιοχή της δραστηριότητας. Το γήπεδο της δραστηριότητας 
γειτνιάζει με δύο υδατορέματα ασυνεχούς ροής. 
 -  Το εξεταζόμενο λατομείο ευρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας ή κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων, που δεν έχουν μεταβληθεί από τις ΑΕΠΟ του 2006 και 2017  έως σήμερα. 
Επίσης δεν υπάρχουν για τις περιοχές αυτές κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, θεσμικό καθεστώς 
σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια ρυθμιστικού, πολεοδομικού χαρακτήρα, ή άλλα σχέδια που να 
εμποδίζουν τις δραστηριότητες του λατομείου και των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη 
θέση που σήμερα ευρίσκονται στην θέση «Αρκουδόρεμα» της Δ.Κ. Διμηνίου, του Δ. Βόλου, της Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων. 
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-   Στα όρια του λατομικού χώρου δεν έχει επεκταθεί κάποιο σχέδιο πόλεως και δεν έχει δημιουργηθεί 
κάποιο ανεξάρτητο ρυμοτομικό σχέδιο. 
 -  Ο εξεταζόμενος χώρος ευρίσκεται εκτός των περιοχών προστασίας όπως καθορίζονται από την 
Κ.Υ.Α. 50743 Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 (ΦΕΚ 4432 Β/15-12-2017. 
 -  Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία με την 
Υ.Α. 11508/09 (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13-4-2009) και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 β του άρθρου 5 δίδει 
τις ακόλουθες κατευθύνσεις: «Για την ίδρυση ή το μετασχηματισμό υφιστάμενων μονάδων που 
ανήκουν στις δραστηριότητες αυτές (Εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων 
υλών (των λατομικών ορυκτών συμπεριλαμβανομένων) στις περιοχές εξόρυξής τους. δίδονται οι 
ακόλουθες κατευθύνσεις: 

 Σε χωροθετημένα μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπονται μονάδες του παρόντος άρθρου, εφόσον 
παρουσιάζουν εξάρτηση από πρώτες ύλες που παράγονται στο αντίστοιχο χώρο.» 

 -   Βάσει του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ 
ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β/3-12-2008), δεν υπάρχουν περιοχές μείζονος σημασίας για 
τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων και υδροηλεκτρικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση του 
αιολικού και υδροηλεκτρικού δυναμικού, ούτε εντοπίζονται συγκεκριμένες ζώνες για άλλες 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, βιομάζα & βιοαέριο) στην άμεση περιοχή 
χωροθέτησης του έργου. 
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β/3-12-2008) ο εξεταζόμενος χώρος δεν ευρίσκεται σε περιοχές αιολικής 
προτεραιότητας, η απόσταση  χωροθέτησης ΑΠΕ καθορίζεται σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων 
από λατομικές περιοχές, ενώ η χωροθέτηση ΑΠΕ – άρθρα 6,13,14 - , απαγορεύεται σε ζώνες 
αποκλεισμού όπως σε τμήματα λατομικών περιοχών που λειτουργούν επιφανειακά. 
Συνεπώς σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν απορρέουν για την άμεση περιοχή 
χωροθέτησης του λατομείου ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. 
-    Στο Εγκριθέν Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/ ΦΕΚ 269 Α.Α.Π./15-11-2018,, προβλέπεται το άρθρο 10 παράγραφος Ζ 
Εξόρυξη ότι: «Ως γενική κατεύθυνση προβλέπεται η εφαρμογή των χωροταξικών κατευθύνσεων της 
Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Φεβρουάριος 2012), η οποία 
αναφέρεται ρητά στην διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στα κοιτάσματα ΟΠΥ (έρευνα και 
εκμετάλλευση) και στην επίλυση ανταγωνισμού των χρήσεων γης. 

- Προώθηση της θεσμοθέτησης, από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, λατομικών περιοχών 
εξόρυξης αδρανών υλικών και ένταξη των λατομείων αδρανών εντός αυτών. 

- Προώθηση όρων προστασίας τοπίου και διαμόρφωσης/ αποκατάστασης περιβάλλοντος από 
εξορυκτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

- Για τις βιομηχανίες με χωροθετική εξάρτηση από πρώτες ύλες προερχόμενες από εξόρυξη, 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.» 

 

3.2 Τροποποιήσεις θεσμικές μετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Από την Απόφαση Ανανέωσης και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. 791/42300/π.ε.2016/ 31-08-2017 
προέκυψαν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις που αφορούν σε θεσμοθετημένα όρια εκπομπών ρύπων στο 
σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων που σχετίζονται με την λειτουργία του έργου ή 
της δραστηριότητας που εξετάζονται από τον παρόντα φάκελο ανανέωσης τροποποίησης ΑΕΠΟ: 
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1) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Οι εκπομπές των αιωρουμένων σωματιδίων στους χώρους εξόρυξης, θραύσης και 
εμπλουτισμού να περιορίζονται στα όρια που θέτει ο ΚΜΛΕ (Απόφαση Υφυπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. με αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223, ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011). 
2) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις 
Δεν υπάρχουν ρυπαντικά φορτία σε αποδέκτες. 
3) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 
• Για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη ισχύει ο Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-06-2011). 
• Για όλους τους ρύπους ισχύει η οδηγία 2008/50/ΕΚ 
4) ισχύουν το Εγκριθέν Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλάισιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/ ΦΕΚ 269 Α.Α.Π./15-11-2018καθώς η Κ.Υ.Α. 50743 Αναθεώρηση εθνικού 
καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (ΦΕΚ 4432 Β/15-12-2017. 
-  Η ευρύτερη περιοχή του λατομικού χώρου χαρακτηρίζεται κατά CORINE 2000 ως δασική, η οποία 
περιλαμβάνει σκληροφυλλική βλάστηση, φυσικούς βοσκότοπους, ελαιώνες και γη που καλύπτεται κυρίως 
από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλής ποιότητας βλάστηση και το γεγονός ότι δεν παράγονται δασικά προϊόντα 
πρωτογενούς παραγωγής και σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 4 του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α), η περιοχή 
μπορεί να ενταχθεί στην περίπτωση ε 
«δάση και δασικές εκτάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες α έως και δ», οι 
οποίες κατηγορίες περιλαμβάνουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, 
οικολογικό ή γεωμορφολογικό ενδιαφέρον (α), τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες ασκούν 
ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπόγειων υδάτων (β), τα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία από άποψη παραγωγής δασικών προϊόντων ή 
άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (γ), τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που προσφέρονται για την 
αναψυχή του πληθυσμού (δ). 
Η «Έγκριση Επέμβασης στη θέση «Αρκουδόρεμα» Σωρού Ν. Μαγνησίας για τη συνέχιση λειτουργίας του 
λατομείου εξόρυξης βιομηχανικών ορυκτών (σχιστόλιθου)» εκδόθηκε το 1987 με αρ. πρωτ. 
2756//10.07.1987 από τη Διεύθυνση Δασών της Νομαρχίας Μαγνησίας. Το 2003 παρατάθηκε η 
«Έγκρισης Επέμβασης σε δασική έκταση για εκμετάλλευση λατομείου» με αρ. πρωτ. 799/26.03.2003 από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας.  
 
3.3 Τροποποιήσεις σε θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις έργου 
Σύμφωνα με τη ΚΥΑ170225/14 (ΦΕΚ – 135 Β/27-1-2014): "Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος" και συγκεκριμένα το παράρτημα για τις εξορυκτικές δραστηριότητες πρέπει να 
παρέχονται συνοπτικά στοιχεία για τον τρόπο και τις θέσεις διάθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων με 
βάση τα στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, που πρέπει να περιέχεται 
συνημμένο στη ΜΠΕ, ως παράρτημα αυτής. 
Με βάση αυτό στο κεφάλαιο 5.5 της παρούσης με τίτλο «Διαφοροποιήσεις από νομοθετικές 
ρυθμίσεις» εμπεριέχεται  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 
39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009). 
Επίσης ισχύει το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 5688/12-3-2018 «Τροποποίηση των παραρτημάτων του 
ν.4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
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ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014». 
 
3.4 Συμβατότητα προτεινομένης ανανέωσης και προτεινομένης τροποποίησης με 
τις θεσμικές τροποποιήσεις 
Εφόσον οι θεσμικές τροποποιήσεις  μετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις 
τροποποιήσεις αυτής που ολοκληρώθηκαν την 31-08-2017, περιληφθούν στην Απόφαση έγκρισης του 
παρόντος ως εφαρμοστέοι όροι, και εφόσον στο κεφάλαιο 5.5 του παρόντος με τίτλο 
«Διαφοροποιήσεις από νομοθετικές ρυθμίσεις» εμπεριέχεται  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009) καθώς και όλες οι 
διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν από την αναγκαστική συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία 
ΚΜΛΕ Δ7/Α/οικ.12050/2223/11 (ΦΕΚ 1227 Β/14-6-2011) εξετασθούν διεξοδικά και 
συμπεριλαμβάνουν την νέα τελική κατάσταση, τα νέα απολήψιμα αποθέματα το νέο χρονοδιάγραμμα 
εργασιών εκμετάλλευσης και εργασιών αποκατάστασης και τη νέα εγκατάσταση βλάστησης με τα 
αντίστοιχο νέο κόστος με βάση την Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017, 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα της προτεινομένης ανανέωσης και τροποποίησης με τις θεσμικές 
τροποποιήσεις. 
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4. Υφισταμένη κατάσταση περιβάλλοντος 
Ως περιοχή μελέτης ορίζεται η θέση «Αρκουδόρεμα» της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου, της 
Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 
Στην περιοχή αυτή εντοπίζεται το προ υπάρχον λατομείο βιομηχανικών ορυκτών (σχιστόλιθου) 
έκτασης 229,632 στρεμμάτων της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
Η περιοχή μελέτης τοποθετείται στην καρδιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στα 
νοτιοδυτικά του Βόλου. Το λατομείο εντοπίζεται σε χαρακτηρισμένη δημόσια δασική έκταση. Παρόλο 
που η έκταση είναι χαρακτηρισμένη δασική, δεν παρουσιάζει κανένα είδος γεωργικής ή δασικής 
δραστηριότητας εντός του λατομείου ή γύρω από αυτό. 
Αναλυτικότερα, το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 km ΝΔ της πόλης του Βόλου και 
περίπου 7,5 km ΒΑ της πόλης Νέας Αγχιάλου. Απέχει περίπου 2 km από την επαρχιακή οδό Βόλου - 
Φαρσάλων, ενώ η συνολική απόσταση του λατομείου από το εργοστάσιο της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ 
(στο οποίο διατίθενται ο σχιστόλιθος) είναι 17 km. Το λατομείο δεν είναι ορατό από το πολεοδομικό 
συγκρότημα του Βόλου και φαίνεται υπό γωνία μόνο 3° από μικρό τμήμα της εθνικής οδού Βόλου - 
Αθηνών. 
— πιο κοντινός οικισμός νότια του λατομείου και σε απόσταση περίπου 1,5 km είναι τα Κριθάρια 
(παραθαλάσσια κωμόπολη), νοτιοδυτικά ο Μάραθος που απέχει περίπου 1,7 km και ανατολικά ο Άγιος 
Στέφανος (Σωρός) που εντοπίζεται περίπου στα 3 km. 
Σε ακτίνα 500 m δεν υπάρχουν άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (με εξαίρεση κάποιες άτυπες 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις), κτίσματα, αρχαιολογικές περιοχές, λίμνες, πηγές, βιομηχανικές ή 
τουριστικές εγκαταστάσεις, δημόσιοι δρόμοι, τεχνικά έργα (λιμάνια, αεροδρόμια), σιδηροδρομικές 
γραμμές ή άλλα έργα κοινής ωφέλειας. 
Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το λατομείο δεν έχει παρατηρηθεί ρύπανση ή κάποια άλλη όχληση. 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανάπτυξη του λατομείου καθώς και οι υποδεικνυόμενοι τρόποι 
και μέθοδοι λειτουργίας, επιλέχτηκαν έτσι ώστε να έχουν τις ελάχιστες δυνατές οχλήσεις. Ειδικότερα, 
η λατομική μονάδα δεν προκαλεί κανενός είδους ρύπανσης καθώς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επιπρόσθετα, ο λατομικός χώρος της παρούσας μελέτης δεν ασκεί καμία προστατευτική δράση επί 
λεκανών απορροής ή υπερκειμένου οικισμού ή τεχνικών έργων ή φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων, 
ενώ η περιοχή δεν έχει χαρακτηρισθεί αναδασωτέα σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών 
Μαγνησίας. 
Κλιματολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία 
Γενικά μετεωρολογικά στοιχεία 
Το κλίμα και το μικροκλίμα μιας περιοχής αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
την αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κλίμα της περιοχής 
μελέτης επηρεάζει τις υδρομετεωρολογικές συνθήκες, τις εξωγενείς διεργασίες (διάβρωση, απόθεση 
κ.α.) και τις ανθρωπολογικές δραστηριότητές. Οι κυριότεροι παράγοντες που το καθορίζουν είναι το 
γεωγραφικό πλάτος, η σχετική κατανομή ξηράς και θάλασσας, το ανάγλυφο του εδάφους και τα 
κέντρα δράσης των γενικών αερίων ρευμάτων (Μαργιολόπουλος, 1982). 
Η ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ, διαθέτει τέσσερις κλιματικές ζώνες. Η κλιματική 
ζώνη Α ορίζεται ως η θερμότερη, ενώ ακολουθούν η Β, η Γ και η Δ όπου είναι και η ψυχρότερη από 
όλες. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στην οποία ανήκει η περιοχή μελέτης, κατατάσσεται στην 
κλιματική ζώνη Β. Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μελέτης καθορίζονται από το 
ανάγλυφο, τον προσανατολισμό, το υψόμετρο, την έκθεση στους ανέμους, την απόσταση από την 
θάλασσα κ.α.. Αναλυτικότερα, το κλίμα της περιοχής του Βόλου (ευρύτερη περιοχή μελέτης) έχει τα 
χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος των παραθαλασσίων περιοχών με ετήσιες διαφορές μεταξύ 
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μεγίστης και ελαχίστης θερμοκρασίας. Στην περιοχή του λατομείου το κλίμα χαρακτηρίζεται 
μεσογειακό με μέτριες βροχές, ήπιους χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής 
που προκύπτουν από τα δεδομένα των πλησιέστερων στην περιοχή της δραστηριότητας 
μετεωρολογικών σταθμών της Ε.Μ.Υ.. Επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν τα στοιχεία του 
μετεωρολογικού σταθμού του Βόλου (απέχει περίπου 7 km) και της Αγχιάλου (απέχει περίπου 13 km). 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των σταθμών που θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικά για την άμεση και την ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Σταθμοί μέτρησης της Ε.Μ.Υ. 
 

Μετεωρολογι
κός 

Σταθμός 

Γεωγραφι
κό 

Πλάτος 

Γεωγραφι
κό 

Μήκος 
Υψόμετρο 

(m) 

Περίοδος 
Παρατηρήσε

ων 
Βόλος 39 13’ 24’’ 22 47’ 37’’ 12,8 1956 – 2002 

Αγχίαλος 39 13’ 22 48’ 12,2 1956 – 1997 
 
Τα στοιχεία και οι μέτρησεiς των παραπάνω σταθμών αποτελούν τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 
και θεωρούνται αρκετά αξιόπιστα, λόγω της επί σειρά ετών λειτουργίας του σταθμού (από το 1956). 
Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των μετεωρολογικών και κλιματολογικών στοιχείων όπως 
είναι η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία αέρος, η ένταση ανέμων, οι κατακρημνίσεις, η μέση σχετική 
υγρασία, η ηλιοφάνεια κ.α.. 
Θερμοκρασία 
Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο σταθμό του Βόλου είναι 16,2°C. Ο μέσος όρος μέγιστης ετήσιας 
θερμοκρασίας είναι 20,8°C, ενώ ο μέσος όρος ελάχιστης ετήσιας θερμοκρασίας είναι 10,4°C. 
Αντίστοιχα, σύμφωνα µε τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Αγχιάλου παρατηρείται ένα 
μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος περί τους 20˚C. Η ελάχιστη και μέγιστη καταγεγραμμένη 
θερμοκρασία σε περίοδο 41 ετών είναι 2,8˚C και 31˚C, αντίστοιχα. Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται 
μεταξύ 6,4˚C και 26,7˚C με ελάχιστη τιμή τους -10˚C και μέγιστη τους 46,2˚C. O ψυχρότερος μήνας 
είναι ο Ιανουάριος, ενώ ο θερμότερος ο Ιούλιος. Πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασίας μικρότερης ή 
ίσης με 0˚C υπάρχει από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. 
Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις, η περίοδο Δεκεμβρίου-Μαρτίου καταγράφει τις χαμηλότερες 
θερμοκρασίες στο σύνολο του έτους. Αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές εμφανίζονται τους 
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο - Αύγουστο) με μέση τιμή τους 25,8⁰C. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία 
του έτους σημειώνεται τον Ιανουάριο ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία σημειώνεται τον μήνα Ιούλιο. 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η διακύμανση των μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας 

Μηνιαία διακύμανση θερμοκρασίας για την περιοχή μελέτης 
 

Θερμ. (°C) Μετ. 
Σταθμός Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

 
Μέση 

μηνιαία 

Βόλος 6,6 7,6 9,9 14,1 19,5 24,5 26,8 26,1 22,2 16,9 12,1 8,2 

Αγχίαλος 6,6 7,6 9,9 14,1 19,5 24,5 26,8 26,1 22,0 16,9 12,1 8,2 

Μέση 
μέγιστη Βόλος 11,1 12,3 14,3 18,8 24,0 29,0 31,0 30,7 27,0 21,6 16,8 12,6 

Μέση 
ελάχιστη Βόλος 2,8 3,4 4,8 7,7 12,1 16,3 18,6 18,5 15,7 12,1 8,2 4,5 
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Πηγή: Ε.Μ.Υ. 
 
Ακολουθεί διάγραμμα διακύμανσης μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της 
μέσης μέγιστης θερμοκρασίας και μια μείωση της μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας γεγονός που συνάδει 
με την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Κλιματικό Άτλαντα της Ελλάδας, ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το γεγονός ότι και οι δύο σταθμοί καταγράφουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε επίπεδο χώρας με τιμές 
που αγγίζουν και τους 46⁰C. 
 
Βροχοπτώσεις 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το μέσο μηνιαίο συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων, οι 
μέρες βροχόπτωσης και η μέση μηνιαία σχετική υγρασία για τους μετεωρολογικούς σταθμούς που 
εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. 

Μηνιαία διακύμανση βροχόπτωσης και υγρασίας 

 
 Μετ. 

Σταθμός Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

Μέση 
μηνιαία 

βροχόπτωση 
(mm) 

Βόλος 49,0 46,9 53,3 35,8 36,8 22,1 17,4 15,9 35,6 63,1 63,6 60,5 

Αγχίαλος 47,8 49 51,7 37,4 38,2 21,2 17 17,8 34,6 62,7 61,3 63,3 

Μέρες 
βροχής Βόλος 12,3 10,2 8,1 6,5 4,6 3,6 2,0 2,2 3,6 7,3 8,4 11,4 

Μέση 
μηνιαία 

υγρασία (%) 

Βόλος 74,8 73,3 73,2 68,7 63,5 53,7 50,7 52,8 60,0 68,8 74,9 76,0 

Αγχίαλος 77 75 75 70 65 56 52 53 62 69 75 76 

Πηγή: Ε.Μ.Υ. 
 
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού Βόλου προκύπτει ότι το μέσο ετήσιο ύψος 
κατακρημνισμάτων στη διάρκεια του έτους ανέρχεται στα 499,7 mm και χαρακτηρίζεται ως αρκετά 

 
Μέση  μηνιαία  θερμ/σία  (⁰C) 

35   

30 

25 

20 

15 

10 
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χαμηλό για τα ελληνικά δεδομένα. Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης στη διάρκεια του έτους σημειώνεται 
το φθινόπωρο με 54,1 mm, ακολουθεί ο χειμώνα με 52,1 mm, κατόπιν η άνοιξη με 41,9 mm και τέλος 
το καλοκαίρι με 18,5 mm. Αναλυτικότερα, ο ξηρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος (15,9 mm) και ο 
μήνας με το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Νοέμβριος (63,6 mm). Επίσης, ο ξηρότερος μήνας είναι 
ο Αύγουστος με μέσο ύψος υετού 16, ενώ ο υγρότερος ο Νοέμβριος με 63,5 mm. 
Το ποσοστό της μέσης υγρασίας κυμαίνεται από 50,7% το μήνα Ιούλιο έως 76,0% το Δεκέμβριο. Ο 
μήνας με τα μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας είναι ο Δεκέμβριος ενώ αυτός με τα λιγότερα είναι ο 
Ιούλιος. 
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Αγχιάλου, η απολύτως μέγιστη 
βροχόπτωση (βροχή εικοσιτετραώρου) παρατηρήθηκε το Σεπτέμβριο (141,4 mm). Τους μήνες Ιούνιο, 
Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο παρατηρήθηκε η μέγιστη βροχόπτωση εικοσιτετραώρου 
μεγαλύτερη 70 mm. Το ποσοστό της μέσης υγρασίας κυμαίνεται μεταξύ 52% τον Ιούλιο και 77% τον 
Ιανουάριο. 
 
Επικρατούσες εντάσεις και διευθύνσεις ανέμων 
Στην περιοχή του Βόλου πνέουν κυρίως άνεμοι βόρειοι (συχνότητα 32,66%) και νότιοι (19,37%), ενώ 
το ποσοστό της νηνεμίας είναι αρκετά υψηλό (24,18%). Από το Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο η 
επικρατούσα διεύθυνση ανέμων είναι η ανατολική. Το Φεβρουάριο και το Νοέμβριο επικρατούν οι 
δυτικοί άνεμοι και το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο οι βορειοδυτικοί. Σύμφωνα με το παρακάτω 
γράφημα, διαπιστώνεται έλλειψη ισχυρών ανέμων, καθώς το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
κυριαρχούν άνεμοι εντάσεως από 2-3 Βeuaufort. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση 
μηνιαία ένταση ανέμων (στην κλίμακα Βeaufort) για τον μετεωρολογικό σταθμό Βόλου. 
 
 
Μέση μηνιαία ένταση ανέμων (μετεωρολογικός σταθμός Βόλου) 

 
 
Αντίστοιχα, στην περιοχή της Αγχιάλου οι επικρατούντες άνεμοι εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα να έχουν διεύθυνση ανατολική και οι αμέσως επόμενοι να έχουν διεύθυνση δυτική και 
βορειοδυτική. Το ποσοστό νηνεμίας εμφανίζεται γενικά υψηλό 35,02%, αλλά είναι σύνηθες για τον 
ελληνικό χώρο. Τα ανεμολογικά στοιχεία από το μετεωρολογικό σταθμό της Αγχιάλου για τη χρονική 
περίοδο 1956-1997 παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας . Μέση μηνιαία διεύθυνση ανέμων μετεωρολογικού σταθμού Αγχιάλου 
 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 
Μέση μηνιαία 

διεύθυνση ανέμων ΒΔ Δ Α Α Α Α Α Α Α Α Δ ΒΔ 
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Πίνακας . Μέσες ετήσιες συχνότητες ανέμων μετεωρολογικού σταθμού Αγχιάλου 
 

(%) Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Νηνεμία Σύνολο 

0 - - - - - - - - 34,594 34,594 

1 0,537 0,219 0,920 0,405 0,296 0,175 1,468 0,679 - 4,699 

2 2,618 1,413 5,850 2,213 0,800 0,668 5,423 5,620 - 24,605 

3 1,786 1,337 7,384 2,454 0,405 0,307 4,043 4,229 - 21,945 

4 0,646 0,767 4,294 1,556 0,131 0,121 1,862 1,578 - 10,955 

5 0,121 0,131 0,734 0,318 0,055 0,066 0,537 0,329 - 2,291 

6 0,011 0,066 0,186 0,088 0,011 0,022 0,175 0,077 - 0,636 

7 0,011 0,011 0,066 0,011 0,011 0,011 0,033 0,011 - 0,165 

8 0,011 0,011 0,033 0,011 0,011 0,000 0,011 0,011 - 0,099 

9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 - 0,011 

>=11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 

Σύνολο 5,741 3,955 19,467 7,056 1,720 1,370 13,563 12,534 34,594 100,000 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τις περισσότερες μέρες του χρόνου στην περιοχή 
επικρατεί νηνεμία ενώ ακολουθούν άνεμοι εντάσεως από 1 έως 4 Βeaufort, ενώ άνεμοι μεγαλύτεροι 
των 8 Βeaufort είναι πολύ σπάνιοι. 
Παγετός, ομίχλη, χιόνι 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, φαινόμενα πάχνης και παγετού παρατηρούνται σπάνια και μόνο κατά 
την διάρκεια του χειμώνα και έως το Μάρτιο. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του 
μετεωρολογικού σταθμού Βόλου ο ολικός και ο μερικός παγετός εμφανίζονται 3,2 ημέρες το χρόνο. 
Επίσης, στην περιοχή η ομίχλη δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο (9,2 ημέρες το χρόνο). Το 
χιόνι στην περιοχή κάνει την εμφάνιση του σπάνια (μόλις 4 ημέρες το χρόνο) την περίοδο Δεκεμβρίου 
– Μαρτίου. 
Βιοκλιματική ανάλυση 
Για το χαρακτηρισμό του κλίματος παίρνουμε συνήθως τους παράγοντες θερμοκρασία και υδατικές 
συνθήκες είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών, είτε για την απεικόνιση σχετικών κλιματικών 
διαγραμμάτων. Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί 
δείκτες, ανάλογα με το αντικείμενο που επηρεάζουν. 
Για τη περιοχή της Μεσογείου καλά αποτελέσματα δίνει ο τύπος «ομβροθερμικό πηλίκο» (Q) του 
Emberger: 
 

 
όπου: 
Q = ομβροθερμικό πηλίκο 
P = ετήσια βροχόπτωση σε mm, 
Μ = η μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα του έτους, m = η μέση τιμή των 
ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα του έτους. 
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Επειδή όμως η τιμή του m μπορεί να είναι και αρνητική για την αποφυγή σφαλμάτων παίρνουμε αντί 
της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου την απόλυτη θερμοκρασία (0°Κ= 273°C). Όσο μικρότερος 
είναι ο δείκτης Q τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. Με βάση τις τιμές του Q και τη τιμή του m συντάσσει 
ο Emberger τα λεγόμενα κλιματικά διαγράμματα. Ένα τέτοιο έχει συντάξει ο Μαυρομάτης (1980) για 
τη χώρα μας. 
— Μαυρομάτης διακρίνει τρεις βιοκλιματικούς ορόφους «ημίξηρο», «ύφυγρο», 
«υγρό» και τέσσερις υποορόφους με βάση την τιμή του m (°C) σε: χειμώνα θερμό m>7°C χειμώνα 
ήπιο 3<m<7°C χειμώνα ψυχρό 0<m<3°C χειμώνα δριμύ -10<m<0°C 
Σύμφωνα με το τύπο Emberger και τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ., για τον μετεωρολογικό σταθμό Βόλου 
προκύπτει ότι για την περιοχή οι τιμές των m, M, P και Q είναι αντίστοιχα: 
M = 31,0 m = 4,5 P = 468,8 Q = 60,8 
Με βάση το «ομβροθερμικό πηλίκο» του Emberger καθώς και το διάγραμμα του Εmberger κατά 
Μαυρομάτη για την Ελλάδα παρατηρείται ότι ο βιοκλιματικός όροφος του εν λόγω σταθμού είναι 
ύφυγρος με χειμώνα ήπιο. 
Για να προσδιοριστούν οι βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής κατασκευάστηκε το παρακάτω 
ομβροθερμικό διάγραμμα, όπου απεικονίζει την πορεία μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας 
θερμοκρασίας σε °C και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε mm. 
 

 
 
Ομβροθερμικό διάγραμμα μετεωρολογικού σταθμού Βόλου 
 
Η περίοδος κατά την οποία η καμπύλη του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την καμπύλη της 
θερμοκρασίας θεωρείται ως ξηρή. Από αυτό προκύπτει ότι ο Βόλος διανύει μια περίοδο μειωμένων 
βροχοπτώσεων (ξηρασίας) για περίπου 150 ημέρες. Το γεγονός αυτό κατατάσσει το βιοκλίμα της 
περιοχής ως ξηροθερμικό μεσογειακό. Βάση λοιπόν του ομβροθερμικού διαγράμματος του 
μετεωρολογικού σταθμού Βόλου παρατηρείται ότι η περιοχή παρουσιάζει μια εκτεταμένη ξηρή 
περίοδο περίπου 5 μηνών (από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο). 
Έδαφος και γεωλογικά στοιχεία 
 
Μορφολογία του εδάφους 
Η μορφολογική εικόνα της περιοχής μελέτης είναι αποτέλεσμα της γεωλογικής και τεκτονικής δομής 
που εντοπίζεται στην περιοχή καθώς και των εξωγενών κλιματολογικών παραγόντων-διεργασιών, που 
επέδρασαν και συνεχίζουν να επιδρούν σε αυτήν. Σήμερα τη γεωμορφολογία της περιοχής την 
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επηρεάζει και τη διαμορφώνει η λειτουργία του λατομείου. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η 
περιοχή στην οποία εντοπίζεται το λατομείο είναι το παραθαλάσσιο κεντρικό τμήμα της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ενώ απέχει από τον Παγασητικό κόλπο περίπου 1,4 χιλιόμετρα. 
Αναφορικά με τα γεωμορφολογικά δεδομένα της περιοχής μελέτης, σημειώνεται ότι ανήκει σε ένα 
ενιαίο και ανεξάρτητο τεκτονικό βύθισμα της λεκάνης Αλμυρού- Παγασητικού. Σε αυτήν την λεκάνη 
εντοπίζονται και ημιορεινές περιοχές, στην οποία ανήκει η περιοχή του λατομείου και έχει υψόμετρο 
από 200-400 m. Τη γεωμορφολογική εικόνα της περιοχής συμπληρώνουν οι έντονες πτυχώσεις 
(μισγάγγιες) που συναντώνται στο λοφώδες ανάγλυφο της περιοχής του λατομείου. 
Ειδικότερα, ο λατομικός χώρος βρίσκεται στα πρανή ενός ήπιου λοφώδους αναγλύφου στις παρυφές 
του βουνού Βελανιδιά (υψηλότερη κορυφή Υ+533m) το οποίο φθάνει μέχρι τα παράλια του 
Παγασητικού. 
Το ανάγλυφο της μελετώμενης έκτασης παρουσιάζει όψη λοφώδη και ημιορεινή ενώ χαρακτηρίζεται 
ως ομαλό, με διακύμανση απόλυτων υψομέτρων από Υ+209m έως Y+385m. Οι κλίσεις της αρχικής 
επιφάνειας του χώρου κυμαίνονται γενικά μεταξύ 0 ως 50%. Σήμερα, ο υπό εκμετάλλευση χώρος είναι 
διαμορφωμένος σε βαθμίδες, ενώ λόγω της χωροθέτησης του δεν θίγει τη γραμμή του ορίζοντα. Το 
επικρατέστερο πέτρωμα στην περιοχή είναι ο σχιστόλιθος, ενώ προχωρώντας προς τα χαμηλότερα 
πρανή (ήπια) συναντώνται και αλλουβιακά.. 
 
Γεωλογία και τεκτονική 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα 
υφιστάμενα γεωλογικά φύλλα του ΙΓΜΕ κλίμακας 1:50.000 (Βόλος, Βελεστίνο, Αλμυρός και 
Ανάβρα), από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, είναι οι εξής: 
Τεταρτογενές (Ολόκαινο - Πλειστόκαινο) 
Νεογενές-Πόντιο-Πλειόκαινο-Κατ. Πλειστόκαινο 
Επωθημένο Μεταφλυσχικό Τεκτονικό Κάλυμμα Βενέτου - (Άνω Κρητιδικό) 
Πελαγονική Ζώνη 
Η κύρια γεωτεκτονική ζώνη τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας όσο και της λατομικής 
έκτασης Αρκουδορέματος είναι η Πελαγονική ζώνη, ενώ αποτελείται και από αλούβια ολοκαίνου στα 
παράλια (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1984). Στη ζώνη αυτή αποδόθηκε η έννοια του υβώματος που χωρίζει την 
αύλακα της Αλμωπίας στα ανατολικά από την αύλακα της Πίνδου στα δυτικά. Η Πελαγονική ζώνη με 
διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ εκτείνεται από τη Σερβία προς τους Ελληνικούς ορεινούς όγκους του Βορρά. 
Στην Πελαγονική ζώνη διακρίνονται γενικά το μεταμορφωμένο υπόβαθρο, ο Παλαιοζωικός μανδύας 
και ο Μεσοζωικός μανδύας. Αναλυτικότερα, το μεταμορφωμένο υπόβαθρο συνίσταται στα παρακάτω 
στρώματα (από γρανίτες και γνεύσιους), ενώ ακολουθούν παχιά στρώματα κρυσταλλικών σχιστόλιθων 
(μαρμαρυγιακοί, χλωριτικοί, ταλκικοί, κ.λ.π.) και τέλος εντοπίζονται μάρμαρα τα οποία είτε επίκεινται 
των σχιστόλιθων είτε βρίσκονται σε εναλλαγή με τους σχιστόλιθους. 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποτελείται από πελαγικούς σχηματισμούς (πλακώδεις ασβεστόλιθους 
και ραδιολαρίτες) πολύ έντονα πτυχωμένους, που αντιστοιχούν στους γνωστούς σχηματισμούς της 
ζώνης της Πίνδου. Το κάλυμμα αυτό ονομάζεται «πελαγικό ανθρακικό κάλυμμα». Το πελαγικό 
ανθρακικό κάλυμμα βρίσκεται επωθημένο κυρίως επάνω στον φλύσχη και δευτερευόντως (στα 
ανατολικά) επάνω στο φυλλιτικό - οφιολιθικό υπόβαθρο. 
Το επωθημένο πελαγικό ανθρακικό κάλυμμα παρουσιάζει εντελώς διαφορετικό τεκτονικό στυλ 
συγκρινόμενο με το νηριτικό κάλυμμα της Ανατολικής Ελλάδας. Εδώ, οι πελαγικοί σχηματισμοί έχουν 
πτυχωθεί έντονα και μοιάζουν με φυσαρμόνικα. Σχηματίζουν αλλεπάλληλα σύγκλινα και αντίκλινα με 
σχεδόν ανορθωμένες τις πλευρές τους. Τα φαινόμενα αυτά είναι εντονότερα στα κατώτερα στρώματα, 
όπου κυριαρχούν οι ραδιολαρίτες, ενώ οι υπερκείμενοι κρητιδικοί ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν σχετική 
δυσκαμψία.  
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Επισυνάπτεται στην παρούσα γεωλογικός χάρτης και τομή, σχέδιο 2 της παρούσης. 
Ακολουθεί ο γεωτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας (Mountrakis et_al 1983), στον οποίο εμφανίζεται η 
ευρύτερη περιοχή του λατομείου να ανήκει στη Πελαγονική ζώνη. 
 
 

 
 
Rh: Μάζα Ροδόπης, Sm: Σερβομακεδονική μάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη (Pe: Ζώνη Παιονίας, Pa: 
Ζώνη Πάϊκου, Al: Ζώνη Αλμωπίας), Pl: Πελαγονική ζώνη, Ac: Αττικοκυκλαδική ζώνη, Sp: Ζώνη 
Ανατολικής Ελλάδος ή Υποπελαγονική, Pk: Παρνασσού-Γκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη 
Γαβρόβου-Τριπόλεως, I: Ζώνη Ιόνιος, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλιος 
 
Εικόνα . Γεωτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας 
 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στα όρια της ευρύτερης περιοχής μελέτης, αφού 
ομαδοποιήθηκαν με βάση κυρίως την λιθολογική τους σύσταση και την ηλικία τους, κατατάχτηκαν σε 
επτά κύριες ενότητες σχηματισμών: 
Τεταρτογενείς αποθέσεις (Q) 
Νεογενείς αποθέσεις (Ne) 
Φλύσχης (fl) 
Σχιστόλιθοι, Φυλλίτες, Γνεύσιοι, Σχιστογνεύσιοι (sch-gn) 
Ασβεστόλιθοι – Μάρμαρα (k-mr) 
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Ηφαιστειακά πετρώματα – Οφιόλιθοι (ο) 
Βωξίτες (b) 
Στην ευρύτερη περιοχή Αρκουδορέματος όπου εντοπίζεται και το λατομείο, σύμφωνα με μελέτες που 
έχουν πραγματοποιηθεί, διακρίνονται οι παρακάτω σχηματισμοί: 
Σύστημα μεταμορφωμένων πετρωμάτων συνιστάμενων εκ χλωριτομοσχοβιτικών σχιστόλιθων, 
γνεύσιων, σχιστογνεύσιων υποπράσινου έως τεφροπράσινου χρώματος μεταμορφωμένων διαβασικών 
πετρωμάτων μερικώς σχιστοποιημένων κ.α. 
Ανθρακικά πετρώματα του Σαρακηνού συνιστάμενα από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και μάρμαρα. 
Το σύστημα περιλαμβάνει δολομιτικά μέλη ιδίως προς τα χαμηλότερα στρωματογραφικά τμήματα. Το 
σύστημα ΙΙ υπόκειται του Ι (κατά Αθ. Τάταρη). 
Σχιστόλιθοι Μακρινίτσας-Πορταριάς συνιστάμενοιαπό χλωριτομαρμαρυγιακούς χλωριτοεπιδοτικούς, 
χλωριτογλαυκοφανιτικούς, χλωριτοεπιδοτογλαυκοφανιτικούς, κ.α. σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι 
Μακρινίτσας - Πορταριάς υπόκεινται των ασβεστόλιθων - μαρμάρων - δολομιτών του συστήματος ΙΙ. 
Τα πετρώματα του συστήματος Ι βυθίζονται κάτω από τα τεταρτογενή και εμφανίζονται ξανά στη 
Γορίτσα και την περιοχή Κάστρου, Παλιουρίου Μαγούλας και Προφήτη Ηλία. Το σχιστολιθικό 
σύστημα Ι διατηρείται εντός των διαμορφωμένων συγκλίνων, ενώ στις περιοχές των αντικλίνων 
συναντάμε τα ανθρακικά πετρώματα λόγω της διάβρωσης των σχιστόλιθων Ι. 
Όσον αφορά την ηλικία των πετρωμάτων που εντοπίζονται στην περιοχή, οι απόψεις των ειδικών 
διίστανται. Κατά την Σπ. Αρανίτη το σύστημα αντιπροσωπεύει μεταμορφωμένο φλύσχη μετά 
οφειολίθων, οι οποίοι προκάλεσαν και μεταμόρφωση επαφής. Ωστόσο κατά τον Γ. Μαρίνο το σύστημα 
σχιστόλιθων Ι έχει παλαιοζωική ηλικία χωρίς αυτό να έχει αποδειχθεί. 
Μελέτες και αναλύσεις της περιοχής του λατομείου 
Ειδικότερα, όσον αφορά τη λατομική έκταση (και γενικότερα την περιοχή του Αρκουδορέματος), 
αποτελεί τμήμα συγκλίνου όπου συναντώνται οι σχιστόλιθοι Ι που αναφέρθηκαν και παραπάνω. Οι 
σχιστόλιθοι είναι κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, τα οποία έχουν υποστεί έντονα την επίδραση της 
μεταμόρφωσης (σχιστοφυής όψη), καθώς σχηματίστηκαν, κυρίως, στη μεσαία και στην κάτω ζώνη της 
καθολικής μεταμόρφωσης. Το όνομα σχιστόλιθος, άλλωστε, προέρχεται από την ιδιότητα που 
παρουσιάζει το πέτρωμα να σχίζεται σε πλάκες. 
Η μεταμόρφωση του σχιστογνευσίου Αρκουδορέματος, είναι καθολική και οι θερμοκρασίες 
μεταμόρφωσης μέσες. Αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία μοσχοβίτου, ορυκτού μέσων 
θερμοκρασιών, ο οποίος εμφανίζεται ευσταθής. Όλη η περιοχή συνίσταται από παχέα στρώματα 
υποπρασίνων σχιστογνευσίων έντονα διερρηγμένων. Η γενική κλίση των στρωμάτων είναι 20° ΝΑ και 
η παράταξη ΒΑ - ΝΔ. 
Στην περιοχή μελέτης για την καλύτερη αποτύπωση των γεωλογικών σχηματισμών 
πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις (συνολικού βάθους 280m). Από αυτές πιστοποιήθηκε η ομοιογένεια 
από χημικής και ορυκτολογικής άποψης του σχιστογνευσίου Αρκουδορέματος. Επιπρόσθετα έγινε και 
ορυκτολογική μελέτη, τα συμπεράσματα της οποίας αναφέρουν ότι στο λατομείο εντοπίζεται πέτρωμα 
μοσχοβιτικού γνευσιοσχιστόλιθου. Ειδικότερα, η λατομική έκταση αποτελείται από λεπτόκοκκες 
χαλαζιακές συγκεντρώσεις, εναλλασσόμενες με παράλληλες ζώνες φυλλοπυριτικών ορυκτών. Συχνά 
συναντώνται οφθαλμοί συνιστώμενοι από πλαγιόκλαστα και χαλαζία. 
Τα βασικότερα συμπεράσματα (που προέκυψαν από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 
περιοχή του λατομείου) για την επί τοις % περιεκτικότητα σε ορυκτά είναι:  
Χαλαζίας 35 – 37 % 
Πλαγιόκλαστα 20 – 21 % (Αλβίτης, ολιγόκλαστο) 
Ορθόκλαστα 3 – 4 % (Μικροκλινής) 
Μαρμαρυγίες 32 % (κυρίως μοσχοβίτης) 
Λοιπά 9  % 
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Με βάση τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων της επιφανειακής έρευνας η μέση χημική σύσταση του 
σχιστολίθου είναι η ακόλουθη: 
CaO 1,55% 
K2O 3,58% 
MgO 1,14% 
SiO2 70,72% 
Al2O3 15,69% 
Fe2O3 1,50% 
Na2O 2,80% 
Σε ορισμένες περιοχές συναντώνται διαστρώσεις μάλλον φακοειδείς με σχιστόλιθο λευκοπράσινου 
χρώματος της ίδιας ορυκτολογικής μορφής, αλλά με μικρότερη περιεκτικότητα σε Fe2O3. Τούτο 
αποδίδεται στη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αστρίους και χαλαζία σε βάρος των σιδηρούχων 
ορυκτών (Χλωρίτες, Σερπεντίνης, Βιοτίνης, Ολιβίνης). 
Μικροσκοπικώς το πέτρωμα του Αρκουδορέματος έχει ιστό πορφυροβλαστικό έως οφθαλμώδη 
πορφυροβλαστικό. Κατά θέσεις παρουσιάζει μεγάλους πορφυροβλάστες εν είδει οφθαλμών, οι οποίοι 
συνίσταται εκ συσσωματωμάτων κυρίως πλαγιοκλάστων και δευτερευόντως χαλαζία. Τα 
πλαγιόκλαστα (ολιγόκλαστο) παρουσιάζουν κυρίως στην κεντρική ζώνη αυτού, εξαλλοίωση προς 
σερικίτη. 
Γενικά το πέτρωμα αποτελείται από εναλλασσόμενες χαλαζιακές και φυλλοπυριτικές (από μοσχοβίτη 
και σερικίτη) ενστρώσεις. Ο χαλαζίας είναι υπό μορφή λεπτών και προσανατολισμένων κόκκων ή υπό 
μορφή μεγάλων κρυστάλλων σαν πορφυροβλάστες ή εντός των οφθαλμών. Ο μοσχοβίτης απαντά σε 
μορφή ευμεγέθων διάσπαρτων ιδιόμορφων κρυστάλλων (πορφυροβλαστών), ενώ ο σερικίτης 
σχηματίζει προσανατολισμένες ενστρώσεις. Σπάνια διατηρούνται ίχνη βιοτίτη μέσα στα μοσχοβιτικά 
φυλλάρια. Επίσης, στις φυλλοπυριτικές ενστρώσεις παρατηρούνται μερικές φορές και κόκκοι 
επιδότου, οι οποίοι τοπικά γίνονται άφθονοι. Σαν επουσιώδη συστατικά συναντώνται απατίτης, 
ζιρκόνιο, ρουτίλιο και οξείδια του σιδήρου. 
 
Έδαφος 
Το έδαφος της περιοχής μελέτης προέρχεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων, ενώ 
εξελίχτηκε με την επίδραση των παραγόντων της εδαφογένεσης οι οποίοι είναι το κλίμα, οι οργανισμοί 
(φυτικοί και ζωικοί), το ανάγλυφο και ο χρόνος. 
Γενικά, το έδαφος που εντοπίζεται στο λατομικό χώρο είναι περιορισμένο. Υπάρχει ένας υποτυπώδης 
ορίζοντας Α και ένας αβαθής Β, που επικάθεται στο μητρικό πέτρωμα. Λόγω της χρόνιας λειτουργίας 
του λατομείου εντοπίζεται κυρίως σε οριζόντια τμήματα ή σε κοιλότητες του σχιστόλιθου. Το βάθος 
(πάχος) του είναι μικρό και επιφανειακό και το pH του είναι όξινο. Το μικρό πάχος οφείλεται στο νερό 
της βροχής, στις κλίσεις που έχει η περιοχή μελέτης καθώς και στα κλιματολογικά στοιχεία που 
επικρατούν. Στην περιοχή μελέτης τα εδάφη που διακρίνεται έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
η υφή τους είναι πηλοαμμώδης μέχρι αμμώδης 
η αντίδραση τους όξινη μέχρι πολύ όξινη 
πρόκειται για πολύ λεπτόκοκκα, αργιλούχα, αμμούχα με μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο εδάφη 
μέτρια μέχρι φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία (εφοδιασμένα με βάσεις Ca, Mg και K) 
παρουσιάζουν αρκετή λιθοβρίθεια και χαρακτηρίζονται σαν REGOSOLS 
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εδάφους αποτυπώνονται και στην αυτοφυή βλάστηση που 
φύεται στην περιοχή. Η χλωρίδα της περιοχής μελέτης είναι έντονα υποβαθμισμένη λόγω μιας σειράς 
γεγονότων (πυρκαγιές, υπερβόσκηση, διάβρωση κ.α.) προγενέστερων του λατομείου. Σήμερα στη 
μεγαλύτερη έκταση του λατομείου το μητρικό πέτρωμα βρίσκεται στην επιφάνεια. Για τις υφιστάμενες 
αποκαταστημένες βαθμίδες (δενδροφυτεμένες), το εδαφολογικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε 
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μεταφέρθηκε από το ορυχείο αργίλου της εταιρίας στο Σέσκλο. Στο υλικό αυτό έγιναν αναλύσεις για 
να κριθεί αν είναι κατάλληλο για δενδροφυτεύσεις. Από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε ότι το υλικό 
παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Είναι επαρκώς εφοδιασμένο με βάσεις Ca, Mg, K και με βαθμό κορεσμού δια βάσεων των κολλοειδών 
μεγαλύτερο του 50%. 
Ο ολικός φώσφορος στον Α ορίζοντα είναι 610 ppm και στον C 315 ppm. 
Η τιμή του Ph κυμαίνεται μεταξύ 6,5-7,5. Υδρογεωλογία 
Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως ήπιο με μικρές κλίσεις. Αυτό το 
χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις και τη μεγάλη υδροπερατότητα των 
πετρωμάτων της περιοχής μελέτης είναι οι βασικοί λόγοι που στην έκταση του λατομείου δεν 
εντοπίζονται χαραδρώσεις ή ρεματιές μόνιμης ροής. 
Στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του λατομείου δεν εντοπίζονται μεγάλα αρδευτικά έργα (γεωτρήσεις, 
πηγάδια) που να χρησιμοποιούνται για κοινή ωφέλεια, ενώ στην έκταση του λατομείου δεν υπάρχουν 
μόνιμα επιφανειακά ύδατα με τη μορφή φυσικών εμφανίσεων. 
 
Φυσικοί κίνδυνοι 
α. Ερημοποίηση 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Περιβάλλοντος, η ερημοποίηση, όπως έχει 
οριστεί, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης της γης. Ειδικότερα, τόσο σε επίπεδο 
Ευρώπης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας, η κύρια απειλή προς τους εδαφικούς πόρους αφορά την 
ερημοποίηση - απερήμωση, συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων της διάβρωσης και της αλάτωσης. 
Τα φαινόμενα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας των εδαφικών πόρων και 
την υποβάθμιση της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων. Αναλυτικότερα, η ερημοποίηση 
είναι η υποβάθμιση της γης σε τέτοιο βαθμό, ώστε το έδαφος να χάνει τη γονιμότητα του 
(«νεκρώνεται»), δημιουργώντας έτσι κηλίδες απογυμνωμένων περιοχών με την εμφάνιση του μητρικού 
πετρώματος (όπως συμβαίνει και με την περιοχή του λατομείου στο Αρκουδόρεμα).  
Η ευρύτερη λατομική περιοχή σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής για την καταπολέμηση 
της απερήμωσης, ορίζεται ως μια περιοχή υψηλού κινδύνου για εδαφική διάβρωση. Αυτός είναι και ο 
λόγος που στην αποκατάσταση των παλιών βαθμίδων του λατομείου μεταφέρθηκε εδαφικό κάλυμμα 
από άλλη περιοχή. 
Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η αντιμετώπιση του φαινομένου τόσο μέσω της εδαφικής 
αναδιάπλασης όσο και μέσω της δενδροφύτευσης. 
β. Πλημμύρες 
Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας στα πλαίσια της εφαρμογής της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ που εκπονήθηκε το 2012 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του 
ΥΠΕΚΑ στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 
Επιπλέον, από τη λειτουργία του λατομείου δεν υφίσταται κίνδυνος δημιουργίας επικίνδυνων 
πλημμυρικών καταστάσεων που θα μπορούσαν να επιφέρουν συνέπειες σε περιουσίες και να εκθέσουν 
σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 
γ. Κατολισθήσεις 
Γενικά, η ορεινή Θεσσαλία παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα από πλευράς κατολισθητικών 
φαινομένων, καθώς έχουν πληγεί κατά καιρούς τμήματα οικιστικών περιοχών και κλάδοι του οδικού 
δικτύου. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή του λατομείου δεν έχουν καταγραφεί κατολισθητικά 
φαινόμενα, ενώ παράλληλα σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, ούτε η λειτουργία του λατομείου 
επηρεάζει την στατικότατα των πετρωμάτων. 
Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζεται η Δυνητικού Κινδύνου Ερημοποίηση στον Ελλαδικό χώρο. 
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Χάρτης Δυνητικού Κινδύνου Ερημοποίησης της Ελλάδας 
 
Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα 
Η Θεσσαλία βρίσκεται στο πίσω μέρος της λιθοσφαιρικής μικροπλάκας του Αιγαίου, όπου ασκούνται 
εφελκυστικές τάσεις µε διεύθυνση βορρά – νότου, τείνοντας να επεκτείνουν το φλοιό της Θεσσαλίας 
κατά τη διεύθυνση αυτή. Όλα τα ρήγματα στη Θεσσαλία είναι κανονικά µε διεύθυνση περίπου 
ανατολής – δύσης, ενώ άλλα κλίνουν προς το βορρά και άλλα προς το νότο. 
Η γένεση των σεισμών συνδέεται ιδιαίτερα με την έντονη ρηγματογόνο τεκτονική των γεωλογικών 
σχηματισμών. Σύμφωνα με τον χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (ΕΑΚ 2003), η λατομική 
περιοχή κατατάσσεται στις περιοχές μεσαίας σεισμικής επικινδυνότητας (ζώνη ΙΙ), με σεισμική 
επιτάχυνση εδάφους α=0,24. Ο χάρτης συντάχθηκε με βάση τη συχνότητα γένεσης των σεισμών, το 
γεωλογικό τους υπόβαθρο αλλά και τα μεγέθη σεισμών που έχουν σημειωθεί στην κάθε περιοχή. 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμφανίζεται έντονα τεκτονιμένη, ενώ παρουσιάζει και πλούσια 
νεοτεκτονική δράση που χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Σημαντικοί σεισμοί της περιοχής, 
που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές είναι: 
των Λεχωνίων (1955) 
του Βελεστίνου (1957) 
της Νέας Αγχιάλου-Αλμυρού (1980) 
Τα ενεργά ρήγματα που διατρέχουν την περιοχή είναι αυτά των Φαρσάλων, της Νέας Αγχιάλου και το 
ρήγμα του Ανατολικού Πηλίου. Από τα παραπάνω ρήγματα αυτό που χαρακτηρίζεται από τους 
σεισμολόγους ως το σημαντικότερο είναι της Νέας Αγχιάλου που έχει μήκος 50 χιλιομέτρων. 
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Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας 
 
Η διεύθυνση της γεωτεκτονικής δομής είναι ΔΒΔ – ΑΝΑ, ενώ ο εφελκυσµός που προκάλεσε το 
σεισμό είναι διεύθυνσης ΒΒΑ – ΝΝΔ. Το ρήγμα αυτό εκτίνεται από την ανατολή προς τη δύση και 
από την περιοχή του Πηλίου (Μαλάκι-Καλά Νερά) διασχίζει υποθαλάσσια τον Παγασητικό κόλπο, 
διασχίζει τους οικισμούς Νέα Αγχίαλος και Μικροθήβες και εκτίνεται ακόμα δυτικότερα έως τα 
Φάρσαλα. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ενεργού 
τεκτονικής της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 
 
Σεισμικότητα και ενεργά ρήγματα για την ευρύτερη περιοχή μελέτης  
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Υδρολογικά και υδρογραφικά στοιχεία 
Υδατικό διαμέρισμα περιοχής μελέτης 
Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη διέπεται πλέον από τις αρχές της Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα Ύδατα 2000/60/EK. Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
(GR08) και συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής του Πηνειού. 
Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (Ν.1739/1987) και συγκεκριμένα 
εντοπίζεται εντός των ορίων της λεκάνης Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (ΦΕΚ 1383Β’/2010). Η συνολική 
έκταση του ανέρχεται στα 13.377 km2 ενώ εκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του εντός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει μικρό μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ελάχιστο 
μέρος των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 
Το υδατικό διαμέρισμα χαρακτηρίζεται ως ελλειμματικό σε νερό και οι θεωρητικά αναμενόμενες 
απαιτήσεις σε νερό δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες διαθέσιμους πόρους. Ειδικότερα 
διαπιστώνεται σημαντική πτώση της στάθμης των υδροφορέων ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές 
εντοπίζονται φαινόμενα υφαλμύρινσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο μορφολογικός χάρτης του 
Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας καθώς και οι λεκάνες απορροής αυτού. 
 
 

 
 
Τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ελλάδας και το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
Λεκάνες απορροής 
 
Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες, του Πηνειού και 
των ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου, έκτασης 11.062 km2 και 2.079 km2, αντίστοιχα. 
Στη λεκάνη απορροής του Αλμυρού – Πηλίου (στην οποία ανήκει η περιοχή μελέτης), δεν υπάρχουν 
μεγάλοι ποταμοί αλλά ένα σύνολο ρεμάτων που καταλήγουν επί το πλείστον στον Παγασητικό κόλπο. 
Επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα 
α. Επιφανειακά 
Στην περιοχή του λατομείου δεν εντοπίζονται σημαντικοί ποταμοί, πηγές ή γεωτρήσεις εποχικές ή 
μόνιμες, αρδευτικά, αποστραγγιστικά έργα κ.λ.π.. Στην ευρύτερη περιοχή (εκτός του λατομείου) 
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εμφανίζονται ελάχιστα ρέματα περιοδικής ροής τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα (Παγασιτικό 
Κόλπο). 
Η συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής 
επιρροή στα υδρολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. Το κοντινότερο χαρτογραφημένο ρέμα είναι 
αυτό της Καλιακούδας το οποίο απέχει πάνω από 5 χιλιόμετρα στα βορειοδυτικά του λατομείου. 
β. Υπόγεια 
Η περιοχή του λατομείου εντάσσεται στο υπόγειο υδατικό σύστημα Νέας Αγχιάλου- Νέας Ιωνίας 
(GR0800280). Η μέση ετήσια τροφοδοσία είναι 25 εκ. m3 και οι μέσες ετήσιες απολήψεις είναι 9 εκ. 
m3, γεγονός που αποδεικνύει ότι το υδατικό σύστημα είναι πλεονασματικό, ενώ σύμφωνα με τις 
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, η χημική του κατάσταση είναι καλή. 
 

 
 
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 
 
Το υδατικό σύστημα (GR0800280) Νέας Αγχίαλου-Νέας Ιωνίας αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους 
και τα μάρμαρα, στο μανδύα αποσάθρωσης και στις τεκτονισμένες ζώνες των γνευσίων και 
γνευσιοσχιστολίθων και στις σύγχρονες και νεογενείς αποθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχεδίου 
Διαχείρισης Θεσσαλίας, για το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800280 δεν αναμένονται ποιοτικά 
προβλήματα. Το (GR0800280) Υδατικό Διαμέρισμα Αλμυρού-Πηλίου χαρακτηρίστηκε ως καλής 
χημικής κατάστασης με υπερβάσεις τιμών εξαιτίας του φυσικού υποβάθρου (Cl). 
γ. Θαλάσσια ύδατα 
— Παγασητικός κόλπος είναι μία κλειστή και σχετικά αβαθής θάλασσα που σχηματίζεται ανάμεσα 
στην κύρια ελληνική χερσόνησο και την χερσόνησο του Πηλίου. Στον μυχό του κόλπου βρίσκεται το 
λιμάνι του Βόλου. Ο κόλπος έχει έκταση περίπου 175 km2 και μέγιστο βάθος 102 m. Το άνοιγμα του 
κόλπου προς τον Ευβοϊκό Κόλπο και το Αιγαίο Πέλαγος, ανάμεσα στο Τρίκερι (ανατολικά) και το 
ακρωτήρι Σταυρός (δυτικά), έχει άνοιγμα μόνον 4 km. Η οικολογική κατάσταση του Παγασητικού 
Κόλπου χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ η χημική του σύσταση ως κατώτερη της καλής. Ο λατομικός 
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χώρος δεν έρχεται σε επαφή με τον Παγασητικό Κόλπο (απέχει κάνω από 1,9 km) για αυτό και δεν 
επηρεάζει την ποιοτική κατάσταση των νερών του. 
Ατμοσφαιρική ρύπανση 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η ατμοσφαιρική ρύπανση προέρχεται 
κυρίως από βιομηχανικές και αστικές δραστηριότητες, ενώ οι γεωργικές δραστηριότητες συμμετέχουν 
σε μικρότερο ποσοστό στη συνολική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. 
Το 2008 πραγματοποιήθηκε μελέτη με θέμα «Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η χώρα έχει 
χωριστεί σε δυο ζώνες (Νότια και Βόρεια Ελλάδα). Η ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας εντάσσεται 
στη Νότια Ελλάδα στην οποία πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εκτίμηση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Από την μελέτη διαπιστώθηκαν 
αυξημένες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου που απέχει 
περίπου 6 χιλιόμετρα. Οι σημαντικότερες πηγές είναι το λιμάνι του Βόλου, η ΠΑΘΕ και οι ΒΙ.ΠΕ. 
Βόλου και Αλμυρού. 
Σε μια άλλη μελέτη (για την περιοχή της Μαγνησίας) των Σουμπέκας και Σπυρίδη (2004), αναφέρεται 
ότι καταγράφονται μέγιστες τιμές όζοντος κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το χειμώνα λόγω της 
λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων παρατηρούνται αυξημένες τιμές SO2. Ενώ τις πρωινές ώρες 
(7-10 π.μ.) παρατηρείται και αυξημένη ρύπανση από NOx, CO και SO2, λόγω της λειτουργίας 
καυστήρων, βιομηχανικών λεβήτων και αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων. Επιπρόσθετα, οι 
συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ≤ 10 μm στην περιοχή του Βόλου (μετρήσεις της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας) ξεπέρασαν περισσότερο από 35 ημέρες το χρόνο την οριακή 
τιμή μέσης ημερήσιας συγκέντρωσης των 50 μg/Nm3 αέρα που έχει ορίσει η Ε.Ε.. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ο αριθμός των ημερών υπέρβασης της 
ημερήσιας μέσης τιμής εκπομπής PM10 βαίνει συνεχώς μειούμενος από 134 ημέρες το 2003 σε 42 
ημέρες το 2009. Όσον αφορά στα ολικά αιωρούμενα σωματίδια (TSP), έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις 
των θεσμοθετημένων οριακών τιμών από μετρήσεις της ΔΕΥΑΜΒ (1996) σε ορισμένες θέσεις (κοντά 
στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ - Ηρακλής). 
Η περιοχή του λατομείου δεν βρίσκεται κοντά σε σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ ο 
πιο κοντινός βρίσκεται στην περιοχή του Βόλου. Ωστόσο δεδομένης της χαρακτηριστικά μικρής 
συγκέντρωσης οικισμών και των περιορισμένων μεταφορών, δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες 
σημειακές πηγές ρύπανσης οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον της περιοχής. Η λειτουργία του λατομείου δεν επηρεάζει ούτε επιβαρύνει το ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον, καθώς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας του 
περιβάλλοντος. Με βάση τα παραπάνω στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν δραστηριότητες 
οι οποίες να επιφέρουν επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 
 
Χλωρίδα και πανίδα 
Προστατευόμενες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της δραστηριότητας 
Ως «προστατευόμενη περιοχή» νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή, η οποία υπόκειται σε 
ρυθμίσεις και διαχείριση με τρόπο που να συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων προστασίας 
που την αφορούν. 
Με τον πρόσφατο Νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) τροποποιούνται 
οι πρώην κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και πλέον έχουν ως εξής: 
Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης 
Περιοχή Προστασίας της Φύσης 
Φυσικό Πάρκο και ειδικότερα Εθνικό Πάρκο ή Περιφερειακό Πάρκο 
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Περιοχή Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και ειδικότερα: 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) 
Προστατευόμενο Τοπίο και Στοιχείο Τοπίου ή Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός αναφέρονται 
σε: 
Αισθητικά Δάση 
Γεωπάρκα 
Τοπία άγριας φύσης 
Τοπία αγροτικά 
Τοπία αστικά 
Περιαστικά Δάση 
Προστατευόμενα Δάση 
Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 
Μικροί νησιώτικοι υγρότοποι (ΦΕΚ 229/ΑΑΠΘ/19-06-2012 κατ’ εφαρμογή του άρθ-13 του 
Ν.3937/2011) 
Στην περιοχή του έργου δεν έχουν αναγνωρισθεί περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο NATURA 
2000 ή βρίσκονται κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας (εικόνα που ακολουθεί). Επομένως, 
το λατομείο δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε καμιά προστατευμένη περιοχή. 

 
 
Περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων 
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Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των κοντινότερων περιοχών που βρίσκονται κάτω από 
καθεστώς προστασίας και εντοπίζονται κοντά στην λατομική έκταση. 
Η κοντινότερη στο λατομείο Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) είναι αυτή του Όρους Πηλίου 
(GR1430008) που απέχει περίπου 14 km. Στην κατηγορία ΖΕΠ ανήκουν περιοχές που 
επικεντρώνονται στην προστασία της ορνιθοπανίδας με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 79/409/ΕΟΚ «περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών», η οποία έχει 
τροποποιηθεί καταλήγοντας στην Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Επιπρόσθετα, το Όρος Πήλιο έχει 
χαρακτηρισθεί και ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με την ΥΑ 31/24512/1858/3.5.76. 
Εκτός όμως από τις ΖΕΠ στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο λατομείο και σε απόσταση περίπου 11 km 
εντοπίζεται και η περιοχή «Όρος Πήλιο και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη», η οποία έχει ενταχθεί στο 
δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR1430001 στην κατηγορία Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (SCI). Η 
ζώνη αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία των απειλούμενων ειδών και οικοτόπων 
και αποτελέσει το βασικό μέσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη γενικότερη προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. 
Επίσης, σύμφωνα με την καταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Corine Biotopes 
Project, έχει οριοθετηθεί βιότοπος του δικτύου στην περιοχή 
«Ορεινό Συγκρότημα Πηλίου – Μαυροβουνίου» που συμπίπτει σε ένα μεγάλο μέρος με την NATURA 
και σε ένα άλλο μέρος την υπερκαλύπτει. Η περιοχή αυτή με κωδικό Α00060018 έχει έκταση 246,6 km 
και απέχει από το λατομείο περίπου 17 χιλιόμετρα. 
Σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το λατομείο εντοπίζεται και το Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
«Σαρακηνός, Καλιακούδα, Παναγιάς, Πουρνάρι, Ελατόρεμα» έκτασης 2750 εκτάρια (ΦΕΚ 995/A/31-
07-01 Τροποποίηση). 
 
Χλωρίδα 
Η Χλωρίδα που φύεται και ευδοκιμεί σε μια περιοχή επηρεάζεται από κλιματικούς παράγοντες και από 
χαρακτηριστικά του εδάφους σε συνδυασμό με τις ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό 
περιβάλλον. Η πανίδα στην περιοχή μελέτης δεν είναι πλούσια, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της 
βιοποικιλότητας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας συναντάται στο Πήλιο, το οποίο 
παρουσιάζει τεράστια ποικιλία από οικοτόπους. 
Οι πεδινές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής εμφανίζουν μικρό ποσοστό φυτοκάλυψης, το οποίο 
συνεχίζει προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο όπου εντοπίζονται ενώσεις φρυγάνων. Τα φρύγανα 
είναι χαμηλοί θάμνοι (συχνά αρωματικοί) οι οποίοι αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία 
και την έλλειψη θρεπτικών. Τα φρύγανα αποτελούν χαρακτηριστική βλάστηση στα χαμηλά υψόμετρα 
των μεσογειακών οικοσυστημάτων με πιο γνωστά είδη ανάμεσα τους την αστοιβή, το θυμάρι, την 
ασφακιά, τη λαδανιά, το αμορείκι κ.α.. 
Η περιοχή μελέτης είναι κυρίως λοφώδης ενώ όσον αφορά τη βλάστηση απαντάται η Ευμεσογιακή 
Παραλιακή Λοφώδης και Υποορεινή Διάπλαση (διεθνής ορολογία Quercetalia ilicis), η οποία 
αναπτύσσεται κατά μήκος των ακτών και στις λοφώδεις ακτές που την περιβάλλουν. Η ζώνη αυτή 
διακρίνεται σε δύο υποζώνες: την Oleo- Ceratonion (εκτείνεται σε περιοχές κοντά στις ακτές, από το 
επίπεδο της θάλασσας έως 350 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) και την Quercion ilicis 
(υψομ. <450μ.). Η λατομική έκταση βρίσκεται μεταξύ των δύο υποζωνών (Oleo- Ceratonion και 
Quercion ilicis). Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από το χάρτη της Ελλάδας 
στον οποίο παρουσιάζονται οι φυτικές διαπλάσεις της ευρύτερη περιοχής μελέτης. 
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Απόσπασμα χάρτη των φυτικών διαπλάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 
Η υποζώνη Oleo-Ceratonion (που εντοπίζεται στην περιοχή του λατομείου) είναι τυπική σε άνυδρες 
περιοχές (με βροχοπτώσεις της τάξεως των 250-300 mm) που συνήθως έχουν δεχτεί πιέσεις τόσο 
ανθρωπογενείς όσο και φυσικές. 
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στην περιοχή γύρω από την λατομική έκταση, τα φυτά είναι πολύ 
υποβαθμισμένα, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης βοσκής στο μακρινό παρελθόν. Η φυτοκάλυψη στη 
γύρω περιοχή, κυμαίνεται στο ποσοστό του 40%-50%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
ενδεικτικά τα είδη που έχουν καταγραφεί για τις υποζώνες βλάστησης που εντοπίζονται στην περιοχή 
μελέτης. 
 
Πίνακας . Είδη χλωρίδας που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή του λατομείου 
Oleo - Ceratonion 
Ελληνική ονομασία Διεθνής ονομασία 
            Arisarum vulgare (Arisario) 
Παλιούρι Paliurus acoleatus 
Αρτεμισία Artemisia arborescens 
Σπαράγγια Asparagus acutifolius 
Χαρουπιά Ceratonia siliqua 
            Cistus Incanus 
             Cistus albidus 
             Micromeria juliana 
Μάραθο Ferula communis 
Ρείκι Erica manipuliflora 
 Brachypodium spp. 
Αγριελιά Olea oleaster 
Ασφάκα Phlomis fruticosa 
 Dendroid Euphorbia 
Θυμάρι Thymus capitatus 
Παραθαλάσσια πεύκη Pinus halepensis 
Πρίνος Quercus coccifera 
Βάτα Rubus sp. 
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Λαγομηλιά Ruscus aculeatus 
 Salvifolius Cistus 
Κέδρο Juniperus oxycedrus 
Γκορτσιά Ρyrus amygdaliformis 
Κουμαριά Αrbutus unedo 
Ασπάλαθος Calycotome sp. 
Σπάρτο Spartium junceum 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 
Κοκορεβυθιά - Σχίνος Pistacia lentiscus 
Αριά Quercus ilex 
Φίλλύκι Ρhillyrea media 
Πλάτανος ΡΙatanus orientalis 
Τσαπουρνιά Ρrunus spinosa 
Τσουκνίδα Urtica dioica 
Κότινος Cotinus coggygriae 
 
Quercion-ilicis 
Ελληνική ονομασία Διεθνής ονομασία 
Κοκκορεβιθιά Ρistacia lentiscus 
Ρείκι Εrica sp. 
Λαδανιά Cistus sp 
Κέδρο Juniperus oxycedrus 
Βάτος Rubus sp. 
Αγριοτριανταφυλλιά Rosa sp. 
Αγριογκορτσιά Pyrus amygdaliformis 
Κουμαριά Arbutus unedo 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 
Τσαπουρνιά Prunus spinosa 
Σπάρτο Spartium junceum 
Φιλλίκι Phillyrea latifolia 
Αριά Quercus ilex 
Παραθαλάσσια πεύκη Pinus halepensis 
Κουκουναριά Pinus pinea 
Ασφάκα Phlomis fruticose 
 
Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται ότι στα είδη χλωρίδας που εντοπίζονται στην ευρύτερη 
περιοχή του λατομείου, δεν υπάρχουν σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, τα οποία 
επηρεάζονται από τη λειτουργία του έργου. 
Όσον αφορά τη χλωρίδα της άμεσης περιοχής μελέτης, το τοπίο έχει στοιχεία βοσκοτόπου με θαμνώδη 
σκληροφυλλική βλάστηση με κυρίαρχο είδος το πουρνάρι (Quercus coccifera) ενώ υπάρχουν και 
περιοχές με γυμνά βράχια. Ο χώρος του λατομείου, λόγω της ανάπτυξης αυτού, στερείται αυτοφυούς 
βλάστησης εκτός από τις ελάχιστες θέσεις όπου υπάρχει έδαφος. Στο λατομείο έχει πραγματοποιηθεί 
μια περιφερειακή δενδοφύτευση που σκοπό είχε τόσο την οριοθέτηση του, όσο και την μείωση της 
οπτικής όχλησης. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι: σκίνος, πουρνάρι, χαρουπιά, πεύκη (χαλέπιος), 
σπάρτα, ακακίες, κυπαρίσσια, ευκάλυπτοι, λεύκες, αγριογκορτσιά κ.ά.. Στις βαθμίδες, που θα 
αποκατασταθούν, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές προσπάθειες για δενδροφύτευση. Αρχικά με την 
χρήση κατάλληλου μίγματος αγροστοδών και ψυχανθών με υδροσπορά και μετά με διάφορα είδη όπως 
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σπάρτα, πικροδάφνες, σχίνα κ.ά.. Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, 
αλλά και της παράνομης (παραβίαση χώρου) εισβολής στο χώρο αιγοπροβάτων, δεν έχει αναπτυχθεί 
ικανοποιητικά η χλωρίδα στις βαθμίδες. Η εταιρεία ωστόσο σκοπεύει να κάνει επιπλέον 
δενδροφυτεύσεις και να λάβει πιο δραστικά μέτρα με στόχο την πλήρη επαναφορά του λατομικού 
χώρου στην πρώιμη φυσική του κατάσταση. 
Όπως αναφέρθηκε και προγενέστερα, τα οικοσυστήματα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στην οποία 
κυριαρχούν πλούσια οικοσυστήματα με πολύ μεγάλη ποικιλία ειδών πανίδας είναι η περιοχή του 
Πηλίου. 
Στην άμεση περιοχή, εξαιτίας και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και της έλλειψης ευνοϊκών 
προϋποθέσεων για τη μόνιμη διαβίωση άγριας πανίδας (τροφή και νερό) δεν αναμένεται η ύπαρξη 
σημαντικών ειδών. Ειδικότερα, καταγράφονται διάφορα είδη ωστόσο είναι περιορισμένα σε ποσότητα. 
Η πανίδα στην περιοχή μελέτης ακολουθεί τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού χώρου αλλά και της 
ελληνικής υπαίθρου. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη για 
την καταγραφή της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως τα είδη που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια είναι τα σημαντικότερα από τα αναμενόμενα είδη με βάση όσα στοιχεία υπάρχουν στη 
βιβλιογραφία για την πανίδα της ευρύτερης περιοχής. 
Στα χερσαία οικοσυστήματα αναμένεται η ύπαρξη μικρών θηλαστικών (π.χ. ποντικός, αρουραίος, 
ασβός) ενώ όσον αφορά στα ερπετά αναμένεται η ύπαρξη μικρών σαυρών (π.χ. τοιχόσαυρες, 
πρασινόσαυρα) και χελωνών (κρασπεδωτή χερσοχελώνα, ελληνική χερσοχελώνα). Λόγω της έλλειψης 
τροφής διαπιστώνεται μια έλλειψη μεγαλύτερων θηλαστικών. Τα σπονδυλωτά αντιπροσωπεύονται από 
μεγάλη ποικιλία πουλιών (σποροφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και 
θηλαστικών (χειρόπτερα, εντομοφάγα, φυτοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα). 
Η πανίδα της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει αντιπροσώπους από τα περισσότερα ζωικά φύλλα. 
Επίσης, υπάρχουν πολλά είδη τρωκτικών και αμφιβίων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
τα σημαντικότερα είδη πανίδας που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του λατομείου. 
Ενδεικτικά είδη πανίδας ευρύτερης περιοχής λατομείου 
Θηλαστικά 
Erinaceus europaeus Σκαντζόχοιρος 
Lepus europaeus Λαγός 
Martes foina Πετροκούναβο 
Martes foina Κουνάβι 
Meles meles Ασβός 
Microtus arvalis Αρουραίος 
Mustela nivalis Νυφίτσα 
Rattus rattus Μαυροποντικός 
Sorex minutus Νανοµυγαλίδα 
Vulpes vulpes Αλεπού 
 
Αμφίβια και ερπετά 
Bufo bufo Βάτραχος 
Bufo viridis Βάτραχος 
Cartodactylus kotschyi Σαμιαμίδι 
Coluber gemonensis Δενδρογαλιά 
Coluber najadum Σαΐτα 
Elaphe quatorlineata Λαφίτης 
Elaphe situla Σπιτόφιδο 
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Elaphe situla Σπιτόφιδο 
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα 
Hemidactylus turcicur Σαμιαμίδι 
Lacerta trilineata Πράσινη σαύρα 
Malpolon monspessulanus Σαπίτης 
Ophisaurus apodus Τυφλίτης 
Podarcis muralis Σαύρα των τοίχων 
Rana dalmatina Φρίνος 
Rana ridibuna Φρίνος 
Salamandra salamandra Σαλαμάντρα 
Testudo greaca Ελληνική χελώνα 
Testudo hermannii Ονυχοχελώνα 
Typhlops vermieularis Σκουληκόφιδο 
Vipera ammodytes Οχιά 
 
Ορνιθοπανίδα 
Alectoris Qraec Πετροπέρδικες 
Athene  Νoctua Κουκουβάγια 
Buteo buteo Γερακίνα 
Circaetus Qallicus Φιδαετός 
Columba palumbus Φάσα 
Falco Naumanni Κιρκινέζια 
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο 
Fringila coelebs Σπίνος 
Garrulus glandarius Κίσσα 
Hirkhdo Rustica Χελιδόνι 
Passer Domesticus Σπουργίτη 
Pica pica Καρακάξα 
Turdus Merula Κότσυφας 
Turdus merula Κότσυφας 
Turdus philomelos Τσίχλα 
 
Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Υφιστάμενοι οικισμοί και πληθυσμιακή εξέλιξη 
Η περιοχή της δραστηριότητας που εξετάζεται, υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα 
Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου και ειδικότερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Μαγνησίας. Ο Δήμος Βόλου διαιρείται σε 9 Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν 
στους 8 καταργηθέντες δήμους και την πρώην κοινότητα. 
Αναλυτικότερα, το λατομείο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων ΝΔ της πόλης του Βόλου 
και περίπου 7,5 km ΒΑ της πόλης της Νέας Αγχιάλου. Απέχει περίπου 2 km από την επαρχιακή οδό 
Βόλου - Φαρσάλων. Οι πιο κοντινοί οικισμοί νότια του λατομείου και σε απόσταση περίπου 1 km είναι 
τα Κριθάρια (παραθαλάσσια κωμόπολη), νοτιοδυτικά ο Μάραθος που απέχει περίπου 1,7 km και 
ανατολικά ο Άγιος Στέφανος (Σωρός) που εντοπίζεται περίπου στα 3 km και οι Νέες Παγασές που 
απέχουν περίπου 2,5 km. Επιπρόσθετα, η λατομική έκταση απέχει από το Διμήνι περίπου 5 km. 
Η εξέλιξη του πληθυσμού για τον Δήμο, την Δημοτική Ενότητα και την Τοπική Κοινότητα στην οποία 
υπάγεται το λατομείο, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα στοιχεία που παρατίθενται 
προέρχονται από τις απογραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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Δημογραφικά στοιχεία των περιοχών που υπάγεται το λατομείο 
 

 Αστικός / 
Αγροτικός 

Πληθυσμός 

Ορεινά / 
Ημιορεινά / 

Πεδινά 

Επιφάνεια 
(km2) 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 
2001 (χιλ.) 

Δήμος Βόλου   385,614 367,40 

Δημ. Ενότ. 
Αισωνίας 

  
75,504 40,14 

Δημ. Κοιν. 
Διμηνίου ΑΓ Π 37,140 57,22 

 
Η Δημοτική Ενότητα Αισωνίας βρίσκεται στα βόρεια του Παγασητικού Κόλπου, δυτικά της πόλης του 
Βόλου και καταλαμβάνει έκταση 75,5 χιλ. στρεμμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία τις τελευταίας 
απογραφής (2011) αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Διμηνίου (2.279 κάτοικοι) και Σέσκλου 
(970 κάτοικοι) και περιλαμβάνει τους οικισμούς Διμήνι (2.261 κάτοικοι), Κάκαβος (8 κάτοικοι), 
Παλιούρι (10 κάτοικοι), Σέσκλο (862 κάτοικοι) και Χρυσή Ακτή Παναγιάς (108 κάτοικοι). Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού για τις περιοχές τις οποίες ανήκει το 
λατομείο. 
 

Εξέλιξη του πληθυσμού (Νόμιμος Πληθυσμός) 
 

 Νόμιμος 
πληθυσμός 

2011 

Νόμιμος 
πληθυσμός 

2001 

 
Διαφορά 

 
Ποσοστό 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Μαγνησίας 

 
190.010 

 
206.995 

 
-16.985 

 
-3,5% 

Δήμος Βόλου 124.656 124.740 -84 -0,07% 

Δημ. Ενότ. 
Αισωνίας 3.525 3.638 - 113 -3,11% 

 
πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας παρουσιάζει μείωση στη δεκαετία 2001-2011, για 
πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες αύξησης. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο Δήμος Βόλου 
και η Δημοτική Ενότητα Αισωνίας. 
Αντίθετα, η οικιστική περιοχή στην οποία εντοπίζονται οι οικισμοί Μάραθος και Κριθάρια (οι 
κοντινότεροι οικισμοί στο λατομείο) παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού στις τελευτές δύο απογραφές. 
Ειδικότερα σημειώνουν αύξηση 34% κατά την περίοδο 1991-2011. 
Οικονομία και απασχόληση 
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και η πόλη του Βόλου έχουν παραδοσιακά βιομηχανικό 
χαρακτήρα και αποτελούν την έδρα σημαντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μετά το 2009, η 
κατάσταση της οικονομίας και της απασχόλησης αλλάζει σημαντικά λόγω της πολύ μεγάλης 
οικονομικής κρίσης της χώρας. Τα στοιχεία για την οικονομία και την απασχόληση που δίνονται στη 
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συνέχεια, αποτελούν τα τελευταία διαθέσιμα, ωστόσο δεν αντανακλούν πλήρως την εικόνα της 
περιοχής, που ενδέχεται να έχει αλλάξει σημαντικά. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας είχε το 2008 το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας (19.845 ευρώ/κάτοικο). Το συνολικό ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ήταν 
το 2007 ίσο με 3,2 δις ευρώ ή περίπου το 1,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ συνέβαλε ο πρωτογενής τομέας κατά περίπου 4,2%, η μεταποίηση κατά περίπου 29,6%, οι 
κατασκευές κατά περίπου 6,3% και οι υπηρεσίες κατά περίπου 59,9%. Γενικά, την προηγούμενη 
δεκαετία υποχώρησε σημαντικά ο πρωτογενής τομέας (το 2001 ήταν 11,5% του ΑΕΠ), ενώ 
παρατηρήθηκε και μια αξιοσημείωτη αύξηση της συνεισφοράς της μεταποίησης από το 25,6% (2001) 
στο 29,6% (2007). Η Μαγνησία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ΑΕΠ μεταποίησης στην Ελλάδα 
και σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (13,1%). 
Αντίστοιχες τάσεις εμφανίζονται και στην απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2007, η ανεργία 
στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ήταν 9%. Η διάρθρωση της απασχόλησης ήταν 8% στον 
πρωτογενή τομέα, 27% στον δευτερογενή τομέα, 6% στις κατασκευές και 59% στις υπηρεσίες. Όπως 
φαίνεται, η μεταποίηση πρόσφερε ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, ενώ η παραγωγή ΑΕΠ ανά 
απασχολούμενο ήταν μεγαλύτερη από το μέσο όρο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η απασχόληση 
μειώνεται ραγδαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον 11ο του 2012 η ανεργία στη Θεσσαλία 
ανέβηκε στο 26,7%. Οι τομείς της μεταποίησης και των κατασκευών εκτιμάται ότι έχουν πληγεί 
ιδιαίτερα, περισσότερο από τον πρωτογενή τομέα και τις υπηρεσίες. 
Το λατομείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Αρκουδορέματος, απέχει οδικά 11 km περίπου από 
την πόλη του Βόλου. Η δραστηριότητα της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην περιοχή έχει θετική συμβολή στην 
τοπική οικονομία, αφού απασχολεί άμεσα περίπου 1200 άτομα και έμμεσα άλλα 1000 άτομα. Το 
εργοστάσιο Βόλου με τη δραστηριότητά του συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της περιοχής. Την περίοδο 2004-2008 έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 33,4 εκατ. ευρώ 
για εργασίες αναβάθμισης και έργα. Διαθέτει κατά μέσο όρο ετησίως 26 εκατ. ευρώ σε μισθούς και 
αμοιβές προσωπικού. Το σύνολο των μισθών, αμοιβών προσωπικού, προμηθειών και φόρων ανέρχεται 
κατά μέσο όρο σε 56,5 εκατ. ευρώ. 
 
Χρήσεις γης 
Το λατομείο εντοπίζεται σε χαρακτηρισμένη δημόσια δασική έκταση. Παρόλο που η έκταση είναι 
χαρακτηρισμένη δασική, δεν παρουσιάζει κανένα είδος γεωργικής ή δασικής δραστηριότητας εντός 
του λατομείου ή γύρω από αυτό. Ειδικότερα, η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι αρκετά υποβαθμισμένη 
από θέμα χλωρίδας, ενώ η περιοχή δεν έχει χαρακτηρισθεί αναδασωτέα σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας. Η περιοχή του λατομείου αποτελεί μια λοφώδη έκταση με θαμνώδη 
και σκληρόφυλλη βλάστηση, ενώ η μόνη χρήση της πριν εγκατασταθεί το ορυχείο, ήταν σαν 
βοσκότοπος, ο οποίος ήταν έντονα υποβαθμισμένος λόγω υπερβόσκησης από αιγοπρόβατα. Στην 
άμεση περιοχή μελέτης, οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις αφορούν στην άσκηση της κτηνοτροφίας 
επηρεάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον τοπογραφικό χαρακτήρα. Πέριξ του λατομείου δεν 
εντοπίζονται μεγάλα αρχιτεκτονικά ή δομημένα συγκροτήματα και η παρουσία του ανθρώπινου 
στοιχείου επιβεβαιώνεται µόνο από την κτηνοτροφία. 
Σύμφωνα με το Corine Land Cover 2000, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 5 km δεν εντοπίζονται μεγάλα τεχνικά έργα υποδομών (όπως αεροδρόμια κ.ά.), 
βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, μεγάλα δίκτυα συγκοινωνιών (όπως μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηροδρομικές γραμμές κ.ά.). Σε ακτίνα 500 m δεν υπάρχουν άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (με 
εξαίρεση κάποιες άτυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις), κτίσματα, αρχαιολογικές περιοχές, λίμνες, 
πηγές. 
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Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει ούτε βρίσκεται κοντά σε περιοχές 
Δικτύου NATURA 2000, τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, Εθνικά Πάρκα-Δρυμούς, Υγροτόπους 
κ.ά.. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν έχουν οριστεί ζώνες οικιστικού ελέγχου 
παραπλεύρως και σε σημαντική απόσταση από το λατομείο. Όσον αφορά αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία, δεν εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από το λατομείο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                        
 

 

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                                                                      61 
 
 

 

5. Τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής των όρων, μέτρων και περιορισμών της προς 
ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ 

5.1 Περιγραφή εφαρμογής όρων 

Η περιγραφή της εφαρμογής των όρων δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Απόφαση Ανανέωσης – τροποποίησης 791/42300/π.ε.2016/31-08-2017 

 
α/α Όρος Εφαρμογή 
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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

6 Από τις πιστώσεις για τη 
διενέργεια της δραστηριότητας, να 
εξασφαλίζονται κατά 
προτεραιότητα οι απαιτούμενες 
δαπάνες για τα έργα προστασίας 
και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

10 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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, 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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 
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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 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 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

18 Στις βαθμίδες επεξεργασίας και 
στο τελικό δάπεδο της πλατείας να 
γίνουν τα απαραίτητα τεχνικά έργα 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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

Εφαρμόζεται ο όρος. 

23 Απαγορεύεται η κάθε μορφής 
καύση υλικών (απόβλητα 
λιπαντικά - έλαια, στουπιά 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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 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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

29 Οι φυτεύσεις να λάβουν χώρα την 
κατάλληλη εποχή για το κάθε 
φυτευτικό είδος. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

30 Στα πρανή των δρόμων 
προσπέλασης και στα σημεία που 
επιδέχονται φυτεύσεων, να γίνει 
επίσης φύτευση με κατάλληλα 
φυτευτικά είδη (σπορά ψυχανθών, 
κλπ.). 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

33 Να αποκατασταθούν όλες οι 
προϋπάρχουσες κατεστραμμένες 
φυτεύσεις. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

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 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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αποφεύγονται κίνδυνοι 
κατολισθήσεων και διαβρώσεων 
και να διευκολυνθεί η 
αποκατάσταση της βλάστησης. 

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

Εφαρμόζεται ο όρος. 

37 Να αποφευχθούν οι σοβαρές 
χωματουργικές εργασίες κατά την 
περίοδο των έντονων 
βροχοπτώσεων. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

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 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

47 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα πυροπροστασίας κατά τις 
εργασίες εξόρυξης και 
αποκατάστασης του λατομικού 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

50 Απαγορεύεται η μεταβολή της 
χρήσης της έκτασης, πέραν του 
εγκεκριμένου σκοπού. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

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 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 
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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.
  

Εφαρμόζεται ο όρος. 

54 Ο φορέας υλοποίησης της 
δραστηριότητας του θέματος 
οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως 
την αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων σε περίπτωση 
ευρημάτων αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 

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 

Θα εφαρμοστεί ο όρος. 
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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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 

 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. 

Εφαρμόζεται ο όρος. 
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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 των 
άρθρ. 28, 29, και 30 του Ν. 
1650/86, όπως τροποποιήθηκε από 
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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.  

5.2 Δυσχέρειες υλοποίησης όρων 
 Δεν υπήρξαν δυσχέρειες υλοποίησης όρων της Α.Ε.Π.Ο. που ισχύει. 
Σε γενικές γραμμές δεν έχουν αντιμετωπιστεί δυσχέρειες κατά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
όρων. Οι όροι που σχετίζονται με την οριοθέτηση και την περίφραξη έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο 
τους. Οι όροι που σχετίζονται με την πορεία της εκμετάλλευσης του λατομείου και τη διαμόρφωση των 
βαθμίδων έχουν ληφθεί υπόψη και εφαρμόζονται. Όσον αφορά την εκμετάλλευση του λατομείου, η 
εκμεταλλεύτρια εταιρεία ακολουθεί και εφαρμόζει τις προδιαγραφές του Κανονισμού Μεταλλευτικών 
και Λατομικών Εργασιών. Οι όροι που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και την αποκατάσταση 
υλοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
στην παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος και τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές του 
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.  
   Τελικά θα δημιουργηθούν 4 βαθμίδες, με ύψος μέχρι 12 μέτρα, ελάχιστου οριακού πλάτους 6 μ. και 
τελικής κλίσης 60° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Έτσι θα δημιουργηθεί εκσκαφή υπό μορφή βαθμίδων 
με τελική κλίση πρανών της εκμετάλλευσης 43° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 
 
 
5.3. Πορίσματα και προτεινόμενες αλλαγές προγράμματος παρακολούθησης 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης δεν είχε προταθεί από καμμία εγκριθείσα ΜΠΕ αλλά δεν 
εφαρμόστηκε από τις υπηρεσίες κάποιο πρόγραμμα παρακολούθησης γιατί ουσιαστικά μέχρι σήμερα 
το λατομείο ήταν σε αργία.  
Το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης είναι: 
-ανά εξάμηνο μέτρηση από πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο ή από αρμόδιο κρατικό φορέα της 
εκλυομένης σκόνης και του εκπεμπομένου θορύβου στα όρια του λατομικού χώρου και στο μέσον της 
οδού προσπέλασης. Τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται στην Ε.Μ.Ν.Ε., στην εκδίδουσα την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων αρχή, και σε όποιον άλλο φορέα υπάρχει η δημιουργηθεί σχετικό με 
επιθεώρηση περιβάλλοντος ή διαχείριση Περιφέρειας στην οποία εμπεριέχεται ο χώρος. 
-άμεση λήψη των απαραιτήτων μέτρων αν τα όρια σκόνης και θορύβου υπερβαίνουν αυτά των 
κειμένων διατάξεων της νομοθεσίας. 
-ανά έτος τοπογράφιση του χώρου υπό κλίμακα 1:1000 και αποτύπωση αναλυτικά των επεμβάσεων 
που έχουν γίνει καθώς και της εξέλιξης των εργασιών αποκατάστασης. Διαβίβαση του ως άνω 
τοπογραφικού στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας. Η τελευταία 
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πρέπει να επισκέπτεται κατόπιν το λατομείο και να πιστοποιεί ενυπογράφως επί του τοπογραφικού 
αλλά και με σχετική έκθεση την περιγραφομένη στο τοπογραφικό πρόοδο των εργασιών 
αποκατάστασης που πρέπει να είναι αντίστοιχη με το προβλεπόμενη στην παρούσα μελέτη. 
Κοινοποίηση της έκθεσης αυτής στην αρμόδια εκδίδουσα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή, 
και σε όποιον άλλο φορέα υπάρχει η δημιουργηθεί σχετικό με επιθεώρηση περιβάλλοντος ή διαχείριση 
. 
  Με τους τρόπους αυτούς εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος με την παράλληλη 
λελογισμένη αξιοποίηση του σημαντικότατου για την Εθνική Οικονομία ορυκτού αυτού πόρου της 
περιοχής. 
 
5.4. Αποτελέσματα παρακολούθησης και ελέγχων 
  Δεν υπήρξε  αυτοψία και έλεγχος που έφερε αποτέλεσμα τη διαπίστωση της ορθότητας ή μη της 
εκμετάλλευσης και εξ αυτής την επιβολή προστίμου. 
 
5.5 Διαφοροποιήσεις από νομοθετικές ρυθμίσεις 
 
Α. Διαφοροποιήσεις λόγω νέου ΚΜΛΕ 
Αντικαταστάθηκε ε ο ΚΜΛΕ που ίσχυε το 2004 και το 2009, που δόθηκαν οι ανωτέρω εγκρίσεις, Η 
διαφοροποίηση αυτή της τελικής κατάστασης δεν αποτελεί τροποποίηση, αλλά αναγκαστική 
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Β. Διαφοροποιήσεις λόγω νέων κανονιστικών διατάξεων 

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ170225/14 (ΦΕΚ – 135 Β/27-1-2014 και συγκεκριμένα το παράρτημα για τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες πρέπει να παρέχονται συνοπτικά στοιχεία για τον τρόπο και τις θέσεις 
διάθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων με βάση τα στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων, που πρέπει να περιέχεται συνημμένο στη ΜΠΕ, ως παράρτημα αυτής σύμφωνα με την 
Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009). 
 
Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009) : 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, και το άρθρο 87 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Υ.Α. 
Δ7/Α/οικ.12050/2223/11 (ΦΕΚ 1227 Β/14-6-2011). 
Με το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής διαδικασίας του λατομείου σχιστολίθου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που βρίσκεται στη θέση 
ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ Δήμου  Βόλου Νομού Μαγνησίας για την παραγωγή αποκλειστικά υλικών για την 
τροφοδοσία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ στο Βόλο, περιγράφονται οι μέθοδοι και οι όροι διαχείρισης 
αυτών, ώστε με τον καθορισμό μέτρων, όρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την περιβαλλοντικά 
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας, 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. 
1. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με ην Κ.Υ.Α. Αριθμ. 
39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009) και κατά τρόπο ώστε: 



         
                                                        
 

 

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                                                                      79 
 
 

 

α) να μη τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία,  
β) να μη χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, 
τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα, 
γ) να μην προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι 
τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, εκφόρτωση ή ανεξέλεγκτη εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων. 
Ο φορέας διαχείρισης, που για την παρούσα είναι η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, υποχρεούται να λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα: 
α) για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση παντός είδους δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων αλλά και 
μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης αποβλήτων και 
β) για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που αφορούν την εγκατάσταση αποβλήτων, και τον 
περιορισμό των συνεπειών τους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων, ο φορέας διαχείρισης καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης και 
σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν.3010/2001 και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των κεφαλαίων Β’ και Γ’ αντίστοιχα της 
ανωτέρω ΚΥΑ. 
 Τα μέτρα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να επιβάλλεται η 
χρήση οποιασδήποτε τεχνικής ή ειδικής τεχνολογίας, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων αποβλήτων, τη γεωγραφική τους θέση και τις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, αμελλητί, και οπωσδήποτε το 
αργότερο εντός 48 ωρών, κάθε συμβάν που ενδέχεται να επηρεάζει την σταθερότητα των 
εγκαταστάσεων αποβλήτων καθώς και τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που 
διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Ο 
φορέας εφαρμόζει το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αν απαιτείται, και συμμορφώνεται με 
οποιαδήποτε άλλη εντολή της αρμόδιας αρχής, σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να 
ληφθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη για ζημιές στο 
περιβάλλον, που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ. Το κόστος των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν βαρύνει τον φορέα. 
 Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 
κάθε έτους, έκθεση με στοιχεία για τα απόβλητα εξόρυξης που παρήγαγε ή διαχειρίστηκε κατά τον 
προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής. 
Ο στόχος του παρόντος σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων είναι η επαναφορά των εξορυκτικών 
αποβλήτων εντός της κοιλότητας εκσκαφής μετά την εξόρυξη των αδρανών, που είναι τεχνικά και 
οικονομικά εφικτό και περιβαλλοντικά ορθό, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της κείμενης 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39624/2209/Ε103/09 
(ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009). 
   Από τα απολήψιμα αποθέματα θα παραχθούν 1.117.385 κυβικά μέτρα in situ  σχιστολιθικά υλικ , και 
καμμία ποσότητα υλικά στείρα. 
  Η ταξινόμηση των στείρων υλικών σε κατηγορία αποβλήτων κατά ΕΚΑ και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  
Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) : «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» και συγκεκριμένα το Άρθρο 17 
αυτής είναι  
01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική 
επεξεργασία ορυκτών  
01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα  
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01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη  
   Η παρούσα μελέτη προτείνει η τυχόν απόθεση στείρων να σταματά σε απόσταση τουλάχιστον 8 m 
από το όριο της περιμέτρου του εξεταζόμενου χώρου, και να γίνεται στα επίπεδα τμήματα των 
πλατειών, όπου θα διαστρώνονται τα τυχόν στείρα υλικά με ύψος όχι μεγαλύτερο των 0,5 μέτρων, 
αποτελώντας και υλικό κατάλληλο για φυτεύσεις. 
Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εντός του εξεταζομένου χώρου με ορθό τεχνικά τρόπο η απόθεση όλων 
των στείρων που τυχόν θα εξορυχθούν σε χώρους όπου έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη και η 
εκμετάλλευση των αποληψίμων αποθεμάτων. 
Βάσει αυτού θα κατατεθεί δήλωση της εταιρείας ότι δεν προβλέπεται από την παραγωγική διαδικασία 
παραγωγή στείρων υλικών από την εξεταζόμενη στην παρούσα εκμετάλλευση λατομείου αδρανών, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25.9.09 (ΦΕΚ 2076Β/25.9.09) που 
εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ. 
  Με βάση την ΚΥΑ αυτή και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ.3 αυτής «Τα αδρανή εξορυκτικά 
απόβλητα και το μη ρυπανθέν χώμα που προέρχονται από την αναζήτηση, εξόρυξη και την 
επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων, δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. Γ), 12, 4 (παρ. 3 και 6), 14, 15, 16 και 17, εκτός εάν εναποτίθενται 
σε εγκατάσταση αποβλήτων που ταξινομείται στην κατηγορία Α, σύμφωνα με το παράρτημα III του 
άρθρου 24 της παρούσας απόφασης.»  
   Παρά το ότι για τα στείρα αδρανή απόβλητα, που τυχόν θα είναι υλικά προερχόμενα από  εξόρυξη 
και κατεργασία ορυκτού πόρου, του  σχιστολιθικού υλικού, εντάσσονται στο άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 
39624/2209/Ε103/25.9.09 (ΦΕΚ 2076Β/25.9.09), και δεν ταξινομείται η απόθεση αυτών στην Α΄ 
κατηγορία σύμφωνα με το παράρτημα III της ανωτέρω ΚΥΑ, εκπονήθηκε το παρόν Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων ως αυτοτελές κεφάλαιο της παρούσης περιβαλλοντικής μελέτης, ώστε να 
εξετασθεί διεξοδικά ο τρόπος απόθεσης αυτών με επιχωματώσεις, και η μορφολογική και βλαστητική 
αποκατάσταση του χώρου απόθεσής των. 
Η διαχείριση αυτού του είδους εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη γεωτεχνική σταθε-ρότητα. 
1. Ταξινόμηση της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος 
III του άρθρου 24 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009). 
Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων ταξινομούνται στην κατηγορία Α εάν: 
- 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 θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου 
χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων ή η ρήξη φράγματος, ή 
- περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 
κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισμένο όριο, ή 
- 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. 
Για τον εξεταζόμενο χώρο έχουμε: Δεν προβλέπεται παραγωγή στείρων υλικών, αλλά εάν τυχόν 
παραχθούν η τυχόν απόθεση τους να σταματά σε απόσταση τουλάχιστον 8 m από το όριο της 
περιμέτρου του εξεταζόμενου χώρου, και να γίνεται στα επίπεδα τμήματα των πλατειών, όπου θα 
διαστρώνονται τα τυχόν στείρα υλικά με ύψος όχι μεγαλύτερο των 0,5 μέτρων, αποτελώντας και υλικό 
κατάλληλο για φυτεύσεις. 
Κρίνεται ότι δεν απαιτείται εγκατάσταση αποβλήτων κατηγορίας Α, και γι αυτό παρατέθηκαν ανωτέρω 
επαρκείς πληροφορίες που να το αιτιολογούν. 



         
                                                        
 

 

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                                                                      81 
 
 

 

Βάση αυτών η εγκατάσταση δεν ταξινομείται στην Α΄ κατηγορία σύμφωνα με το παράρτημα III  του 
άρθρου 24 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39624/2209/Ε103/09 (ΦΕΚ 2076 Β/25-9-2009).  
2. Χαρακτηρισμός των αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα II του άρθρου 24 και εκτίμηση της 
συνολικής ποσότητας των εξορυκτικών αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση λειτουργίας. 
Τα εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη μακροχρόνια φυσική και 
χημική σταθερότητα της δομής της εγκατάστασης και την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων. Ο 
χαρακτηρισμός των αποβλήτων περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται και αναλόγως της κατηγορίας των 
εγκαταστάσεων, τα ακόλουθα στοιχεία: 
Α. Περιγραφή των αναμενόμενων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων που θα 
αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, με ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερότητα 
τους υπό ατμοσφαιρικές/μετεωρολογικές συνθήκες επιφανείας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του 
ορυκτού ή των ορυκτών που εξορύσσονται και τη φύση των υπερκειμένων και/ ή στείρων πετρωμάτων 
που μετατοπίζονται κατά τις εξορυκτικές εργασίες 
Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων – στείρων υλικών του εξεταζόμενου χώρου 
αναλύθηκαν διεξοδικά στο κεφάλαιο 5 της παρούσης.  
 
Β. Ταξινόμηση των αποβλήτων σύμφωνα με την αντίστοιχη καταχώριση τους στην απόφαση 
2000/532/ΕΚ , όπως ισχύει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους 
Τα απόβλητα του εξεταζομένου χώρου αποτελούν αδρανή εξορυκτικά απόβλητα και μη ρυπανθέν 
χώμα που προέρχονται από την εξόρυξη και την επεξεργασία ορυκτών πόρων, εδώ του  σχιστολιθικού 
υλικού. 
  Η ταξινόμηση των στείρων αυτών υλικών σε κατηγορία αποβλήτων κατά ΕΚΑ και σύμφωνα με την 
Κ.Υ.Α.  Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) : «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» και συγκεκριμένα το 
Άρθρο 17 αυτής είναι  
01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική 
επεξεργασία ορυκτών  
01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα  
01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη  
 
Γ. Περιγραφή των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του ορυκτού πόρου, 
καθώς και της σταθερότητας τους 
Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες στην επεξεργασία των εξορυσσομένων στο εξεταζόμενο 
λατομείο, ούτε προβλέπεται αυτό να γίνει στο μέλλον. 
Ποτέ δεν έχει αναφερθεί φαινόμενο διαβρώσεως, εκπλύσεως υλικών ή κατολισθήσεως έως σήμερα 
από τα απόβλητα του λατομείου σχιστολίθου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ. 
 
Δ. Περιγραφή της μεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων 
Δεν προβλέπεται παραγωγή στείρων υλικών, αλλά εάν τυχόν παραχθούν η τυχόν απόθεση τους να 
σταματά σε απόσταση τουλάχιστον 8 m από το όριο της περιμέτρου του εξεταζόμενου χώρου, και να 
γίνεται στα επίπεδα τμήματα των πλατειών, όπου θα διαστρώνονται τα τυχόν στείρα υλικά με ύψος όχι 
μεγαλύτερο των 0,5 μέτρων, αποτελώντας και υλικό κατάλληλο για φυτεύσεις. 
 
Ε. Περιγραφή του χρησιμοποιούμενου συστήματος μεταφοράς αποβλήτων. 
Η μεταφορά των αποβλήτων θα γίνεται από τη μονάδα επεξεργασίας προς τις θέσεις απόθεσης με τα 
χωματουργικά φορτηγά του λατομείου. 
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3. Περιγραφή της λειτουργίας από την οποία παράγονται τα απόβλητα και κάθε μετέπειτα 
επεξεργασίας την οποία υφίστανται. 
Από την έως σήμερα παραγωγική διαδικασία στο λατομείο  σχιστολίθου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη 
θέση ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ δεν υπήρξε παραγωγή εξορυκτικών αποβλήτων. Εάν τυχόν παραχθούν η 
τυχόν απόθεση τους να σταματά σε απόσταση τουλάχιστον 8 m από το όριο της περιμέτρου του 
εξεταζόμενου χώρου, και να γίνεται στα επίπεδα τμήματα των πλατειών, όπου θα διαστρώνονται τα 
τυχόν στείρα υλικά με ύψος όχι μεγαλύτερο των 0,5 μέτρων, αποτελώντας και υλικό κατάλληλο για 
φυτεύσεις. 
Το νέο σχεδιαζόμενο ανάγλυφο θα ακολουθεί τα αρχικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και θα 
εξασφαλίζει την σταθερότητα των αποθέσεων. Στις εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνονται και 
θα εκτελεστούν όλα τα αναγκαία τεχνικά έργα (συγκράτησης φερτών υλικών, στερέωσης πρανών) 
ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι (π.χ. διάβρωση, κατολισθήσεις κ.λπ.).  
Η μεταφορά υλικών επίχωσης θα γίνεται με χωματουργικά αυτοκίνητα και για την διάστρωσή τους θα 
χρησιμοποιούνται προωθητήρες και φορτωτές. Σημαντική για την ασφάλεια των εργασιών 
εκφόρτωσης είναι η χρήση κατάλληλου προσωπικού (τουμπαδόρου) που θα ελέγχει τις αποθέσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.γ.Α. του άρθρου 40 του ΚΜΛΕ. 
Α. Περίπτωση αποθέσεων σε πρανή («ραμπλέδες»): 
ι. Να υπάρχει εξουσιοδοτημένο άτομο («τουμπαδόρος») για την καθοδήγηση του οδηγού ή 
ιι. Η εκκένωση του οχήματος να γίνεται σε απόσταση από το φρύδι του πρανούς μεγαλύτερη από το 
μήκος του οχήματος. Στη συνέχεια το υλικό να προωθείται με χωματουργικό μηχάνημα (μπουλντόζα). 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει διασφαλιστεί η σταθερότητα του δαπέδου. 
Η πρόσβαση στις βαθμίδες αποθέσεων και σε όλα τα τμήματα του λατομικού χώρου θα γίνεται μέσω 
δημιουργούμενου δρόμου από βαθμίδα σε βαθμίδα που θα προσαρμόζεται στις νέες στάθμες εδάφους. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον επικοινωνία μεταξύ των βαθμίδων, αυτή μπορεί να 
εξασφαλιστεί μέσω δρόμου που θα χαραχθεί στα πρανή τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των οχημάτων που θα κινούνται επί των επιχώσεων.     
Το οδικό δίκτυο που θα υφίσταται, κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό και επαρκές για την πρόσβαση των 
οχημάτων στο εσωτερικό του λατομικού χώρου.  
Η κύρια πρόσβαση των οχημάτων,  που θα μεταφέρουν τα υλικά προς απόθεση, τόσο όταν θα είναι 
άδεια όσο και όταν θα είναι πλήρη φορτίου, στον λατομικό χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί διάμεσου 
της εσωτερικής οδού προσπέλασης στο κάθε χώρο επέμβασης. 
Κατά την επιχωμάτωση, τα φορτηγά θα φθάνουν στο κάθε χώρο επιχωμάτωσης και θα εισέρχονται 
ακολουθώντας τις προτεινόμενες διαδρομές, και στη συνέχεια από ειδικό για το σκοπό αυτό άτομο θα 
υποδεικνύετε το σημείο εκφόρτωσης και θα καθοδηγείται ο οδηγός του φορτηγού για τους ελιγμούς 
και την ασφαλή προσέγγιση του, στο υποδειχθέν σημείο εκφόρτωσης.   
Η επικοινωνία μεταξύ δρόμου πρόσβασης και των βαθμίδων επιχωμάτωσης θα γίνεται μέσω ράμπας 
που θα κατασκευασθεί από τα ίδια υλικά της επίχωσης.  
Πρέπει  να τονιστεί η ανάγκη ύπαρξης στο χώρο, υπευθύνου ατόμου (εργοδηγός) το οποίο θα 
φροντίζει για τον συντονισμό και την σωστή απόθεση των υλικών εκσκαφής καθώς και για τον έλεγχο 
των προς διαμόρφωση επιφανειών.  
Η αποκατάσταση και η διαμόρφωση αναγλύφου θα πραγματοποιηθεί με την ελεγχόμενη απόθεση 
υλικών μόνο στις πλατείες του λατομείου του χώρου με σκοπό να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι και οι 
δυσμενείς επιδράσεις και την επαναφορά της περιοχής στην αρχική της μορφή κατά το δυνατόν.  
  Η δεύτερη φάση αναφέρεται στην επαναφορά της βλάστησης (φυτεύσεις). Οι φυτεύσεις προτείνονται 
ύστερα από αξιολόγηση των κλιματεδαφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών για την εγκατάσταση 
των πλέον κατάλληλων φυτικών ειδών. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται και οι εργασίες 
συντήρησης των φυτών π.χ. εγκατάσταση δικτύου άρδευσης – λιπάνσεις κ.λπ. Για την άμεση 
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προστασία των πρανών από επιφανειακή διάβρωση και την άμεση αισθητική αποκατάσταση 
προτείνεται να γίνει, κατά περίπτωση, υδροσπορά και φυτεύσεις σε κάνναβο 1,5mΧ1,5m. 
Στα ανάντη του κάθε πρανούς επίχωσης και σε όλο το μήκος του θα φυτευτούν σε πυκνό φυτευτικό 
τριγωνικό σύνδεσμο δύο σειρές από δενδρώδη είδη ώστε με την ανάπτυξη τους αφ’ ενός να 
αποκρύπτουν αισθητικά το εναπομείναν βραχώδες τμήμα και αφ’ ετέρου να δημιουργούν ένα φυσικό 
τείχος για προστασία από τυχόν κατολισθήσεις  βράχων. Το κεκλιμένο τμήμα του πρανούς των 
επιχώσεων θα φυτευτεί με τη μεθοδολογία που αναλυτικά περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο.  
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες παρεμβάσεις, εξασφαλίζουν : 
-Την ανάπλαση / αποκατάσταση του τοπίου και την εναρμόνιση του χώρου με το ευρύτερο περιβάλλον 
, 
-Την δημιουργία των τελικών ισοϋψών για την εγκατάσταση της βλάστησης (αποκατάσταση φυσικής 
ισορροπίας). 
Η προτεινόμενη διαμόρφωση επιδιώκει: 
-Την απάλειψη ή ελαχιστοποίηση των υφισταμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων με το σχεδιασμό 
των προτεινόμενων επιχωματώσεων βάσει του αρχικού γεωμορφολογικού ανάγλυφου. Στη συνέχεια 
προτείνεται η εγκατάσταση δένδρων και θάμνων της τοπικής χλωρίδας ώστε να ενσωματωθεί το έργο 
στο περιβάλλον τοπίο και να ελαχιστοποιηθεί η οπτική ρύπανση. 
-Την διευθέτηση της επιφανειακής απορροής των ομβρίων με απώτερο σκοπό την αποφυγή τυχόν 
αρνητικών επιπτώσεων στις γειτονικές χρήσεις και δραστηριότητες. 
-Τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των διαβρωτικών και κατολισθητικών φαινομένων που πιθανόν να 
προκύψουν  από τέτοιου είδους παρεμβάσεις.  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Δεν τίθεται η ανάγκη για δημιουργία τοίχων αντιστήριξης, γιατί η εναπόθεση των στείρων υλικών θα 
γίνεται σταδιακά σε μεγάλη έκταση και όχι καθ ύψος. 
  Θέμα αντιμετώπισης νερών τίθεται όσον αφορά την αντιμετώπιση των ομβρίων υδάτων.  
Λόγω  θέσης του εξεταζόμενου χώρου δεν υπάρχει εισροή από ανάντη όμβρια ύδατα. Στην περίμετρο 
του εξεταζόμενου χώρου δίπλα στην περίφραξη θα δημιουργηθεί μικρού πλάτους χαντάκι εντός της 
περιμέτρου. To χαντάκι αυτό θα καθαρίζεται τακτικά ώστε διατηρούμενο σε καλή κατάσταση να 
εμποδίζει την εισροή υδάτων στον προς εκμετάλλευση χώρο, που μπορεί λόγω φύσεως του 
κοιτάσματος να δυσχεράνει και αυτή ταύτη την παραγωγική διαδικασία. Το χαντάκι θα απορρέει 
νοτιοδυτικά του λατομείου οδηγώντας τα όμβρια ύδατα στον φυσικό τους αποδέκτη. Η προτεινόμενη 
περιμετρική της εκμετάλλευσης τάφρος, που περικλείει τον προς εκμετάλλευση χώρο, που 
προβλέπεται στην παρούσα, είναι υποχρεωτική για εκμεταλλεύσεις για αποστράγγιση και των υδάτων 
του χώρου εκμετάλλευσης. Αυτό δεδομένου ότι οι βαθμίδες και η πλατεία εκμετάλλευσης 
διαμορφώνονται με μικρή κλίση 2% προς τα έσω κατά το πλάτος αυτών και 0,5% προς την 
περιμετρική τάφρο κατά το μήκος αυτών, ώστε να μην είναι δυνατόν να παραμείνουν τα όμβρια εντός 
του εκμεταλλευόμενου χώρου. 
Tα χαντάκια αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά ώστε διατηρούμενα σε καλή κατάσταση να 
εμποδίζουν την εισρροή υδάτων στον προς εκμετάλλευση χώρο, που μπορεί λόγω φύσεως του 
κοιτάσματος να δυσχεράνει και αυτή ταύτη την παραγωγική διαδικασία. 
ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΙΡΩΝ 
Για τα έργα τελικής κάλυψης με φυτά των επιχώσεων ακολουθείται η φιλοσοφία εφαρµογής 
πολυστρωµατικής κάλυψης, η δοµή της οποίας, ξεκινώντας από τη χαµηλότερη στρώση, είναι η 
παρακάτω : 
Στρώση εξοµάλυνσης: Για την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού αναγλύφου, πάνω από το 
διαµορφωµένο ανάγλυφο, τοποθετείται µετά α) από διάστρωση και συµπίεση των αποθέσεων και β) 
τη δηµιουργία ενιαίων κλίσεων στα πρανή και την οροφή του σώµατος των αποθέσεων, στρώση 
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εξοµάλυνσης πάχους της τάξης 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 
20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες.  
Στρώση στεγανοποίησης. Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγµό. Η 
στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ< 10-7 
m/s(22) και πάχους της τάξης 0,30m. 
Στρώση επιφανείας: Θα είναι εδαφικό υλικό συνολικού ύψους της τάξης 1,0   m, αποτελούµενο από το 
εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) και/ ή κατάλληλο εδαφικό υλικό πλήρωσης. 
Η στρώση φυτοχώµατος θα έχει πάχος της τάξης 0,3 m. Αντί του φυτοχώµατος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα εµπλουτισµένο µε οργανοχουµικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, compost, κλπ), ώστε 
να εξασφαλίζει την καλή βιολογική δραστηριότητα. 
Φυτεύσεις: Προτείνονται φυτά µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
α) Να ανήκουν στη Φυτοκοινωνιολογική ζώνη της ευρύτερης περιοχής, ώστε να είναι τοπικά 
προσαρµόσιµα και αποδεκτά φυτά. 
β) Να έχουν αυξηµένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, σκόνη)  
γ) Να είναι ικανά να επιβιώσουν µε λίγη ή καθόλου φροντίδα. 
δ) Οι ρίζες τους να µην διαρρηγνύουν την χαµηλής περατότητας στρώση. 
ε) Να είναι ικανά να αναπτυχθούν σε εδάφη χαµηλής θρεπτικότητας µε ελάχιστη προσθήκη 
θρεπτικών. 
στ) Να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πυκνότητα φυτών, για την ελαχιστοποίηση της επιφανειακής 
διάβρωσης. 
ζ) Να ταιριάζουν µε το γενικότερο πρόγραµµα αποκατάστασης των χώρων (π.χ. απόδοση στη φύση 
κλπ.) 
Σαν φυτευτικό υλικό επιλέχθηκαν τα εξής είδη: 
ΣΠΆΡΤΑ και ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ (θάμνοι) σε κάνναβο 2mX2m. 
Αυτός ο φυτευτικός σύνδεσμος προτείνεται γιατί αφενός εξασφαλίζει ικανοποιητικό αριθμό φυταρίων 
ανά στρέμμα (250 τεμάχια) και αφετέρου δεν αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των νεαρών φυτών , 
κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τέτοια δυσμενή κλιματεδαφικά περιβάλλοντα , όπως των 
λατομείων . 
Επιπλέον θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης (αναλύονται παρακάτω) και έχει επίσης προβλεφθεί 
και σχετικό κονδύλιο για τον τελικό έλεγχο της αποκατάστασης και την αντικατάσταση των 
αποτυχόντων φυταρίων . 
   Χρόνος δενδροφυτεύσεων προτείνεται η περίοδος Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, ανάλογα βέβαια και με 
τις καιρικές συνθήκες. 
4. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η εναπόθεση των αποβλήτων μπορεί να προσβάλλει το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και των προληπτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται 
ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
εγκατάστασης καθώς και μετά το κλείσιμο αυτής. 
1. Αιτιολόγηση της χωροθέτησης 
Η χωροθέτηση των αποθέσεων στείρων εντός του ίδιου του χώρου εξόρυξης θεωρούμε ότι είναι η 
πλέον ενδεδειγμένη για εξορυκτικές δραστηριότητες και στηρίχθηκε στον σχεδιασμό της 
εκμετάλλευσης παράλληλα με την γεωμορφολογία. 
2. Εναλλακτικές λύσεις 
Οι  εναλλακτικές λύσεις για τις αποθέσεις στείρων ήταν η απόθεση σε ευρισκόμενο εκτός του 
εξεταζόμενου χώρου πλάτωμα ή η απόθεση σε άλλα παλαιά ανενεργά λατομεία μαρμάρων της 
περιοχής. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις εξετάσθηκαν διεξοδικά αλλά επελέγη η λύση απόθεσης μέσα 
στον ίδιο τον εξεταζόμενο χώρο, γιατί έτσι έχουμε καλύτερη μορφολογική διαμόρφωση και 
βλαστητική αποκατάσταση αυτού. 



         
                                                        
 

 

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                                                                                      85 
 
 

 

3. Γεωλογικοί, υδρολογικοί, υδρογεωλογικοί, σεισμικοί και γεωτεχνικοί παράγοντες 
Εξετάσθηκαν διεξοδικά ανωτέρω οι ανωτέρω παράγοντες που δεν μπορούν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση να επιρρεάσουν την ευστάθεια των σωρών αποθέσεων. 
4. Σχεδιασμός των εγκαταστάσεων αποβλήτων αναφορικά με την βραχυπρόθεσμη και τη 
μακροπρόθεσμη αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους, της ρύπανσης του αέρα και των υπόγειων ή 
επιφανειακών υδάτων 
Οι αποθέσεις στείρων θα επιτρέπουν την επφανειακή ροή αλλά και την κατείσδυση των ομβρίων 
υδάτων και σε καμμία περίπτωση δεν θα παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή αυτών προς τους φυσικούς 
τους αποδέκτες. 
5. Συλλογή των υδάτων που έχουν ρυπανθεί και των εκπλυμάτων 
Δεν θα υπάρχει ρύπανση των ρεόντων ομβρίων υδάτων ούτε θα υπάρξει δημιουργία εκπλυμάτων, γιατί 
η απόθεση των στείρων θα είναι πρακτικά στη θέση που ευρίσκετο το κοίτασμα πριν την εξόρυξη, η δε 
ποιότητα των στείρων θα είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με το κοίτασμα. 
6. Περιορισμός της διάβρωσης που προκαλείται από το νερό ή τον αέρα 
Λόγω της αποκατάστασης ουσιαστικά του προυπάρχοντος αναγλύφου και της κατάλληλης 
συμπύκνωσης των στείρων, δεν αναμένουμε αποτελέσματα από διάβρωση των αποθέσεων από τον 
αέρα. Νερά όμβρια ή άλλα όπως αναλύθηκε προηγουμένως δεν κατεισδύουν στον εξεταζόμενο χώρο. 
7. Κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζεται η 
φυσική τους σταθερότητα και η πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους, του αέρα και των επιφανειακών 
ή των υπογείων υδάτων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και να μειώνεται κατά το δυνατόν στο 
ελάχιστο η ζημία στον περιβάλλοντα χώρο 
Από τον σχεδιασμό των αποθέσεων, από τις συνθήκες της περιοχής και από τη μέθοδο αποθέσεων και 
βλαστητικής αποκατάστασης αυτών διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της όποιας περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης του εξεταζόμενου χώρου και των περιβαλλόντων αυτόν χώρων. 
8. Αποκατάσταση του εδάφους 
Αναλύθηκε διεξοδικά ανωτέρω. 
9. Πρόγραμμα και διαδικασία για την τακτική παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων 
αποβλήτων 
Οι αποθέσεις των στείρων θα παρακολουθούνται αδιακόπως. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να 
διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή, κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκθεση με στοιχεία για τα 
απόβλητα εξόρυξης που παρήγαγε ή διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση αυτή 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής. 
10. Προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση στο ελάχιστο της υποβάθμισης των υδάτων και 
της ρύπανσης του εδάφους, κατά την επανατοποθέτηση των εξορυκτικών αποβλήτων σε κοιλότητες 
εκσκαφής που δημιουργήθηκαν από επιφανειακή εξόρυξη 
Ο φορέας διαχείρισης, μεταξύ άλλων, ελέγχει ειδικότερα τη φυσική και χημική σταθερότητα των 
εγκαταστάσεων και περιορίζει στο ελάχιστο τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ιδίως στα 
επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα 
Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να επανεξετάζει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων κάθε πέντε έτη 
και να αποστέλλει σχετική έκθεση στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση μεταβολών στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αποβλήτων ή στα αποτιθέμενα απόβλητα, ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή έκθεση η οποία πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και επαρκής ως προς τις επελθούσες 
μεταβολές, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν αυτές είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. 
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11. Αξιολόγηση της δυναμικότητας παραγωγής εκπλυμάτων 
Κρίνεται ότι δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των εκπλυμάτων διότι δεν διαπιστώνεται ότι οι 
εγκαταστάσεις αποβλήτων που τυχόν θα εξορυχθούν δεν αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για το έδαφος, 
τα υπόγεια ή τα επιφανειακά ύδατα. 
12. Μέτρα για την πρόληψη ή την μείωση στο ελάχιστο της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους, από 
τις εκπομπές σκόνης και αερίων. 
Τα μέτρα για την πρόληψη ή την μείωση στο ελάχιστο της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους, από 
τις εκπομπές σκόνης και αερίων, εξετάζονται διεξοδικά στην παρούσα περιβαλλοντική μελέτη. 
Η έγκριση για το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων που θα συμβεί μετά το πέρας της 
εκμετάλλευσης του λατομείου δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση τις υπο-χρεώσεις του φορέα 
διαχείρισης που απορρέουν από την απόφαση ΕΠΟ ή από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ο 
φορέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους καθώς και για 
διορθωτικά μέτρα, κατά τη μετά το κλείσιμο φάση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με 
τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους. 
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6.  Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του λατομείου αφορούν την 
εκπομπή σκόνης και την πρόκληση θορύβου και δονήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση 
του λατομείου θα αυξηθεί σε ρυθμό του ίδιου όμως υλικού, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
αναμένονται ταυτόσημες με αυτές που αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά ως σήμερα με την εφαρμογή 
των ισχυουσών Α.Ε.Π.Ο. 
-ΑΕΠΟ 24352/12-12-1997 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης 
-ΑΕΠΟ 143735/1205/24-03-2006 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων 
-ΑΕΠΟ ανανέωσης και τροποποίησης Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 791/42300/π.ε.2016/31-8-
2017. 
Δεν υπήρξαν στην περιοχή θεσμοθετήσεις ζωνών προστασίας ή κηρύξεις χώρων αρχαιολογικών ή 
δημιουργία οικισμών ή χώρων ανθρώπινης δραστηριότητας που να σχετίζονται με την εξεταζομένη 
θέση. Επίσης η έκταση της δραστηριότητας δεν άλλαξε, χωρίς ουσιαστικά να διαφοροποιούνται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με αυτές που αξιολογήθηκαν με τις ανωτέρω  ΑΕΠΟ. 
Από τη διαφοροποίηση θεσμικών ρυθμίσεων συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Σχέδιο Διαχείρισης 
εξορυκτικών αποβλήτων για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και όχι για λόγους 
αντιμετώπισης εξορυκτικών αποβλήτων που δεν υφίστανται πρακτικά σε λατομεία όπως το 
εξεταζόμενο που τροφοδοτεί όλη την παραγωμένη ποσότητα σχιστολίθου σε  εργοστάσιο 
τσιμεντοβιομηχανίας της ίδιας εταιρείας.  
Από την αντικατάσταση του ΚΜΛΕ με νέο το 2011 και με σκοπό τη συμμόρφωση προς αυτόν 
αναπτύχθηκαν στον παρόντα φάκελο διεξοδικά επανυπολογισμοί προς ηπιότερο πρανές που έδωσαν 
πρακτικά μεγαλύτερο χώρο ηπιοτέρων βαθμίδων, λιγώτερα αποθέματα, καλύτερη αποκατάσταση, 
αύξηση κόστους αποκατάστασης και γενικά πλέον φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που ουσιαστικά 
δεν διαφοροποιούν αλλά μάλλον έχουν ευνοικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση με την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και την  αντιμετώπιση αυτών που περιγράφεται στις ανωτέρω Αποφάσεις 
Ε.Π.Ο.  και στις ΜΠΕ που τις συνοδεύουν. 
. Οι εργασίες στο λατομικό χώρο εκτελούνται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εν ισχύ περιβαλλοντικοί 
όροι και οι απαιτήσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Λαμβάνονται σε 
κάθε περίπτωση μέτρα ελέγχου και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την ολοκλήρωση της αξιοποίησης ντου αποθέματος σχιστολίθου 
- βιομηχανικού ορυκτού, που υπάρχει στον εξεταζόμενο χώρο αδειδοτημένου λατομείου σχιστολίθου 
με εντατικοποίηση του ρυθμού εξόρυξης που θα ομοιάζει με το ρυθμό που υπήρχε στην έναρξη της 
δραστηριότητας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή την τροποποίηση δεν είναι διαφορετικές 
από τις έως σήμερα περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του λατομείου. 
 
  Επίσης προτείνεται η τροποποίηση της χρήσης αυτοκινουμένων μηχανημάτων έργου, 
αυτοκινούμενου σπαστηροτριβείου και αυτοκινούμνου κοσκίνου που θα έχουν τις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 
 
-Αέριες εκπομπές 
Αναμένεται από   το λατομείο η παραγωγή αέριων και σωματιδιακών ρύπων από την κίνηση των 
οχημάτων των εργαζομένων. Αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη) και καυσαέρια θα είναι οι βασικοί αέριοι 
ρύποι από την λειτουργία των εργοταξίων.  
Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της μελετώμενης δραστηριότητας 
θα παράγεται σκόνη. Η σκόνη μπορεί να προέλθει: 
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-Από τις εργασίες εκσκαφής και επεξεργασίας στα αυτοκινούμενα μηχανήματα, 
-Από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς των πρώτων υλών και των προϊόντων, 
Τα αέρια απόβλητα είναι κυρίως σκόνη αδρανών. Το μέγεθος των κόκκων των αερίων αποβλήτων που 
μπορούν να διαδοθούν πέραν των ορίων των εξεταζομένων χώρων είναι μέχρι διάμετρο 500μ . Για την 
αντιμετώπισή τους θα υπάρχει διαβροχή που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο αντιμετώπισης 
των αερίων αποβλήτων. 
Αέρια απόβλητα προκύπτουν και από τους κινητήρες εσωτερικής καύσεως των κινητών μηχανημάτων 
που είναι τα οχήματα μεταφοράς και τα οχήματα του προσωπικού. Τα καυσαέρια προέρχονται από την 
κίνηση των οχημάτων που καταναλώνουν πετρέλαιο. Οι κύριοι ρύποι από τα οχήματα αυτά είναι τα 
οξείδια του αζώτου και του θείου, τα αιωρούμενα σωματίδια και το διοξείδιο του άνθρακα. Οι αέριοι 
ρύποι οι οποίοι εκλύονται από τη λειτουργία των οχημάτων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα 
οξείδια του αζώτου (NOx) και οι υδρογονάνθρακες (HCs) οι οποίοι καλούνται πρωτογενείς ρύποι, ενώ 
εκείνοι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα λόγω χημικών αντιδράσεων (φωτοχημικοί) καλούνται 
δευτερογενείς. 
Ειδικότερα οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από βενζινοκίνητα οχήματα (gasoline) περιλαμβάνουν: 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από καύση βενζίνης 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από ελλιπή καύση βενζίνης 
Υδρογονάνθρακες (HC) ή (VOC) προέρχονται επίσης από ελλιπή καύση και αφορούν τους ελαφρείς 
HCs και αρωματικούς υδρογονάνθρακες (benzene) με καρκινογόνες επιπτώσεις στον άνθρωπο. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης και η βενζίνη που εξατμίζεται 
Οξείδια αζώτου (NOx) παράγονται σε υψηλές θερμοκρασίες καύσης 
Μόλυβδος (Pb) βασικό πρόσθετο της μολυβδομένης βενζίνης για τον έλεγχο των οκτανίων 
Αιθυλιούχο βρώμιο και αιθυλιούχο χρώμιο 
Οι αέριες εκπομπές από πετρελαιοκίνητο όχημα (diesel) αφορούν: 
CO2 
CO, αλλά σε μικρότερα ποσοστά απ' ότι τα βενζινοκίνητα, λόγω καλύτερης καύσης 
HCs σε ίσα ή χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τα βενζινοκίνητα. Οι εκπομπές ελαφρών HCs είναι 
μέχρι και 5 φορές μικρότερη, αλλά εκείνες των αρωματικών και πολυαρωματικών που είναι και 
καρκινογόνες, είναι υψηλότερες (βενζοπυρένιο) 
NOx σε μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τα βενζινοκίνητα 
SO2 λόγω μεγαλύτερης περιεκτικότητας του diesel σε θείο 
Στερεά σωματίδια (<2,5 μm) που συνίστανται από HCs, SO2, NO2, θειικό οξύ 
Φορμαλδεύδη και άλλες αλδεύδες 
Μόλυβδος: δεν εκπέμπουν 
Άλλες πηγές ρύπανσης είναι η φθορά των ελαστικών και των φρένων (στερεά σωματίδια και 
αμίαντος), χρήση αναγεννημένων ορυκτέλαιων που περιέχουν PCBs και είναι δυνατόν να οδηγήσουν 
σε έκλυση διοξίνης.  
Οι αέριοι αυτοί ρύποι είναι τα προϊόντα καύσης των μηχανών εσωτερικής καύσης του κινητού 
εξοπλισμού.   
Οι ρύποι αυτοί θα εκπέμπονται από τα κινητά μηχανήματα της εξεταζόμενης δραστηριότητας στη 
διάρκεια μιας ημέρας – 8 ωρών. Όμως τα μηχανήματα θα κινούνται σε όλο το μήκος του κυρίως έργου 
κατά τη διάρκεια της ημέρας.  
Ειδικά για τη σκόνη-τα αιωρούμενα σωματίδια έχουμε: 
Η Μελέτη Μετρήσεων Σκόνης  ΡΜ 10 στην ατμόσφαιρα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με 
πιστοποιημένη μέθοδο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12341, με πιστοποιημένο δειγματολήπτη, από 
διαπιστευμένη εταιρεία. Τα όργανα μετρήσεων (δειγματολήπτες) πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά 
βαθμονόμησης σε ισχύ και όλος ο εξοπλισμός μετρήσεων να είναι εγκεκριμένος αναγνωρισμένων 
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κατασκευαστών βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων και οδηγιών. Η μέτρηση αιωρουμένων 
σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα καθορίζεται από το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ12341  και 
πρέπει να είναι 24 ώρες ανά ημέρα (1440 λεπτά ημερησίως) ώστε να καλύπτεται η απαίτηση της 
νομοθεσίας για μετρήσεις 24 ωρών. Η μεθοδολογία για την εκτίμηση της αιωρούμενης σωματιδιακής 
ύλης στο περιβάλλον πρέπει να γίνεται με πιστοποιημένη μέτρηση ακριβείας. Με τη μεθοδολογία αυτή 
μπορεί κανείς να έχει πλήρη αποτύπωση των χρονικών μεταβολών της ρύπανσης και μία πολύ καλή 
χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης μίας περιοχής. Η εταιρεία μετρήσεων πρέπει να διαθέτει 
διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17025 από το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για μετρήσεις απαερίων 
εκπομπών σταθερών πηγών και μετρήσεις εξωτερικού περιβάλλοντος και χώρων εργασίας κατά 
CEN/TS 15675. 
 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Ρύπος Ανώτερο όριο εκτίμησης Οριακή τιμή Σύμφωνα με: 

Σωματίδια ΑΣ10 

στην ατμόσφαιρα  

70% της 24ωρης 
ΟΤ 

(35 υπερβάσεις 
ετησίως) 

35 μg/m3 24ωρη:   50 
μg/m3 

Η.Π.14122/549/Ε.103 

70% της ετήσιας 
ΟΤ 28 μg/m3 Ετήσια:  40 

μg/m3 
 
Όλες οι μετρήσεις πρέπει να είναι διάρκειας 24 ωρών ημερησίως και για τουλάχιστον 5 ημέρες, και 
καμία ημερήσια μέτρηση ούτε ο μέσος όρος αυτών δεν πρέπει να είναι πάνω από το θεσμοθετημένο 
όριο των 50 μg/m3 για μετρήσεις 24 ωρών ημερήσια, ώστε να μη διαπιστωθεί υπέρβαση ορίων όσον 
αφορά την έκλυση σκόνης. Επίσης οι μέσοι όροι των μετρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
θεσμοθετημένο όριο των 40 μg/m3 για μετρήσεις 24 ωρών ημερήσια. 
Άλλα αέρια απόβλητα, εκπομπές καπνού, ατμών ή αερολυμάτων δεν προκύπτουν από την παραγωγική 
διαδικασία. 
Η χωροθέτηση της Μονάδας επεξεργασίας εντός του λατομείου, έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής 
επιπλέον δρομολογίων, διάνυσης χιλιομετρικών αποστάσεων, δημιουργία νέων εργοταξιακών οδών 
κλπ, που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον περιβάλλοντα χώρο με επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο, 
θόρυβο, σκόνες, εκπομπές καυσαερίων, απώλεια βλάστησης. Η απόσταση μεταφοράς των προϊόντων  
προς το εργοστάσιο, θα γίνεται μέσω της κυρίας οδού που χρησιμοποιείται και για το λατομείο  Με 
αυτό τον τρόπο δεν απαιτείται διάνοιξη νέων δρόμων. Με την τοποθέτηση της Μονάδας επεξεργασίας 
εντός του λατομείου, προκαλούνται σαφώς μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή, διότι 
αφενός μεν ο προτεινόμενος και εξεταζόμενος στην παρούσα χώρος ευρίσκεται σε απόσταση άνω των 
500 μέτρων από οποιονδήποτε οικισμό, και αφετέρου διότι με εφαρμογή των εγκριθέντων όρων για τη 
σκόνη και τους θορύβους, οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις της Μονάδας δεν θα επιβαρύνουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που ήδη υπάρχουν από το λατομείο, και αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά 
με την εφαρμογή των μέτρων που έχουν εγκριθεί για αυτό με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. 
   Σε περίμετρο 500 μέτρων και από τον χώρο δεν υπάρχουν κατοικίες ή οικισμός, ούτε ζώνη με 
ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας ή αρχαιολογικός χώρος. 
Το υπάρχον οδικό δίκτυο εξασφαλίζει επαρκώς την προσπέλαση του χώρου. 
Οι εκτιμήσεις για την επίδραση των κυριοτέρων επιπτώσεων από την λειτουργία της Μονάδας 
επεξεργασίας,  είναι οι ακόλουθες: 
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-Για τη σκόνη και τους λοιπούς αέριους ρύπους είναι φανερό ότι οι σχετικές επιβαρύνσεις αφορούν 
κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στο έργο. Με την εξεταζομένη λειτουργία της 
Μονάδας επεξεργασίας δεν έχουμε διαφοροποίηση της έκτασης επέμβασης, άρα οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της παρούσας δεν διαφοροποιούνται από αυτές του ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου 
έργου.  
Έτσι δεν αναμένουμε επιβάρυνση από τη σκόνη οποιουδήποτε άλλου χώρου ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
-Για τον θόρυβο ισχύει ότι η στάθμη του θορύβου σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της Μονάδας 
επεξεργασίας θα βρίσκεται μέσα στο προβλεπόμενο επιτρεπτό όριο εργοταξιακής λειτουργίας των 
65dB(A). Οι δευτερογενείς αιτίες θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς των πρώτων 
υλών, εκτιμώνται σε επίπεδα χαμηλότερα των 65dB(A).  Οι οικισµοί της περιοχής απέχουν αποστάσεις 
σηµαντικά µεγαλύτερες από 250 m και κατά συνέπεια είναι προφανές ότι δεν θα αντιμετωπίσουν 
προβλήµατα µε τον θόρυβο,  άρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παρούσας δεν διαφοροποιούνται 
από αυτές του ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία θα τηρεί 
μητρώο μετρήσεων θορύβου στα όρια του γηπέδου. 
- Οι εργασίες δεν επηρεάζουν πιθανά υπόγεια ύδατα ούτε προκαλούν δυσμενή επίπτωση επί του 
υδάτινου δυναμικού της ευρύτερης περιοχής, διότι οι όποιες διαμορφώσεις θα γίνουν σε μεγάλο 
υψόμετρο στο οποίο δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας. 
- Χλωρίδα 
Στην περιοχή μελέτης η χλωρίδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού δεν υπάρχει βλάστηση στον χώρο 
εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας που θα γίνει στο μη αποκαταστημένο τμήμα του λατομείου 
και στο χαμηλώτερο υψόμετρο του όλου λατομείου. Έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα της 
περιοχής, αντιθέτως με τις φυτεύσεις που προτείνονται μάλλον θα αναβαθμιστεί αυτή. 
 -Πανίδα 
Όσον αφορά στην πανίδα της περιοχής μελέτης, στο χώρο της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν 
παρουσιάζονται ευνοϊκές συνθήκες για φώλιασμα και τροφή για τα ζώα της ευρύτερης περιοχής, εκτός 
ίσως των ερπετών. 
-Δεν αναμένονται και δεν καταγράφονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
τροποποίηση της παρούσας δραστηριότητα ούτε στην ποιότητα του αέρα και των νερών ούτε στην 
πανίδα - χλωρίδα της περιοχής, ούτε στο μορφολογικό ανάγλυφο αυτής. Πάντως η όποια επίπτωση θα 
είναι αναστρέψιμη, αφού προαναφέραμε, θα αναβαθμίσει το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 
-Υγρά απόβλητα 
Υγρά απόβλητα δεν θα παράγονται από την παραγωγική διαδικασία στην μονάδα επεξεργασίας 
αδρανών. Νερό χρησιμοποιείται μόνο για τη διαβροχή για τη συγκράτηση της σκόνης. Τα ολίγα ύδατα 
για την διαβροχή δεν συνιστούν υγρά απόβλητα.  
  Σημειώνεται ότι, οι επισκευές και η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται στο 
χώρο εκτός της μονάδας. Για τη συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από τον εξοπλισμό αυτό, 
θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές σκάφες, οι οποίες θα τοποθετούνται κάτω από το μηχάνημα για τη 
συλλογή των αποβλήτων και στη συνέχεια με φορητές αντλίες θα γίνεται μετάγγιση αυτών σε ειδικά 
βαρέλια.  
   Τονίζεται, ότι τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) του εξοπλισμού, καθώς 
επίσης και τα επεξεργασμένα απόβλητα ελαίων από τις διαρροές, θα συλλέγονται και θα 
αποθηκεύονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 
εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 
     Η τροφοδοσία με καύσιμα και λιπαντικά των φορτηγών, του εκσκαφέα (τσάπα), του φορτωτή και 
των γεννητριών θα γίνεται καθημερινά από πρατήρια καυσίμων ή συνεργεία της ευρύτερης περιοχής. 
   Άλλα υγρά απόβλητα δεν προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία. 
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-Στερεά απόβλητα 
Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν άλλα στείρα υλικά όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
Όλα τα υλικά μετατρέπονται σε προϊόντα και διατίθενται. 
Τα παραγόμενα αστικά απορρίμματα από το εργατικό δυναμικό εκτιμώνται σε 20 kg/ ημέρα. 
Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, ανταλλακτικά, λάδια παντός τύπου κ.λ.π. θα συλλέγονται 
και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου ενώ η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
Το σύνολο της επιφάνειας του  χώρου μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση όλων των 
υλικών  θα αποκατασταθεί – ομαλοποιηθεί, θα καθαριστεί από τυχόν υπολείμματα,  και θα αποδοθεί 
στην προηγούμενη χρήση του. 
Για τα στερεά αστικά απόβλητα της μονάδας που προέρχονται από την χρήση των αναλώσιμων, η 
απόρριψή τους θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων (διαλογή στην 
πηγή σε διαφορετικούς κάδους για ξύλο, χάλυβα, μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα (αστικά) και 
επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα). Η απομάκρυνση των απορριμμάτων θα γίνεται από το Δήμο   
Βόλου ή εξειδικευμένες εταιρείες. Υπολογίζεται ότι ένας κάδος θα αδειάζεται κάθε εβδομάδα από το 
απορριμματοφόρο. 
Επίσης στερεά απόβλητα προκύπτουν από τις συσκευασίες των διαφόρων υλικών, καθώς και από την 
κοινή χρήση του προσωπικού. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, 
πλαστικά συσκευασίας, γυαλί και μεταλλικά κουτιά, τα οποία θα συλλέγονται ιδιαιτέρως και θα 
αποδίδονται στον Δήμο  Βόλου ή σε αρμόδιους συλλέκτες για ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα θα 
συλλέγονται σε άλλο κάδο και θα παραδίδονται στα απορριμματοφόρα του Δήμου. 
  Άλλα απορρίμματα ή τοξικά απόβλητα δεν προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία. 
Επιπτώσεις στη Φυσιογνωμία της Περιοχής - Συμπεράσματα 
Δεν αναμένονται αρνητικές χωροταξικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου που σχεδιάζεται η ίδρυση της μονάδας επεξεργασίας. Συνεπώς και οι ενοχλήσεις 
από τη λειτουργία αυτής θα είναι περιορισμένες έως ασήμαντες. Επιπλέον θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 
Το έργο δεν θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής 
θέας, διότι θα γίνει στο αθέατο πρακτικά σημείο του εξεταζομένου λατομείου στο χαμηλότερο 
υψομετρικά επίπεδο.  
Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές εκπομπές 
στην ατμόσφαιρα. Στη φάση λειτουργίας των μονάδων οι εκπομπές σκόνης θα είναι μικρές και 
περιορισμένες και απολύτως ελεγχόμενες. 
Συνεπώς, οι κυριότερες επιπτώσεις από το προτεινόμενο και εξεταζόμενο στην παρούσα έργο είναι η 
έκλυση αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων – σκόνης, που δημιουργούνται από την λειτουργία των 
µηχανηµάτων, η λειτουργία των κινητήρων των οχηµάτων που θα πηγαινοέρχονται στον εξεταζόμενο 
χώρο που προκαλεί αναπόφευκτα την εκποµπή αέριων ρύπων, ο θόρυβος με σηµαντικότερες πηγές 
θορύβου να είναι η λειτουργία των μηχανημάτων επεξεργασίας και των οχημάτων μεταφοράς, που 
είναι παρόμοιες με αυτές του αδειοδοτημένου  περιβαλλοντικά έργου και άρα οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της παρούσας δεν διαφοροποιούνται από αυτές του ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου 
έργου. 
 

Βάσει αυτών προκύπτει ότι η τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ και η παράταση της χρονικής 
διάρκειας ισχύος αυτής δεν προκαλούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν 
διαφοροποιούνται από αυτές του ήδη αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου.. 
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7. Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων 
 
Προτάσεις, όροι, μέτρα και περιορισμοί για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων σημαντικών 
επιπτώσεων 
Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν θα δημιουργήσει ασυνήθη ή επικίνδυνα απόβλητα ούτε θα εμπλέξει 
βλαπτικά για το περιβάλλον υλικά. 
Οι προτεινόμενοι από την παρούσα μελέτη τρόποι για την αντιμετώπιση των κυριοτέρων αυτών 
επιπτώσεων είναι: 
Για τη σκόνη: 
- συχνό κατάβρεγµα (δύο φορές την ηµέρα και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες) των εκτεθειμένων 
επιφανειών και των οδών.  
- Ο περιορισμός - καταστολή της σκόνης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προϋποθέτει τη 
σημαντικότερη φροντίδα στον τομέα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων. 
Αυτό εξάλλου, είναι κανόνας για δραστηριότητες αυτής της μορφής. Γενικά προβλέπονται και 
προτείνονται μέτρα καταστολής της σκόνης στις εστίες δημιουργίας της, με τους εξής τρόπους : 
i. Σύστημα ψεκασμού νερού με ειδικά ακροφύσια (μπεκ) που υφίσταται επί του 
σπαστηροτριβείου 
ii. Βελτίωση οδοστρώματος και κατάβρεγμα δρόμων και πλατειών 
Αναλυτικότερα: 
i. Σύστημα ψεκασμού νερού με ειδικά ακροφύσια (μπεκ) των αυτοκινουμένων μηχανημάτων 
Είναι η πιο καθιερωμένη και αποτελεσματική μέθοδος καταστολής της σκόνης σε Μονάδες 
ταξινόμησης και υπαίθριας αποθήκευσης των προϊόντων, με μόνες προϋποθέσεις τον σωστό σχεδιασμό 
του υδραυλικού δικτύου, την επιλογή των θέσεων εφαρμογής και των κατάλληλων ακροφυσίων. 
Ο ψεκασμός - καταιονισμός νερού προτείνεται να γίνεται στις εξής θέσεις: 
Τροφοδότης συγκροτήματος : Προβλέπεται τουλάχιστον ένα σημείο εκτόξευσης νερού (σαν “σημείο” 
νοείται ειδικό ακροφύσιο - μπέκ ή ανάλογης δυναμικότητας διάτρητος σωλήνας), που τίθενται σε 
λειτουργία κατά την κρίση του χειριστή του συγκροτήματος (υπερβολική διαβροχή του υλικού στον 
τροφοδότη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του διαλογέα). 
 Θραυστήρας : Προβλέπονται τουλάχιστον δύο σημεία εκτόξευσης νερού στην κορυφή του σπαστήρα 
για τη διαβροχή του υλικού κατά την είσοδό του. 
 Έξοδος μεταφορικών ταινιών : Ένα σημείο εκτόξευσης νερού στην έξοδο των υλικών από την ταινία 
χωρίς διαβροχή αυτής. 
Υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης έτοιμων προϊόντων : Προβλέπεται η τοποθέτηση ακροφυσίων σε κάθε 
θέση αποθήκευσης, για τη διαβροχή των σωρών των τελικών προϊόντων. 
Το σύστημα ψεκασμού, προϋποθέτει την ύπαρξη δεξαμενής νερού και την επαρκή ισχύ της πιεστικής 
αντλίας, σωστά μελετημένο και κατασκευασμένο υδραυλικό δίκτυο, βάνες χειρισμού κλπ., τα οποία 
υπάρχουν επί του αυτοκινούμενου σπαστηροτριβείου που θα χρησιμοποιηθεί. 
ii. Βελτίωση οδοστρώματος και κατάβρεγμα δρόμων και πλατειών 
Για τον περιορισμό και καταστολή της σκόνης στους δρόμους κίνησης οχημάτων εντός της μονάδας θα 
γίνει ολική συντήρησή τους, με διάστρωση σκύρων και 3Α σε όλο το μήκος τους και δεν θα 
παραλείπεται το τακτικό κατάβρεγμά τους (2 - 4 φορές την ημέρα) με υδροφόρο όχημα, αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών. 
Επίσης απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα.  
 -Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - 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 
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καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» ΦΕΚ 488Β/30-3-2011. 
 
- Για τους αέριους ρύπους από τη λειτουργία των κινητήρων απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων. Οι βασικές σχετικές 
νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 
i.ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ.  
ii.ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιο-κινητήρες 
προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 
 
- Για τα υγρά απόβλητα 
Όπως προαναφέρθηκε δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα παράγονται ή θα υπάρχουν υγρά απόβλητα 
από την παραγωγική διαδικασία της μονάδας. 
Επίσης τα όμβρια ύδατα δεν δημιουργούν προβλήματα στο ευρύτερο περιβάλλον, καθόσον λόγω της 
μικρής υδατοπερατότητας του υποκείμενου σχιστολιθικού σχηματισμού θα οδεύουν επιφανειακά σε 
χαμηλότερους ορίζοντες φυσικών αποδεκτών. 
Μόνο τα αντικαθιστάμενα ορυκτέλαια υπάγονται στην κατηγορία αυτή. Για την αντιμετώπιση της 
διαρροής των ορυκτελαίων αυτών στο υπέδαφος της περιοχής, οι εργασίες αντικατάστασής τους θα 
γίνονται στο συνεργείο της επιχείρησης, εκτός λατομικού χώρου, σε χώρο όπου το δάπεδο θα έχει 
τσιμεντοστρωθεί. Τα δε παραγόμενα παλαιά ορυκτέλαια συγκεντρώνονται σε κάδους και σε μεταλλικά 
δοχεία (βαρέλια) και παραλαμβάνονται κατά διαστήματα από τον αρμόδιο Συλλογικό Σύστημα 
(ΕΛΤΕΠΕ). 
 
- Για τα στερεά απόβλητα 
Δεν θα παράγονται στερεά απορρίμματα – απόβλητα από την υπό μελέτη τροποποίηση. Όλα τα 
παραγόμενα στερεά θα αξιοποιούνται και θα διατίθενται για τις ανάγκες της τροφοδοσίας του 
εργοστασίου της ΑΓΕΤ στο Βόλο. 
Τα οχήματα πρέπει να ελέγχονται τακτικά στο χώρο εξωτερικού συνεργείου-μηχανουργείου, για τον 
κατάλληλο χειρισμό των ελαστικών (ΠΔ 109 ΦΕΚ 75Α/5-3-2004)  : "Mέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους" και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΚΥΑ 
41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010)  ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 
2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.). Όπως και για τα 
ορυκτέλαια, έτσι και για τα ελαστικά και τους συσσωρευτές έχουν επισυναφθεί συμβάσεις με εταιρίες 
διαχείρισης και τα στερεά αυτά απόβλητα θα διατίθενται μόνο σε αυτές τις εταιρείες διαχείρισης. 
Η εταιρεία με βάση την περιβαλλοντική της πολιτική προβλέπει την ανακύκλωση όλων των 
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, μπαταρίες). Στον χώρο κάθε εγκατάστασης θα 
προβλεφθούν θέσεις για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.  
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Τα απόβλητα αυτά θα τοποθετούνται αμέσως σε κάδους με κάλυμμα ή σε πλαστικούς σάκους και η 
διάθεση τους θα γίνεται από την Αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η καύση 
οποιουδήποτε είδους απορριμμάτων και αχρήστων υλικών στο  λατομείο απαγορεύεται αυστηρώς. 
Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά το σχέδιο διαχείρισης και ανακύκλωσης ειδικών κατηγοριών 
στερεών απορριμμάτων, που αναμένεται να παραχθούν στους εξεταζόμενους εδώ χώρους 
επεξεργασίας αδρανών.  
-Οι μπαταρίες αυτοκινήτων θα συλλέγονται σε ανοιχτά κοντέηνερ και η διαχείριση τους θα γίνεται από 
την ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών). Για το σκοπό αυτό θα διατεθεί 
κάδος από τον εργολάβο.  
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ» είναι 
μη κερδοσκοπική εταιρεία, δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας. Έλαβε έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ' αριθμόν 106158 απόφαση του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1124Β/23-7-04) για την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου στην Ελληνική 
Επικράτεια, σύμφωνα με το νόμο 2939 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01).   
-Τα χρησιμοποιημένα ελαστικά θα συλλέγονται σε ανοιχτό χώρο και την διαχείριση τους αναλαμβάνει 
η ECOELASTICA.  
-Τεμάχια μετάλλων θα συλλέγονται σε ανοιχτό χώρο και θα διατίθενται μέσω εργολάβου σε αγοραία 
τιμή (η τιμή αυξάνεται με την αύξηση του πάχους του τεμαχίου μετάλλου). 
-Η αποθήκευση ξύλινων παλετών θα γίνεται σε υπαίθριο χώρο και η διάθεση τους θα γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης με αρμόδιο εργολάβο. 
-Η διαχείριση στερεών επικινδύνων αποβλήτων, μετά τη συλλογή τους σε ανοιχτά κοντέινερ, θα 
γίνεται από αρμόδιο εργολάβο. 
-Η συλλογή απόβλητων ορυκτελαίων και υδραυλικών ελαίων θα πραγματοποιείται σε βαρέλια ή/και 
στεγανές δεξαμενές και η συλλογή τους θα πραγματοποιείται από την ΕΛΤΕΠΕ. 
-Όσον αφορά τις συσκευασίες των απόβλητων ορυκτελαίων, θα συλλέγονται σε κοντέινερ ανοιχτά ή 
με καπάκι και η συλλογή τους θα πραγματοποιείται από το Κ.Ε.Π.Ε.Δ. (Κέντρο Εναλλακτικής 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
-Όλα τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά θα πρέπει να διαχειρίζονται με το Π.Δ. 116/2004 (Π.Δ. 
81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους». Τα μεταχειρισμένα και φθαρμένα 
ανταλλακτικά να παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης προς ανακύκλωση. 
-Η διαχείριση των άχρηστων μεταχειρισμένων ανταλλακτικών (Κατηγορίες κωδ. ΕΚΑ 16 01 και 16 
02) θα γίνεται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά θα 
αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρο προστατευμένο από την πρόσβαση του κοινού και με τρόπο που 
να προστατεύεται η ακεραιότητα του κελύφους τους, μέχρι την αποκομιδή τους από ειδικά 
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης τους. 
Θα τηρούνται παραστατικά στοιχεία (βιβλία, τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, 
βιβλία καταγραφής στοιχείων κ.λ.π.) βάση των οποίων θα αποδεικνύεται το είδος οι ποσότητες και ο 
φορέας συλλογής και μεταφοράς στον οποίο παραδίδονται τα απόβλητα. 
Στη φάση της λειτουργίας θα υπάρχουν ποσότητες από αστικού τύπου απορρίμματα του προσωπικού. 
Τα απόβλητα θα συλλέγονται προσωρινά στο χώρο του λατομείου (σε κάδους δημοτικών αποβλήτων) 
και στη συνέχεια θα συλλέγονται από τον Δήμο  Βόλου και θα διατίθενται στο χώρο διάθεσης των 
δημοτικών απορριμμάτων του Δήμου ή σε άλλο κατάλληλο και αδειοδοτημένο χώρο της Π.Ε. 
Μαγνησίας. 
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- Για τον θόρυβο 
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον στη φάση κατασκευής του 
προτεινόμενου έργου θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα με ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργασίες, στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που 
προκαλούν θόρυβο ή δονήσεις, θα γίνονται εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Ο εργοταξιακός θόρυβος δεν 
θα ξεπερνάει τα 65dB(A) στα όρια του λατομείου. 
Για να επιτευχθεί αυτό θα υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος όλων των μηχανημάτων έργου για τη 
συμμόρφωσή τους με την σχετική νομοθεσία περί θορύβου, ενώ θα γίνεται και σχετική αναφορά στους 
υπεργολάβους που θα εργάζονται στον χώρο των εγκαταστάσεων. 
Σε τακτικά διαστήματα θα εκτελούνται μετρήσεις του θορύβου από προσωπικό της εταιρείας και σε 
περίπτωση που οι μετρούμενες τιμές είναι άνω του ορίου των 65dB(A), όπως ορίζεται από τους Π.Ο. 
του κυρίως έργου, τότε θα γίνεται διερεύνηση του θέματος και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 
Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζεται η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα των: 
Π.Δ. 1180/81 στην Ελλάδα βρίσκεται σε ισχύ σχετική νομοθεσία που αφορά τον θόρυβο που 
προέρχεται από εργοτάξια, αερόσφυρες κλπ. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της προστασίας από τον 
θόρυβο της κατασκευής είναι υποχρέωση του κατασκευαστή όπως εφαρμόσει το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για την προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος από την κατασκευή του έργου.  
Στη συνέχεια παρατίθεται επιγραμματικά η ισχύουσα νομοθεσία :  
1. Υπ. Απόφαση 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 περί "Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 
85/405/ΕΟΚ". 
2. Υπ. Απόφαση 2640/270/78 ΦΕΚ 689Β/78 "Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών" 
3. Υπ. Απόφαση 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91) “Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των 
υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – 
εκσκαφέων” όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 11481/523/97 (ΦΕΚ-295 Β/11-1-1997) . 
4. Υπ. Απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003 “Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου 
στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους”, όπως τροποποιήθηκε από την 
Υ.Α. Η.Π.9272/471/2007/ΦΕΚ 286Β/2-3-2007 «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 
37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005» και ισχύει. 
5. Υπ. Απόφαση 69001/1927/1988 (ΦΕΚ 751Β/18-10-1988) “Έγκριση τύπου για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συντελεστών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων 
αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σύγκλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών”, 
όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91/ΦΕΚ 359Β/28-5-1991 και ισχύει.  
6. Το Π.Δ. 149-06/ΦΕΚ 159Α/28-7-2006, "Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 
την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ" .  
7. Υ.Α. οικ. 211773/2012/ΦΕΚ 1367Β/27-4-2012 «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων 
επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων  (σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ) ΦΕΚ 204Β 9-2-2012. 
8. Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - 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 
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καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» ΦΕΚ 488Β/30-3-2011. 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί κυκλοφοριακού θορύβου (ΦΕΚ 395Β/19.6.92): "Ως 
ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα: 
-Για τον δείκτη Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB(A) και 
-Για τον δείκτη L10 (18ωρ.) τα 70 dΒ(Α). " 
Σε ότι αφορά την εκτίμηση του εξωτερικού θορύβου της περιοχής, αυτή πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 360 σύμφωνα με το οποίο: «το βασικό κριτήριο ηχοστάθμης 
(Lb) για τον εξωτερικό θόρυβο σε περιοχές μικτές καθορίζεται συνήθως από 45dB(A)- 65dB(A)». 
Αξιολόγηση 
Εάν εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ΑΕΠΟ δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στις επιπτώσεις για το 
περιβάλλον στην περιοχή. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής 
καθότι η υπό ίδρυση μονάδα επεξεργασίας σχιστολιθικών υλικών από αυτοκινούμενα μηχανήματα 
έργου, σπαστηροτριβείο και κόσκινο δεν φαίνεται από τους κύριους πολεοδομικούς ιστούς, και από 
κανένα χώρο ανθρώπινης δραστηριότητας.  
Βάσει αυτών οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξεταζόμενη στην παρούσα δραστηριότητα, 
αναμένονται αδιάφορες. 
Οι επιπτώσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά ως προς τις επιπτώσεις του αδειοδοτημένου 
έργου. 
 
Πρόγραμμα παρακολούθησης της αιτούμενης τροποποίησης 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων που προτείνεται αποτελείται από τα ακόλουθα: 
Αέριοι ρύποι 
Τακτικές μετρήσεις 
Η Μελέτη Μετρήσεων Σκόνης  ΡΜ 10 στην ατμόσφαιρα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με 
πιστοποιημένη μέθοδο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12341, με πιστοποιημένο δειγματολήπτη, από 
διαπιστευμένη εταιρεία. Τα όργανα μετρήσεων (δειγματολήπτες) πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά 
βαθμονόμησης σε ισχύ και όλος ο εξοπλισμός μετρήσεων να είναι εγκεκριμένος αναγνωρισμένων 
κατασκευαστών βάσει των σχετικών διεθνών προτύπων και οδηγιών. Η μέτρηση αιωρουμένων 
σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα καθορίζεται από το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ12341  και 
πρέπει να είναι 24 ώρες ανά ημέρα (1440 λεπτά ημερησίως) ώστε να καλύπτεται η απαίτηση της 
νομοθεσίας για μετρήσεις 24 ωρών.  
Η μεθοδολογία για την εκτίμηση της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης στο περιβάλλον πρέπει να 
γίνεται με πιστοποιημένη μέτρηση ακριβείας. Με τη μεθοδολογία αυτή μπορεί κανείς να έχει πλήρη 
αποτύπωση των χρονικών μεταβολών της ρύπανσης και μία πολύ καλή χαρτογράφηση των επιπέδων 
ρύπανσης μίας περιοχής. Δεν είναι απαραίτητο η εταιρεία να διαθέτει εξοπλισμό μετρήσεων και 
ανάλογο προσωπικό ώστε να πραγματοποιεί τις μετρήσεις, αλλά δύναται να τις αναθέτει σε 
ειδικευμένη εταιρεία.  
Η εταιρεία μετρήσεων πρέπει να διαθέτει διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17025 από το  Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης για μετρήσεις απαερίων εκπομπών σταθερών πηγών και μετρήσεις εξωτερικού 
περιβάλλοντος και χώρων εργασίας κατά CEN/TS 15675. 
  Όλες οι μετρήσεις πρέπει να είναι διάρκειας 24 ωρών ημερησίως και για τουλάχιστον 5 ημέρες 
ετήσια, και καμία ημερήσια μέτρηση ούτε ο μέσος όρος αυτών δεν πρέπει να είναι πάνω από το 
θεσμοθετημένο όριο των 50 μg/m3 για μετρήσεις 24 ωρών ημερήσια, ώστε να μη διαπιστωθεί 
υπέρβαση ορίων όσον αφορά την έκλυση σκόνης. Επίσης οι μέσοι όροι των μετρήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το θεσμοθετημένο όριο των 40 μg/m3 για μετρήσεις 24 ωρών ημερήσια. 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Ρύπος Ανώτερο όριο εκτίμησης Οριακή τιμή Σύμφωνα με: 

Σωματίδια ΑΣ10 

στην ατμόσφαιρα  

70% της 24ωρης 
ΟΤ 

(35 υπερβάσεις 
ετησίως) 

35 μg/m3 
24ωρη:   50 

μg/m3 
Η.Π.14122/549/Ε.103 

70% της ετήσιας 
ΟΤ 

28 μg/m3 
Ετήσια:  40 

μg/m3 

 
-Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας: 
Υγρά απόβλητα δεν θα παράγονται από την παραγωγική διαδικασία στην μονάδα επεξεργασίας 
αδρανών. Νερό χρησιμοποιείται μόνο για τη διαβροχή για τη συγκράτηση της σκόνης. Τα ολίγα ύδατα 
για την διαβροχή δεν συνιστούν υγρά απόβλητα.  
  Σημειώνεται ότι, οι επισκευές και η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται εκτός 
του λατομείου. Για τη συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από τον εξοπλισμό αυτό, θα 
χρησιμοποιούνται μεταλλικές σκάφες, οι οποίες θα τοποθετούνται κάτω από το μηχάνημα για τη 
συλλογή των αποβλήτων και στη συνέχεια με φορητές αντλίες θα γίνεται μετάγγιση αυτών σε ειδικά 
βαρέλια.  
   Τονίζεται, ότι τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) του εξοπλισμού, καθώς 
επίσης και τα επεξεργασμένα απόβλητα ελαίων από τις διαρροές, θα συλλέγονται και θα 
αποθηκεύονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 
εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 
     Η τροφοδοσία με καύσιμα των φορτηγών, του εκσκαφέα (τσάπα), του φορτωτή και των γεννητριών 
θα γίνεται καθημερινά από το αδειοδοτημένο ιδιωτικό πρατήριο καυσίμων της εντός του λατομείου 
που θα παρέχει το πετρέλαιο των κινητών μηχανημάτων που θα εργάζονται στον οριοθετημένο χώρο 
του λατομείου. 
 
-Στερεά απόβλητα: 
Τα αστικά απόβλητα, απορρίμματα, κλπ. που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης θα 
συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα 
της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου ή η αποκομιδή τους θα γίνεται σε εγκεκριμένους 
χώρους αποκομιδής με ευθύνη των υπευθύνων της επιχείρησης. 
-Στερεά (μη τοξικά) απόβλητα: 
Η διάθεση των στερεών (μη τοξικών) αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 69728/824/96 
(ΦΕΚ 358BV17-5-1996). 
-Ανακύκλωση και διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων: 
Εφ' όσον από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης προκύπτουν ανακυκλώσιμα στερεά, 
υπολείμματα, κλπ. ή η επιχείρηση προβαίνει σε διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α76-8-2001), υποχρεούται να οργανώσει σύστημα 
ή να συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών αυτών και των άλλων 
προϊόντων που αφορούν τη δραστηριότητά της. 
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-Μετρήσεις θορύβου 
Η μεθοδολογία των μετρήσεων για τον περιβαλλοντικό θόρυβο είναι αυτή της ισοδύναμης συνεχούς 
Α-σταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης, η οποία μετριέται σε μονάδες dB(A) με Ολοκληρωτικό 
ηχόμετρο - ηχοδοσίμετρο CASTLE ΤΥΠΟΥ Ι GA113, που διαθέτει κλίμακα μέτρησης 41 - 140 dBA. 
Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται στον εξωτερικό αέρα σε ύψος 1,5 m περίπου από την επιφάνεια 
του εδάφους και στα όρια των εγκαταστάσεων, ενώ θα  μετρώνται ταυτόχρονα θερμοκρασία και 
ατμοσφαιρική πίεση. Στη συνέχεια θα γίνεται υπολογισμός της ημερήσιας στάθμης περιβαλλοντικού 
θορύβου με βάση βραχυχρόνιες μετρήσεις κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας πηγών θορύβου. 
Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με ευθύνη  της εταιρείας και να κοινοποιούνται στην 
αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας. Σε 
περίπτωση αποκλίσεως από τα θεσμοθετημένα όρια θα πρέπει άμεσα να λαμβάνονται μέτρα 
ανάσχεσης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που θα έχουν προσδιοριστεί και να επαναλαμβάνονται 
ανά μήνα οι σχετικές με την υπέρβαση μετρήσεις. 
-Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας: 
Τα επίπεδα θορύβου και σκόνης θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α76-10-1981). Η 
σκόνη δεν θα υπερβαίνει τα 100 mg/m3 και ο θόρυβος τα 45 dB (Α) στα όρια του γηπέδου.  
 
-Απορρίψεις επικινδύνων ουσιών: 
-Χρησιμοποιημένα λιπαντικά και έλαια: 
Να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή διαρροής χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπαντικών στο 
περιβάλλον και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 15/2006 (Φ.Ε.Κ. 12/Α/03-02-2006). 
-Τοξικά-επικίνδυνα απόβλητα. 
Απαγορεύεται η χρήση τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και διαλυτών, CLOFEN, PCB's, PCT's, 
κ.α. Σημειώνεται ότι η διαχείριση τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 
72751/3054/85 (ΦΕΚ 665Β71-11-1985), ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604BV18-7-1997) και ΚΥΑ 
7589/731/00 (ΦΕΚ 514BV11-4-2000) και απαιτεί ειδική αδειοδότηση. 
Η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της ισχύουσας ΑΕΠΟ σε συνδυασμό με τους 
περιβαλλοντικούς όρους για μονάδες επεξεργασίας, εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος 
από την εξεταζόμενη στην παρούσα δραστηριότητα εγκατάστασης επεξεργασίας εντός του λατομείου. 
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8. Κωδικοποίηση      αποτελεσμάτων      και     προτάσεων      για     την ανανέωση 
και τροποποίηση ΑΕΠΟ   

Για την κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ, 
προτείνονται να συμπεριληφθούν στην Απόφαση ανανέωσης και τροποποίησης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων τα ακόλουθα: 
1) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Οι εκπομπές των αιωρουμένων σωματιδίων στους χώρους εξόρυξης, θραύσης και 
εμπλουτισμού να περιορίζονται στα όρια που θέτει ο ΚΜΛΕ (Απόφαση Υφυπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. με αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223, ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011). 
2) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις 
Δεν υπάρχουν ρυπαντικά φορτία σε αποδέκτες. 
3) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 
• Για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη ισχύει ο Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-06-2011). 
• Σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό λειτουργίας του έργου (π.χ. 
μηχανήματα εργοταξίου) ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ αριθ. 
37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ Β'286). 
Σχετικά με τον θόρυβο από την λειτουργία σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί 
ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ 
τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 
• Για όλους τους ρύπους η οδηγία 2008/50/ΕΚ 
 

δ) Τεχνικά μέτρα και έργα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 

1. Όλες οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του έργου ( δρόμοι προσπέλασης κλπ), να γίνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/11 
(ΦΕΚ 1227 Β/14-6-2011). 

2. Σε όλες τις φάσεις της εκμετάλλευσης απαγορεύεται η αναπέταξη υλικών προς τα κατώτερα υψόμετρα. 

3. Σύμφωνα με τη ΚΥΑ170225/14 (ΦΕΚ – 135 Β/27-1-2014): "Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος" και συγκεκριμένα το παράρτημα για τις εξορυκτικές δραστηριότητες να εφαρμόζεται το 
Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, που περιέχεται συνημμένο στο Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ 
που συνοδεύει την παρούσα. 
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4. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου 
που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

5. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός 
της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, 
σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και 
συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν 
αναθεωρήσεών τους. 

6. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός 
της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής 
πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς 
λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε 
θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 

7. Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός 
της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, 
κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση 
χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες 
θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. 

8. Τα μηχανήματα θραύσης - ταξινόμησης να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα 
εμποδίζει την εκπομπή σκόνης. 

9.        Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής 
της. 

10. Να πραγματοποιούνται ανά έτος μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ανέμου, και θορύβου και οι 
ελάχιστες δυνατότητές τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

α) μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου, 

β) μετρήσεις συγκεντρώσεων CO, ΝΟx, S02, ΒΤΧ (βενζολίου-τουλουολίου-ξυλενίου), TSP και ΡΜ10. 

γ) μετρήσεις ισοδύναμης συνεχούς Α-σταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης.  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, η σχετική στατιστική επεξεργασία και η διαπίστωση ενδεχόμενων 
υπερβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με ευθύνη του αναδόχου και να κοινοποιούνται στην 
αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας. Σε 
περίπτωση αποκλίσεως από τα θεσμοθετημένα όρια θα πρέπει άμεσα να λαμβάνονται μέτρα ανάσχεσης 
των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που θα έχουν προσδιοριστεί και να επαναλαμβάνονται ανά μήνα οι 
σχετικές με την υπέρβαση μετρήσεις. Εάν από τις μετρήσεις προκύψει υπέρβαση των νομοθετημένων 
ορίων, να λαμβάνονται άμεσα μέτρα ώστε να τερματισθεί η υπέρβαση, που θα διαπιστωθεί από 
επανάληψη των μετρήσεων ανά εβδομάδα, για τον επόμενο της υπέρβασης μήνα. 
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Κατά τα λοιπά να ισχύουν όλοι οι όροι που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία στον Φάκελο Ανανέωσης 
Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που συνοδεύει την παρούσα και όσα έχουν εγκριθεί όσον αφορά τη 
λειτουργία του λατομείου από τις προηγούμενες Α.Ε.Π.Ο. του έργου και τις συνοδεύουσες αυτές 
ΜΠΕ. 
-ΑΕΠΟ 24352/12-12-1997 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης 
ΑΕΠΟ 143735/1205/24-03-2006 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης -και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων 
-ΑΕΠΟ ανανέωσης και τροποποίησης Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 791/42300/π.ε.2016/31-8-
2017 
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9. Χάρτες - σχέδια - επισυναπτόμενα 

Για την εποπτικότερη παρουσίαση της παρούσας μελέτης επισυνάπτονται τα ακόλουθα 12 σχέδια: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
Σ1 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1:50.000 
Σ2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΙΓΜΕ  1:50.000 
Σ3 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1:5.000 
Σ4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1:2.000 

Σ5 ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 
ΟΡΘΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 2018 

1:2.000 

Σ6 ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 
ΥΨΟΜΕΤΡΑ 

1:2.000 

Σ7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 1:100 
Σ8 ΧΑΡΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1:2.000 
Σ9 ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΤΟΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΛΗΨΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
1:2.000 

Σ10 ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 1:2.000 
Σ11 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1:2.000 

Σ12 ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1:100 

 
Επίσης επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα: 

1. Μισθωτήριο συμβόλαιο 1997/23-10-1990 
2. Η υπ’ αριθμ. Δ8-Β/Φ6.37.1/22055/6108/01-12-2003 Παράταση Αδείας Εκμετάλλευσης  λατομείου 
βιομηχανικού ορυκτού για τον υπόψη λατομικό χώρο, έως 06-07-2018. 
3. Η 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) 
4. Η Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 13358/09-06-2006 της συμβολαιογράφου Αθηνών 
Θεώνης Καφίρη-Αθανασίου μέχρι 08-07-2015. 
5. Η ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας του θέματος με την Α.Ε.Π.Ο. 
Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 791/42300/π.ε.2016/31-8-2017 ισχύος έως 31-12-2017. Η 
εγκριθείσα 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. 
6. Η Πράξη μονομερούς παράτασης μίσθωσης 35483/23-11-2018 του συμβολαιογράφου Αθηνών 
Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου από 1-1-2018 έως 8-7-2025 έως τη συμπλήρωση 50 ετών από τη 
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συνομολόγηση της αρχικής μίσθωσης με βάση το εδάφιο γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του 
Κεφαλαίου ΙΒ’ της παραγράφου 3.3 του άρθρου 66 του Νόμου 4512 (ΦΕΚ 5Α  17-1-2018): “ 
Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν παραταθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 183 του ν. 
4001/2011 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 165) και το άρθρο 58 του ν. 4508/2017 (Α΄200), 
και έχουν συµπληρώσει διάρκεια ισχύος πλέον των σαράντα (40) ετών µπορεί να παρατείνονται 
µονοµερώς έως τη συµπλήρωση πενήντα (50) ετών από τη συνοµολόγηση της αρχικής µίσθωσης, 
περαιτέρω δε εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 45.” 
7.        ΜΕ 133.829 Ι.Χ. το αυτοκινούμενο σπαστηροτριβείο τύπου LOCOTRAK LT1213 ισχύος 
421PS ή 565KW  
8.    ΜΕ 102499 Ι.Χ. το αυτοκινούμενο κόσκινο METSO ST358 ισχύος 170PS ή 125KW  
9.      Αντίγραφο πτυχίου μελετητή 
10.    Έγγραφο Υ υποβολής έργου 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΟI ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                        
Α.Μ.Τ.Ε.Ε.43993 
Γ' ΤΑΞΕΩΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27  
   Γ' ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19 
Α.Μ. ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 14849 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Msc, ΑΠΘ 
Α.Μ.ΓΕΩΤΕΕ 2-02241 - 1994 
Γ' ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  24 
Β' ΤΑΞΕΩΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27  
Α.Μ. ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 12762 
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Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 
 

Άποψη του λατομείου από την πλατεία προς τα πάνω 

 
Άποψη συστήματος ποτίσματος 
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Άποψη συστήματος ποτίσματος 
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Άποψη αποκατάστασης μετά από διαμόρφωση λόφου στο βορειοανατολικό άκρο του λατομείου 
 

 

Άποψη μηχανημάτων επεξεργασίας 
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