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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΑΡΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Αρ. Σχεδίου 1 : Χάρτης Προσανατολισμού & Ζώνες Ευαισθησίας κλίμακα 1:200.000 

Αρ. Σχεδίου 2 : Τοπογραφικός χάρτης Ευρύτερης Περιοχής κλίμακα 1:50.000 

Αρ. Σχεδίου 3 : Γεωλογικός Χάρτης κλίμακα 1:50.000 

Αρ. Σχεδίου 4 : Κάτοψη του λατομικού χώρου & τομές αποθεμάτων κλίμακα 1:4.000 

Αρ. Σχεδίου 5 : Διατομές για τον υπολογισμό των αποθεμάτων κλίμακα 1:4.000 

Αρ. Σχεδίου 6 : Τελική μορφή της εκσκαφής σε κάτοψη κλίμακα 1:4.000 

Αρ. Σχεδίου 7 : Ενδεικτική διατομή χώρος πριν και μετά την επέμβαση κλίμακα 1:3.000 

Αρ. Σχεδίου 8 : Τομή τελικών βαθμίδων κλίμακα 1:100 

Αρ. Σχεδίου 9 : Διάγραμμα ροής  

Αρ. Σχεδίου 10 : Τελική μορφή της αποκατάστασης σε κάτοψη κλίμακα 1:4.000 

Αρ. Σχεδίου 11 : Τελική μορφή της αποκατάστασης σε τομή κλίμακα 1:3.000 

Αρ. Σχεδίου 12 :Χάρτης ορίων περιοχής NATURA (Google) κλίμακα 1:3.000 

Αρ. Σχεδίου 13 : Θέσεις λήψης φωτογραφιών κλίμακα 1:5.000 

- Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακα 1:2.500 

- Κάτοψη-όψεις Συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος κλίμακα 1:50 

- Κάτοψη-Τομή Συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος κλίμακα 1:150 

- Διάγραμμα κάλυψης χώρου σκυροδέματος  

- Διάγραμμα κάλυψης χώρου ασφαλτομίγματος 

- Φωτογραφίες 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:   

 ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

1. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών (συμβόλαιο μίσθωσης 20224 – 

Ημ.Λήξης: 09-04-2024) 

2. ΚΥΑ έγκρισης Π.Ο. (ΚΥΑ 125194/2844/21-09-2009 Υπ.Περιβάλλοντος) 

3. Άδεια λειτουργίας σπαστηροτριβείου αδρανών υλικών (ΔΑ/Φ.14855/2841/12-10-

2010 – Ημ.Λήξης: Ακολουθεί την άδεια εκμετάλλευσης του λατομείου γιατί βρίσκεται 

εντός του λατομικού χώρου.) 

4. Χορήγηση αδείας χρήσης νερού από γεώτρηση (Αρ.Πρώτ.:2382/222863/12-

28/06/2019 Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας – Ημ.Λήξης: 22-12-2022) 

 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. Άδεια λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκυροδέματος (ΔΒ/Φ.141283/359/19-05-

2005 Νομάρχη Λάρισας – Αορίστου διάρκειας). 

2. Έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων (Αρ.Πρωτ.:6100/18-11-2003) 

 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

1. Άδεια εγκατάστασης μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος 

(ΔΒ/Φ.1411627/1566/23-11-2017 – Ημ.Λήξης:23-11-2020). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓH 

1.1. ΤIΤΛΟΣ EΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 

Πρόκειται για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «από την 

εκμετάλλευση Λατομείου Αδρανών Υλικών & Συνοδών Έργων» στη θέση 

«ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δήμου Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας που βρίσκεται εντός 

της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων όπως αυτή 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΒ/ΦΛΠ/1844/25-9-1997 απόφαση του νομάρχη 

Λάρισας (ΦΕΚ 905/Β/14-10-97). 

Ως συνοδά του κυρίως έργου έργα αποτελούν: 

 το συγκρότημα επεξεργασίας των αδρανών υλικών (εντός του 

λατομικού χώρου) 

 το συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος 

 το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

 χώρος απόθεσης αδρανών υλικών 

 χώρος γραφεία-γεώτρηση 

Όλα τα παραπάνω ανήκουν στην εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» 

και βρίσκονται σε γειτονικούς προς το λατομείο ιδιόκτητους χώρους. 

 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» εκμεταλλεύεται το Δημόσιο 

λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ», Δήμου 

Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής, από το 

1984 με διάφορες ανανεώσιμες άδειες εκμετάλλευσης-συμβόλαια μίσθωσης και 

συγκεκριμένα: 

 Το λατομείο λειτουργεί από το 1984 με την υπ’ αριθμ.6479/242/10-04-

1984 άδεια εκμετάλλευσης 10ετούς διάρκειας. 
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 Το 1994 ζητείται η ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης και δίνεται άδεια 

εκμετάλλευσης μέχρι την 10-04-96 με το υπ’αριθμ.56723/27-09-1994 

συμβόλαιο μίσθωσης. 

 Με το υπ’αριθμ.57473/12-06-1996 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για τρία χρόνια μέχρι την 10-04-1999. 

 Με το υπ’αριθμ.3984/01-10-1999 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για 5 χρόνια μέχρι την 10-04-2004. 

 Με το υπ’αριθμ.7408/07-04-2004 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για 5 χρόνια  μέχρι την 10-04-2009. 

 Με το υπ’αριθμ.16321/25-11-2009 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για 5 χρόνια  μέχρι την 10-04-2014. 

 Με την υπ’αριθμ.140/10593/19-03-2014 παράταση αδείας 

εκμετάλλευσης-διαπιστωτική πράξη  παρατείνεται η άδεια εκμετάλλευσης 

μέχρι την 31-12-2015. 

 Με το υπ’αριθμ.19214/15-02-2016 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης μέχρι την 31-12-2017. 

 Με την υπ’αριθμ.20224/24-05-2018 παράταση μίσθωσης λατομείου 

παρατείνεται η άδεια εκμετάλλευσης μέχρι την 09-04-2024. 

Η συνολική έκταση του δημόσιου λατομικού χώρου ανέρχεται σε 195.899,00 

m², οι συντεταγμένες του οποίου εμφανίζονται αναλυτικά στα παρακάτω 

κεφάλαια.  

Για τη έκδοση των παραπάνω αδειών εκμετάλλευσης εγκρίθηκαν οι παρακάτω 

ΑΕΠΟ: 

1. Η Υπ’αρίθμ.37743/94/17-03-1995 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΒΕΤ ισχύος 

μέχρι 31-12-1996. 

2. Η Υπ’αρίθμ.65455/03-09-1999 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ισχύος μέχρι 31-12-2006. 

3. Η Υπ’αρίθμ.94641/11-10-2001 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ισχύος μέχρι 31-12-2008. 
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4. Η Υπ’αρίθμ.125194/2844/21-09-2009 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ–

ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ισχύος μέχρι 21-09-2019. 

Σε όλες τις ΑΕΠΟ, περιλαμβάνονται και τα συνοδά-βοηθητικά έργα, 

συγκρότημα θραύσης-ταξινόμησης 1.675,00HP που βρίσκεται εγκατεστημένο 

εντός του λατομικού χώρου για τις ανάγκες επεξεργασίας των αδρανών υλικών 

όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.  

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» σε γειτονικό προς τον δημόσιο 

λατομικό χώρο έχει στην ιδιοκτησία της πεδινή έκταση αρκετών στρεμμάτων και 

διαθέτει: 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος η οποία λειτουργεί σύμφωνα 

με την υπ’αρίθμ.ΔΒ/Φ.14.1283/359/19-05-2005 Απόφαση Νομάρχη 

Λάρισας αορίστου διάρκειας. Για την λειτουργία της μονάδος 

χορηγήθηκε η υπ’αρίθμ. 2228/06-05-20015 άδεια διάθεσης υγρών 

αποβλήτων υπεδαφίως. 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος για την οποία εκδόθηκε η 

υπ’αρίθμ.ΔΑ/Φ.14/1627/1526/23-11-2017 άδεια εγκατάστασης 

τριετούς διάρκειας. Η μονάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 

εγκατάστασης προκειμένου να αποκτήσει άδεια λειτουργίας εντός του 

2019.  

 Ιδιόκτητο χώρο απόθεσης υλικών εμβαδού 21.318m2 που βρίσκεται 

μεταξύ των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και μονάδας 

ασφαλτομίγματος. Στο χώρο αυτόν αποτίθενται τα αδρανή υλικά που 

προορίζονται για την τροφοδοσία των δύο παραπάνω μονάδων. Στην 

άκρη αυτού του χώρου βρίσκεται και στέγαστρο για τις ανάγκες των 

όλων των μονάδων.  

 Ιδιόκτητο χώρο όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας καθώς και 

γεώτρηση η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την αδεία χρήσης νερού από 
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γεώτρηση (Αρ.Πρώτ.:2382/222863/12-28/06/2019 Δ/νση Υδάτων 

Θεσσαλίας). 

 

 (Όλες οι προαναφερόμενες άδειες και οι εγκρίσεις επισυνάπτονται στο 

Παράρτημα). 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την ευκαιρία της ανανέωσης των Π.Ο. 

του λατομείου αδρανών υλικών όλες οι συναφείς δραστηριότητες που ανήκουν 

στην ίδια εταιρία και βρίσκονται σε γειτονικούς προς το λατομείο χώρους θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν σ μία κοινή ΑΕΠΟ.  Για τον λόγο αυτό συντάσσεται η 

παρούσα ΜΠΕ με σκοπό την ανανέωση-έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του 

λατομείου αδρανών υλικών (κυρίως έργο) και των συνοδών έργων. 

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την λειτουργία του λατομείου και των συνοδών δραστηριοτήτων, 

ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο ή και να μηδενιστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.   

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τον τρόπο εκμετάλλευσης και 

τους τρόπους παρέμβασης που προτείνονται αναμένεται ότι θα υπάρξει η 

μεγαλύτερη δυνατή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάσταση του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λατομείο 

βρίσκεται εντός εγκεκριμένης λατομικής περιοχής και συνεπώς δεν υπάρχουν 

απαγορευτικοί ή άλλοι λόγοι για την λειτουργία του.  

Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάχθηκε κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό της εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» που έχει το 

νόμιμο δικαίωμα και είναι ιδιοκτήτης των χώρων.  
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1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1.3.1. ΘΕΣΗ 

Ο λατομικός χώρος καθώς και οι γειτονικοί χώροι όπου είναι εγκατεστημένες 

οι συναφείς δραστηριότητες (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος) βρίσκονται σε απόσταση 6χλμ. περίπου δυτικά της 

πόλης των Φαρσάλων στην θέση «Συκιά Τραγοβούνι». Διοικητικά η περιοχή 

υπάγεται στο Δήμο Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας. 

 
Στην ευρύτερη περιοχή του λατομικού χώρου βρίσκονται : 

 Σε απόσταση 200μ. η επαρχιακή οδός Φαρσάλων – Σταυρού  

 ΒΑ του λατομικού χώρου και σε απόσταση 2 χλμ. βρίσκεται η παλιά 

Ε.Ο. Λάρισα -  Αθήνα, 

 ΝΔ του λατομικού χώρου, βρίσκεται το λατομείο αδρανών υλικών της 

εταιρείας «ΑΡΣΗ Α.Ε.» εντός εγκεκριμένου λατομικού χώρου. 

 Σε ιδιόκτητη έκταση η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

«ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ»  

 

1.3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ιδιοκτησιακά ο χώρος του λατομείου ανήκει στο Δημόσιο, βρίσκεται εντός της 

εγκεκριμένης λατομικής περιοχής Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων και εκμισθώνεται από 

την επιχείρηση και ελήφθη σχετική άδεια εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών 

υλικών από το 1984 όπως προαναφέρθηκε. Εντός του λατομικού χώρου 

λειτουργεί και το συγκρότημα θραύσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών 

που παράγονται από το λατομείο σύμφωνα με την 

υπ’άριθμ.:ΔΑ/Φ.14.855/2841/12-10-2010 απόφαση Νομάρχη Λάρισας (σύμφωνα 

με την τελευταία νομοθεσία το συγκρότημα επεξεργασίας των αδρανών υλικών 

που εξυπηρετεί μόνο το λατομείο αδρανών υλικών, η άδεια λειτουργίας ακολουθεί 

την άδεια εκμετάλλευσης του λατομείου).  
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Όσον αφορά τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι μονάδες παραγωγής 

ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος, χώρος απόθεσης υλικών , χώρος γραφείων-

γεώτρησης ιδιοκτησιακά ανήκουν στην εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Α.Ε.».  

 Η μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος λειτουργεί σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ.:ΔΒ/Φ.14.1283/359/19-05-2005 Απόφαση Νομάρχη Λάρισας αορίστου 

διάρκειας, σε έκταση 4.323,00m2 σε ιδιόκτητη έκταση. 

Η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος σε ιδιόκτητη έκταση 18.933,00m2. 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ.:ΔΑ/Φ.14/1627/1526/23-11-2017 άδεια εγκατάστασης τριετούς 

διάρκειας. Η μονάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης προκειμένου 

να αποκτήσει άδεια λειτουργίας εντός του 2019-αρχές 2020.  

Η χρήση του νερού της γεώτρησης επιτρέπεται με την αδεία χρήσης νερού 

από γεώτρηση από την Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας (Αρ.Πρώτ.:2382/222863/12-

28/06/2019). 

 Διοικητικά ο χώρος ανήκει στο Δ. Φαρσάλων, δασοπολιτικά στο Δασαρχείο 

Φαρσάλων και Δ/νση Δασών Λάρισας και οικονομικά στο Δημόσιο Ταμείο και 

Δ.Ο.Υ Φαρσάλων, νομικά στις δικαστικές αρχές της Λάρισας. 

 

 

1.3.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1.3.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η θέση του λατομικού χώρου καθώς και η μορφολογία αυτής και της 

ευρύτερης περιοχής απεικονίζονται στον χάρτη προσανατολισμού 1:200.000, στο 

τοπογραφικό διάγραμμα 1:2.500. 

Τα ακριβή όρια της λατομικής έκτασης ορίζονται από τα διαδοχικά σημεία 2’, 

3’, 4’, 5’, 6’, 7’,………., 17’’, 3,2  με τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες 
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εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (ΚΦΧ  ΦΑΡΣΑΛΑ  1:100.000  

L= 39ο 15΄ M=-1ο 15΄ ) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ  

ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΦΧ  ΦΑΡΣΑΛΑ  1:100.000  L= 39ο 15΄ M=-1ο 15΄ 

ΣΗΜΕΙΟ 
HATT ΕΓΣΑ 87 

Χ Υ Χ Υ 

2’ -13.700,09 4.801,79 354069,520 4350480,426 

3’ -13.563,00 4.770,00 354206.033 4350446.317 

4’ -13.486,00 4.754,00 354300.735 4350428.709 

5’ -13.440,00 4.745,00 354328.575 4350419.236 

6’ -13.374,00 4.721,00 354394.149 4350394.122 

7’ -13.327,00 4.693,00 354440.661 4350365.332 

8’ -13.298,00 4.630,00 354468.584 4350301.857 

9’ -13.284,00 4.587,00 354481.850 4350258.639 

10’ -13.274,00 4.525,00 354490.795 4350196.478 

11’ -13.257,00 4.488,00 354507.163 4350159.200 

12’ -13.227,00 4.441,00 354536.357 4350111.703 

13’ -13.220,00 4.385,00 354542.405 4350055.600 

14’ -13.218,00 4.336,00 354543.573 4350006.579 

15’ -13.213,00 4.255,00 354547.197 4349925.516 

16’ -13.198,00 4.094,00 354559.461 4349764.306 

17’ -13.169,00 4.072,00 354588.079 4349741.820 

17’’ -13.165,36 4.069,27 354591,672 4349739,028 

3 -13.050,00 4.300,00 354710.915 4349967.737 

2 -12.978,00 4.887,00 354792.857 4350553.354 

2’ -13.700,09 4.801,79 354069,520 4350480,426 

Ε 2’,3’,4’,5’,6’,7’,8’,9’,10’,11’,12’,13’,14’,15’,16’,17’,17’’,3,2,2’ = 195.899,00m2  
 

Η συνολική έκταση του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 195.899,00m2. 

Πρόκειται για λοφώδη δημόσια έκταση με κλίσεις που κυμαίνονται από 15-

40%.Ο λατομικός χώρος αποτελεί τμήμα λοφώδους έκτασης κατά το πλείστον 

βραχώδης που καλύπτεται από αραιά ποώδη βλάστηση από αγροστώδη και 

ψυχανθή, με θάμνους νανώδους κυρίως μορφής (πρίνου) με ποσοστό κάλυψης 

κάτω του 20%. 
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1.3.3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Ο χώρος όπου έχει εγκατασταθεί το συγκρότημα παραγωγής 

ασφαλτομίγματος ανήκει στην εταιρία και βρίσκεται σε γειτονική προς το 

λατομείο έκταση όπως εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε 

κλίμακα 1:2500. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚ.ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

(ΕΓΣΑ 87) 

α/α Χ Υ 

Α 354871.172   4350667.592 

Β 355092.048 4350578.947 

Γ 355081.470 4350552.590 

Δ 355062.475 4350505.260 

Ε 354841.599 4350593.905 

Ζ 354860.594 4350641.235 

Α 354871.172 4350667.592 

Ε Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α = 18.933,00 m2  
 

1.3.3.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Ο χώρος όπου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το συγκρότημα παραγωγής 

σκυροδέματος ανήκει στην εταιρία και βρίσκεται σε γειτονική προς το λατομείο 

έκταση όπως εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 

1:2500. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚ.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

(ΕΓΣΑ 87) 

α/α Χ Υ 

Η 354799.139 4350488.107 

Θ 354866.886 4350460.918 

Ι 354847.080 4350409.676 

Κ 354829.257 4350412.488 

Λ 354776.791 4350432.424 

Η 354799.139 4350488.107 

Ε Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Η =4.323,00  m2  
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1.3.3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Στο χώρο αυτόν αποτίθενται τα αδρανή υλικά που είναι αναγκαία φια την 

λειτουργία των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και παραγωγής 

ασφαλτομίγματος όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

1:2.500. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΓΣΑ 87) 

α/α Χ Υ 

Μ 354852.966 4350466.504 

Ν 354895.426 4350572.302 

Ξ 355027.209 4350519.413 

Ο 354975.065 4350389.486 

Ι 354847.080 4350409.676 

Θ 354866.886 4350460.918 

Μ 354852.966 4350466.504 

Ε Μ,Ν,Ξ,Ο,Ι,Θ,Μ =21.318,00  m2  
 

 

1.3.3.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Ο χώρος όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας καθώς και η γεώτρηση η 

οποία λειτουργεί σύμφωνα με την αδεία χρήσης νερού από γεώτρηση 

(Αρ.Πρώτ.:2382/222863/12-28/06/2019 Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας), 

εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1:2.500. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΕΓΣΑ 87) 

α/α Χ Υ 

2 354792.857 4350553.354 

P 354817.086 4350555.797 

Π 354780.075 4350462.008 

2 354792.857 4350553.354 

Ε 2,Π,Ρ,2 =1.090,98  m2  
 

 

Διοικητικά όλες οι παραπάνω εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο Φαρσάλων. 
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1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για να γίνει η κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας «Λατομείο Αδρανών 

Υλικών & Συνοδών Έργων» ελήφθησαν υπόψη:  

1. O N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209A’/2011) 

2. Η Κ.Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β’/2016)  

3. Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439Β/2018) 

4. Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β’/2012) σε ότι αφορά 

την όχληση  

Περιβαλλοντολογικά το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. 

ΟΜΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑΚΟΔ ΟΧΛΗΣΗ 

ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ 

5η  ΕΞΟΡΥΞΗ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Α2 «εξόρυξη 
αδρανών υλικών 

β εντός 
λατομικής 
περιοχής 

μικρότερη από 
250στρ.» 

08.11.11  

 
ΜΕΣΗ 

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

9η 87 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Α2 –  
> 300 ΤΝ/ΗΜΕΡΑ  

23.99.13  

 
ΜΕΣΗ 

9η 125 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Α2 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) 23.63.10 ΜΕΣΗ 

  ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

   

  ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

   

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, §5 του Ν. 4014/ΦΕΚ 209/21.09.2011, «Έργο ή 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, 

κατατάσσεται στην υποκατηγορία του έργου ή δραστηριότητας με τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη 

υποκατηγορία». Σύμφωνα με την Υ.Α.2307/2018 το έργο κατατάσσεται στην 

κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 και ως προς την κατηγορία όχλησης, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ αρ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/04.04.2012) υπάγεται στην μέση 

όχληση. 
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1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται σήμερα το λατομείο αδρανών υλικών καθώς 

και τις λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (μονάδα παραγωγής 

ασφαλτομίγματος & μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) είναι η εταιρεία με τα 

παρακάτω στοιχεία :  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                     :     ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ.ΝΣΗ        :     6Ο χλμ ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΤΟΠΟΣ                          :     ΦΑΡΣΑΛΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                     :     24910-26700 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ         :     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΣΤΥΝ.ΤΜΗΜΑ    :     ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παραγωγή φυσικών και θραυστών αδρανών 

υλικών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διατίθενται για τις ανάγκες της 

μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και της μονάδας παραγωγής ετοίμου 

σκυροδέματος της εταιρίας ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην ελεύθερη αγορά της 

περιοχή των Φαρσάλων για οικοδομικές δραστηριότητες, οδοποιία, κλπ. καθώς 

και για τις ανάγκες των έργων που την κατασκευή τους αναλαμβάνει η ίδια η 

επιχείρηση.  

 

 

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Η 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Δημολιός Γεώργιος: Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

     Μελετητής Περιβαλλοντικών Μελετών 

                     Α.Μ 14220 Κατ. 27, τάξη Γ - Ημερομηνία Λήξης: 03-08-2026 

 

 

 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 20 

 

2. ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1. ΤΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Λατομείο Αδρανών υλικών 

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» εκμεταλλεύεται το Δημόσιο 

λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ», Δήμου 

Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής Αγ. 

Γεώργιος Φαρσάλων, και εκμισθώνεται από την επιχείρηση και ανανεώνεται 

σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία η άδεια εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών 

υλικών από το 1984. Η συνολική έκταση του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 

195.899,00m2.  

Ιδιοκτησιακά ο χώρος του λατομείου ανήκει στο Δημόσιο, βρίσκεται εντός της 

εγκεκριμένης λατομικής περιοχής όπως προαναφέρθηκε.  

Παρακάτω δίνονται οι συντεταγμένες του λατομικού χώρου των 195,899στρ., 

όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:2.500. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ  

ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΦΧ  ΦΑΡΣΑΛΑ  1:100.000  L= 39ο 15΄ M=-1ο 15΄ 

ΣΗΜΕΙΟ 
HATT ΕΓΣΑ 87 

Χ Υ Χ Υ 

2’ -13.700,09 4.801,79 354069,520 4350480,426 

3’ -13.563,00 4.770,00 354206.033 4350446.317 

4’ -13.486,00 4.754,00 354300.735 4350428.709 

5’ -13.440,00 4.745,00 354328.575 4350419.236 

6’ -13.374,00 4.721,00 354394.149 4350394.122 

7’ -13.327,00 4.693,00 354440.661 4350365.332 

8’ -13.298,00 4.630,00 354468.584 4350301.857 

9’ -13.284,00 4.587,00 354481.850 4350258.639 

10’ -13.274,00 4.525,00 354490.795 4350196.478 

11’ -13.257,00 4.488,00 354507.163 4350159.200 

12’ -13.227,00 4.441,00 354536.357 4350111.703 

13’ -13.220,00 4.385,00 354542.405 4350055.600 

14’ -13.218,00 4.336,00 354543.573 4350006.579 

15’ -13.213,00 4.255,00 354547.197 4349925.516 

16’ -13.198,00 4.094,00 354559.461 4349764.306 

17’ -13.169,00 4.072,00 354588.079 4349741.820 
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17’’ -13.165,36 4.069,27 354591,672 4349739,028 

3 -13.050,00 4.300,00 354710.915 4349967.737 

2 -12.978,00 4.887,00 354792.857 4350553.354 

2’ -13.700,09 4.801,79 354069,520 4350480,426 
 

Ε 2’,3’,4’,5’,6’,7’,8’,9’,10’,11’,12’,13’,14’,15’,16’,17’,17’’,3,2,2’ = 195.899,00m2  
 

Εντός του λατομικού χώρου για τις ανάγκες επεξεργασίας των αδρανών 

υλικών βρίσκεται και το συγκρότημα θραύσης-επεξεργασίας αδρανών υλικών 

συνολικής ισχύος 1.675,00HP. 

Η μέση ετήσια παραγωγική ικανότητα του συγκροτήματος ανέρχεται σε 

250.000m3 εφόσον οι συνθήκες τις αγοράς το επιτρέπουν και αρχικά 

κατανέμεται ως εξής: 

ΥΛΙΚΟ % ΠΑΡΑΓΩΓΗ (m3) 

Άμμος 40 100.000 

Γαρμπίλι 20 50.000 

Σκύρα 25 62.500 

3Α 15 37.500 

ΣΥΝΟΛΟ 100 250.000 

 

Το ποσοστό παραγωγής του κάθε διαβαθμισμένου υλικού καθώς και η 

οργάνωση της παραγωγής καθορίζονται ανάλογα με τη ζήτηση και 

τροποποιούνται αναλόγως.. 

 

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Επίσης, η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» σε γειτονικό προς τον 

δημόσιο λατομικό χώρο έχει στην ιδιοκτησία της πεδινή έκταση στην οποία είναι 

εγκατεστημένη η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος για την οποία εκδόθηκε η 

υπ’αρίθμ.ΔΑ/Φ.14/1627/1526/23-11-2017 άδεια εγκατάστασης τριετούς 

διάρκειας. Η μονάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης προκειμένου 

να αποκτήσει άδεια λειτουργίας εντός του 2019.  
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Παρακάτω δίνονται οι συντεταγμένες της εγκατάστασης συγκροτήματος 

ασφαλτομίγματος έκτασης  18.933,00m2,  όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα 1:2.500 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚ.ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

(ΕΓΣΑ 87) 

α/α Χ Υ 

Α 354871.172   4350667.592 

Β 355092.048 4350578.947 

Γ 355081.470 4350552.590 

Δ 355062.475 4350505.260 

Ε 354841.599 4350593.905 

Ζ 354860.594 4350641.235 

Α 354871.172 4350667.592 

 

Ε Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α = 18.933,00 m2  
 

Αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος 

με συνολική κινητήρια ισχύ 661,55HP και δυναμικότητα 120 τόνους/ώρα 

ασφαλτομίγματος. 

Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ασφαλτομίγματος 

είναι: 

 Αδρανή υλικά (άμμος, ψηφίδα, χονδρόκοκκο γαρμπίλι) 

 Υγρή άσφαλτος 

Το παραγόμενο προϊόν θα είναι μετά από επεξεργασία ασφαλτόμιγμα. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η ανάμειξη των «ψημένων» αδρανών υλικών με 

υγρή άσφαλτο εντός ενός αναμικτήρα που δίνει μια πλήρη ανάμειξη-

ομογενοποίηση των αδρανών υλικών με την άσφαλτο και καταυτόν τον τρόπο 

παράγεται το ασφαλτόμιγμα. 

Η βασική ενέργεια για την κίνηση της εγκατάστασης είναι η ηλεκτρική 

ενέργεια ενώ για την λειτουργία του καυστήρα του φούρνου ξήρανσης των 
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αδρανών υλικών θα χρησιμοποιηθεί μαζούτ καθώς και πετρέλαιο θέρμανσης για 

την θέρμανση των δεξαμενών ασφάλτου. 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Τέλος, επίσης σε ιδιόκτητη έκταση,  γειτονική προς τον δημόσιο λατομικό 

χώρο, η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» λειτουργεί μονάδα 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ.ΔΒ/Φ.14.1283/359/19-05-2005 Απόφαση Νομάρχη Λάρισας αορίστου 

διάρκειας. Για την λειτουργία της μονάδος χορηγήθηκε η υπ΄αρίθμ.:2228/06-

05-20015 άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων υπεδαφίως. 

Παρακάτω δίνονται οι συντεταγμένες της εγκατάστασης συγκροτήματος 

σκυροδέματος έκτασης 4.323,00m2 όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 

1:2.500. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚ.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

(ΕΓΣΑ 87) 

α/α Χ Υ 

Η 354799.139 4350488.107 

Θ 354866.886 4350460.918 

Ι 354847.080 4350409.676 

Κ 354829.257 4350412.488 

Λ 354776.791 4350432.424 

Η 354799.139 4350488.107 
 

Ε Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Η =4.323,00  m2  
 

Η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδος υπολογίζεται  σε 40m3/h έτοιμου 

σκυροδέματος. Η συνολική ισχύς της μονάδος υπολογίζεται σε 148,00 HP. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος είναι: 

 Άµµος  

 Γαρµπίλι  

 Χαλίκι  
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 Τσιµέντο  

 Νερό 

Οι παραπάνω πρώτες ύλες αποθηκεύονται στο χώρο όπου βρίσκεται 

εγκατεστημένη η μονάδα σκυροδέματος.  

Το παραγόμενο προϊόν είναι το έτοιμο σκυρόδεμα. Ανάλογα µε την επιθυμητή  

κατηγορία του ετοίμου σκυροδέματος, (C 8/10, C 16/20, C20/25 κλπ, σύμφωνα 

µε τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος), οι παραπάνω πρώτες ύλες 

χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη μεταξύ τους αναλογία. 

Διοικητικά οι παραπάνω χώροι της περιοχής μελέτης ανήκουν στο Δ. 

Φαρσάλων, δασοπολιτικά στο Δασαρχείο Φαρσάλων και Δ/νση Δασών Λάρισας 

και οικονομικά στο Δημόσιο Ταμείο και Δ.Ο.Υ Φαρσάλων, νομικά στις δικαστικές 

αρχές της Λάρισας. 

 

2.2. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στα παραπάνω κεφάλαια η θέση του λατομείου 

αδρανών υλικών και των συναφών δραστηριοτήτων βρίσκεται στο 6οχλμ της 

επαρχιακής οδού Φαρσάλων-Σταυρού. 

Το λατομείο αδρανών υλικών βρίσκεται εντός εγκεκριμένης λατομικής 

περιοχής και κατά συνέπεια βρίσκεται σε αποστάσεις που δεν επηρεάζουν τη 

γύρω περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφείς δραστηριότητες. 

Η απόσταση των παραπάνω χώρων είναι πολύ μακριά από οικισμούς, 

εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας.  
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2.3. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Λατομείο αδρανών υλικών 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Σκόνη 

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ένα λατομείο αδρανών υλικών είναι η 

παραγόμενη σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: 

1. Σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας 

2. Σκόνη που προέρχεται από την θραύση και την λιοτρίβηση των 

πετρωμάτων 

3. Σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από την σχετική 

νομοθεσία, εκτιμάται ότι η συγκέντρωση της σκόνης είναι σημαντικά χαμηλότερη 

της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής των 5 mg/m3 που ορίζεται και επομένως 

λαμβάνοντας υπόψη και τις αποστάσεις των κοντινότερων οικισμών από την 

δραστηριότητα δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Παρόλα αυτά στον περιβάλλοντα εναέριο χώρο περιμετρικά της 

έκτασης θα υπάρχει μια σχετική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας που σε κάθε 

περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής των 

5mg/m3. 
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 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος τα πιθανά 

παραγόμενα απόβλητα θα είναι: 

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Καυσαέρια – καπνός 

Αέρια απόβλητα δημιουργούνται κατά την καύση του μαζούτ (λειτουργία του 

φούρνου) και του ντίζελ (λειτουργία δεξαμενές ασφάλτου). Τα καυσαέρια αυτά θα 

είναι σχετικά περιορισμένα και θα διαχέονται στην ατμόσφαιρα με κατάλληλες 

υψηλές καπνοδόχους. Στην καπνοδόχο καύσης του μαζούτ έχει εγκατασταθεί 

κυκλώνας για την κατακράτηση του κυρίως όγκου των αιωρούμενων στερεών. 

 Σκόνη  

Η δημιουργία σκόνης κατά την παραγωγική διαδικασία μπορεί να προέλθει 

από:   

1. την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς μέσα στην μονάδα 

2. την εκφόρτωση των αδρανών υλικών από τα φορτηγά μεταφοράς  

3. την φόρτωση των αδρανών υλικών στις χοάνες τροφοδοσίας 

4. κατά τη μεταφορά μέσω ταινιών των αδρανών υλικών στον 

αναμικτήρα 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος αναμένεται 

να  υπάρξουν τα παρακάτω : 

Α. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Σκόνη  

Η κυριότερη πηγή δημιουργίας αέριων ρύπων είναι η σκόνη που θα προέλθει 

από την διακίνηση των αδρανών υλικών, τη φόρτωση του τσιμέντου προς τα σιλό, 

και την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς εντός του εργοταξίου σε μη 

ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. 
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 Καυσαέρια – καπνός 

Αέρια απόβλητα επίσης θα δημιουργούνται από τα καυσαέρια των οχημάτων 

μεταφοράς εντός του εργοταξίου που με βάση τους ισχύοντες συντελεστές 

εκπομπής καυσαερίων και τις προδιαγραφές τους με την καλή συντήρηση και την 

χαμηλή ταχύτητα διακίνησης δεν εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική επίπτωση στις 

εκπομπές καυσαερίων.  

 

Β. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Υγρά απόβλητα δημιουργούνται από την πλύση των μηχανημάτων και των 

οχημάτων μεταφοράς και για τα οποία έχει εγκριθεί η μελέτη υπεδάφιας 

διάθεσης των υγρών αποβλήτων (Αρ.Πρώτ: 6100/18-11-2003)και αποτελείται 

από στεγανή δεξαμενή υφίστανται καθίζηση και το καθαρό νερό σε απορροφητικό 

βόθρο.  

 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι: 

Τα υγρά απόβλητα (αστικά λύματα) που παράγονται από την λειτουργία των 

βοηθητικών εγκαταστάσεων περιορίζονται μόνο σε αυτά που δημιουργούνται από 

τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από το εργαζόμενο προσωπικό, τα οποία και 

θα διατίθενται σε σηπτικό-απορροφητικό βόθρο σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Υγρά απόβλητα είναι και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια των μηχανημάτων τα 

οποία και θα συλλέγονται σε βαρέλια και θα παραλαμβάνονται από 

εξουσιοδοτημένο φορέα για την περαιτέρω διαχείρισή τους.   

 

Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες από τη λειτουργία του λατομείου 

και των συναφών δραστηριοτήτων δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 28 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 ΚΛΙΜΑ          

2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΠΙΟ          

3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ          

4 ΕΔΑΦΟΣ          

5 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ          

6 ΧΛΩΡΙΔΑ          

7 ΠΑΝΙΔΑ          

8 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ          

9 ΔΑΣΗ – ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ          

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πίνακας: Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ          

2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ          

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ          

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ          

5 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ          

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ          

7 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΥΓΕΙΑ          

8 ΘΟΡΥΒΟΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ          

9 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ          

10 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πίνακας: Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Επεξηγήσεις: 

 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
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2.4. ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩTΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Στην παρούσα μελέτη:  

 Διερευνώνται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής καθώς και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήματα που αναμένονται από 

τη λειτουργία του λατομείου και των συνοδών έργων. 

 Έχει επιλεγεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος που εξασφαλίζει την 

οικονομικότητα του έργου και μειώνει κατά το δυνατό ή αποφεύγει 

τους κινδύνους για το περιβάλλον της περιοχής που θα προκληθούν 

από τη λειτουργία του λατομείου και των μονάδων παραγωγής 

ασφαλτομίγματος & σκυροδέματος καθώς και από τα φαινόμενα 

υποβάθμισης και καταστροφής του περιβάλλοντος χώρου. 

 Προτείνονται οι κατάλληλοι τρόποι παρέμβασης έτσι ώστε να υπάρξει 

η μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος τόσο κατά την 

διάρκεια λειτουργίας του λατομείου και των συνοδών 

έργων/δραστηριοτήτων όσο και μετά το πέρας των δραστηριοτήτων 

αυτών. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η λατομική περιοχή βρίσκεται αρκετά μακριά 

(περισσότερο από 1.000μ) από κατοικημένες περιοχές και πολύ μακρύτερα από 

τουριστικές εγκαταστάσεις και αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Μέτρα προστασίας που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των πιθανών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων είναι 

συγκεκριμένα: 
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2.4.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο Αδρανών υλικών 

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ένα λατομείο αδρανών υλικών είναι η 

παραγόμενη σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: 

 Σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας 

 Σκόνη που προέρχεται από την θραύση και την λιοτρίβηση των 

πετρωμάτων 

 Σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

Η συνήθης πρακτική για την αντιμετώπιση της σκόνης (ως αιωρούμενων 

σωματιδίων) που εκλύεται από την λατόμευση και την κίνηση του μηχανοκίνητου 

εξοπλισμού είναι η συχνή διαβροχή των επιφανειών: μέτωπα εξόρυξης, οδοί 

εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς. Πέραν όμως αυτής της πρακτικής, για 

τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών σκόνης στη 

περιοχή κατά την λειτουργία του λατομείου, εφαρμόζονται και τα εξής μέτρα: 

Μέτρα για τους σωρούς αποθήκευσης των υλικών και μεταφοράς: 

Η αντιμετώπιση των πηγών δημιουργίας σκόνης γίνεται ως εξής: 

 Η σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται με μόνιμο δίκτυο καταιονισμού 

νερού στη χοάνη τροφοδοσίας 

 Η σκόνη που προέρχεται από την θραύση των πετρωμάτων, 

αντιμετωπίζεται με σύστημα καταιονισμού νερού στα στόμια των 

σπαστήρων των κόσκινων με ειδικά μπεκ. 

 Η σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

αντιμετωπίζεται με κατάβρεξη, ανά 3ωρο του χώρου κίνησης των 

οχημάτων κατά τους θερινούς μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες η 

κατάβρεξη γίνεται κατά περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί. 
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Ειδικότερα όσων αφορά την σκόνη που δημιουργείται κατά την μεταφορά των 

υλικών από την πλατεία φόρτωσης μέχρι τον τελικό προορισμό εφαρμόζονται τα 

παρακάτω μέτρα τα οποία έχουν σχέση και με την ασφάλεια της μεταφοράς: 

 Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών. 

 Περιοδική επόπτευση και συντήρηση των οδών προσπέλασης. 

 Διαβροχή των υλικών κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους. 

 Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά, θα είναι καλυμμένα, 

όπως προβλέπεται άλλωστε και από την ελληνική νομοθεσία. 

 Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα σε όλες τις μη 

στρωμένες επιφάνειες. 

 Χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά από το έδαφος. 

 Πλύσιμο των τροχών των φορτηγών πριν την έξοδό τους από τον 

εργοταξιακό χώρο προς τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

 Έλεγχος των οχημάτων ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να 

πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Ύγρανση / διαβροχή των διαδρόμων κίνησης 

 

 Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Σε ότι αφορά την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας (αέρια ρύπανση) η λειτουργία 

της μονάδος δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ατμόσφαιρα καθότι δεν 

εκλύονται αέρια, ατμοί, σωματίδια ή άλλα αερολύματα. Η μόνη επιβάρυνση 

περιορίζεται στην μικρή έκλυση σκόνης που μπορεί να δημιουργηθεί κατά την 

διακίνηση-μεταφορά των αδρανών υλικών, καθώς επίσης και τις εκπομπές 

καυσαερίων των μηχανημάτων και των φορτηγών μεταφοράς των υλικών τα 

οποία όμως είναι αμελητέα. 

 Μονάδα Παραγωγής σκυροδέματος 

Η κυριότερη πηγή δημιουργίας αέριων ρύπων είναι η σκόνη που προέρχεται 

από την διακίνηση των αδρανών υλικών, τη φόρτωση του τσιμέντου προς τα σιλό, 
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και την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς εντός του εργοταξίου σε μη 

ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. Η σκόνη αυτή αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά με 

την διαβροχή των αδρανών υλικών καθώς και την κατάβρεξη με υδροφόρα κατά 

τους θερινούς κυρίως μήνες.  

Αέρια απόβλητα επίσης δημιουργούνται από τα καυσαέρια των οχημάτων 

μεταφοράς εντός του εργοταξίου που με βάση τους ισχύοντες συντελεστές 

εκπομπής καυσαερίων και τις προδιαγραφές τους με την καλή συντήρηση και την 

χαμηλή ταχύτητα διακίνησης δεν εκτιμάται ότι έχουν σημαντική επίπτωση στις 

εκπομπές καυσαερίων.  

 

 Καυσαέρια  

Η περίπτωση των καυσαερίων από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και 

των μηχανημάτων θεωρείται αμελητέα καθότι τόσο το λατομείο όσο και οι 

συναφείς δραστηριότητες είναι χώροι ανοικτοί μεγάλης έκτασης, βρίσκονται σε 

πολύ μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα και  γίνεται τακτική και συστηματική 

συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.   

Κατά συνέπεια δεν προτείνονται μέτρα πέρα αυτών που ισχύουν από την 

κείμενη νομοθεσία γι’ αυτού του είδους τα μηχανήματα και οχήματα.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της μονάδας παραγωγής 

σκυροδέματος, της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, και η λειτουργία της 

μονάδος του συγκροτήματος θραύσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών 

λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΔΕΗ.  

 

 

2.4.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο Αδρανών υλικών 

Από τη λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας του λατομείου δεν 

παράγονται υγρά απόβλητα. Τα μόνα υγρά απόβλητα που ίσως μπορούμε να 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 33 

 

θεωρήσουμε είναι τα παραγόμενα υγρά απόβλητα από τη χρήση νερού κατά τις 

εργασίες διαβροχής των δρόμων, πλατειών, και λοιπών χώρων του λατομείου. 

 

 Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας της 

μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα. Ίσως 

μπορούμε να θεωρήσουμε ως τα μόνα παραγόμενα υγρά απόβλητα τη χρήση 

νερού κατά τις εργασίες διαβροχής των δρόμων, πλατειών, και λοιπών χώρων 

του εργοταξίου. Οι ποσότητες αυτές του νερού είναι σχετικά μικρές, σπανίως 

κατεισδύουν σε βαθύτερο ορίζοντα και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν 

προβλήματα. 

 Μονάδα Παραγωγής σκυροδέματος 

Υγρά απόβλητα δημιουργούνται και από την πλύση των μηχανημάτων και των 

οχημάτων τα οποία οδηγούνται σε μια δεξαμενή καθίζησης και από εκεί σε 

απορροφητικό βόθρο.  

 

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων πιθανών επιπτώσεων 

από υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών και των 

συναφών δραστηριοτήτων εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 

1. Η συντήρηση των μηχανημάτων που θα γίνεται στους χώρους αυτούς 

ακολουθεί πιστά το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64/2.3.2004) «Αντικατάσταση 

της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων"». 

2. Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, γίνεται χρήση προσροφητικών 

υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά 

τη διαφυγή. Τέτοια υλικά υπάρχουν στους χώρους για τη δυνατότητα άμεσης 

επέμβασης.  

3. Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με 

την Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006, προς αντικατάσταση της υπ αριθ. ΚΥΑ 

19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997). 
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Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία όλων των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων περιορίζονται μόνο σε αυτά που δημιουργούνται από την χρήση 

των κοινόχρηστων χώρων από το εργαζόμενο προσωπικό τα οποία και 

διατίθενται σε σηπτικό–απορροφητικό βόθρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει 

απόρριψη των οποιοδήποτε υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή σε παρακείμενα 

ρέματα. 

 

2.4.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Από την εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και από την λειτουργία των 

συναφών δραστηριοτήτων δεν προκύπτουν στερεά απόβλητα. Τα στερεά 

απόβλητα παράγονται κυρίως από την εγκατάλειψη μπαζών πεπαλαιωμένων 

μηχανημάτων ή εξαρτημάτων αυτών, καθώς και απορριμμάτων που παράγονται 

από το εργατικό προσωπικό, σε πολύ μικρές ποσότητες. Σε ότι αφορά τα εν λόγω 

στερεά απόβλητα, οι εργασίες συντήρησης που γίνονται στο χώρο του λατομείου 

και τα όποια πεπαλαιωμένα εξαρτήματα προκύψουν θα μεταφέρονται σε 

κατάλληλους χώρους εκτός της λατομικής εκμετάλλευσης.  

Στο χώρο του λατομείου και τους χώρους των συναφών δραστηριοτήτων τα 

στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του προσωπικού και 

γενικότερα των βοηθητικών εγκαταστάσεων (απορρίμματα), θα γίνει προσπάθεια 

διαχωρισμού αυτών, προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή τους, σε ανακυκλώσιμα 

(χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί) και μη. Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε κάδους και θα 

διατίθενται περιοδικά στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του οικείου 

Δήμου με ευθύνη του Αναδόχου ή του οικείου Δήμου κατόπιν συμφωνίας. 

Δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει καύση των απορριμμάτων στον χώρο 

του λατομείου και των συναφών δραστηριοτήτων. 
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2.5. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα οφέλη από τη λειτουργία τόσο του λατομείου όσο και από τη μονάδα 

παραγωγής ασφαλτομίγματος και τη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος είναι υπέρ 

της τοπικής και εθνικής οικονομίας προσφέροντας προϊόντα κατασκευών 

ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε φθηνή τιμή και ταυτόχρονα επιπλέον θέσεις 

εργασίας στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων.  

Συνεπώς τα οφέλη από περιβαλλοντική άποψη της λειτουργίας όλων των 

παραπάνω μονάδων σε ενιαίο χώρο είναι σημαντική. 

Πρόκειται για συγκέντρωση σημαντικών δραστηριοτήτων κατασκευαστικών 

έργων σε χώρους που βρίσκονται πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές και 

κατά συνέπεια ελαχιστοποιούνται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

2.6. ΟΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

Η εξόρυξη αδρανών υλικών επιτρέπεται μόνο εντός εκεκριμένων λατομικών 

περιοχών που χωροθετήθηκαν από τις τότε Νομαρχίες προκειμένου να 

εγκατασταθούν εντός αυτών όλες οι λατομικές επιχειρήσεις. Συνεπώς πριν τον 

καθαρισμό της λατομικής περιοχής εξετάσθηκαν όλες οι βιώσιμες εναλλακτικές 

λύσεις και κατέληξαν στο καθορισμό των λατομικών περιοχών. 

Η λατομική περιοχή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ καθορίστηκε με την υπ’ 

αριθμό ΔΒ/ΦΛΠ/1844/25-9-1997 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 

905/Β/14/10/1997). 

Ο σχεδιασμός του χώρου εκμετάλλευσης των 195,899στρ. κρίθηκε 

απαραίτητος να δημιουργηθεί στη θέση αυτή λόγω της καλής ποιότητας του 

πετρώματος, της εύκολης σχετικά πρόσβασης και της μακρινής απόστασης από 

κατοικημένες περιοχές. 
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Ως προς τη θέση εγκατάστασης των συναφών δραστηριοτήτων της εταιρίας 

(μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος & μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) 

εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν διότι οι εκτάσεις όπου αυτές είναι 

εγκατεστημένες  είναι ιδιωτικές, ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρίας που 

εκμεταλλεύεται το λατομείο αδρανών υλικών. Κατά συνέπεια είναι η ιδανικότερη 

θέση για τη λειτουργία αυτών των μονάδων καθότι διατίθενται πρώτες ύλες 

(αδρανή υλικά) από πολύ κοντινή απόσταση. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1.1. ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η πρόσβαση στο λατομικό χώρο καθώς και στους γειτονικούς χώρους όπου 

είναι εγκατεστημένες οι μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος, 

εξασφαλίζεται μέσω της επαρχιακής οδού Φαρσάλων-Σταυρού Στο 6ο χλμ του 

επαρχιακού αυτού δρόμου ξεκινά χωματόδρομος μήκους 150μ. και πλάτους 10μ. 

που φτάνει μέχρι τα όρια του υπό μελέτη χώρου. Ο δρόμος αυτός διατηρείται σε 

πολύ καλή κατάσταση καθότι εξυπηρετεί τόσο το λατομείο αδρανών υλικών όσο 

και τα συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος της 

εταιρίας.  

 

3.1.2. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Το έργο αφορά την λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών καθώς και τα 

απαραίτητα συνοδά έργα (δρόμος πρόσβασης, γραφεία, σπαστηροτριβείο, 

γεφυροπλάστιγγα κλπ).  

Τα βασικά στοιχεία του έργου το μέγεθος, τεχνολογίες, ισχύς το εξοπλισμού, 

δυναμικότητα, αριθμός απασχολουμένων, είδος και ποσότητες παραγόμενων 

αδρανών υλικών, πρώτες ύλες, ενέργεια, νερό κλπ αναφέρονται αναλυτικά στα 

παρακάτω κεφάλαια και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ». 
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3.1.3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των δραστηριοτήτων της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» παρουσιάζεται αναλυτικά ανά δραστηριότητα στους 

παρακάτω πίνακες: 



 Λατομείο αδρανών υλικών (Συνολική ισχύς: 1.675,00HP) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) 

1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ  80 

2 ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ 20 

3 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ 270 

4 ΧΑΛΙΚΟΤΡΙΒΕΙΟ 270 

5 ΑΜΜΟΤΡΙΒΕΙΟ 1 270 

6 ΑΜΜΟΤΡΙΒΕΙΟ 2 270 

7 ΤΡΙΒΕΙΟ 3Α 340 

8 ΚΟΣΚΙΝΟ 1 15 

9 ΚΟΣΚΙΝΟ 2 15 

10 ΚΟΣΚΙΝΟ 3 15 

11 9 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 110 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.675 

Πίνακας: Μηχανολογικός εξοπλισμός λατομείου αδρανών υλικών 

 

Επίσης στον μηχανολογικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω 

οχήματα:  

1. Ένας (1) φορτωτής CAT  988B 

2. Ένας (1) φορτωτής CAT. 988F II SN:2ZR01803     

3. Ένας (1) φορτωτής INTERNATIONAL 540A 3500105 P 

4. Ένας (1) φορτωτής CAT RADLADER SN:AXG00657 

5. Ένας (1) εκσκαφέας LIBBHER 962LG 133/804 

6. Ένας (1) εκσκαφέας O & K RH9GHP 96268 

7. Ένα (1) τάμπερ CATER 769C 01X045558 

8. Ένα (1) τάμπερ CATER 769C 01X02649 

9. Ένας (1) εκσκαφέας ΕΡΠ\ΡΟΣ CAT 365B S/N 
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10. Ένα (1) τάμπερ CATER  769D 5SS00212 

11. Ένας (1) ισοπεδωτής 12F ME-39036 

 

που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της λατομείου αδρανών υλικών. 

 

 

 Μονάδα ασφαλτομίγματος (Συνολική ισχύς: 661,55HP) 

ΑΡ. 

ΣΧΕΔ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΙΣΧΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ                            

(KW) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΧΥΟΣ         

(KW) 

1α-β 
Κάδος τροφοδοσίας λεπτόκοκκων αδρανών υλικών 15m3 

AMMANN 
0,00 2 0,00 

1γ-ε 
Κάδος τροφοδοσίας χονδρόκοκκων αδρανών υλικών 15m3 

AMMANN 
0,00 3 0,00 

2 
Κάδος τροφοδοσίας υλικού ανακύκλωσης 15m3 

AMMANN 
0,00 1 0,00 

3α 
Ταινία τροφοδοσίας λεπτόκοκκων αδρανών υλικών 

AMMANN 
1,50 1 1,50 

3β 
Ταινία τροφοδοσίας χονδρόκοκκων αδρανών υλικών 

AMMANN 
4,00 1 4,00 

4α-γ Μηχανισμός δόνησης κάδων AMMANN 0,50 3 1,50 

5 Ταινία μεταφοράς αδρανών υλικών AMMANN 5,50 1 5,50 

6 Ταινία μεταφοράς υλικού ανακύκλωσης AMMANN 5,50 1 5,50 

7 Ταινία ξηραντήρα AMMANN 4,00 1 4,00 

8 
Ξηραντήρας αδρανών υλικών τύπου τυμπάνου 140m3/h 

AMMANN 
64,00 1 64,00 

9 
Καυστήρας μαζούτ, ξηραντήριου, θερμικής ισχύος 

12.040Mcal/h, QOERTLI 
30,00 1 30,00 

10 
Φίλτρο συγκράτησης σκόνης, 440 φιλτρόσακκων, 737m2 

AMMANN 0,75 
1 0,75 

11 Κοχλίας   φίλτρου AMMANN 4,00 1 4,00 

12 Κοχλίας μεταφοράς παιπάλης ΑΜΜΑΝΝ 4,00 1 4,00 

13 
Ανεμιστήρας απαγωγής καυσαερίων 70000m3/h 

FERRARI 
110,00 1 110,00 

14 
Καπνοδόχος απαγωγής καυσαερίων Η= 22m, Φ80cm 

AMMANN 
0,00 1 0,00 

15 
Σιλό παιπάλης φίλτρου, κάθετο, χωρητικότητας 32m3, 

STANELLE 
0,55 1 0,55 

16 Αναβατόριο παιπάλης φίλτρου AMMANN 4,00 1 4,00 

17 Κοχλίας παιπάλης εισόδου φίλτρου AMMANN 0,75 1 0,75 

18 Αναβατόριο θερμού υλικού 11,00 1 11,00 
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19α-β Κοχλίας παιπάλης AMMANN 1,00 2 2,00 

20 
Σιλό παιπάλης τροφοδοσίας μίξερ, κάθετο, 

χωρητικότητας 58m3, KURZ 
3,00 1 3,00 

21 Κοχλίας σιλό παιπάλης AMMANN 1,50 1 1,50 

22 
Διαχωριστής αδρανών υλικών 6 σταδίων κοσκίνων 

AMMANN 
11,00 

1 11,00 

23 
Αναμικτήρας (μίξερ) ασφαλτομίγματος δυο τυμπάνων, 

AMMANN 
37,00 1 

37,00 

24 
Δεξαμενή ασφάλτου κατακόρυφη,  χωρητικότητας 88m3 

ΑΜΜΑΝΝ 
0,00 2 0,00 

25 Αεροσυμπιεστής τύπος S60-2  7,0m3/min, 10bar, BOGE 45,00 1 45,00 

26 Ξηραντής πεπιεσμένου αέρα BOGE, 7,0m3/h 0,81 1 0,81 

27 Αεριοφυλάκιο πεπιεσμένου αέρα 2m3, BOGE 0,00 1 0,00 

28α 
Δεξαμενή μαζούτ κατακόρυφη, καυστήρα ξηραντήρα, 

χωρητικότητας 68m3 
0,00 1 0,00 

28β Δεξαμενή πετρελαίου, χωρητικότητας 4000m3 0,00 1 0,00 

29 Αντλία δεξαμενής μαζούτ 4,50 1 4,50 

30 Ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης μαζούτ 0,75 1 0,75 

31α 
Καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης της ασφάλτου 

300.000Kcal/h QERTLI 
4,00 1 4,00 

31β Σύστημα θέρμανσης ελαίου και ψεκασμού ασφάλτου 11,00 1 29,50 

32 Σύστημα μεταφοράς ασφαλτομίγματος 45,00 1 45,00 

33α-γ Βαρούλκα μίξερ-γραμμής βαγονέτου 0,50 3 1,50 

34α-δ Σιλό ασφαλτομίγματος χωρητικότητας 250 tn 0,00 4 0,00 

35 
Ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης θυρών σιλό 

ασφαλτομίγματος 16,00 
2 32,00 

Σύνολο ισχύος (KW) 491,86 

1KW = 1,345 HP 

Σύνολο ισχύος (HP)  661,55 
Πίνακας: Μηχανολογικός εξοπλισμός μονάδας παρασκευής ετοίμου ασφαλτομίγματος 

 

 

Επίσης απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδος είναι και τα παρακάτω 

οχήματα:  

1. Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο 

2. Ένα (1) φορτηγό  επικαθήμενο 

για εξωτερικές μεταφορές. 
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 Μονάδα σκυροδέματος (Συνολική ισχύς: 148,00HP) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) 

1 ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ  

2 ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 2,00 

3 ΤΑΙΝΙΑ-ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 18,00 

4 ΤΑΙΝΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΙΞΕΡ 25,00 

5 ΜΙΞΕΡ (ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ) 64,00 

6 ΣΙΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  

7 ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 25,00 

8 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 10,00 

9 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 4,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 148,00 

Πίνακας: Μηχανολογικός εξοπλισμός μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος 

 

 

Η μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος είναι εγκατεστημένη και 

λειτουργεί με μέγιστη παραγωγική ικανότητα 40m3/ώρα σκυροδέματος.  

Επίσης στον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδος 

συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω οχήματα:  

1. Δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα αναμικτήρες (βαρέλες) ΜΑΝΝ των 10m3  

2. Δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα αναμικτήρες (βαρέλες) MERCEDES των 

10m3 

3. Δύο (2)  πρέσες SWING 25 & 31 

που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδος. 
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3.1.4. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Κατά τη λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων απασχολείται το εξής 

προσωπικό:  

 

 

3.1.5. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

H πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι μητρικό πέτρωμα ασβεστόλιθος  που 

εξορύσσεται στα μέτωπα εξόρυξης (βαθμίδες) και στη συνέχεια μεταφέρεται με 

φορτηγά στο συγκρότημα θραύσης όπου υφίσταται κατακερματισμό σε μία πλήρη 

εγκατάσταση σπαστήρα-τριβείο. Μετά τη θραύση ακολουθεί  κοσκίνισμα και 

γίνεται ο διαχωρισμός των προϊόντων ανάλογα με την κοκκομετρική τους 

διαβάθμιση. 

Α/Α ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 

1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 1 

2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 1 

3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  1 

4 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1 

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1 

7 ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΕΛΑΣ 2 

8 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 

9 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ DUMPER 2 

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 2 

11 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  2 

12 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 1 

13 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 1 

14 ΕΡΓΑΤΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18 
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Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω τελικών προϊόντων διατίθεται για τις 

ανάγκες της μονάδας ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της εταιρίας, 

ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην ελεύθερη αγορά. 

 

3.1.6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  

Όπως έχει υπολογιστεί, τα απολήψιμα αποθέματα του χώρου είναι  της 

τάξεως των 2.300.000m3 in situ πετρώματος. Οι ποσότητες αδρανών υλικών 

που εξορύσσονται ακολουθούν τη ζήτηση της αγοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία του Δελτίου Δραστηριότητας οι πωλήσεις κυμαίνονται μεταξύ 100.000-

150.000 τόνων ετησίως. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς τα 

απολήψιμα αποθέματα με τους προβλεπόμενους ρυθμούς παραγωγής του 

παρόντος λατομείου, υπολογίζεται να επαρκέσουν για 20 χρόνια τουλάχιστον. 

 

3.1.7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Τα στείρα υλικά από τη λειτουργία του λατομείου είναι σε πολύ μικρή 

ποσότητα. Τα  ελάχιστα αυτά στείρα υλικά που περιέχουν και τις μικροποσότητες 

εδάφους που καλύπτουν τη φυσική επιφάνεια του λατομείου διαστρώνονται στις 

επιφάνειες των τελικών βαθμίδων και της πλατείας για να αποτελέσουν το 

υπόστρωμα επί του οποίου θα γίνουν οι φυτεύσεις των διαφόρων δασικών ειδών. 

Κατά την διάνοιξη κάθε  βαθμίδας το στρώμα του εδάφους που ανακύπτει, 

μετατοπίζεται προς τα εξωτερικά άκρα της βαθμίδας προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Η απόθεση των στείρων υλικών ακολουθεί τις σχετικές 

ισοϋψείς. Πρέπει  να αναφέρουμε εδώ, ότι ένα μέρος των στείρων της 

εκμετάλλευσης διαστρώνεται στις ήδη εξοφλημένες βαθμίδες, προκειμένου στη 

συνέχεια να γίνει διάστρωση με φυτική γη να πραγματοποιηθεί  η φύτευση, η 

οποία θα μεταφερθεί από τη γύρω περιοχή.  
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3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Η εξόρυξη του ασβεστόλιθου γίνεται με χρήση εκρηκτικών υλών και με το 

κλασσικό σχήμα διάτρηση – γόμωση - πυροδότηση. Κατά την εξόρυξη δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στην καλή αποκόλληση του πετρώματος, στο σωστό πρωτογενή 

θρυμματισμό του, στην αποφυγή εκτίναξης κομματιών και φυσικά στη λογική 

κατανάλωση εκρηκτικών.  

Όλος ο σχεδιασμός του σχήματος διάτρηση – γόμωση – πυροδότηση έγινε 

σύμφωνα με τις τελευταίες μεθόδους κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε εξασφαλίζει 

τις μικρότερες δυνατές δονήσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα ούτε στους 

περιοίκους ούτε στους εργαζόμενους, ούτε στα προστατευόμενα είδη της 

περιοχής. 

Το υλικό που εξορύσσεται μεταφέρεται με 2 DUMPER στο συγκρότημα 

θραύσης. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι η κλασσική μέθοδος που εφαρμόζεται σε 

ασβεστολιθικά πετρώματα και για μονάδες μικρής – μέσης δυναμικότητας.  

Κύρια μονάδα επεξεργασίας είναι ένας περιστροφικός–κρουστικός θραυστήρας 

(ROTOR) που εξασφαλίζει μεγάλο λόγο κατάτμησης, διατίθεται σε χαμηλή 

συγκριτικά τιμή και είναι απολύτως κατάλληλος για χρήση σε μέσης σκληρότητας 

ασβεστολιθικό πέτρωμα. Η ομαλή τροφοδοσία του ρότορα γίνεται με τη βοήθεια 

κατάλληλου τροφοδότη, ενώ η παρεμβολή προδιαλογέα απαλλάσσει την 

τροφοδοσία από τα λεπτόκοκκο και αργιλικά υλικά, που οδηγούνται απευθείας για 

την παραγωγή Ε4 και 3Α. Από το θραυστήρα θα φεύγει υλικό κόκκου μικρότερου 

των 350mm που θα μεταφέρεται με ταινία και θα κοσκινίζεται σε δονούμενο 

κόσκινο όπου εξάγεται πέτρα 150-350mm. Το υπόλοιπο υλικό θα οδηγείται σε 

δεύτερο σπαστήρα μικρότερης διαμέτρου και από εκεί σε δονούμενο κόσκινο 

τριών εσχάρων όπου διαχωρίζεται το λεπτόκοκκο υλικό 0-4mm (άμμος 
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πρωτοβάθμιου θραύσης) η ψηφίδα 4-10 και το χαλίκι 10-22. Το χοντρότερο 

υλικό θα κατευθύνεται μέσω ταινίας στο τριβείο άμμου (σφυρόμυλο) όπου θα 

γίνεται παραγωγή άμμου. Το υπόλοιπο υλικό θα ανακυκλώνεται με τα σκύρα και 

θα περνάει από κόσκινο όπου διαχωρίζονται τα υπόλοιπα κλάσματα και τα 

χοντρότερα υλικά περνάνε από άλλο κόσκινο για να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία.  

Αναλυτική περιγραφή της εξορυκτικής δραστηριότητας καθώς και της 

επεξεργασίας του πετρώματος γίνεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.  

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του ετοίμου 

σκυροδέματος είναι άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, τσιμέντο και νερό, όλα καταλλήλως 

πιστοποιημένα για χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Η μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος είναι τεχνολογικά σύγχρονη και 

άρτια, με εξελιγμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, βασίζεται στη βίαια 

ανάμιξη τσιμέντου, νερού και αδρανών υλικών, σε προκαθορισμένες και 

προγραμματισμένες αναλογίες και στην παραγωγή κατάλληλων μιγμάτων για την 

προοριζόμενη κάθε φορά χρήση. Η μεταφορά του ετοίμου σκυροδέματος γίνεται 

με φορτηγά αυτοκίνητα – αναμικτήρες βαρέλες έως του τόπους κατανάλωσης.  

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι έτοιμο σκυρόδεμα διαφόρων τύπων και 

κατηγοριών. Η παραγωγική ικανότητα της μονάδας είναι 40m3/h και η παρασκευή 

έτοιμου σκυροδέματος περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 Τα αδρανή υλικά ανάλογα με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση 

εκφορτώνονται με φορτωτή στα τρία (3) σιλό αποθήκευσης αδρανών 

υλικών (άμμο-χαλίκι-γαρμπίλι).  Δια μέσου ζυγιστικής ταινίας 

προωθούνται με ελεγχόμενο ρυθμό στον αναμικτήρα (mixer) 

 Το τσιμέντο μεταφέρεται μέσω ειδικών φορτηγών αυτοκινήτων της 

εταιρίας παραγωγής τσιμέντου στην αποθήκη-σιλό της εγκατάστασης. 
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Από εκεί με μεταλλικό αγωγό οδηγείται στο ζυγιστήριο και μετά τη 

ζύγισή του πηγαίνει στον αναμικτήρα. 

 Η απαιτούμενη ποσότητα νερού αντλείται από την δεξαμενή και 

οδηγείται και αυτή στον αναμικτήρα 

Το μίγμα των παραπάνω υλικών, αδρανή, τσιμέντο, νερό αναμειγνύονται και το 

έτοιμο υλικό φορτώνεται σε φορτηγά αυτοκίνητα-βαρέλες με προορισμό τον τόπο 

κατανάλωσης. 

 

 Μονάδα ασφαλτομίγματος 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα ροής (το οποίο παρατίθεται στο κεφ.6), η 

παρασκευή ασφαλτομίγματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια-φάσεις: 

 Τα θραυστά αδρανή υλικά κατάλληλα κοκκομετρικά διαβαθμισμένα 

εκφορτώνονται με φορτηγά αυτοκίνητα στην αποθήκη αδρανών υλικών. 

 Διαμέσου ειδικών χοανών με δονητή εκφορτώνονται σε μια ζυγιστική 

ταινία (ταινιοζυγός) ακριβώς κάτω από τις αποθήκες-σιλό των 

αδρανών, ζυγίζονται και προωθούνται σε κεντρική μεταφορική ταινία, η 

οποία με ελεγχόμενο ρυθμό τροφοδοτεί το περιστροφικό ξηραντήριο 

της μονάδας 

 Στη συνέχεια και αφού ζυγιστούν οδηγούνται στον αναμικτήρα, όπου 

αναμιγνύονται για μερικά δευτερόλεπτα (15-20) χωρίς άσφαλτο. 

Κατόπιν τροφοδοτείται και η αναγκαία ποσότητα ασφάλτου, η οποία 

καταιονίζεται στον αναμικτήρα. 

 Το μίγμα αδρανών υλικών, ασφάλτου αναμιγνύεται για 45sec/m3 και 

μετά από την ανάμιξη, το έτοιμο πλέον ασφαλτόμιγμα φορτώνεται σε 

φορτηγά αυτοκίνητα με προορισμό την κατανάλωση. 

Εάν απαιτηθεί προστίθενται στο ασφαλτόμιγμα ασφαλτικά γαλακτώματα τα 

οποία χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες, μετρούνται και προστίθενται 
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και αυτά στον αναμικτήρα μέσω σωληνώσεων από ντεπόζιτα (βαρέλια) 

χωρητικότητας 200lt. Τα γαλακτώματα αυτά φέρουν κατάλληλα σήμανση CE και 

δεν εντάσσονται σε κάποια υποκατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

σύμφωνα με τη Υ.Α.1958/2012, όπως ισχύει. 

Βασικό χαρακτηριστικό της όλης μεθοδολογίας παρασκευής έτοιμου 

ασφαλτομίγματος, είναι ότι δεν παράγονται καθόλου αέρια, στερεά ή υγρά 

απόβλητα, λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται, όπως αναλύεται σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 48 

 

3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κ.ΛΠ. 

3.3.1. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι μητρικό πέτρωμα ασβεστόλιθος που 

εξορύσσεται στα μέτωπα εξόρυξης (βαθμίδες) και στη συνέχεια μεταφέρεται με 

φορτηγά στο συγκρότημα θραύσης όπου υφίσταται κατακερματισμό και 

ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. Τα 

παραγόμενα προϊόντα θα είναι αδρανή υλικά (άμμος, γαρμπίλι, σκύρα, 3Α). 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος είναι: 

Άμμος, Γαρμπίλι, Χαλίκι, Τσιμέντο και Νερό. 

Οι παραπάνω πρώτες ύλες αποθηκεύονται κοντά στο χώρο όπου βρίσκεται 

εγκατεστημένη η μονάδα σκυροδέματος.  

Το παραγόμενο προϊόν είναι το έτοιμο σκυρόδεμα. Ανάλογα µε την επιθυμητή  

κατηγορία του ετοίμου σκυροδέματος, (C 8/10, C 16/20, C20/25 κλπ, σύμφωνα 

µε τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος), οι παραπάνω πρώτες ύλες 

χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη μεταξύ τους αναλογία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών για την 

παρασκευή σκυροδέματος ανά τύπο. 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΥΡ/ΤΟΣ 

(m3) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΚΟΚΚΟΣ 

(mm) 

ΑΜΜΟΣ 

(Kg) 

ΧΑΛΙΚΙ 

(Kg) 

ΓΑΡΜΠΙΛΙ 

(Kg) 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

(Kg) 

ΝΕΡΟ 

(Kg) 

C 12/15 31.5 1061 646 173 250 199 

C 16/20 31.5 1008 674 202 280 187 

C 20/25 31.5 994 664 199 300 190 

C 25/30 31.5 937 678 204 330 193 

Πίνακας: Ενδεικτικές Συνθέσεις Παρασκευής Ετοίμου Σκυροδέματος 
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 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

 Είδος Πρώτων υλών:    

 Αδρανή υλικά διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, υγρή άσφαλτος, 

παιπάλη                             

 Είδος Βοηθητικών υλών:  

 Ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα, μαζούτ, ντίζελ  

 Ποσότητα πρώτων υλών :  

 Αδρανή υλικά = 47.000 τόνοι περίπου ετησίως 

 Άσφαλτος      =  2.000 τόνοι περίπου ετησίως 

 Παιπάλη        =    200 τόνοι περίπου ετησίως 

 Ποσότητα βοηθητικών υλών : 

 Μαζούτ για την ξήρανση των αδρανών και την θέρμανση της ασφάλτου = 

2000 τόνοι περίπου και ντίζελ 30 τόνοι ετησίως 

 Ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα = 800 τόνοι ετησίως περίπου 

3.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Η εκμετάλλευση του υπόψη λατομείου καθώς και ο τρόπος εξόρυξης του 

κοιτάσματος δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες ύδατος για την λειτουργία του. Οι 

ποσότητες νερού που απαιτούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, καθώς και 

κατά την διάρκεια της αποκατάστασης για το πότισμα των φυτωρίων, 

καλύπτονται από την γεώτρηση που υπάρχει στο λατομείο. Η θέση της 

γεώτρησης φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:2.500. (Χορήγηση αδείας 

χρήσης νερού από γεώτρηση: 2382/222863/12-28/06/2019 Δ/νση Υδάτων 

Θεσσαλίας). 

Οι ανάγκες του λατομείου σε νερό υπολογίζονται σε περίπου 8-12m3/ημέρα 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λιγότερο τον χειμώνα και αναλύονται 

παρακάτω : 
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 Ψεκασμός με μπεκ πάνω από τα κόσκινα και τον σπαστήρα (2-

3m3/ημέρα). 

 Χρήση νερού στα γραφεία (1m3/ημέρα). 

 Διαβροχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δρόμων – πλατείας (5-

8m3/ημέρα). 

 Διαβροχή στους σωρούς των υλικών (1-2m3/ημέρα). 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος, 

εξασφαλίζεται από την γεώτρηση που βρίσκεται στο λατομείο αδρανών υλικών 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Οι απαιτήσεις σε νερό προϋπολογίζονται σε 180-200lt/m3 ετοίμου 

σκυροδέματος και υπολογίζονται σε ετήσια βάση περίπου στα 5.000m3. Για τις 

ανάγκες διαβροχής των δρόμων, των υπαίθριων αποθηκών των αδρανών υλικών 

και των πλατειών του χώρου για την καταστολή της σκόνης, απαιτούνται ακόμη 

3-5m3/ημέρα ανάλογα των καιρικών συνθηκών. 

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος απαιτείται 

ελάχιστη ποσότητα νερού η οποία και εξασφαλίζεται από την γεώτρηση που 

βρίσκεται εντός του λατομικού χώρου. 

 

3.3.3. ΚΑΥΣΙΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Όλα τα κινητά οχήματα-μηχανήμτα έργου (φορτωτές, φορτηγά, Dumper, 

κ.λπ.) που κινούνται στον χώρο των παραπάνω δραστηριοτήτων της εταιρίας 

είναι πετρελαιοκίνητα και καταναλώνουν diesel. Για τον ανεφοδιασμό με καύσιμα 

όλων των φορτηγών και των μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία, η εταιρία 

συνεργάζεται με εξωτερικό αδειοδοτημένο πρατήριο υγρών καυσίμων και δεν 
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υπάρχει στο χώρο των παραπάνω δραστηριοτήτων αντλία-δεξαμενή 

ανεφοδιασμού καυσίμων.  

Αντίθετα όλα τα πάγια μηχανήματα (συγκρότημα θραύσης – επεξεργασίας, 

παραγωγής ασφαλτομίγματος και παραγωγής σκυροδέματος) είναι ηλεκτροκίνητα, 

ηλεκτροδοτούμενα από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

 

Συγκεκριμένα: 

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Η συνολική ισχύς των μηχανολογικών εγκαταστάσεων συγκροτήματος 

θραύσης – επεξεργασιας ανέρχεται σε 1.675,00HP  ή 1249,05KW 

Για μέση διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 4ώρες/μέρα και για συντελεστή 

συνεργασίας ηλεκτροκινητήρων 75%, η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ενέργειας 

για την κίνηση του συγκροτήματος υπολογίζεται σε:  

1249,05 kW x 4 ώρες/μέρα x 0,75 = 3.747,15 KWh/μέρα περίπου   

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Για την λειτουργία της μονάδος παραγωγής ασφαλτομίγματος κύρια πηγή 

ενέργειας είναι η ηλεκτρική ενεργεία που παρέχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Επιπλέον χρησιμοποιείται ως καύσιμο βαρύ πετρέλαιο (μαζούτ) για τη λειτουργία 

μόνο του ξηραντήριου των αδρανών υλικών και πετρέλαιο για θέρμανση της 

αποθηκευμένης ασφάλτου. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

υπολογίζεται να ανέλθει σε 100.000 KWh και θα παρέχεται από τάση 

20ΚV/400V. Η ετήσια κατανάλωση μαζούτ υπολογίζεται να ανέλθει σε 2.000 

τόνους και του πετρελαίου σε 30 τόνους.  
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 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή 

ενέργειας η ηλεκτρική ενεργεία που παρέχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ετήσια 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται περίπου σε 200.000 KWh.  

Η συνολική ισχύς των μηχανολογικών εγκαταστάσεων παρασκευής ετοίμου 

σκυροδέματος ανέρχεται σε: 148,00 ή 110,36 ΚW. 

Για μέση διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 4 ώρες/μέρα και για συντελεστή 

συνεργασίας ηλεκτροκινητήρων 75%, η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ενέργειας 

για την κίνηση του συγκροτήματος υπολογίζεται σε:  

110,36 KW x 4 ώρες/μέρα x 0,8 = 353,15 KWh/μέρα περίπου.  
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Δεδομένου ότι το λατομείο αδρανών υλικών της εταιρίας λειτουργεί από το 

1984 έως σήμερα εντός εγκεκριμένης λατομικής περιοχής χωρίς την ύπαρξη 

προβλημάτων και παράλληλα  με τη συνεχή ζήτηση των προϊόντων που αυτό 

παράγει, κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση της λειτουργίας του. Επιπροσθέτως οι 

συναφείς δραστηριότητες της εταιρίας, δηλαδή η μονάδα παραγωγής 

σκυροδέματος και η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, (βλέπε τοπογραφικό 

διάγραμμα) δημιουργούν συνθήκες ολοκληρωμένης εκμετάλλευσης του λατομείου 

και των προϊόντων αυτής δεδομένης βέβαια και της ζήτησης που υπάρχει για τα 

ανωτέρω προϊόντα. 

Έτσι γίνεται ορθή εκμετάλλευση του λατομικού χώρου και ακολούθως θα 

γίνει  η διαμόρφωση του, καθώς και η επαναφορά του τοπίου στην αρχική του 

μορφή, όσο αυτό είναι εφικτό κατόπιν φυτεύσεων με κατάλληλα φυτευτικά είδη, 

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα σε επόμενα κεφάλαια.   

 

4.1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. 

Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τόσο του λατομείου αδρανών υλικών, όσο και 

από τη λειτουργία του συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος και του 

συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος, θεωρούμε ότι αυτές συνεισφέρουν 

στην τροφοδότηση της ευρύτερης περιοχής των Φαρσάλων με προϊόντα 

απαραίτητα για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, προσφέρουν 

θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά και τονώνουν την τοπική και την εθνική 

οικονομία.  

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 54 

 

Οι οποίες επιπτώσεις του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται προσπάθεια να 

περιοριστούν στο ελάχιστο, έτσι ώστε να μην προκύψουν εμφανείς μεταβολές  

 

4.1.3. ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ή ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Με τη λειτουργία του λατομείου και των συνοδών έργων δημιουργούνται νέες 

θέσεις εργασίας (άμεσα ή έμμεσα), κάτι που συνεπάγεται συγκράτηση του 

πληθυσμού της περιοχής καθώς και αύξηση των εσόδων σε εθνικό επίπεδο. 

 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» εκμεταλλεύεται το Δημόσιο 

λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ», Δήμου 

Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής, από το 

1984 με διάφορες ανανεώσιμες άδειες εκμετάλλευσης-συμβόλαια μίσθωσης και 

συγκεκριμένα: 

 Το λατομείο λειτουργεί από το 1984 με την υπ’ αριθμ.6479/242/10-04-

1984 άδεια εκμετάλλευσης 10ετούς διάρκειας. 

 Το 1994 ζητείται η ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης και δίνεται άδεια 

εκμετάλλευσης μέχρι την 10-4-96 με το υπ’ αριθμό 56723/27-9-94 

συμβόλαιο μίσθωσης. 

 Με το υπ’αριθμ.57473/12-06-1996 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για τρία χρόνια μέχρι την 10-04-1999. 

 Με το υπ’αριθμ.3984/01-10-1999 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η άδεια 

εκμετάλλευσης για 5 χρόνια μέχρι την 10-04-2004. 

 Με το υπ’αριθμ.7408/07-04-2004 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για 5 χρόνια  μέχρι την 10-04-2009. 

 Με το υπ’αριθμ.16321/25-11-2009 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης για 5 χρόνια  μέχρι την 10-04-2014. 
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 Με την υπ’αριθμ.140/10593/19-03-2014 παράταση αδείας εκμετάλλευσης-

διαπιστωτική πράξη  παρατείνεται η άδεια εκμετάλλευσης μέχρι την 31-12-

2015. 

 Με το υπ’αριθμ.19214/15-02-2016 συμβόλαιο μίσθωσης παρατείνεται η 

άδεια εκμετάλλευσης μέχρι την 31-12-2017. 

 Με την υπ’αριθμ.20224/24-05-2018 παράταση μίσθωσης λατομείου 

παρατείνεται η άδεια εκμετάλλευσης μέχρι την 09-04-2024. 

 

Η λατομική περιοχή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ καθορίστηκε με την υπ’ 

αριθμό ΔΒ/ΦΛΠ/1844/25-9-1997 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 

905/Β/14/10/1997) και χωροθετήθηκαν τρεις λατομικοί χώροι, 

ΔΒ/ΦΛΠ/2087/27-12-2000) τα στοιχεία των οποίων φαίνονται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα της επιτροπής χωροθέτησης λατομικών περιοχών. 

 

Η συνολική έκταση της λατομικής περιοχής ανέρχεται σε 772,00στρ.,  

Ε1 = 195,899 στρ. Δημόσιος («ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» 

Ε2 = 332,090 στρ. Ιδιωτικός («ΑΡΣΗ Α.Ε.») 

Ε3 = 244,021 στρ. Ιδιωτικός («ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.») 

 

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» σε γειτονικό προς τον δημόσιο 

λατομικό χώρο έχει στην ιδιοκτησία της πεδινή έκταση αρκετών στρεμμάτων και 

διαθέτει: 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος η οποία λειτουργεί σύμφωνα 

με την υπ’αρίθμ.ΔΒ/Φ.14.1283/359/19-05-2005 Απόφαση Νομάρχη 

Λάρισας αορίστου διάρκειας. Για την λειτουργία της μονάδος 

χορηγήθηκε η υπ’αρίθμ. 2228/06-05-20015 άδεια διάθεσης υγρών 

αποβλήτων υπεδαφίως. 
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 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος για την οποία εκδόθηκε η 

υπ’αρίθμ.ΔΑ/Φ.14/1627/1526/23-11-2017 άδεια εγκατάστασης 

τριετούς διάρκειας. Η μονάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 

εγκατάστασης προκειμένου να αποκτήσει άδεια λειτουργίας εντός του 

2019.  

 

 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 620.000,00€ και αναλύεται 

παρακάτω: 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ – ΠΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 8.000,00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΙΝΗΤΑ 221.000,00 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 42.500,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 310.275,00 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 599.775,00 

Απρόβλεπτα 20.225,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 620.000,00€ 

 

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Ο προϋπολογισμός  για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής 

ασφαλτομίγματος υπολογίζεται σε: 

Αξία μηχανημάτων 160.000€ 

Αξία εγκαταστάσεων 30.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 190.000€ 
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 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

 

Ο προϋπολογισμός  για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος υπολογίζεται σε: 

Αξία μηχανημάτων 150.000€ 

Αξία εγκαταστάσεων 20.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 170.000€ 

 

 

 

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Όπως προαναφέρθηκε η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» 

λειτουργεί λατομείο αδρανών υλικών εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής 

των Φαρσάλων, μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μονάδα παραγωγής 

ασφαλτομίγματος και μπορούν να τροφοδοτούν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα 

που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Κατ’αυτόν τον τρόπο το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της περιοχής, μειώνοντας το κόστος προμήθειας, προσφέρει θέσεις 

εργασίας και συμβάλλει σημαντικά στην  άρση της απομόνωσης της περιοχής. 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

5.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια οικισμών και πολεοδομικών σχεδίων 

καθότι η έκταση όπου βρίσκεται το λατομείο αδρανών υλικών της εταιρίας καθώς 

και οι γειτονικές εκτάσεις όπου βρίσκονται συναφείς υποστηρικτικές της 

δραστηριότητες (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος & μονάδα παραγωγής 

σκυροδέματος) είναι εκτός σχεδίου και ο κοντινότερος οικισμός είναι τα Φάρσαλα 

σε απόσταση 6 περίπου χιλιομέτρων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λατομείο αδρανών υλικών λειτουργεί εντός της 

θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής Φαρσάλων. 

 

5.1.2. ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η έκταση όπου βρίσκεται το λατομείο αδρανών υλικών καθώς επίσης και οι 

εκτάσεις όπου είναι εγκατεστημένα τα συνοδά αυτού έργα (μονάδα παραγωγής 

ασφαλτομίγματος & μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) βρίσκονται εντός της 

ζώνης προστασίας NATURA 2000. 

Η Περιοχή Φαρσάλων αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) του Δικτύου 

Natura 2000 με κωδικό GR1420012. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 4.928,54 

(εκτάρια), με μέγιστο υψόμετρο 533 m., ελάχιστο 113 m. και μέσο 241 m. 

Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως 

απειλούμενου Falco naumanni (κιρκινέζι). Άλλο είδος που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι το Buteo rufinus (αετογερακίνα). 
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5.1.3. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται εντός δασικής ή αναδασωτέας έκτασης. 

Ιδιοκτησιακά η έκταση των 195.899,00m2  όπου βρίσκεται το λατομείο αδρανών 

υλικών είναι δημόσια ενώ οι γειτονικές εκτάσεις όπου βρίσκονται εγκατεστημένα 

τα συνοδά έργα (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος: 18.933,00m2 και μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος: 4.323,00m2) ανήκουν στην εκμεταλλεύτρια εταιρία 

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» και η προηγούμενη χρήσης τους ήταν η 

καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. 

 

5.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ Κ.ΛΠ. 

Στην υπό μελέτη περιοχή καθώς και στην ευρύτερη (0-2km) δεν υπάρχουν 

εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.λπ.. 

 

5.1.5. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΟΥ 

Έξω από το δυτικό σκέλος του τείχους της αρχαίας Φαρσάλου και κατά μήκος 

αυτού, απλωνόταν το εκτεταμένο, και καλύτερα ερευνημένο σήμερα, δυτικό 

Νεκροταφείο της πόλης. 

 Το Νεκροταφείο αυτό είχε μακρά διάρκεια χρήσης, από τη μυκηναϊκή έως 

την ελληνιστική περίοδο (16ος έως 2ος αιώνας Π.χ.). 

 Οι τάφοι ανοίγονταν εκατέρωθεν της οδού που συνέδεε τη βόρεια με τη νότια 

Ελλάδα και ανήκουν σε διάφορους τύπους: θολωτοί, θαλαμοειδείς, κιβωτιόσχημοι 

με τοιχώματα χτιστά ή επενδυμένα με πλάκες, μερικές φορές καλυμμένοι από 

τύμβο, ταφικά οικοδομήματα με πώρινες λάρνακες, κυκλικοί και ωοειδείς χτιστοί 

τάφοι, κεραμοσκεπείς, τεφροδόχα αγγεία. Ο εμβληματικότερος των τάφων αυτών 

(από όσους, βεβαίως, έχουν έως σήμερα ανασκαφεί), είναι ο μεγάλος θολωτός 
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τάφος, που στέκει στο δυτικό άκρο της σύγχρονης πόλης των Φαρσάλων, επί της 

οδού Λαμίας. 

 

ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ 

Κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1951 έως 1954 και από τον τότε Έφορο 

Αρχαιοτήτων Ν. Βερδελή ανασκάφηκε ο θολωτός τάφος των Φαρσάλων, που 

έμελλε να μείνει γνωστός στην επιστημονική κοινότητα με το όνομά του ("τάφος 

Βερδελή"). 

Το ταφικό αυτό μνημείο πρωτοκατασκευάσθηκε στα υστεροαρχαϊκά χρόνια 

(τέλος 6ου ή πρώιμος 5ος αιώνας π.Χ.) και παρέμεινε σε χρήση έως την 

ελληνιστική περίοδο. 

Ένας λιθόκτιστος δρόμος οδηγεί στον ταφικό, κυκλικού σχήματος θάλαμο. Το 

μνημείο είχε καλυφθεί με σωρό χώματος που σχημάτιζε τύμβο, η περιφέρεια του 

οποίου οριζόταν από χτιστό περίβολο. Ο περίβολος έχει δομηθεί κατά το 

πολυγωνικό σύστημα τοιχοποιϊας και στη βάση του πατά σε πλάκες ευθυντηρίας. 

Ανάλογο σύστημα δόμησης συναντάται και στο αρχαιότερο σωζόμενο τμήμα του 

οχυρωματικού τείχους της αρχαίας Φαρσάλου, γεγονός που αποτελεί ένα 

ασφαλές terminus post quem για τη χρονολόγηση του μνημείου όχι αργότερα από 

τον πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ. 

 Η μνημειακότητα του τάφου φανερώνει ότι ανήκε σε μια εκ των ισχυρών 

αριστοκρατικών οικογενειών της αρχαίας Φαρσάλου.  

Το γεγονός ότι ο τάφος ακολουθεί μια αρχιτεκτονική μορφή από αιώνες 

ξεπερασμένη, που παραπέμπει όμως στο ένδοξο μυκηναϊκό παρελθόν της πόλης, 

φανερώνει τη βαθιά επιθυμία των ιδιοκτητών του να δηλώσουν τη στενή σχέση 

και καταγωγή τους από τον ομηρικό ήρωα Αχιλλέα. 
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ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Ο Έφορος Αρχαιοτήτων της δεκαετίας του 1950 Νίκος Βερδελής, ανέσκαψε 

στα Φάρσαλα, πέραν του μεγάλου αρχαϊκού τάφου και του υπ' αυτού 

θαλαμοειδούς μυκηναϊκού στην οδό Λαμίας και ένα ακόμη ταφικό κτίσμα, πλησίον 

των προαναφερθέντων, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη. 

Το εν λόγω ταφικό κτίσμα χρονολογείται στο β' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. 

Πρόκειται για έναν απλό τετράπλευρο θαλαμοειδή τάφο, διαστάσεων 4,00×4,00μ. 

με είσοδο, πλάτους 1,00μ, που ανοίγεται στη βόρεια πλευρά του. Το μέγιστο 

σωζόμενο ύψος του φθάνει το 1,00μ. Έχει δομηθεί με κυβόλιθους από ντόπιο 

γκριζωπό ασβεστόλιθο. 

Το κτίσμα φαίνεται ότι ήταν στεγασμένο με τετρακλινή κεραμοσκεπή. 

 

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις από 

Ελληνικές διατάξεις παρά μόνο όπως προαναφέρθηκε το δίκτυο NATURA 2000. 

Ο μόνος οργανωμένος υποδοχέας δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των 

Φαρσάλων είναι η εγκεκριμένη λατομική περιοχή στη θέση «ΣΥΚΙΑ-

ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» (ΦΕΚ 905/Β/14/10/1997). 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Το προς εκμετάλλευση πέτρωμα είναι επιφανειακό, καταλαμβάνει την πλαγιά 

ενός λόφου με ήπιες κλίσεις και εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο βάθος. Η κλασική 

μέθοδος των ΟΡΘΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ είναι αυτή που ενδείκνυται 

τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά για την εκμετάλλευση ενός τέτοιου κοιτάσματος.  

Τόσο η συνοχή του και η συνεκτικότητά του πετρώματος επιτρέπουν την 

εξόρυξη σε βαθμίδες αρκετά μεγάλου ύψους. Το πλάτος των βαθμίδων πρέπει να 

είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την ασφαλή κίνηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Έτσι το ύψος βαθμίδων ορίζεται στα 10μ. και το αρχικό πλάτος τους 

στα 12-13μ. 

Θα διαμορφωθούν συνολικά 12 βαθμίδες εκμετάλλευσης, η πρώτη σε 

υψόμετρο 250μ και οι άλλες σε 240, 230, ……… 150, 140 αντίστοιχα και η 

πλατεία φόρτωσης σε υψόμετρο 130μ. Η γωνία πρανούς των βαθμίδων θα είναι 

73ο – 75ο.  

Η εκμετάλλευση προχωρεί από πάνω προς τα κάτω. 

Οι τελικές βαθμίδες θα έχουν ύψος 10m, πλάτος 6m και θα σχηματίζουν 

γωνία πρανούς 55ο περίπου, θα τερματίζουν δε σε απόσταση 8m από τα όρια του 

λατομικού χώρου. 

Η προσπέλαση των βαθμίδων εκμετάλλευσης, όπως φαίνεται και στο σχετικό 

χάρτη, θα γίνεται μέσω δικτύου δρόμων εσωτερικής μεταφοράς πλάτους 12μ και 

ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 25m στα σημεία των ελιγμών ενώ οι 

κλίσεις του δρόμου δεν θα ξεπερνούν το 8-10%. 

Λόγω της σκληρότητας του πετρώματος η εξόρυξη γίνεται με την χρήση 

εκρηκτικών υλών και με το κλασσικό σχήμα ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΓΟΜΩΣΗ-
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ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ. Για την διάνοιξη των διατρημάτων χρησιμοποιείται Vagon-drill 

τύπου BOHLER και αεροσυμπιεστή της ATLAS COPCO των 750ft. 

Η φόρτωση του εξορυσσόμενου υλικού γίνεται με φορτωτή τύπου CAT288B 

και για την μεταφορά του υλικού χρησιμοποιούνται δύο Dumper 35 tn τύπου 

CAT769C. Για δε τη φόρτωση του τελικού προϊόντος σε φορτηγά χρησιμοποιείται 

μικρότερος φορτωτής CAT 988B. 

Το συγκρότημα θραύσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών  έχει 

εγκατασταθεί στην τελική πλατεία κάθετα στην ισοϋψή των 130μ.. 

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι η κλασσική μέθοδος που εφαρμόζεται σε 

τέτοιου είδους πετρώματα και μονάδες μέσης δυναμικότητας. 

Με τη βοήθεια τροφοδότη εξασφαλίζεται η τροφοδοσία σε ένα περιστροφικό 

θραυστήρα. Από εκεί το υλικό μεταφέρεται σε δονούμενο κόσκινο όπου και 

διαχωρίζονται τα υλικά ανάλογα με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση.  

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής:  

Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδος βρίσκονται 

αποθηκευμένα στο χώρο του λατομείου και σε ιδιόκτητη έκταση μεταξύ της 

μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος 

και ανάλογα με την κοκκομετρική τους σύνθεση αποθηκεύονται ξεχωριστά στον 

οικοπεδικό χώρο της επιχείρησης.  

Στην πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας και πάλι ανάλογα με την 

κοκκομετρική τους σύνθεση τα αδρανή υλικά οδηγούνται με φορτωτή στα σιλό 

τροφοδοσίας. 

Κάθε σιλό φέρει στην κάτω πλευρά του θυρίδα εκροής με ισομετρικό στοιχείο, 

ώστε να τροφοδοτεί ογκομετρικά με τις σωστές αναλογίες των αδρανών υλικών 

το συγκρότημα παράγωγης ασφαλτομίγματος. 
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Σ’αυτή τη φάση γίνεται και η τροφοδότηση του σιλό του ανακυκλούμενου 

υλικού ασφαλτομίγματος, το όποιο προκύπτει από αποξηλώσεις και το όποιο 

προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν και αν το απαιτεί η παράγωγη 

ασφαλτομίγματος. 

Στη δεύτερη φάση της παραγωγικής διαδικασίας τα αδρανή υλικά μέσω 

συλλεκτήριων ταινιών και κατόπιν μέσω ενός κεκλιμένου μεταφορικού ιμάντα και 

δονητικού τροφοδότη μεταφέρονται στο ξηραντήριο-φούρνο όπου αφαιρείται η 

υγρασία τους.  

Η ξήρανση των αδρανών υλικών είναι αυτή που επηρεάζει κατά κύριο λόγο 

την ποιότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και την οικονομική λειτουργία 

του συστήματος.  

Το ξηραντήριο αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο τύμπανο του οποίου η 

ταχύτητα περιστροφής ρυθμίζεται ανάλογα με την κοκκομετρική σύνθεση των 

υλικών και το βάρος τους. Ο χρόνος παραμονής των υλικών μέσα στο ξηραντήριο 

εξαρτάται από την υγρασία με την όποια εισέρχονται και επιτυγχάνεται με την 

ρύθμιση της κλίσης του τύμπανου, ώστε τελικά εξερχόμενα από την έξοδο να μην 

έχουν υγρασία παραπάνω από 0,5%. Για την λειτουργία του ξηραντήριου 

χρησιμοποιείται καυστήρας βαρέως πετρελαίου (μαζούτ). Τα υλικά μετά την 

έξοδο τους από το ξηραντήριο οδηγούνται στο αναβατόριο το όποιο με τη σειρά 

του τα οδηγεί στα κοσκίνα του συγκροτήματος. 

Στη τρίτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας έχουμε την διαδικασία της 

ξηράς αποκονίωσης δηλαδή ο διαχωρισμός της σκόνης από τα καυσαέρια. Το 

ρεύμα των καυσαερίων και σκόνης μεταφέρεται από τον ανεμιστήρα κυκλοφορίας 

του ξηραντήριου σε ένα κυκλώνα συγκράτησης σκόνης όπου με φυγοκεντρισμό το 

85% περίπου των κόκκων σκόνης με μεγαλύτερη μάζα και αδράνεια χάνουν την 

ταχύτητα τους και συγκεντρώνεται στον πάτο του κυκλώνα και κατακρατείται. 

Από κει με την βοήθεια κοχλία και εν συνεχεία αναβατορίου συγκεντρώνεται στο 
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σιλό ιδίου φίλερ(παιπάλη). Το ρεύμα σκόνης-καυσαερίων με το υπολειπόμενο 

ποσοστό φίλερ που εμπεριέχει, διέρχεται μέσα από την συστοιχία των 

σακκοφιλτρων, όπου συγκρατείται και η υπόλοιπη σκόνη σε ποσοστό 99,8% και 

εν συνεχεία μέσω της καπνοδόχου εξάγεται στην ατμόσφαιρα. Το σακκόφιλτρο 

αφενός δεν επιτρέπει την διαφυγή σκόνης στο περιβάλλον και αφ έτερου διατηρεί 

την επιφάνεια των φίλτρων (πανιά) καθαρή, ώστε ο ροη των καυσαερίων να είναι 

απρόσκοπτη και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα στην λειτουργία της 

εγκατάστασης. 

Στη τετάρτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας τα θερμά αδρανή υλικά μέσω 

του αναβατορίου οδηγούνται στα κοσκίνα, όπου μέσω 6 σταδίων διαχωρίζονται 

κοκκομετρική σε 6 διαφορετικά μεγέθη και οδηγούνται στα δοχεία μετρήσεως 

όπου γίνεται η ζύγιση τους. 

Στη πέμπτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας τα υλικά μετά τη ζύγιση τους 

για την σωστή αναλόγια εισέρχονται στον αναμικτήρα (μίξερ), όπου αφού πρώτα 

προστεθεί το κατάλληλο ποσοστό παιπάλης(φιλερ) για την πλήρωση των κενών 

που υπάρχουν μεταξύ των αδρανών, εν συνεχεία αναμιγνύονται με την θερμή 

άσφαλτο, η όποια εισάγεται στον αναμικτήρα υπό μορφή ψεκασμού. 

Στην έκτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας το παραγόμενο ασφαλτόμιγμα 

μεταφέρεται με την βοήθεια βαγονέτου στα σιλό ενδιάμεσης αποθήκευσης του 

μέχρι την φόρτωση του στα φορτηγά για διάθεση. 
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Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραγωγική  ικανότητα της εγκατάστασης 

    Η παραγωγική ικανότητα της  εγκατάστασης είναι περίπου 120 τόνοι/ωρα 

έτοιμου ασφαλτομίγματος.  

Σιλό 

Ασφαλτομίγματος 

ανακύκλωσης 

Σιλό τροφοδοσίας αδρανών 

υλικών χονδρόκοκκα υλικά 

Απαγωγή 

καυσαερίων 

Ταινίες μεταφοράς αδρανών 

υλικών Ταινία μεταφοράς 

ασφαλτομίγματος 

Κυκλώνας και 

σακκόφιλτρα 
Ξηραντήριο (φούρνος) 

Σιλό παιπάλης 

(φιλερ) 
Αναβατόριο θερμών υλικών 

Αποκομιδή και 

φύλαξη 

Δεξαμενές 

ασφάλτου 
Κόσκινα διαλογής υλικού 

Προθέρμανση 

ασφάλτου Κόσκινα διαλογής υλικού 

Δοσομετρητής 

φιλερ μετρητής 

ασφάλτου 

Αποθήκευση αδρανών τρειλ 

Ζύγιση αδρανών 

Αναμικτήρας (μίξερ) 

Αναβατόριο έτοιμου 

ασφαλτομίγματος 

Σιλό αποθήκευσης έτοιμου 

ασφαλτομίγματος 

Φόρτωση σε φορτηγά 
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Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε μια βάρδια οκτάωρη και η συνολική ετήσια 

παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 50.000 τόνους ασφαλτομίγματος. 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα ροής το οποίο παρατίθεται παρακάτω, η 

παρασκευή ετοίμου σκυροδέματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια - φάσεις:  

 Τα θραυστά αδρανή υλικά κατάλληλα κοκκομετρικά διαβαθμισμένα 

εκφορτώνονται με φορτηγά αυτοκίνητα στην αποθήκη αδρανών υλικών 

τριών διαμερισμάτων (χαλίκι, γαρμπίλι, άμμο).  

 Διαμέσου ειδικών χοανών με δονητή εκφορτώνονται τα αδρανή υλικά 

σε μία ζυγιστική ταινία, τα υλικά ζυγίζονται και μεταφέρονται με ταινία 

στον αναμικτήρα (Mixer) της μονάδας.  

 Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται προέρχεται από μονάδες παρασκευής 

τσιμέντου και μεταφέρεται με ειδικά φορτηγά αυτοκίνητα των εταιριών. 

Η διαδικασία εκφόρτωσης του τσιμέντου γίνεται σε κλειστό πνευματικό 

κύκλωμα απευθείας από το σιλοφόρο όχημα στο προς το σιλό τσιμέντου 

της μονάδας. Από το σιλό το τσιμέντο με κοχλίες μεταφέρεται στον 

αναμικτήρα.  

 Στον αναμικτήρα οδηγείται και η αναγκαία ποσότητα νερού, από τη 

δεξαμενή μέσω αντλίας ελεγχόμενης ροής.  

 Επιπλέον, ποσότητες πρόσθετων χημικών προστίθενται και αυτές στον 

αναμικτήρα μέσω σωληνώσεων από την αντίστοιχη δεξαμενή.  

 Το μίγμα αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και χημικών πρόσθετων 

αναμιγνύεται για μικρό χρονικό διάστημα και μετά την ανάμιξη, το μίγμα 

(σκυρόδεμα) φορτώνεται σε φορτηγά αυτοκίνητα αναμικτήρες 

(βαρέλες) με προορισμό την κατανάλωση.  
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Βασικό χαρακτηριστικό της όλης μεθοδολογίας παρασκευής ετοίμου 

σκυροδέματος, είναι ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται είναι 

περιορισμένη.  Οφείλεται σε εκπομπές μικρών ποσοτήτων  σκόνης που 

δημιουργούνται στην μονάδα και οι οποίες θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 

με διαβροχή και άλλα μέτρα που θα εφαρμόζονται, όπως αναλύεται σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ, 
ΓΑΡΜΠΙΛΙ) 

 

 

ΖΥΓΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

ΖΥΓΙΣΗ ΜΕΣΩ 
ΖΥΓΟΤΑΙΝΙΑΣ 

(ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ, 
ΓΑΡΜΠΙΛΙ 

ΣΙΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

ΣΩΡΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ, 
ΓΑΡΜΠΙΛΙ) 

 

ΖΥΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ 
ΥΛΩΝ 

(ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ, ΓΑΡΜΠΙΛΙ, 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΝΕΡΟ, ΧΗΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ) 

ΖΥΓΟΣ ΝΕΡΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

ΝΕΡΟΥ 

ΕΤΟΙΜΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
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Οι συνθέσεις δε για την παρασκευή ετοίμου σκυροδέματος των παραπάνω 

κατηγοριών, θα γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

1997, από τον Υπεύθυνο Μηχανικό Ποιότητας και παρουσιάζονται στον επόμενο 

Πίνακα. Ο Πίνακας δίνει τις απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών για την 

παρασκευή 1m3 της αντίστοιχης κατηγορίας σκυροδέματος. 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΥΡ/ΤΟΣ 

(m3) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΚΟΚΚΟΣ 

(mm) 

ΑΜΜΟΣ 

(Kg) 

ΧΑΛΙΚΙ 

(Kg) 

ΓΑΡΜΠΙΛΙ 

(Kg) 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

(Kg) 

ΝΕΡΟ 

(Kg) 

C 12/15 31.5 1061 646 173 250 199 

C 16/20 31.5 1008 674 202 280 187 

C 20/25 31.5 994 664 199 300 190 

C 25/30 31.5 937 678 204 330 193 

Πίνακας: Ενδεικτικές Συνθέσεις Παρασκευής Ετοίμου Σκυροδέματος 

Τα χημικά πρόσθετα δεν αναφέρονται παραπάνω καθώς οι ποσότητές τους 

είναι αμελητέες και κυμαίνονται περίπου στο 1,0 kg/m3 για κάθε κυβικό 

σκυροδέματος. 
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6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ / ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  

ΕΡΓΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

6.2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

α. Θραυστήρας  

Ο θραυστήρας είναι περιστροφικού – κρουστικού τύπου (αναπλαστικός, 

ROTOR). Οι θραυστήρες αυτοί είναι απόλυτα κατάλληλοι για χρήση σε μέσης 

σκληρότητας ασβεστολιθικά πετρώματα και παρουσιάζουν σειρά 

πλεονεκτημάτων: δυνατότητα τροφοδοσίας με μεγάλα κομμάτια, μεγάλος λόγος 

κατάτμησης (έως 1:20), απευθείας κίνηση από πολύστροφο κινητήρα. Ακόμα είναι 

Ελληνικής κατασκευής και διατίθενται σε πολύ χαμηλές συγκριτικά τιμές. 

Για τις συγκεκριμένες συνθήκες θραύσης εκλέγεται ρότορας διαμέτρου 2m. 

Τέτοιοι θραυστήρες έχουν δυνατότητα επεξεργασίας 220-300m3/h ανάλογα με 

τη ρύθμιση του, ύψους περί τα 3,50 – 3,70m. Ισχύς 270Hp. 

 

β. Τριβείο 

Για την παραγωγή της άμμου χρησιμοποιείται περιστροφικός θραυστήρας με 

σφυριά (σφυρόμυλος). Οι σφυρόμυλοι είναι κατάλληλοι για την παραγωγή λεπτού 

υλικού εφόσον το πέτρωμα δεν είναι σκληρό οπότε υπάρχει μεγάλη φθορά των 

σφυριών. 

Το αμμοτριβείο είναι το κλασσικό της Ελληνικής αγοράς με 32 σφυριά. Έχει 

άνοιγμα 1,10 – 1,20m και ύψος 1,5 – 1,6m. Η παραγωγική του ικανότητα είναι 

γύρω στους 100 – 140 tn/h (60 - 80m3/h. Ισχύς 270Hp. 

  

γ. Τροφοδότης 

Η χρησιμοποίηση ρότορα προϋποθέτει και τη χρησιμοποίηση τροφοδότη. Ο 

τροφοδότης είναι παλινδρομικός για λόγους απλότητας, ασφάλειας και 
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οικονομίας. Οι διαστάσεις του είναι 2050 Χ 6000 (mm). Η ισχύς του κινητήρα 

είναι 80Hp. 

 

δ. Προδιαλογέας  

Για την απομάκρυνση γαιωδών υλικών πριν την είσοδο στο θραυστήρα. 

Διαστάσεις (mm) 1500 Χ 2500. Όροφοι 2, διαλογές 3 (για την περίπτωση 

προσθήκης μελλοντικά και δεύτερου θραυστήρα). Κινητήρας 20Hp. 

 

ε. Δονούμενο κόσκινο θραυστήρα 

Για το διαχωρισμό των τριών ή τεσσάρων κοκκομετρικών κλάσεων μετά το 

θραυστήρα. Πλάτος κόσκινου 1500 – 2000mm, μήκος 5000 - 6000mm, όροφοι 

3, διαλογές 4, διατάξεις απαγωγής σκόνης.  

 

στ.  Δονούμενο κόσκινο τριβείου 

Για το διαχωρισμό της άμμου σε μία ή δύο κοκκομετρίες ανάλογα με τις 

απαιτήσεις. Πλάτος κόσκινου 1500 ως 2500mm, μήκος 5000 – 6000mm, όροφοι 

2, διαλογές 3, διατάξεις απαγωγής σκόνης. 

 

ζ. Μεταφορική ταινία γαιώδους υλικού 

Για την απομάκρυνση των γαιωδών από τον προδιαλογέα. Συνοδεύεται από 

σκάφη παραλαβής υλικού, βάση μειωτήρα και ξύστρα καθαρισμού. Πλάτος 

0,65mm. Μήκος 20m. 

 

η. Μεταφορικές ταινίες προς τα σιλό από 3 λινά συνθετικά 

Συνοδεύονται από σκάφη παραλαβής ύλιου, βάση ηλεκτρομειωτήρα και ξύστρα 

καθαρισμού. Έχουν πλάτος 0,80mm και μήκος 15m. 

 

θ. Μεταφορική ταινία υλικού θραυστήρα προς κόσκινα 

Πλάτος 1m, μήκος 20m, κλίση 15ο, θα είναι 2 λινών συνθετικών και 

συνοδεύονται από όλα τα σχετικά εξαρτήματα. 
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ι. Άλλα εξαρτήματα.  

Ανιχνευτής μετάλλων, χοάνες διανομής κλπ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΣ (HP) 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ  80 

ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ 20 

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ 270 

ΧΑΛΙΚΟΤΡΙΒΕΙΟ 270 

ΑΜΜΟΤΡΙΒΕΙΟ 1 270 

ΑΜΜΟΤΡΙΒΕΙΟ 2 270 

ΤΡΙΒΕΙΟ 3Α 340 

ΚΟΣΚΙΝΟ 1 15 

ΚΟΣΚΙΝΟ 2 15 

ΚΟΣΚΙΝΟ 3 15 

9 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 
110 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.675 

 

 

6.2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

α/α Είδος μηχανήματος Ισχύς 

(KW) 

Αξία  

(ευρώ) 

1 Δυο (2) κάδοι τροφοδοσίας λεπτόκοκκων αδρανών 

υλικών, τύπου χοάνης, χωρητικότητας έκαστος 15m3, 

φέροντες στο κάτω άκρο  τους θυρίδα εξαγωγής των 

υλικών, αυτόματου ανοίγματος, πνευματικής λειτουργιάς, 

στην υποκείμενη τους ταινία μεταφοράς. Είναι 

εργοστάσιου κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας. 

 

 

0,00 

 

 

6.000,00 

2 Τρεις (3) κάδοι τροφοδοσίας χονδρόκοκκων αδρανών 

υλικών, τύπου χοάνης, χωρητικότητας έκαστος 15m3, 

φέροντες στο κάτω άκρο  τους θυρίδα εξαγωγής των 
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υλικών, αυτόματου ανοίγματος, πνευματικής λειτουργιάς, 

στην υποκείμενη τους ταινία μεταφοράς. Είναι 

εργοστάσιου κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας. 

0,00 9.000,00 

3 Ένας (1) κάδος τροφοδοσίας αποξηλωμένων υλικών 

ασφαλτομίγματος προς ανακύκλωση , τύπος ES8RC-24, 

χωρητικότητας 15m3, φέρων στο κάτω άκρο  του θυρίδα 

εξαγωγής των υλικών, αυτόματου ανοίγματος, 

πνευματικής λειτουργιάς, στην υποκείμενη ταινία 

μεταφοράς. Είναι εργοστάσιου κατασκευής AMMANN 

Group Ελβετίας 

 

 

0,00 

 

 

4.000,00 

4 Μία (1) ταινία μεταφοράς λεπτόκοκκων αδρανών υλικών, 

τροφοδοτούμενη με υλικό από τους κάδους λεπτόκοκκων 

υλικών, μήκους 5,5m, ικανότητας τροφοδοσίας 60m3/h. 

Είναι εργοστάσιου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας  

 

 

1,50 

 

 

1.000,00 

5 Μία (1) ταινία μεταφοράς χονδρόκοκκων αδρανών 

υλικών, τροφοδοτούμενη με υλικό από τους κάδους 

χονδρόκοκκων υλικών, μήκους 8,0m, ικανότητας 

τροφοδοσίας 80m3/h. Είναι εργοστάσιου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

 

4,00 

 

2.000,00 

6 Τρεις  (3) μηχανισμοί δόνησης για την εξαγωγή των 

υλικών από τους κάδους τροφοδοσίας. Είναι εργοστάσιου 

κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας  

 

1,50 

 

1.500,00 

7 Μια (1) ταινία μεταφοράς αδρανών υλικών  , 

τροφοδοτούμενη από τις ταινίες μεταφοράς των 

λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων υλικών των καδών 

αδρανών υλικών. Έχει πλάτος 0,5m και τροφοδοτεί την 

ταινία του ξηραντήρα με υλικό με ικανότητα μεταφοράς 

έως 140ten/h Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN 

Group Ελβετίας  

 

 

5,50 

 

 

3.000,00 

8  Μια (1) ταινία μεταφοράς ανακυκλούμενου 

ασφαλτομίγματος  τροφοδοτούμενη με υλικό από τον κάδο 
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ανακύκλωσης για την τροφοδοσία του μίξερ αναμίξεως 

υλικών μήκους 30,0m, ικανότητας τροφοδοσίας έως  

20tn/h. Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας  

5,50 4.000,00 

9 Μια (1) ταινία οδηγήσεως των αδρανών υλικών στο 

ξηραντήριο προς ξήρανση και αφαίρεση της υγρασίας 

τους, μήκους 2,0m και πλάτους 0,6m, ικανότητας 

τροφοδοσίας έως 140tn/h. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

 

4,00 

 

2.000,00 

10 Ένας (1) ξηραντήρας αδρανών υλικών, τύπου τυμπάνου, 

τύπος Τ2210, διαμέτρου 2,02m και μήκους 9,0m. Η 

παραγωγική του ικανότητα φτάνει τους 150tn/h για 

υγρασία 4%. Η κίνηση του γίνεται μέσω τεσσάρων 

μηχανισμών κίνησης με διάταξη περιστρεφόμενων 

πλαστικών ρολών στην εξωτερική επιφάνεια του 

τυμπάνου σε διαμορφωμένους οδηγούς. Διαθέτει 

αυτοματισμούς έλεγχου της ταχύτητας των διερχόμενων 

αδρανών υλικών, μηχανισμούς αλλαγής της κλίσης τους, 

όργανα και αισθητήρες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 

και της υγρασίας των απαγόμενων υλικών στην έξοδο 

τους. Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας  

 

 

 

64,00 

 

 

 

12.000,00 

11 Ένας (1) καυστήρας  καύσεως μαζούτ, θερμικής ισχύος 

13,9MW, (12.040Mkcal/h), προσαρμοσμένος στον 

ξηραντήρα για την ξήρανση των αδρανών υλικών, με δικό 

του ανεμιστήρα νωπού αέρα καύσης και όλους τους 

αυτοματισμούς λειτουργιάς και έλεγχου της καύσης. Είναι 

εργοστασίου κατασκευής QΟERTLI Γερμανίας 

 

 

30,00 

 

 

4.000,00 

12 Ένα  (1) φίλτρο συγκράτησης και απαγωγής της σκόνης 

που παράγεται κατά την ξήρανση των υλικών και του 

διαχωρισμού της από τα αδρανή υλικά, τύπου AFA 48, 

SYSTEM AMECO. Η παραγωγική του ικανότητα 
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φιλτραρίσματος είναι 48.000 m3/h. Περιλαμβάνει 440 

φιλτρόσακκους συνολικής επιφάνειας καθαρισμού 737m2 

διαστάσεων έκαστος L=2500mm και D=335mm. Διαθέτει 

3 μηχανισμούς διοχέτευσης νωπού αέρα για τον 

αποκαθαρισμό των φιλτρόσακκων . Η ταχύτητα του αέρα 

διέλευσης και η αποτελεσματική συγκράτηση της σκόνης  

επιτυγχάνεται μέσω ρυθμιστή στροβιλισμού  αέρα που 

προσαρμόζεται στην είσοδο του ανεμιστήρα απαγωγής, 

τύπου ASP 25. Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN 

Group Ελβετίας  

0,75 10.000,00 

13 Ένας (1) κοχλίας κλειστού τύπου, τοποθετημένος κάτω 

από το φίλτρο διαμήκως, για την απαγωγή και τη 

μεταφορά της συγκρατούμενης σκόνης, μήκους 7,80m και 

διαμέτρου 500mm, δυνατότητας παροχής 60m/h. Είναι 

εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας  

 

4,00 

 

1.800,00 

14 Ένας (1) κοχλίας κλειστού τύπου, για τη μεταφορά της 

παιπάλης στο σιλό της παιπάλης, μήκους 3,00m και 

διαμέτρου 500mm, δυνατότητας παροχής 60m/h. Είναι 

εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας  

 

4,00 

 

1.200,00 

15 Ένας (1) φυγοκεντρικός ανεμιστήρας απαγωγής των 

καυσαερίων, τύπος ART 1401, παροχής Q= 70.000m3/h. 

Είναι εργοστασίου κατασκευής FERRARI Ιταλίας 

 

110,00 

 

5.000,00 

16 Μια (1) καπνοδόχος απαγωγής των καυσαερίων, 

χαλύβδινη, ύψους 22,0m και διαμέτρου 800mm. Είναι 

εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας  

 

0,00 

 

2.000,00 

17 Ένα (1) σιλό παιπάλης φίλτρου, χαλύβδινο, κυλινδρικής 

μορφής, κάθετο, χωρητικότητας V= 32m3 στο όποιο 

οδηγείται η παραγόμενη παιπάλη από το φίλτρο. Είναι 

εργοστασίου κατασκευής STANELLE Ιταλίας 

 

0,55 

 

1.000,00 

18 Ένα (1) αναβατόριο παιπάλης στο σιλό του φίλερ που 

χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία με παιπάλη του μίξερ 

ανάμιξης του ασφαλτομίγματος. Είναι εργοστασίου 

 

4,00 

 

3.000,00 
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κατασκευής ΑΜΜΑΝΝ Ελβετίας 

19 Ένας (1) κοχλίας κλειστού τύπου μεταφοράς της 

συγκρατούμενης σκόνης στην είσοδο του φίλτρου, μήκους 

6,00m και διαμέτρου 200mm, δυνατότητας παροχής 

20m/h. Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας  

 

0,75 

 

1.000,00 

20 Ένα (1) αναβατόριο καδών, κλειστού τύπου, μεταφοράς 

και ανύψωσης των θέρμων αδρανών υλικών από την 

έξοδο του ξηραντήριου στο κόσκινο της κοκκομετρικής 

διαλογής τους. Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN 

Group Ελβετίας  

 

11,00 

 

4.500,00 

21 Δυο (2) κοχλίες κλειστού τύπου μεταφοράς της 

συγκρατούμενης σκόνης στην είσοδο του φίλτρου, μήκους 

5,00m και διαμέτρου 250mm, έκαστος, δυνατότητας 

παροχής 25m/h έκαστος. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

 

2,00 

 

3.000,00 

22 Ένα (1) σιλό ( αποθήκη ) παιπάλης για την τροφοδοσία 

του ασφαλτομίγματος στο μίξερ, κυλινδρικής μορφής, 

χαλύβδινο, κάθετο, χωρητικότητας 58m3. Φέρει όλους 

τους απαραιτήτους αυτοματισμούς για την αυτόματη 

τροφοδοσία του μίξερ με την απαιτουμένη ποσότητα,( 

κοχλία μεταφοράς, διάταξη αυτόματου ανοίγματος, 

αυτόματη διάταξη ζυγού και σιτέματα έλεγχου της 

λειτουργιάς του). Είναι εργοστασίου κατασκευής KURZ 

Γερμανίας. 

 

 

3,00 

 

 

4.000,00 

23 Ένας (1) κοχλίας κλειστού τύπου μεταφοράς της 

παιπάλης από το σιλό παιπάλης στο μίξερ, μήκους 3,00m 

και διαμέτρου 200mm, δυνατότητας παροχής 20m/h. 

Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας  

 

1,50 

 

1.000,00 

24 Ένας (1) διαχωριστής υλικών (κόσκινο), τύπος 2000, 

έξι (6) διαφορετικών διαμερισμάτων διαχωρισμού 
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κοκκομετρικά των θέρμων αδρανών υλικών και 

αποθήκευση τους σε ανάλογα διαμερίσματα, φέρων τους 

απαραιτήτους μηχανισμούς κοσκινίσματος των υλικών και 

την διαλογή τους, μηχανισμούς κινητήριους και 

μηχανισμούς έλεγχου των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την παράγωγη του κατάλληλου 

ασφαλτομίγματος. Στην έξοδο των υλικών διαθέτει 

σύστημα ζύγισης των υλικών για την σωστή τροφοδότηση 

του μίξερ. Είναι εργοστασίου κατασκευής PORTAFILL 

INERNATIONAL Γερμανίας  

 

11,00 

 

7.000,00 

25 Ένας (1) αναμίκτης (μίξερ), δυο περιστρεφόμενων 

τυμπάνων, στο όποιο γίνεται η ανάμιξη των αδρανών 

υλικών με την άσφαλτο που διοχετεύεται αυτόματα μέσω 

συστήματος ψεκασμού της και το ποσοστό παιπάλης που 

χρειάζεται για την παράγωγη του ασφαλτομίγματος. 

Διαθέτει αυτομάτους μηχανισμούς εξόδου του 

ασφαλτομίγματος, αυτοματισμούς έλεγχου και λειτουργιάς 

του. Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας.  

 

 

37,00 

 

 

10.000,00 

26 Δυο (2) δεξαμενές ασφάλτου, χαλύβδινες, κατακόρυφες, 

κυλινδρικής μορφής, για την αποθήκευση της ασφάλτου 

που χρησιμοποιείται στην παράγωγη του 

ασφαλτομίγματος. Περιλαμβάνουν συστήματα θέρμανσης 

της ασφάλτου μέσω ενναλακτών ελαίου που υπάρχουν στο 

εσωτερικό τους και σύστημα τροφοδοσίας της ασφάλτου 

μέσω αντλίας και σωληνώσεων για ψεκασμό στο μίξερ. 

Είναι χωρητικότητας έκαστη 88m3. Είναι εργοστασίου 

κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας  

 

 

 

0,00 

 

 

 

6.000,00 

27 Ένας (1) αεροσυμπιεστής πεπιεσμένου αέρα, τύπος 

S60-2, παροχής 7,0m3/h, πίεσης 10bar, για την 

λειτουργιά όλων των πνευματικών συστημάτων και 

μηχανισμών του συγκροτήματος. Είναι εργοστασίου 

 

45,00 

 

3.000,00 
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κατασκευής BOGE Γερμανίας 

28 Ένας (1) ξηραντής πεπιεσμένου αέρα, τύπος DFX-36, 

πίεσης λειτουργίας 14bar, ξήρανσης στους 2 C. Είναι 

εργοστασίου κατασκευής FST Γερμανίας 

 

0,81 

 

1.000,00 

29 Ένα (1) αεροφυλακιο πεπιεσμένου αέρα, χωρητικότητας 

2m3, πίεσης λειτουργίας 13bar. Είναι εργοστασίου 

κατασκευής FST Γερμανίας 

 

0,00 

 

1.000,00 

30 Μια (1) δεξαμενή αποθήκευσης μαζούτ, οριζόντια, 

κυλινδρικής μορφής, για την τροφοδοσία του καυστήρα 

του ξηραντήρα αδρανών υλικών, χωρητικότητας 68m3. 

Είναι εργοστασίου κατασκευής AMMANN Group 

Ελβετίας  

 

0,00 

 

4.000,00 

31 Μια (1) δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου, οριζόντια, 

κυλινδρικής μορφής, για την τροφοδοσία του καυστήρα 

του συστήματος θέρμανσης της αποθηκευμένης ασφάλτου. 

Είναι χωρητικότητας 4,0m3. Είναι εργοστασίου 

κατασκευής AMMANN Group Ελβετίας  

 

0,00 

 

1.000,00 

32 Μια (1) αντλία παροχής μαζούτ από την δεξαμενή στον 

καυστήρα μαζούτ. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

 

4,50 

 

500,00 

33 Ένα  (1) ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης του μαζούτ 

πριν την καύση του στον καυστήρα του ξηραντηρα, 

περιλαμβάνον ηλεκτρικές αντιστάσεις και πίνακα ελέγχου 

και λειτουργίας. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

 

24,00 

 

3.000,00 

34 Ενας (1) καυστήρας πετρελαίου, θερμικής ισχύος 

300.000 kcal/h, για το σύστημα θέρμανσης της 

αποθηκευμένης ασφάλτου. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

QOERTLI Γερμανίας 

 

4,00 

 

1.000,00 

35 Ένα (1) ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης του συστήματος 

τροφοδοσίας και ψεκασμού της ασφάλτου, στην 

τροφοδοσία του μίξερ περιλαμβάνον πίνακα λειτουργίας 

 

 

18,5 

 

 

3.000,00 
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και ελέγχου, δοχείο ελαίου 1000lit, ηλεκτρικές 

αντιστάσεις θέρμανσης του ελαίου και σωληνώσεις 

κυκλοφορίας του. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

36 Ένα (1) σύστημα μεταφοράς του ασφαλτομίγματος, από 

την έξοδο του μίξερ στα σιλό αποθήκευσης , τύπος ST.IV 

-300.S2 περιλαμβάνον τον κινητήριο μηχανισμό του από 

2 συρματόσχοινα 2x15mm, σιδηροκατασκευή για την 

κίνηση του βαγονέτου μεταφοράς, βαγονέτο μεταφοράς 

χωρητικότητας 1,5tn, παραγωγικής ικανότητας 120 tn/h, 

τους απαραιτήτους μηχανισμούς και αυτοματισμούς 

λειτουργίας και ελέγχου όλων των σταδίων λειτουργίας 

του. Είναι εργοστασίου κατασκευής WASMUS Γερμανίας 

 

 

 

45,00 

 

 

 

15.000,00 

37 Τρία (3) βαρούλκα του βαγονέτου μεταφοράς 

ασφαλτομίγματος για τις στάσεις εκφόρτωσης του στα 

σιλό αποθήκευσης. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

WASMUS Γερμανίας 

 

4,50 

 

1.500,00 

38 Τέσσερα (4) σιλό αποθήκευσης ασφάλτου συνολικής 

χωρητικότητας 250tn ασφαλτομίγματος, περιλαμβάνονται 

ανοίγματα τροφοδοσίας τους και αυτόματες θυρίδες 

εκφόρτωσης τους στα φορτηγά.  Είναι εργοστασίου 

κατασκευής WASMUS Γερμανίας 

 

0,00 

 

5.000,00 

39 Ένα (1) ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης των θυρίδων 

εκφόρτωσης των σιλό ασφαλτομίγματος, περιλαμβάνονται 

ειδικές ηλεκτρικές αντιστάσεις. Είναι εργοστασίου 

κατασκευής WASMUS Γερμανίας 

 

32,00 

 

2.000,00 

40 Ένα (1) Control Room περιλαμβάνον όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό χειρισμού και ελέγχου και παρακολούθησης ( 

PLC, συστήματα SCADA κλπ ) των λειτουργιών του 

συγκροτήματος σε όλες τις φάσεις της παραγωγής 

ασφαλτομίγματος. Είναι εργοστασίου κατασκευής 

AMMANN Group Ελβετίας  

 

0,00 

 

10.000,00 
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41 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Μέσης και Χαμηλής Τάσης 

κίνησης και φωτισμού, περιλαμβάνουσες τον υποσταθμό 

Μέσης Τάσης 20KV, τον Μ/Σ 20KV/400V, τον 

υποσταθμό Χαμηλής Τάσης 400V και τους επί μέρους 

πινάκες κινήσεως και λειτουργίας, τις εγκαταστάσεις 

εξωτερικού φωτισμού, τις καλωδιώσεις κινήσεως και 

ελέγχου όλων των μηχανημάτων. 

 

 

0,00 

 

 

30.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (KW) 491,86  

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (HP) 661,55  

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ (ευρώ)  190.000,00 

 

6.2.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  
ΙΣΧΥΣ         

(HP*) 

1 ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 1  

2 ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 1 2,00 

3 ΤΑΙΝΙΑ-ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 1 18,00 

4 ΤΑΙΝΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΙΞΕΡ 1 25,00 

5 ΜΙΞΕΡ (ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ) 2 64,00 

6 ΣΙΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1  

7 ΚΟΧΛΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1 25,00 

8 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 10,00 

9 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 4,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 148,00 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 148,00 HP 
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6.2.4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ανάγκες του λατομείου σε κτιριακά έργα όπως γραφείο, τουαλέτες, 

αποθήκες, αποδυτήρια κ.λπ. καλύπτονται ήδη από υφιστάμενες δομές που 

βρίσκονται εντός του λατομικού χώρου. Οι υφιστάμενες αυτές εγκαταστάσεις 

εξυπηρετούν και τις ανάγκες των συνοδών δραστηριοτήτων της εταιρίας (μονάδα 

παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδα παραγωγής σκυροδέματος).  

Κατά συνέπεια δεν απαιτείται κατασκευή άλλων βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

 

6.2.4.1. ΓΡΑΦΕΙΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

Κτίριο διαστάσεων 3Χ7 με παράθυρα και πόρτες μεταλλικές όπου είναι 

εγκατεστημένο το γραφείο για τον έλεγχο της διακίνησης.  

 

6.2.4.2. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Μπροστά από το γραφείο ελέγχου υπάρχει εγκαταστημένη γεφυροπλάστιγγα 

για την ζύγιση των υλικών.  

 

6.2.4.3. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΧΩΡΟΣ PARKING 

Υπόστεγο διαστάσεων 10Χ20 πρόχειρη ξύλινη κατασκευή που λειτουργεί ως 

πρόχειρο συνεργείο των μονάδων και χώρος parking διαφόρων μηχανημάτων. 

 

6.2.4.4. ΑΠΟΘΗΚΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  

Κτίριο διαστάσεων 3Χ4 με παράθυρα και πόρτες μεταλλικές που χωρίζεται σε 

δύο (2) ανεξάρτητους χώρους, και τουαλέτα. Για τις ανάγκες του προσωπικού 

έχει κατασκευαστεί σηπτική δεξαμενή και απορροφητικός βόθρος. 

 

6.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

6.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Για την λειτουργία της μονάδος υπάρχει κτίριο διοίκησης-γραφείων 

διαστάσεων 3Χ7, που περιλαμβάνει δύο χώρους γραφείων και τουαλέτα. Ο 
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χώρος περιμετρικά είναι περιφραγμένος με σταθερή περίφραξη και πόρτα 

εισόδου.  

 

6.3.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η πρόσβαση στο χώρο όπως προαναφέρεται εξασφαλίζεται μέσω της 

επαρχιακής οδού Φάρσαλα-Σταυρός. Από το σημείο αυτό του δρόμου ξεκινά 

χωματόδρομος μήκους περίπου 150μ. που φτάνει μέχρι τα όρια του υπό μελέτη 

χώρου. Ο δρόμος αυτός είναι άριστης βατότητας πλάτους 10μ. και συντηρείται το 

κατάστρωμα με υλικά του λατομείου της εταιρίας (3Α κ.λπ.). 

Η προσπέλαση των βαθμίδων εκμετάλλευσης, όπως φαίνεται και στο σχετικό 

χάρτη, γίνεται μέσω δικτύου δρόμων εσωτερικής μεταφοράς πλάτους 12μ και 

ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 25m στα σημεία των ελιγμών ενώ οι 

κλίσεις του δρόμου δεν θα ξεπερνούν το 8-10%. 

Ο υπό μελέτη χώρος καλύπτεται από τα εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης και 

ΟΤΕ. Κοινόχρηστα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δεν υπάρχουν σε κοντινές αποστάσεις από την 

εγκατάσταση. 

 

6.3.3. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

Οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων και των μηχανημάτων της εταιρίας 

βρίσκονται εντός του εργοταξίου σε πρόχειρο στέγαστρο.  
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6.4. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

6.4.1. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε η προσπέλαση από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

προς τις βαθμίδες εκμετάλλευσης γίνεται μέσω ενός δευτερεύοντος οφιοειδούς 

δρόμου με συνολικό μήκος 600μ, πλάτους 12μ, και ακτίνα καμπυλότητας 

μεγαλύτερη των 25μ στα σημεία ελιγμών, ενώ η κλίση του δρόμου δεν υπερβαίνει 

το 10%.  

 

6.4.2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Με τον όρο αυτό εννοούνται : 

Η προπαρασκευή του χώρου για επέμβαση (αποψίλωση χώρου, διάνοιξη 

βαθμίδων) 

Η προπαρασκευή του χώρου εγκαταστάσεων (δημιουργία πλατείας 

εγκαταστάσεων, πλατεία απόθεσης υλικών). 

 

6.4.3. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΏΡΟΥ 

Με τον όρο αποψίλωση του χώρου επέμβασης εννοούμε την αφαίρεση 

εδαφικού υλικού πάχους 0,50μ. Το υλικό αυτό συγκεντρώνεται σε ειδικό χώρο 

κοντά στην πλατεία των εγκαταστάσεων και θα χρησιμοποιηθεί στην 

αποκατάσταση.  

 

6.4.4. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

Οι εργασίες διάνοιξης των βαθμίδων αρχίζουν αμέσως μετά την διάνοιξη του 

εσωτερικού δρόμου προσπέλασης και έχουν σαν στόχο την δημιουργία 

κατάλληλων βαθμίδων για την κίνηση του εξοπλισμού εκμετάλλευσης. Οι 

εργασίες αυτές προχωρούν παράλληλα με την εκμετάλλευση, εκτός φυσικά από 

την διάνοιξη της αρχικής υψηλότερης βαθμίδας σε υψόμετρο 250μ οι οποίες 
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μπορούν να θεωρηθούν σαν παραγωγικές καθόσον η εκμετάλλευση γίνεται σε 

κάποια βαθμίδα ενώ η αμέσως χαμηλότερη διαμορφώνεται. 

 

6.5. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.5.1. ΕΞΟΡΥΞΗ 

Η εξόρυξη του ασβεστόλιθου γίνεται με χρήση εκρηκτικών υλών και με το 

κλασσικό σχήμα διάτρηση – γόμωση- πυροδότηση. Κατά την εξόρυξη δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στην καλή αποκόλληση του πετρώματος, στο σωστό πρωτογενή 

θρυμματισμό του, στην αποφυγή εκτίναξης κομματιών και φυσικά στη λογική 

κατανάλωση εκρηκτικών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών και σύμφωνα με 

την υπάρχουσα εμπειρία χρησιμοποιείται το παρακάτω σχήμα το οποίο βέβαια 

δοκιμάζεται στην πράξη και τροποποιείται ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού. 

Για την όρυξη των διατρημάτων χρησιμοποιείται διατρητικό φορείο τύπου 

BOHLER διαμέτρου  

d = 89mm = 3’’ ½. 

 

Τα διατρήματα ορύσσονται παρακατακόρυφα (70ο – 75ο ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο) και σε μήκος 1,00m κάτω από το επίπεδο της βαθμίδας. 

Η κλίση των διατρημάτων αποσκοπεί στην ισχυρότερη ενέργεια του 

εκρηκτικού κύματος λόγω της ανάκλασης του στην ελεύθερη επιφάνεια, η δε εις 

βάθος όρυξη (υποδιάτρηση) αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας ποδαρικών. 

Το φορτίο των υπονόμων (απόσταση διατρημάτων από το φρύδι) είναι 

3,20μέτρα η δε απόσταση μεταξύ των διατρημάτων είναι 4,00μέτρα. Τα 

διατρήματα ορύσσονται σε μία σειρά παράλληλα προς την κύρια ελεύθερη 

επιφάνεια της βαθμίδας. 

Για την γόμωση του πυθμένα του υπονόμου χρησιμοποιείται αμμωνίτης ή 

ζελατίνη ή γαλάκτωμα ενώ για την γόμωση της στήλης ANFO ή αμμωνίτης. Η 

επιγόμωση των διατρημάτων είναι 3 μέτρα. Σαν μέσο έναυσης χρησιμοποιείται 
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βραδύκαυστος θρυαλλίδα και κοινό καψύλλιο, και σαν μέσο πυροδότησης 

συνδετήρες επιφανείας τύπου NONEL με χρόνο καθυστέρησης που είναι 

τελευταία τεχνολογία και δίνει άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ: γίνεται με διατρητικό φορείο τύπου BOHLER και κορόνες των 

3,5’’ (89mm). Τα διατρήματα είναι παρακατακόρυφα με κλίσεις 

2:1 έως 3:1 και υποδιάτρηση περίπου 1,10m. 

ΓΟΜΩΣΗ:  

Πυθμένας: χρησιμοποείται φυσίγγιο ζελατίνης ή αμμωνίτιδα 

(τοποθετούνται 1 ή 2 φυσίγγια ζελατίνης ή αμμωνίτιδας) ή 

γαλάκτωμα μέσα στο οποίο θα προσαρμόζεται το καψύλλιο 

τύπου NONEL για την πυροδότηση του υπονόμου. 

Στήλη:  χρησιμοποιείται ANFO ή αμμωνίτης. 

Η σύνδεση μεταξύ των υπονόμων γίνεται με συνδετήρες επιφάνειας τύπου 

NONEL. 

ΕΠΙΓΟΜΩΣΗ: Άμμος λατομείου – ύψος επιγόμωσης 3-3,5m 

ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ: Η πυροδότηση κάθε υπονόμου γίνεται με συνδετήρες 

επιφανείας τύπου NONEL με χρόνο καθυστέρησης, ενώ η 

πυροδότηση της ανατίναξης γίνεται με βραδύκαυστο θρυαλλίδα 

και κοινό καψύλλιο. 

Όλος ο σχεδιασμός του σχήματος διάτρηση – γόμωση – πυροδότηση έγινε 

σύμφωνα με τις τελευταίες μεθόδους κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε εξασφαλίζει 

τις μικρότερες δυνατές δονήσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα ούτε στους 

περιοίκους ούτε στους εργαζόμενους, ούτε στα προστατευόμενα είδη της 

περιοχής. 

Δεν προβλέπεται καμία αποθήκευση εκρηκτικών υλών και όλα τα υλικά 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα μεταφέρονται με ειδικό αυτοκίνητο και 

αυτά που περισσεύουν επιστρέφονται αυθημερόν με το ίδιο αυτοκίνητο. 
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6.5.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ 

Στον πέριξ του υπό μελέτη χώρου και σε απόσταση 1Km δεν υπάρχουν 

οικήματα, κτίσματα κλπ. που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα από 

την λειτουργία του λατομείου. Για την ασφάλεια των εργαζομένων, τόσο στο 

κυρίως έργο όσο και στα συνοδά έργα, τηρούνται σχολαστικά από την ιεραρχία 

του έργου οι διατάξεις του ΚΜΛΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 και 17 του ΚΜΛΕ και τις απαιτήσεις σε προσωπικό, 

υπάρχει περιοδική επίβλεψη από Μηχανικό Μεταλλείων. 

Το σύνολο των εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ και τις 

οδηγίες της ΕΜΒΕ συγκεκριμένα: 

 Βαθμίδες μικρού ύψους και μεγάλου πλάτους για την ασφαλή κίνηση των 

μηχανημάτων 

 Περίφραξη απόκρημνων σημείων 

 Μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών σύμφωνα με τα άρθρα 54-62 του 

ΚΜΛΕ 

 Σιλό και εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένα με φωτεινά σήματα και 

προστατεύονται από αλεξικέραυνο 

Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

ΚΜΛΕ η εταιρεία έχει συμβληθεί με γιατρό παθολόγο, ο οποίος και παρέχει τις 

σχετικές υπηρεσίες. 

Έχει υποβληθεί και διανεμηθεί ενυπόγραφα ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας. 

Η εταιρεία έχει συμβληθεί με μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο μηχανικό για την 

επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Έχει δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους το έγγραφο ασφάλειας και υγείας 

καθώς και η γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία κάνει σεμινάρια σε όλο το προσωπικό 

σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας. 
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Όλα τα κινούμενα μέρη του συγκροτήματος θραύσης είναι εφοδιασμένα με 

ειδικό προστατευτικό κάλυμμα. 

Όλες οι ταινίες μεταφοράς των υλικών είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

Στο στόμιο του σπαστήρα και στα κόσκινα έχει τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα 

καταιονισμού νερού, εφοδιασμένο με ειδικά μπεκ για τον περιορισμό της σκόνης. 

Η εταιρία διαθέτει υδροφόρα με σύστημα ψεκασμού νερού που διαβρέχει τους 

δρόμους εσωτερικής μεταφοράς κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. 

 

6.5.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια το λατομείο αδρανών 

υλικών λειτουργεί από το 1984 με όλες τις νόμιμες αδεοδοτήσεις που 

απαιτούνται.  

Από τη μέχρι σημερα λειτουργία του λατομείου όπως φαίνεται και στο χλαρτη 

τοπογραφικής υψομετρικής αποτύπωσης σε κλίμακα 1:2500, έχουν διαμορφωθεί 

συνολικά 8 βαθμίδες εκμετάλλευσης ύψους κατά μέσο όρο 10μ. και πλάτος που 

κυμαίνεται ανάλογα και μια τελική πλατεία φόρτωσης σε υψόμετρο 130μ. οι 

βαθμίδες έχουν λάβει την τελική τους θέση ως προς το υψόμετρο (Β240, Β230, 

κ.λπ.) ενώ δεν έχουν ακόμα λάβει το τελικό τους πλάτος. Η εξόρυξη ξεκινά από 

πάνω προς τα κάτω και όλες οι δημιουργηθείσες βαθμίδες είναι σήμερα 

παραγωγικές (βρίσκονται σε εξέλιξη), η εξόρυξη των υλικών γίνεται πάνω στην 

βαθμιδωτή διαμόρφωση του λατομικού χώρου.  

Οι εργασίες εξόρυξης και διαμόρφωσης θα συνεχίσουν νε υλοποιούνται με τον 

παραπάνω τρόπο μέχρι την τελική εξόφληση όλων των αποθεμάτων. Η διάρκεια 

ζωής του λατομείου υπολογίζεται σύμφωνα με τα αποθέματα για τουλάχιστον 20 

χρόνια ακόμα. 
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6.5.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα παραγόμενα στείρα υλικά, είναι εδαφικό υλικό και γαιώδη προϊόντα 

αποσάθρωσης, που θα προκύψουν από την διαμόρφωση των μετώπων 

εκμετάλλευσης. Τα υλικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις εργασίες 

αποκατάστασης θα συγκεντρώνονται με προσοχή κοντά στα όρια των βαθμίδων. 

Από εκεί το συγκεντρωθέν εδαφικό υλικό θα χρησιμεύσει στην αποκατάσταση 

του χώρου. 

 Τα υλικά αυτά θεωρούνται ως εξορυκτικά απόβλητα και σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-09-2009) απαιτείται η σύνταξη 

Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) που επισυνάπτεται στο 

παράρτημα. Κατά την φάση λειτουργίας του λατομείου τα υλικά αυτά 

τοποθετούνται προσωρινά σε σωρούς χαμηλού ύψους στις άκρες των βαθμίδων 

και στην πλατεία του λατομείου και θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τη φάση 

της αποκατάστασης.  

 

6.5.5. ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Επειδή το σύνολο του κοιτάσματος αποτελείται από εκμεταλλεύσιμο υλικό δεν 

υπάρχει πρόβλημα από αποθέσεις στείρων αφού δεν εμφανίζονται τέτοια υλικά 

σε μεγάλες ποσότητες. 

Αποθέσεις παρουσιάζονται μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

 Απόθεση εδαφικού υλικού. Το υλικό αυτό υπολογίζεται σε 25.000μ³ και 

έχει αποτεθεί κοντά στο χώρο των εγκαταστάσεων για να 

χρησιμοποιηθεί αργότερα κατά την φάση της αποκατάστασης 

περιβάλλοντος. 

 Απόθεση αγόνων. Μικροποσότητες αργιλικών ενστρώσεων που 

παρουσιάζονται κατά την εξόρυξη και των οποίων ο διαχωρισμός είναι 

δυνατός θα αφήνονται επιτόπου για μελλοντική διάστρωση στις τελικές 

βαθμίδες. 
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 Απόθεση υλικών τροφοδοσίας. Ποσότητα υλικών τροφοδοσίας 

μεταφέρεται κοντά στο συγκρότημα θραύσης όπου εναποτίθεται και 

αποτελεί εφεδρικό υλικό για την περίπτωση βλαβών στο κύκλωμα 

εξόρυξης – μεταφοράς. 

 Απόθεση αργιλικού υλικού προδιαλογέα. Ένα μέρος του υλικού που 

συγκρατείται από τον προδιαλογέα είναι ακατάλληλο για παραγωγή 3Α, το 

υλικό αυτό μεταφέρεται και εναποτίθεται μαζί με το εδαφικό. 

 

 

6.5.6. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Η εκμετάλλευση του υπόψη λατομείου καθώς και ο τρόπος εξόρυξης του 

κοιτάσματος δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες ύδατος για την λειτουργία του. Οι 

ποσότητες νερού που απαιτούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, καθώς και 

κατά την διάρκεια της αποκατάστασης για το πότισμα των φυτωρίων, 

καλύπτονται από την γεώτρηση που υπάρχει στο λατομείο. Η θέση της 

γεώτρησης φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα 1:2.500. (Χορήγηση αδείας 

χρήσης νερού από γεώτρηση: 2382/222863/12-28/06/2019 Δ/νση Υδάτων 

Θεσσαλίας). 

Οι ανάγκες του λατομείου σε νερό υπολογίζονται σε περίπου 8-12m3/ημέρα 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λιγότερο τον χειμώνα και αναλύονται 

παρακάτω : 

 Ψεκασμός με μπεκ πάνω από τα κόσκινα και τον σπαστήρα (2-

3m3/ημέρα). 

 Χρήση νερού στα γραφεία (1m3/ημέρα). 

 Διαβροχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δρόμων – πλατείας (5-

8m3/ημέρα). 

 Διαβροχή στους σωρούς των υλικών (1-2m3/ημέρα). 
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 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος, 

εξασφαλίζεται από την γεώτρηση που βρίσκεται στο λατομείο αδρανών υλικών 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Οι απαιτήσεις σε νερό προϋπολογίζονται σε 180-200lt/m3 ετοίμου 

σκυροδέματος και υπολογίζονται σε ετήσια βάση περίπου στα 5.000m3. Για τις 

ανάγκες διαβροχής των δρόμων, των υπαίθριων αποθηκών των αδρανών υλικών 

και των πλατειών του χώρου για την καταστολή της σκόνης, απαιτούνται ακόμη 

3-5m3/ημέρα ανάλογα των καιρικών συνθηκών. 

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος απαιτείται 

ελάχιστη ποσότητα νερού η οποία και εξασφαλίζεται από την γεώτρηση που 

βρίσκεται εντός του λατομικού χώρου όπως προαναφλερθηκε. 

 

6.5.7. ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 Λατομείο αδρανών υλικών 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι μητρικό πέτρωμα ασβεστόλιθος που 

εξορύσσεται στα μέτωπα εξόρυξης (βαθμίδες) και στη συνέχεια μεταφέρεται με 

φορτηγά στο συγκρότημα θραύσης όπου υφίσταται κατακερματισμό και 

ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. Τα 

παραγόμενα προϊόντα θα είναι αδρανή υλικά (άμμος, γαρμπίλι, σκύρα, 3Α). 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος είναι: 

Άμμος, Γαρμπίλι, Χαλίκι, Τσιμέντο και Νερό. 

Οι παραπάνω πρώτες ύλες αποθηκεύονται κοντά στο χώρο όπου βρίσκεται 

εγκατεστημένη η μονάδα σκυροδέματος.  
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Το παραγόμενο προϊόν είναι το έτοιμο σκυρόδεμα. Ανάλογα µε την επιθυμητή  

κατηγορία του ετοίμου σκυροδέματος, (C 8/10, C 16/20, C20/25 κλπ, σύμφωνα 

µε τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος), οι παραπάνω πρώτες ύλες 

χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη μεταξύ τους αναλογία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών για την 

παρασκευή σκυροδέματος ανά τύπο. 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΚΥΡ/ΤΟΣ 

(m3) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΚΟΚΚΟΣ 

(mm) 

ΑΜΜΟΣ 

(Kg) 

ΧΑΛΙΚΙ 

(Kg) 

ΓΑΡΜΠΙΛΙ 

(Kg) 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

(Kg) 

ΝΕΡΟ 

(Kg) 

C 12/15 31.5 1061 646 173 250 199 

C 16/20 31.5 1008 674 202 280 187 

C 20/25 31.5 994 664 199 300 190 

C 25/30 31.5 937 678 204 330 193 

Πίνακας: Ενδεικτικές Συνθέσεις Παρασκευής Ετοίμου Σκυροδέματος 

 

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

 Είδος Πρώτων υλών:    

 Αδρανή υλικά διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, υγρή άσφαλτος, 

παιπάλη                             

 Είδος Βοηθητικών υλών:  

 Ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα, μαζούτ, ντίζελ  

 Ποσότητα πρώτων υλών :  

 Αδρανή υλικά = 47.000 τόνοι περίπου ετησίως 

 Άσφαλτος      =  2.000 τόνοι περίπου ετησίως 

 Παιπάλη        =    200 τόνοι περίπου ετησίως 

 Ποσότητα βοηθητικών υλών : 

 Μαζούτ για την ξήρανση των αδρανών και την θέρμανση της ασφάλτου = 

2000 τόνοι περίπου και ντίζελ 30 τόνοι ετησίως 

 Ανακυκλούμενο ασφαλτόμιγμα = 800 τόνοι ετησίως περίπου 
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6.5.8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο χώρος παραχωρείται 

για συνολική διάρκεια έως εβδομήντα 70 χρόνια, όπως αυτή θα είναι και η 

συνολική διάρκεια της επέμβασης μαζί με την αποκατάσταση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λατομείο λειτουργεί από το 1984, το υπόλοιπο 

διάρκειας ζωής του λατομείου είναι άλλα 35 χρόνια.  

 

6.6. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για τις ανάγκες λειτουργίας του λατομείου όπως προαναφέρθηκε έχουν 

κατασκευασθεί μια σειρά από βοηθητικά έργα υποδομής όπως δρόμος πρόσβασης 

στο λατομικό χώρο, δίκτυο δρόμων εσωτερικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση 

των βαθμίδων, εγκαταστάσεις, γραφείο, αποθήκη, συνεργείο κλπ. 

Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις θα 

κατεδαφιστούν, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα αποσυναρμολογηθεί και 

μαζί με τα κινητά στοιχεία θα μεταφερθούν τα υλικά σε κατάλληλους χώρους 

(χυτήρια κλπ). 

Για την πλήρη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος θα γίνει η πλήρωση 

των κενών από τα υποπροϊόντα και τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης τα οποία 

θα διαστρωθούν τόσο στις βαθμίδες, όσο και στις πλατείες φόρτωσης και φυτική 

γη κατάλληλη για φύτευση φυτών. Έτσι το έδαφος της επιφάνειας που θα 

προσβληθεί θα συμπληρωθεί από την γύρω περιοχή με νέο παραγωγικό υλικό. Η 

φυτική γη που θα απαιτηθεί στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης θα μεταφερθεί 

από τη γύρω περιοχή όπου υπάρχει άφθονο. Τέλος, οι δρόμοι εσωτερικής 

μεταφοράς που εξυπηρετούν τις βαθμίδες θα παραμείνουν και μετά το πέρας της 

αποκατάστασης προσπελάσιμοι, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 

φυτών σε συντήρηση (πότισμα & περιποίηση φυτών). Το υπόλοιπο δίκτυο δρόμων 

πρόσβασης στο λατομικό χώρο θα δεντροφυτευτεί κατά μήκος των πλευρών, έτσι 
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ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η οπτική ρύπανση και ο χώρος να επανέλθει 

κατά το δυνατό στην αρχική του κατάσταση. 

Σε ότι αφορά τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι συναφείς 

δραστηριότητες του λατομείου (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος & μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος) αυτές με την λήξη της αδείας θα κατεδαφιστούν και 

θα αποσυναρμολογηθούν και τα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους. 

Στο έδαφος θα προστεθεί χώμα καλής ποιότητας και θα γίνει προσπάθεια 

επαναφοράς των χώρων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

 

6.7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από την λειτουργία όλων των μονάδων δεν αναμένονται και δεν προβλέπεται 

να δημιουργηθούν φαινόμενα έκτακτων συνθηκών και επικίνδυνων καταστάσεων 

τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλα ατυχήματα, ανεπανόρθωτες 

ζημιές και καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

7.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 

Η λατομική περιοχή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ καθορίστηκε με την υπ’ 

αριθμό ΔΒ/ΦΛΠ/1844/25-9-1997 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 

905/Β/14/10/1997) και χωροθετήθηκαν τρεις λατομικοί χώροι, 

ΔΒ/ΦΛΠ/2087/27-12-2000) τα στοιχεία των οποίων φαίνονται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα της επιτροπής χωροθέτησης λατομικών περιοχών. 

Είναι πολύ δύσκολο να εξεταστεί η πιθανότητα μηδενικής λύσης διότι οι 

λατομικές περιοχές δημιουργήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για λατομεία αδρανών 

υλικών και για τον σκοπό αυτό η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και επιλέχθηκε η καταλληλότερη δυνατή λύση που ελαχιστοποιεί τις 

όποιες επιπτώσεις.  

Ως προς τη θέση εγκατάστασης των συνοδών έργων της εταιρίας (μονάδα 

παραγωγής ασφαλτομίγματος & μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) εναλλακτικές 

λύσεις δεν υπάρχουν διότι οι εκτάσεις όπου αυτές είναι εγκατεστημένες  αυτή 

είναι ιδιωτικές, ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρίας που εκμεταλλεύεται το λατομείο 

αδρανών υλικών. Κατά συνέπεια είναι η ιδανικότερη θέση για τη λειτουργία αυτών 

των μονάδων καθότι διατίθενται πρώτες ύλες (αδρανή υλικά) από πολύ κοντινή 

απόσταση. 

 

7.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Όπως προαναφέρθηκε η εγκεκριμένη λατομική περιοχή χωροθετείται σε μια 

έκταση 772,00στρ περίπου, ενώ ο σχεδιασμός για τα επόμενα 35 χρόνια του 

χώρου εκμετάλλευσης των 195,899στρ κρίθηκε απαραίτητος να δημιουργηθεί 

στη θέση αυτή λόγω της αναμενόμενης καλής ποιότητας του πετρώματος και της 

σχετικά εύκολης πρόσβασης. 
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Το μέγεθος του συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος καθώς και του 

συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος αντίστοιχα, είναι τέτοιο που θα 

εξυπηρετεί την παραγωγή και καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο στο σύνολο των 

διαθέσιμων οικοπέδων. 

 

7.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σε ότι αφορά την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία η χρήση εκρηκτικών υλών 

είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την εξόρυξη τέτοιου είδους πετρωμάτων διότι 

προσφέρει σωστό πρωτογενή θρυμματισμό, και χαμηλό οικονομικό κόστος. 

Ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης έγινε με τέτοιο τρόπο και η εξόρυξη θα 

προχωρεί σταδιακά από πάνω προς τα κάτω με την δημιουργία μετώπων χαμηλού 

ύψους έτσι ώστε να επιφέρει τις λιγότερο σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο 

περιβάλλον όσο και στην γύρω περιοχή. 

Η επιλογή των εκρηκτικών όπως αναφέρθηκε είναι τελευταίας τεχνολογίας 

τύπου NONEL με χρόνο καθυστέρησης με αποκλειστικό σκοπό την 

ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό των δονήσεων.  

Αναφορικά με τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ασφαλτομίγματος και 

σκυροδέματος, όπως προαναφέρθηκε αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, τα 

μηχανήματα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και επιλέχθηκαν με βάση την 

προγραμματισμένη παραγωγή σε σχέση με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση που 

μπορεί να προκληθεί από την λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας. 

 

7.4. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Η μη λειτουργία του εν λόγω λατομείου αδρανών υλικών καθώς και των 

συνοδών δραστηριοτήτων (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος & μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος), δεν είναι σκόπιμη για τον λόγο ότι αποτελούν 

δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιοχής των 

Φαρσάλων καθώς και την προσφορά θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.  
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7.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή της συγκεκριμένης λατομικής δραστηριότητας στην συγκεκριμένη 

θέση σε σχέση με τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη διότι βρίσκεται δίπλα σε άλλες συναφείς 

δραστηριότητες (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδα παραγωγής 

σκυροδέματος) κάτι που περιορίζει την μεταφορά των αδρανών υλικών από 

μεγαλύτερες αποστάσεις και θα πρόσθετε στην ευρύτερη περιοχή μεγαλύτερη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

 

7.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης της μονάδος θα φυτευτούν δένδρα τα 

οποία θα περιορίζουν σημαντικά την οπτική επαφή και θα μειώνουν σημαντικά 

τον θόρυβο και την σκόνη. Τα φυτά αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να 

ευδοκιμούν με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής των Φαρσάλων. 
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8. ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο λατομικός χώρος καθώς και οι γειτονικοί χώροι όπου είναι εγκατεστημένες 

οι συναφείς δραστηριότητες (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος) βρίσκονται σε απόσταση 6χλμ. περίπου δυτικά της 

πόλης των Φαρσάλων στην θέση «Συκιά Τραγοβούνι». Διοικητικά η περιοχή 

υπάγεται στο Δήμο Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.  

Ως περιοχή μελέτης αναφέρεται όλη η χαρακτηρισμένη ως περιοχή NATURA 

και όχι μόνο ο λατομικός χώρος. 

Πρόκειται για λοφώδη δημόσια έκταση με κλίσεις που κυμαίνονται από 15-

40%.Ο λατομικός χώρος αποτελεί τμήμα λοφώδους έκτασης κατά το πλείστον 

βραχώδης που καλύπτεται από αραιά ποώδη βλάστηση από αγροστώδη και 

ψυχανθή, με θάμνους νανώδους κυρίως μορφής (πρίνου) με ποσοστό κάλυψης 

κάτω του 20%. 

Η έκταση όπου βρίσκεται το λατομείο αδρανών υλικών καθώς επίσης και οι 

εκτάσεις όπου είναι εγκατεστημένα τα συνοδά αυτού έργα (μονάδα παραγωγής 

ασφαλτομίγματος & μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) βρίσκονται εντός της 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) του Δικτύου NATURA 2000 με κωδικό 

GR1420012 και δεν παρουσιάζει άλλο αισθητικό, προστατευτικό ή οικονομικό 

ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που 

επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη. 

 

8.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το κλίμα της περιοχής είναι τυπικό παραμεσογειακό, με ξηρούς τους θερινούς 

μήνες και υγρούς τους χειμερινούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία όσο και η μέση 

ελάχιστη δεν υπερβαίνουν τα όρια πάνω από τα οποία προκαλούνται ζημιές στη 

φυσική βλάστηση. 
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Οι κύριοι κλιματολογικοί παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη της 

φυτικής βλάστησης είναι η θερμοκρασία και οι υδρολογικές συνθήκες. Το ύψος 

των βροχοπτώσεων βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια . Τα κλιματολογικά 

στοιχεία της περιοχής δίνονται σε ιδιαίτερο πίνακα.  

Η γνώση των κλιματικών στοιχείων, οι επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις 

τους είναι απαραίτητα στην έρευνα των περιβαλλοντικών και οικολογικών 

συνθηκών μιας περιοχής, των οποίων η πληρέστερη γνώση και διερεύνηση 

οδηγούν στην ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Τα μετεωρολογικά 

στοιχεία που αφορούν την περιοχή μελέτης καθώς και την ευρύτερη περιοχή του 

Νομού Τρικάλων προέρχονται από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό που 

είναι ο σταθμός Τρικάλων. Γενικά το κλίμα της Περιοχής Τρικάλων σύμφωνα με 

την κλιματική ταξινόμηση είναι Ξηρό και ανήκει στις κλιματικές ζώνες C1 d Β'3 b 

3 και C1 d Β'3 b'4 -Επίσης σύμφωνα με τον ξηρομετρικό δείκτη Gaussen το 

κλίμα είναι Έντονο Μεσογειακό. 

 

Άνεμοι 

Τα ανεμολογικά στοιχεία είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους κατά την 

κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής. Ο άνεμος προσδιορίζεται 

με την ένταση και τη διεύθυνση του. Ο προσδιορισμός των δύο αυτών 

παραμέτρων γίνεται εμπειρικά με την κλίμακα Beaufort τ ή με εξειδικευμένα 

όργανα. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι επικρατέστεροι άνεμοι 

της περιοχής είναι κατά σειρά οι νοτιοδυτικοί και οι βορειοδυτικοί. 

Ιδιαίτερα του θερινούς μήνες επικρατούν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι και σε 

μικρότερο βαθμό οι βορειοδυτικοί ενώ συγχρόνως παρατηρείται ενίσχυση των 

εντάσεων. 

Κατά τους χειμερινούς μήνες μειώνονται αισθητά οι νοτιοδυτικοί άνεμοι και 

ενισχύεται κυρίως η παρουσία των βορειοδυτικών ανέμων. 
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Τέλος, αν και οι άνεμοι εντάσεως 6 Βeaufort και άνω δεν είναι συχνοί, αξίζει 

να σημειωθεί ότι στις μεγάλες εντάσεις επικρατούν βαθμιαία όλο και περισσότερο 

οι νοτιοδυτικοί άνεμοι. 

 

Θερμοκρασία αέρος 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι μέσες θερμοκρασίες αέρος κατά μήνα 

για την περίοδο 1985-2002 και η απόλυτη μέγιστη για το σταθμό Τρικάλων. 

Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 4.6°C τον Ιανουάριο και 24.1°C τον 

Ιούλιο, ενώ η μέση απολύτως μέγιστη κυμαίνεται από 15.5°C τον Ιανουάριο και 

35.5°C τον Ιούλιο. 

Η μέγιστη παρατηρηθείσα θερμοκρασία τα τελευταία 18 χρόνια από το 1985 

μέχρι και το 2002 είναι ίση με 39.40°C (Ιούλιος 1987). 

 

Υετός και υγρασία 

Στον Πίνακα, δίνονται τα στοιχεία μέσου και μέγιστου ύψους υετού (24ώρου) 

σε 1 μέρα, ολικού ύψους υετού μηνός και μέσης σχετικής υγρασίας. 

Ο πλέον βροχερός μήνας είναι ο Νοέμβριος (μέσο ολικό ύψος υετού για τα 

τελευταία 18 έτη = 87,45mm, σταθμός Τρικάλων) και ξηρότερος ο Ιούλιος 

(19.4mm). 

Για την οικολογική κατάταξη του κλίματος θα επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά 

της Βιολογικής Ξηρασίας τα οποία απορρέουν από την συνδυασμένη δράση δύο 

βασικών παραμέτρων του μακροκλίματος, της θερμοκρασίας και των 

βροχοπτώσεων. 
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Μετεωρολογικά Στοιχεία Σταθμού Τρικάλων Περιόδου 1995 – 2004. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχεία υετού και σχετικής υγρασίας για την περίοδο 1985 – 2002 

 ΜΕΣΟ ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 

ΥΕΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΜ 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΥΕΤΟΥ 

ΜΗΝΟΣ ΣΕ 1 ΜΕΡΑ, ΜΜ 

ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 56,1 20,4 69,6 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 48,0 23,65 71,19 
ΜΑΡΤΙΟΣ 55,2 28,1 67,6 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 63;0 29,4 59,86 
ΜΑΙΟΣ 54,9 18,0 59,1 
ΙΟΥΝΙΟΣ 31,0 16,8 48,9 
ΙΟΥΛΙΟΣ 19,4 11,6 48:3 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21,19 11,2 49,8 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Σ 

23,0 13,4 51,1 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 67,8 35,4 66,2 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 87,4 32,2 73,4 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 56,7 21,9 72,6 
ΕΤΟΥΣ 

 

48,6 21,8 61,4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Μέσες θερμοκρασίες αέρος κατά μήνα για την περίοδο 1985 - 2002 

 ΜΕΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4,6 15,5 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5,0 16,0 

ΜΑΡΤΙΟΣ 8;3 19,5 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12,41 23,1 

ΜΑΙΟΣ 16,79 28,0 

ΙΟΥΝΙΟΣ 22,0 33.5 

ΙΟΥΛΙΟΣ 24,0 35,5 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 23,4 34,0 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20,3 31,4 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 13,1 26,8 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9,3 19,3 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5,5 16,3 

ΕΤΟΥΣ 9,1 16,6 

 

Χιόνι 

Πτώση χιονιού παρατηρείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ σπάνια 

εμφανίζονται χιονοπτώσεις από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο. Ο μέσος 

αριθμός των ημερών με χιονόπτωση στη διάρκεια του έτους είναι 0,2. 

 

 

Παγετοί 

Παγετοί στην περιοχή εμφανίζονται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Ο 

μέσος αριθμός των ημερών με παγετό στη διάρκεια του έτους είναι 2,34. 

 

Ομβροθερμικός δείκτης των Gaussen – Bangoulis 

Στο ομβροθερμικό διάγραμμα παρατηρείται η διακύμανση του μέσου μηνιαίου 

ύψους βροχής (σε mm) στην διάρκεια του έτους. Διαπιστώνεται πως υπάρχει αν 

ισοκατανομή του στη διάρκεια του χρόνου. Αυτό συμβαίνει, καθώς οι συνθήκες 

κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας, που δημιουργούν βροχή δεν διατηρούνται σε όλη 

τη διάρκεια του έτους. Το βροχομετρικό σύστημα εδώ υπάγεται στην κατηγορία 

του μεσογειακού τύπου, όπου το μέγιστο και το ελάχιστο των βροχών 

σημειώνεται κατά το χειμώνα και το θέρος αντίστοιχα. Η περιοχή υπάγεται στο 

Βροχομετρικό σύστημα Α. Σε αυτό η ετήσια πορεία της βροχής παρουσιάζει απλή 

κύμανση, με μέγιστο κατά τους χειμερινούς μήνες και ελάχιστο κατά τους 

θερινούς.  

Προκειμένου να γίνει κατάταξη του κλίματος της Π.Ε. παράχθηκαν τα 

ομβροθερμικά διαγράμματα, σύνθετης απεικόνισης των κυμάνσεων της μέσης 
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μηνιαίας θερμοκρασίας και του μέσου ύψους βροχής, για τους δύο σταθμούς 

(Τρικάλων και Περτουλίου).  

Διαπιστώνουμε, πως η ξηροθερμική περίοδος στις πεδινές περιοχές διαρκεί 

από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ το ΕΘΕ (Ετήσιο 

Θερμομετρικό Εύρος = η διαφορά της μέσης θερμοκρασίας του αέρα του 

ψυχρότερου μήνα από την μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα) είναι ίση με 

22,1 ≈ 22 °C.  

Στις ορεινές περιοχές το Ετήσιο Θερμομετρικό Εύρος (ΕΘΕ) ανέρχεται σε 

18,8≈ 19 °C και η ξηροθερμική περίοδος διαρκεί από αρχές Ιουνίου μέχρι μέσα 

Αυγούστου.  

Βάσει των παραπάνω στοιχείων συμπεραίνουμε, πως η ξηρή περίοδος 

συμπίπτει με τη θερμή. Αν στα παραπάνω προστεθεί πως στη περιοχή 

παρουσιάζονται βροχές μεγάλης διάρκειας και διαδοχικές νεφοσκεπείς ημέρες, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή των 

Τρικάλων, είναι ένας μεταβατικός ή ενδιάμεσος τύπος ανάμεσα στο μεσογειακό 

και μεσευρωπαϊκό.  

 

Ομβροθερμικό διάγραμμα Μετεωρολογικού σταθμού Τρικάλων 
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Βιοκλίμα 

Ταξινόμηση μετεωρολογικών σταθμών κατά βιοκλιματικό όροφο 

Στο χώρο του μεσογειακού κλίματος, οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν 

καθορισθεί από τον Emberger και ισχύουν μόνο για το κλίμα αυτό. Η ταξινόμηση 

των διαφόρων μετεωρολογικών σταθμών και η τοποθέτησή τους στους 

διάφορους βιοκλιματικούς ορόφους πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του 

"ομβροθερμικού πηλίκου" , βάσει του τύπου του Emberger : 

 

Q2  =    1000P       . 

   Μ+m    (M-m) 

     2 

όπου : 

Q2 : ομβροθερμικό πηλίκο   

Ρ : ετήσια βροχόπτωση σε mm 

M : μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε 

απόλυτους βαθμούς (273,2° C = 0° K)  
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m : μέσος όρος των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα, επίσης σε 

απόλυτους βαθμούς. 

 

Στο κλιματόγραμμα του Emberger οι μετεωρολογικοί σταθμοί, τοποθετούνται 

με βάση τις συντεταγμένες Q2 και m. Οι καμπύλες γραμμές που προκύπτουν, 

αποτελούν τα όρια των βιοκλιματικών ορόφων, ενώ οι κατακόρυφες ευθείες 

διαχωρίζουν τους υπό-ορόφους κάθε βιοκλιματικού ορόφου. 

Με τον τρόπο αυτό διακρίνονται οι εξής βιοκλιματικοί όροφοι: 

 Όροφος υγρός 

 Όροφος ύφυγρος 

 Όροφος ημίξερος 

 Όροφος ξηρός 

Η διάκριση των υπό - ορόφων κάθε βιοκλιματικού ορόφου γίνεται με βάση το 

μέσο όρο των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα m (°C) ως εξής: 

m > 7° C         χειμώνας θερμός 

3° C < m < 7° C χειμώνας ήπιος 

0° C < m < 3° C  χειμώνας ψυχρός 

m < 0° C       χειμώνας δριμύς 

Σχετικά με την περιοχή μελέτης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. για 

τη χρονική περίοδο 1988-1991 το βιοκλίμα διαμορφώνεται ως εξής: 

M =32,6°C = 305,8° K 

P  = 538,9 mm 

m  = 0,3° C = 273,5° K 

Q2 = 57,5 

 

Βιοκλιματικός όροφος: Ύφυγρος με χειμώνα ψυχρό 

Τοποθετώντας αυτά τα δεδομένα στο διάγραμμα γίνεται σαφές ότι η περιοχή 

μελέτης βρίσκεται στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ψυχρό.  

 

 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 105 

 

8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παρατηρώντας προσεκτικά το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής 

χαρακτηρίζεται από γειτνιάζοντα ορεινό όγκο (Τραγοβούνι Φαρσάλων) ενώ ο 

υπόλοιπος χώρος αποτελεί πεδινή καλλιεργήσιμη έκταση με δυναμικές 

καλλιέργειες. Η θέση της δραστηριότητας βρίσκεται σε επίπεδη πεδινή έκταση.  

Από περιβαλλοντική άποψη οι επιπτώσεις από τις μονάδες που λειτουργούν 

στην περιοχή σε σχέση με τις ζώνες ευαισθησίας είναι: 

Κοντινη ζώνη (0-2 km) 

Στη ζώνη αυτή εντάσσονται:  

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ. 

 Επαρχιακή οδός Φάρσαλα-Σταυρός 

Μεσαία ζώνη (2-5 km) 

 Αρχή οικισμού Φαρσάλων. 

 Στρατόπεδο. 

Μακρινη ζώνη (>5km) 

 Η πόλη των Φαρσάλων. 

 

 

8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Η υπό εξέταση περιοχή αλλά και η ευρύτερη περιοχή, υπάγεται Γεωτεκτονικά 

στην Πελαγωνική ζώνη, μια από τις μεγαλύτερες γεωτεκτονικές ζώνες της 

Ελλάδος, που ξεκινά από τα Ελληνο – Γιουγκοσλαβικά σύνορα και εκτείνεται 

μέχρι τη Β. Εύβοια. Το υπόβαθρό της αποτελείται αποκλειστικά από 

κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, δηλαδή γνευσίους, μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους 

και αμφιβολιτικούς σχιστόλιθους, χαλαζίτες, μάρμαρα κλπ. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το μεταμορφωμένο Μεσοζωικό κάλυμμα με τριαδικούς ασβεστόλιθους 

του Ιουρασικού. Στα ιζήματα, σε αρκετές θέσεις, συναντώνται λιμναίες 

αποθέσεις Πλειοκαινικής ηλικίας. Τα στρώματα στην περιοχή αυτή έχουν ως 

εξής:  
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Προαλπικό υπόβαθρο  

Σε όσες θέσεις του χώρου της Πελαγονικής συναντώνται πετρώματα του 

προαλπικού υποβάθρου. Πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο κρυσταλοσχιστώδες 

Κάτω Παλαιοζωικό υπόβαθρο που αποτελείται από γνευσίους μαρμαρυγιακούς 

σχιστόλιθους, αμφιβολίτες και παρεμβολές μαρμάρων. 

 

Αλπική λιθοστρωματογραφική εξέλιξη και δομή 

Οι αλπικοί σχηματισμοί που μετέχουν στις στρωματογραφικές – τεκτονικές 

διαδοχές περιγράφονται στην συνέχεια από τους παλιότερους στους νεότερους. 

 

Tριαδικά ιζήματα  

Στις περιοχές που εμφανίζεται προοφειολιθικό υπόβαθρο η αλπική 

ιζηματογέννηση αρχίζει στο Βερφένιο (Κάτω τριαδικό) με κροκαλοπαγή ψαμμίτες 

ασβεστόλιθους και παρεμβολές τοφφικών υλικών. Ακολουθούν ασβεστόλιθοι 

Κάτω Μέσου Τριαδικού. Προς τα πάνω το Ανώτερο Τριαδικό αντιπροσωπεύεται 

από τεφρούς ασβεστόλιθους συχνά ωολιθικούς καθώς και δολομίτες. 

 

Σχιστοκερατολιθική διάπλαση: 

 O πιο βασικός σχηματισμός της Πελαγονικής ζώνης είναι η λεγόμενη 

σχιστοκερατολιθική διάπλαση, η απόθεση της οποίας κράτησε όλο το Ιουρασικό. 

Η σχιστοκερατολιθική διάπλαση συνίσταται από λεπτόκοκα ιζήματα δηλαδή 

κόκκινους μαύρους, πράσινους αργιλικούς σχιστόλιθους ραδιολαριτικούς 

κερατολίθους μάργες λεπτόκοκκους ψαμμίτες, πηλίτες αργιλοπηλίτες 

παρεμβολές λεπτόκοκκων πελαγικών ασβεστόλιθων. Μέσα στην 

σχιστοκερατολιθική διάπλαση βρίσκονται συχνά  παρεμβαλλόμενα μικρά και 

μεγάλα οφειολιθικά σώματα για αυτό και το σύνολο ονομάζεται 

«σχιστοκερατολιθική με οφειόλιθους διάπλαση». 
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Ασβεστόλιθοι του Ιουρασικού  

 Πρόκειται για ασβεστόλιθους πελαγικούς ή νηριτικούς τυπικούς ηπειρωτικού 

περιθωρίου. 

 

Ιζήματα της μεσο- ανωκρητηδικής επίκλησης 

To πρώτο επικλυσιγενές στρώμα είναι ένα τυπικό κροκαλοπαγές βάσης και 

ακολουθούν ασβεστόλιθοι. Άνω Κρητιδικού άλλοτε νηριτικοί και άλλοτε 

πελαγικοί, μαργαικοί κονδυλώδεις μέσα στους οποίους παρεμβάλλονται μικρού 

πάχους ψαμμιτικά και μαργαικά στρώματα. 

 

Η ιζηματογέννηση  

Συνεχίζεται με την απόθεση του φλύσχη του άρχισε στο Άνω Μαιστριχτιο και 

έληξε στο τέλος Ηωκαινου με την εκδήλωση της τελικής ορογενιτιτκής δράσης. 

 

Μεταλπικά πετρώματα  

Όσον αφορά τα μεταλπικά ιζήματα της ζώνης, στο χώρο της Πελαγονικής 

προς την πλευρά της ζώνης Πίνδου αναπτύχθηκε στη διάρκεια της τελικής 

ορογεννετικής δράσης του Άνω Ηωκαινου μια μεγάλη αύλακα που λειτούργησε 

κυρίως το Ολιγοκαινο – Μέσο Μειοκαινο σαν χώρος απόθεσης μολασσικών 

ιζημάτων πολύ μεγάλου πάχους. Η αύλακα αυτή ονομάσθηκε «Μεσοελληνική 

αύλακα» και ιζήματα της καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις επιφανειακά 

βορειότερα της περιοχής μελέτης (βόρειο τμήμα Θεσσαλικής πεδιάδας). Πάνω 

από τους σχηματισμούς της Μεσοελληνικής αύλακας βρίσκονται τα Νεογενή και 

Τεταρτογενή ιζήματα που αποτέθηκαν σε λεκάνες που σχηματίστηκαν μετά την 

λήξη των αλπικών πτυχώσεων. 
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8.4.1. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή κατά 

σειρά ηλικίας από τους νεώτερους προς τους παλαιότερους, είναι οι εξής: 

ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΜΕΣΟ ΣΕΝΩΝΙΟ Φλύσχης, αποτελείται από λεπτό μέσο 

κοκκώδεις ψαμμίτες με κύρια ορυκτά χαλάζια, 

αστρίους, μοσχοβίτη, σερικίτη και ασβεστίτη. 

Επίσης, παρεμβάλλονται ασβεστόλιθοι συχνά 

ψαμμούχοι. 

μαργαικοι ασβεστόλιθοι 

ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι 

ολλισθόλιθοι – ολισθοστρώματα με συμμετοχή 

ασβεστόλιθων, δολομιτών, σερπεντινιτών, 

πυροξενιτών, κερατολίθων κ.α. 

 

ΜΑΙΣΤΡΙΧΤΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΝΟ 

 

 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΕΝΟΜΑΝΙΟ- 

ΜΑΙΣΤΡΙΧΤΙΟ 

Ασβεστιτικοί ψαμμίτες και πηλίτες με 

διάσπαρτες κροκαλατυπες κυρίως 

ασβεστολιθικές και σχιστολιθικές 

Ασβεστόλιθοι μικρού πάχους, μέσο έως 

παχυστρωματώδεις τέφροι έως ανοικτότεροι.  

 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΕΝΟΜΑΝΙΟ 

ΜΕΣΟ ΣΕΝΩΝΙΟ 

Ασβεστόλιθοι κυρίως στρωματώδεις, 

μικροκρυσταλλικοί, καρστικοί, ρουδιστοφοροι 

με διαστρώσεις πυριτολίθων. 

 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΛΒΙΟ-

ΚΕΝΟΜΑΝΙΟ 

Ασβετιτικοί σχιστόλιθοι – πηλίτες 

καστανοπράσινου χρώματος, ασβεστικοί 

ψαμμίτες, αστεστόλιθοι πρασινωποί – 

κοκκινωποί. Κρυσταλλικοί και ασβεστόλιθοι. 

Υπερβασικά πετρώματα: σερπεντινίτες, 

περιδοτίτες και δουνίτες.  
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ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ Σχιστόλιθοι χλωριτικοί, σερικιτικοί και επιδοτικοί. 

Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, σιπολίνες, 

κυανότεφρα μάρμαρα. 

Γνεύσιοι μοσχοβιτικοί. Γνευσιοσχιστόλιθοι, 

μάρμαρα. 

 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΝΟ Ολισθόλιθοι – ολισθοστρώματα που αποτελούνται 

από σερπεντινίτες, διαβασικά – διοριτικά 

πετρώματα. 

 

 

8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

8.5.1.1. ΧΛΩΡΙΔΑ 

Ο Δήμος Φαρσάλων ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης 

(Quercetalia pubescentis, λοφώδης υπο-ορεινή περιοχή), υποζώνη Ostryo-

Carpinion και στον αυξητικό χώρο Coccifero - Carpinetum, που κυριαρχεί και 

στο μεγαλύτερο τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου. Η μεγάλη έκταση πρίνων 

(Quercus coccifera κοινώς πουρνάρι), που παρουσιάζεται στη ζώνη αυτή, 

οφείλεται, κυρίως, στη μεγάλη αντοχή του πρίνου στη βοσκή, στις πυρκαγιές και 

σε άλλες κακώσεις, καθώς και στη μεγάλη ριζοβλαστική και πρεμνοβλαστική του 

ικανότητα. 

 Στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις κυριαρχούν καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, 

σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και κηπευτικά.    Σε αρκετά ρέματα της περιοχής, τα 

οποία, ως επί το πλείστον, είναι χειμμαρικού τύπου, επικρατούν τα πλατάνια, οι 

βελανιδιές, οι λεύκες και οι ιτιές. 

Αναλυτική περιγραφή της χλωρίδας της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται 

στην Ειδική Οικολογική Μελέτη που επισυνάπτεται. 
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8.5.1.2. ΠΑΝΙΔΑ 

   Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων υπάρχουν οικισμοί σημαντικοί 

για το φώλιασμα του Κιρκινεζιού (Falco naumanni). 

Το κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος 

μικρού αρπακτικού πουλιού. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ ''Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών''. Το κιρκινέζι ζει κοντά 

στον άνθρωπο και αρέσκεται να φωλιάζει στις τρύπες των κεραμιδένιων στεγών 

των κτιρίων σε πεδινούς οικισμούς. Κυνηγά σε ανοιχτές εκτάσεις, όπου 

αφθονούν τα μεγάλα έντομα και ιδίως οι ακρίδες. Οι σπουδαιότερες αλλοιώσεις 

των ενδιαιτημάτων του κιρκινεζιού είναι: 

 Η κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών και η αλλαγή του τρόπου 

κατασκευής των νέων, ιδιαίτερα της σκεπής τους. 

 Η εντατική καλλιέργεια, με υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και 

εντομοκτόνων. 

 Η έλλειψη θέσεων τροφοληψίας και ο περιορισμός της διαθεσιμότητας 

τροφής. 

Άλλα σημαντικά πτηνά, που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο Δήμο 

Φαρσάλων, είναι ο πελαργός (Ciconia ciconia) και η αετογερακίνα (Buteo 

rufinus). 

Ο πελαργός, όπως και το κιρκινέζι, περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών». Φωλιάζει σε 

στέγες σπιτιών και εκκλησιών και σε στύλους της ΔΕΗ.  

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου αναμένεται να συναντήσει κανείς 

διάφορα ερπετά, μικρά πουλιά, τρωκτικά και εντομοφάγα ανθρωπόφιλα είδη 

σαυρών (Hemidactylus turcicus, Cyrtodactylus kotschyi: σαμιαμίδα), αλλά και 

ποντίκια και χειρόπτερα (νυχτερίδες) στα κτίσματα και γύρω από αυτά, είδη 

αμφιβίων ή νεροχελώνες σε δεξαμενές και ξεροπήγαδα. 
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Είδη θηλαστικών, που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, είναι πληθυσμοί 

βίδρας (Lutra lutra), κυρίως στον Ενιπέα ποταμό, πληθυσμοί τρωκτικών (είδη 

ποντικών των γενών Mus, Apodemus) και εντομοφάγων (του γένους Crocidura). 

Τα σαρκοφάγα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται, κυρίως, από τη νυφίτσα (Mustela 

nivalis), τον ασβό (Meles meles), το λύκο (Canis lupus) και την αλεπού (Vulpus 

vulpus). 

Η πανίδα, που απαντά στους παραπάνω βιότοπους, κρίνεται ως σημαντική, 

όχι μόνο ως προς την ποικιλότητα και την αφθονία της, όσο ως προς την 

παρουσία της αυτή καθ' αυτή, με τη μορφή απομονωμένων πληθυσμών μέσα σε 

ευρύτερες περιοχές. Περιοχές, όπου οι συνθήκες που επιβάλλει η ανθρώπινη 

δραστηριότητα και κυρίως, η γεωργική χρήση γης δεν επιτρέπουν την ύπαρξη 

ομοιόμορφα εξαπλωμένων πληθυσμών. 

Αναλυτική περιγραφή της πανίδας της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται στην 

Ειδική Οικολογική Μελέτη που επισυνάπτεται. 

 

8.5.1.3. ΈΔΑΦΟΣ 

Ιδιαίτερη είναι η βαρύτητα του εδάφους για την άμεσα εξαρτώμενη από αυτό 

βλάστηση. Ο χαρακτήρας τους εδάφους εξετάζεται σαν ποιόν φυσικών 

συντελεστών μητρικού πετρώματος, χρόνου, κλίματος και ζώντων 

μικροοργανισμών. Άρα η γνώση των ιδιοτήτων και του τύπου του εδάφους είναι 

ουσιαστικά στοιχεία για τη σωστή αποκατάσταση της βλάστησης. Το έδαφος είναι 

αργιλοχαλικώδες λεπτόκοκκο έως χονδρόκοκκο. Μετά από μακροσκοπική 

θεώρηση παρατηρήθηκε ότι κυμαίνεται από αβαθές μέχρι μέτρια βαθύ, με πάχος 

από 0–3 m. Η περιοχή εδαφολογικά είναι ομοιογενής και ανήκει στην τάξη των 

αζωνικών εδαφών και ειδικά στην εδαφική ομάδα των LITHOSOILS. 

Η ποιότητα του εδάφους είναι V. 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 112 

 

8.5.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Περιοχές NATURA 2000 

Στα όρια του Δήμου Φαρσάλων είναι θεσμοθετημένες δύο σημαντικές 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000: 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ" και κωδικό GR1420012. 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ" και κωδικό GR1420011. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους 

ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο 

κατηγορίες περιοχών: 

 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - 

SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 

79/409/EΟK "περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών" και 

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community 

Importance - SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ "για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και 

Χλωρίδας".   

Η Περιοχή Φαρσάλων αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) του Δικτύου 

Natura 2000 με κωδικό GR1420012. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 4.928,54 

(εκτάρια), με μέγιστο υψόμετρο 533 m., ελάχιστο 113 m. και μέσο 241 m. 

Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως 

απειλούμενου Falco naumanni (κιρκινέζι). Άλλο είδος που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι το Buteo rufinus (αετογερακίνα). 

 Η περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, η οποία περιλαμβάνει τμήμα του 

Καλλικρατικού Δήμου Φαρσάλων, αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) του 
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Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1420011. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 

95.596,12 Ηα (εκτάρια), με μέγιστο υψόμετρο 725 m., ελάχιστο 65 m. και μέσο 

197 m. 

Αποτελεί μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του απειλούμενου είδους 

Falco naumanni (κιρκινέζι). 

 

 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αντικείμενο τη 

δημιουργία μιας Τράπεζας Στοιχείων για την Ελληνική Φύση, η οποία έχει 

ονομαστεί ΦΙΛΟΤΗΣ, η μεταξύ Λάρισας και Φαρσάλων αγροτική περιοχή 

χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) με κωδικό 

ΑΤ3011122. Αποτελεί τμήμα του Δήμου Φαρσάλων και του Δήμου Κιλελέρ. 

Καταλαμβάνει συνολική έκταση 29.275,43 Ηα (εκτάρια). 

 Πρόκειται για καθαρά αγροτική περιοχή, που καλλιεργείται, σχεδόν 

αποκλειστικά, με σιτηρά και ψυχανθή. Αν και η περιοχή αποτελεί τμήμα της 

ευρύτερης περιοχής του Θεσσαλικού κάμπου, δεν είναι επίπεδη. Υπάρχει ένα 

πλήθος πολύ χαμηλών λόφων με ελαφρές κλίσεις. 

Κινούμενος κάποιος στη διαδρομή Φάρσαλα-Λάρισα έχει μία πανοραμική θέα 

σε μεγάλο βάθος εκατέρωθεν, χωρίς εμπόδια από ψηλή βλάστηση, κτίρια, δίκτυα 

ή οτιδήποτε άλλο. Το χρώμα της περιοχής αλλάζει εποχιακά από πράσινο της 

χλόης το χειμώνα και την άνοιξη, σε χρυσαφί το καλοκαίρι. Είναι μία πολύ 

ευχάριστη διαδρομή, ιδίως την άνοιξη με το απέραντο πράσινο, που επιφέρει ένας 

είδος κάθαρσης στον επισκέπτη. 

Βιότοπος Περιοχής Φαρσάλων 

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, περιμετρικά της πόλης των 

Φαρσάλων εντοπίζεται η περιοχή με ονομασία «Περιοχή Φαρσάλων» και κωδικό 

ταξινόμησης ΑΒ3080136. Πρόκειται για βιότοπο, συνολικής έκτασης 7.086,7 

στρεμμάτων, με μέγιστο υψόμετρο 369 m και ελάχιστο 150 m. Η κατάσταση του 
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τοπίου είναι υποβαθμισμένη υπό σταθερές συνθήκες. Εντοπίζονται τρωτά είδη 

χλωρίδας με ιδιαίτερη οικολογική αξία, όπως το αξιόλογο φυτό Agrostemma 

githago thessalum (Αγρόστεμμα το θεσσαλικό). 

 

Αισθητικά δάση 

Νότια της πόλης των Φαρσάλων βρίσκεται το Αισθητικό Δάσος Φαρσάλων 

(Π.Δ. 24/2/1977(ΦΕΚ103/Δ/1977), συνολικής έκτασης 345 στρεμμάτων. 

Το Δάσος Φαρσάλων καταλαμβάνει τις βόρειες κλιτύες του λόφου του Προφήτη 

Ηλία, με το ομώνυμο εκκλησάκι να δεσπόζει στην κορυφή του λόφου, στην οποία 

διασώζονται τα ισχυρά τείχη της αρχαίας και της βυζαντινής Φαρσάλου (βλέπε 

σχετικά στο σύνδεσμο «ιστορική αναδρομή»). 

Αποτελείται, κυρίως, από πεύκα και κυπαρίσσια, καθώς και νησίδες φυσικής 

βλάστησης. Έχει χαρακτήρα περιαστικού άλσους και αποτελεί σημαντικό χώρο 

αναψυχής των κατοίκων.  

Είναι ένα από τα συνολικά δεκαεννιά (19) Αισθητικά δάση, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με 

το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ Α 192 6/10/1971), ορίζονται ως αισθητικά δάση «δάση 

ή τοπία έχοντα ιδιαίτερη αισθητική υγιεινή και τουριστική σημασία, ως και 

τοιαύτη επιβάλλουσα την προστασία της πανίδας, χλωρίδας και του ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους». 

 

Ενιπέας ποταμός 

Ένα σημαντικό φυσικό τοπίο του Δήμου Φαρσάλων αποτελεί ο ποταμός 

Ενιπέας, ο οποίος κατατάσσεται στους βιοτόπους Corine με κωδικό A00020007. 

Ο Ενιπέας είναι γνωστός και ως Τσαναρλής (στα τουρκικά, δηλαδή 

πλατανόφυτος) ή Χιλιαδιώτικος. Είναι ο δέκατος μεγαλύτερος ποταμός της 

Ελλάδας, με οφιοειδές σχήμα και συνολικό μήκος 84 χλμ. Πηγάζει από τις 

βόρειες πλαγιές του όρους Όθρυς και αφού διασχίσει την πεδιάδα των 
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Φαρσάλων, καταλήγει στον Πηνειό ποταμό, ανάμεσα στα μικρά υψώματα Τίτανος 

και Ζάρκος. 

Γεφυρώνεται από πολλά γεφύρια, με πιο σημαντική και αξιόλογη 

αρχιτεκτονικά και αισθητικά, την πολύτοξη γέφυρα στο δρόμο Φαρσάλων-Λάρισας 

(αμέσως βορειότερα της πόλης των Φαρσάλων στη θέση «Δενδράκια). Χτίστηκε 

το 1752 από τον τότε Οθωμανό διοικητή της Θεσσαλίας Αχμέτ Ραμίτ Πασά. 

Σύμφωνα με τα μυθολογικά στοιχεία, που παραδίδονται στην Οδύσσεια του 

Ομήρου, ο Ενιπέας ήταν ο ωραιότερος από τους ποτάμιους θεούς και τον 

ερωτεύθηκε η Τυρώ, καθώς έκανε μπάνιο στα νερά του. Ο θεός Ποσειδώνας, 

όμως, είδε την Τυρώ και την ερωτεύθηκε. Αντιλαμβανόμενος ότι η Τυρώ δε θα 

δεχόταν τον δικό του έρωτα, την εξαπάτησε και παίρνοντας τη μορφή του Ενιπέα 

ενώθηκε μαζί της και απέκτησε τους δίδυμους Πηλέα και Νηλέα. 

Ιστορικά, το όνομα του ποταμού είναι συνδεδεμένο με δύο μεγάλης σημασίας 

μάχες, η μία της αρχαιότητας και η άλλη της νεότερης περιόδου. Το 48 π.Χ. παρά 

τον Ενιπέα διεξήχθη μάχη ανάμεσα στους Ρωμαίους διεκδικητές της εξουσίας, 

Πομπηίο και Ιούλιο Καίσαρα, ενώ κατά τους νεότερους χρόνους, στις 23 

Απριλίου 1897, έγινε και πάλι μάχη κοντά στον Ενιπέα, μεταξύ του ελληνικού και 

τουρκικού στρατού ( η γνωστή «μάχη Των Φαρσάλων»). 

Ετυμολογικά, το όνομα του ποταμού προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ἐνιπάω -

ῶ, που σημαίνει είμαι βοερός, θορυβώδης. Επομένως, ο Ενιπέας ήταν ένα ποτάμι 

πλούσιο σε νερά με δυναμική ροή. 

Σήμερα, η κατάσταση των υδάτων του Ενιπέα είναι υποβαθμισμένη, με τάσεις 

αργής και συνεχής υποβάθμισης, λόγω της ρύπανσης από αγροχημικές και 

αστικές πηγές και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τεθεί σε «προτεραιότητα 

προστασίας». Μείζον πρόβλημα είναι η μεγάλη μείωση της παροχής του, κατά 

τους θερινούς μήνες, γεγονός που προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας 

των νερών του. 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 116 

 

Ο ποταμός Ενιπέας αποτελούσε, μέχρι πρόσφατα, σημαντικό υδροβιότοπο για 

την παρουσία των θηλαστικών Lutra lutra (βίδρες), οι οποίες υπάγονται σε 

νομικό καθεστώς προστασίας και κινδυνεύουν από το κυνήγι, τις γεωργικές 

δραστηριότητες και την αποξήρανση του ποταμού. 

Κατά τόπους το ποτάμι παίρνει μαιανδρικές μορφές, αλλού γίνεται ορμητικό 

και αλλού, σε μέρη όπου δεν υπάρχουν βράχια και στενά περάσματα και η κλίση 

του εδάφους είναι επίπεδη η κοίτη του απλώνεται και ρέει ήρεμα, χωρίς να 

γίνεται αντιληπτή η ροή του. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πανίδα και η 

χλωρίδα της κοίτης του ποταμού, η οποία ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. 

 

8.5.2.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Ο ευρύτερος χώρος όπου λειτουργεί το λατομείο και έχουν εγκατασταθεί το 

συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος και το συγκρότημα παραγωγής 

σκυροδέματος βρίσκονται στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Φάρσαλα-Σταυρός.. 

Στα όρια του Δήμου Φαρσάλων και μέχρι τον παραπάνω χώρο είναι 

θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 με 

κωδικό GR1420012 SPA. (Βλέπε σχέδιο 12). 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους 

ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων 

οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 

περιοχές – «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 

επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, 

Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών 

Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστημονικό 
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Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε προστατευόμενων 

περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στα όρια του Δήμου Φαρσάλων είναι θεσμοθετημένες δύο σημαντικές 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000: 

 Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ" και κωδικό GR1420012. 

 Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ" και κωδικό GR1420011. 

Η Περιοχή Φαρσάλων αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) του Δικτύου 

Natura 2000 με κωδικό GR1420012. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 4.928,54 

(εκτάρια), με μέγιστο υψόμετρο 533 m., ελάχιστο 113 m. και μέσο 241 m. 

 Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  Μελέτη  «Προσδιορισμός συμβατών  

δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της 

ορνιθοπανίδας, Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων 

μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΝΣΗ     ΦΥΣΙΚΟΥ     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,    2009»     καθώς     και     το «Τυποποιημένο Έντυπο 

∆εδομένων Natura 2000, GR1420012», για το παραπάνω είδος χαρακτηρισμού 

ισχύει:  Falco Naumanni (Κιρκινέζι) 

Το Κιρκινέζι είναι αμιγώς αποικιακό είδος και φωλιάζει σε χωριά και 

οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε ρωγμές 

ή κάτω από τις στέγες. Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή 

βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε 

αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα. 

Τα ενδιαιτήματα που προτιμά κατά σειρά προτεραιότητας είναι: καλλιέργειες 

με δημητριακά, χέρσες εκτάσεις, καμένες εκτάσεις, καλλιέργειες με βαμβάκι και 

καλλιέργειες με κηπευτικά. 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 118 

 

Στη Θεσσαλία υπάρχουν κατάλληλα ενδιαιτήματα γι’αυτό και φιλοξενούνται τα 

περισσότερα ζευγάρια κιρκινεζιού. Ο θεσσαλικός κάμπος φιλοξενεί τα 3/4 του 

πληθυσμού των Κιρκινεζιών που απαντώνται στην Ελλάδα. 

Οι σπουδαιότερες αλλοιώσεις των ενδιαιτημάτων του κιρκινεζιού είναι: 

 Η κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών και η αλλαγή του τρόπου 

κατασκευής των νέων, ιδιαίτερα της σκεπής τους. 

 Η εντατική καλλιέργεια, με υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και 

εντομοκτόνων. 

 Η έλλειψη θέσεων τροφοληψίας και ο περιορισμός της διαθεσιμότητας 

τροφής. 

Άλλα σημαντικά πτηνά, που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο Δήμο 

Φαρσάλων, είναι ο πελαργός (Ciconia ciconia) και η αετογερακίνα (Buteo 

rufinus). 

Οι σημαντικότερες απειλές οι οποίες συνδέονται με την υποβάθμιση της 

χλωρίδας αποτελούν οι αλλοιώσεις και η καταστροφή των οικοτόπων τους, ο 

επηρεασμός των υδρολογικών χαρακτηριστικών, η εισβολή ξενικών 

ανταγωνιστικών ειδών, η παρουσία ρύπανσης, η αλόγιστη βόσκηση και συλλογή 

ειδών χλωρίδας, η ερημοποίηση μέσω των κλιματικών αλλαγών και η 

αστικοποίηση. 

Η χλωρίδα μιας περιοχής αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες 

σταθερότητας των οικοσυστημάτων καθώς η αυξομείωση της φυτοποικιλότητας 

σε κάποιο οικοσύστημα αντικατοπτρίζει και το βαθμό ευαισθησίας του σε 

εξωτερικές πιέσεις και αλλαγές. Η παρουσία της χλωρίδας εξασφαλίζει την 

προστασία του εδάφους από διάβρωση ενώ την ίδια στιγμή βελτιώνει τα ποιοτικά 

και υδρολογικά του χαρακτηριστικά, παρέχει προστασία και κάλυψη σε αριθμό 

ειδών πανίδας ενώ αποτελεί τροφή για τα φυτοφάγα είδη, περαιτέρω έχει τη 

δυνατότητα συγκράτησης ρύπων (αέριων και υγρών) μειώνοντας τις επιπτώσεις 
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στο έδαφος και την άγρια πανίδα. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί και προστατεύει τα 

οικοσυστήματα από εξωτερικές πιέσεις όπως είναι οι ανθρωπογενείς, οι 

κλιματικές αλλαγές και φυσικές διαταράξεις.  

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο βιολογικό περιβάλλον 

από την εφαρμογή του σχεδίου προτείνονται μέτρα τα οποία σκοπό έχουν τον 

μετριασμό, στο βαθμό του δυνατού, των παραγόντων οι οποίοι ευθύνονται για τη 

διατάραξη και υποβάθμιση του βιολογικού περιβάλλοντος.  

 

8.5.3. ΔΑΣΗ & ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Ο λατομικός χώρος καθώς και οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένες οι 

μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος δεν υπάγονται στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 Εντός της λατομικής περιοχής και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν 

αναδασωτέες εκτάσεις. 

 

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή των εκτάσεων και οι βασικές 

κατηγορίες.  

Δήμος  
Σύνολο 

εκτάσεων 

Καλλιεργούμενες και  

Αγραναπαύσεις  

Βοσκό- 

τοποι 
Δάση 

Εκτάσεις 

οικισμών 

Άλλες 

Εκτάσεις  

Φαρσάλων  121,5 60,4 9,5 48,5 2,9 0,2 

Πίνακας: Κατανομή Των Εκτάσεων Και Βασικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης  

(εκτάσεις σε χιλ. στρέμματα) 
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8.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Φαρσάλων εκτείνεται στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας και περιλαμβάνει τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Ενιπέα, 

Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων. 

Καταλαμβάνει συνολική έκταση 739,737 τετραγωνικών χιλιομέτρων, και ο 

πληθυσμός του 18.545 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 

Έδρα του Δήμου είναι τα Φάρσαλα τα οποία αποτελούν διοικητικό, οικονομικό 

και αγροτικό κέντρο της περιοχής. Ο πληθυσμός της πόλης των Φαρσάλων είναι 

9.298 κάτοικοι (απογραφή 2011). 

Η πόλη είναι χτισμένη στους πρόποδες του λόφου Προφήτη Ηλία που 

αποτελεί απόληξη προς τα βορειοδυτικά του Ναρθακίου όρους. 

Ο Δήμος Φαρσάλων αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. Συνορεύει δυτικά με τις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και 

Καρδίτσας, νότια και ανατολικά με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, νότια 

με την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και βόρεια-βορειοανατολικά με το Δήμο 

Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Περικλείεται προς το νότο από 

το Ναρθάκιο όρος, ενώ προς το βορρά από το Φυλλήιο και το Χαλκηδόνιο όρος. 

Όσον αφορά στο ανάγλυφο της περιοχής παρατηρούνται περιοχές με μικρά 

υψόμετρα (πεδινές περιοχές), κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Ενιπέα και 

Πολυδάμαντα, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου (ημιορεινές περιοχές) το 

υψόμετρο αγγίζει τα 1100 μέτρα στο υψηλότερο σημείο. 

Η πεδιάδα του Δήμου διαρρέεται από τους ποταμούς Ενιπέα και Απιδανό. 

 Ο Δήμος Φαρσάλων αποτελείται διοικητικά από 4 Δημοτικές Ενότητες (τους 

τέως καποδιστριακούς Δήμους): Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων, Δημοτική 

Ενότητα Πολυδάμαντα, Δημοτική Ενότητα Ενιπέα και Δημοτική Ενότητα 

Ναρθακίου. 
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Η Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές 

Κοινότητες με τους οικισμούς: 

1. Δ.Κ. Φαρσάλων με τους οικισμούς Φαρσάλων, Ριζίου, Σταθμού και 

Χαϊδαρίων 

2. Τ.Κ. Αχιλλείου 

3. Τ.Κ. Βρυσιών 
 

Η Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές 

Κοινότητες με τους οικισμούς: 

1. Τ.Κ. Αμπελειάς 

2. Τ.Κ. Βαμβακούς με τους οικισμούς Βαμβακούς και Δενδρακίων 

3. Τ.Κ. Δασολόφου με τους οικισμούς Δασολόφου και Κάτω Δασολόφου 

4. Τ.Κ. Ερέτριας με τους οικισμούς Ερέτριας, Αγίου Χαραλάμπου, 

Αργιθέας, Ασπρόγειας και Παλαιόμυλου 

5. Τ.Κ. Ζωοδόχου Πηγής 

6. Τ.Κ. Κάτω Βασιλικών με τους οικισμούς Κάτω Βασιλικών και Άνω 

Βασιλικών 

7. Τ.Κ. Νεράιδας με τους οικισμούς Νεράιδας και Ξυλάδων 

8. Τ.Κ. Πολυδαμείου με τους οικισμούς Πολυδαμείου και Ρήγαιου 

9. Τ.Κ. Ρευματιάς 

10. Τ.Κ. Σιτοχώρου 

11. Τ.Κ. Σκοτούσας με τους οικισμούς Σκοτούσας (Άνω και Κάτω), Αγίας 

Τριάδας, Αγίου Κωνσταντίνου και Θετιδίου 

12. Τ.Κ. Χαλκιάδων με τους οικισμούς Χαλκιάδων (Άνω και Κάτω) και 

Κρεμαστής 
 

 Η Δημοτική Ενότητα Ενιπέα περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές 

Κοινότητες με τους οικισμούς: 

1. Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 

2. Τ.Κ. Βασιλή 

3. Τ.Κ. Μεγάλου Ευυδρίου με τους οικισμούς Μεγάλου Ευϋδρίου, Μικρού 

Ευϋδρίου, Ελληνικού, Λόφου και Πυργακίων 

4. Τ.Κ. Κατωχωρίου με τους οικισμούς Κατωχωρίου και Ανωχωρίου 

5. Τ.Κ. Κρήνης με τους οικισμούς Κρήνης και Αύρας 

6. Τ.Κ. Πολυνερίου 

7. Τ.Κ. Σταυρού 

8. Τ.Κ. Υπέρειας 
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Η Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου περιλαμβάνει τις παρακάτω Τοπικές 

Κοινότητες με τους οικισμούς: 

1. Τ.Κ. Δένδρων 

2. Τ.Κ. Διλόφου 

3. Τ.Κ. Καλλιθέας με τους οικισμούς Καλλιθέας, Αγίου Αντωνίου, 

Δενδροχωρίου, Κιτικίου και Πλατάνου 

4. Τ.Κ. Ναρθακίου με τους οικισμούς Ναρθακίου και Καστρακίου 

5. Τ.Κ. Σκοπιάς 

Συνολικά ο Δήμος Φαρσάλων αποτελείται, από μία (1) Δημοτική Κοινότητα 

(Φάρσαλα), είκοσι επτά (27) Τοπικές Κοινότητες και πενήντα έξι (56) οικισμούς. 

 

8.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΟΥ 

Έξω από το δυτικό σκέλος του τείχους της αρχαίας Φαρσάλου και κατά μήκος 

αυτού, απλωνόταν το εκτεταμένο, και καλύτερα ερευνημένο σήμερα, δυτικό 

Νεκροταφείο της πόλης. Το Νεκροταφείο αυτό είχε μακρά διάρκεια χρήσης, από 

τη μυκηναϊκή έως την ελληνιστική περίοδο (16ος έως 2ος αιώνας π.Χ.). 

 Οι τάφοι ανοίγονταν εκατέρωθεν της οδού που συνέδεε τη βόρεια με τη νότια 

Ελλάδα και ανήκουν σε διάφορους τύπους: θολωτοί, θαλαμοειδείς, κιβωτιόσχημοι 

με τοιχώματα χτιστά ή επενδυμένα με πλάκες, μερικές φορές καλυμμένοι από 

τύμβο, ταφικά οικοδομήματα με πώρινες λάρνακες, κυκλικοί και ωοειδείς χτιστοί 

τάφοι, κεραμοσκεπείς, τεφροδόχα αγγεία. Ο εμβληματικότερος των τάφων αυτών 

(από όσους, βεβαίως, έχουν έως σήμερα ανασκαφεί), είναι ο μεγάλος θολωτός 

τάφος, που στέκει στο δυτικό άκρο της σύγχρονης πόλης των Φαρσάλων, επί της 

οδού Λαμίας. 

 

ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ 

Κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1951 έως 1954 και από τον τότε Έφορο 

Αρχαιοτήτων Ν. Βερδελή ανασκάφηκε ο θολωτός τάφος των Φαρσάλων, που 

έμελλε να μείνει γνωστός στην επιστημονική κοινότητα με το όνομά του (" τάφος 
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Βερδελή"). Το ταφικό αυτό μνημείο πρωτοκατασκευάσθηκε στα υστεροαρχαϊκά 

χρόνια (τέλος 6ου ή πρώιμος 5ος αιώνας π.Χ.) και παρέμεινε σε χρήση έως την 

ελληνιστική περίοδο.  

Ένας λιθόκτιστος δρόμος οδηγεί στον ταφικό, κυκλικού σχήματος θάλαμο.Το 

μνημείο είχε καλυφθεί με σωρό χώματος που σχημάτιζε τύμβο, η περιφέρεια του 

οποίου οριζόταν από χτιστό περίβολο. Ο περίβολος έχει δομηθεί κατά το 

πολυγωνικό σύστημα τοιχοποιϊας και στη βάση του πατά σε πλάκες ευθυντηρίας. 

Ανάλογο σύστημα δόμησης συναντάται και στο αρχαιότερο σωζόμενο τμήμα του 

οχυρωματικού τείχους της αρχαίας Φαρσάλου, γεγονός που αποτελεί ένα 

ασφαλές terminus post quem για τη χρονολόγηση του μνημείου όχι αργότερα από 

τον πρώιμο 5ο αιώνα π.Χ. 

 Η μνημειακότητα του τάφου φανερώνει ότι ανήκε σε μια εκ των ισχυρών 

αριστοκρατικών οικογενειών της αρχαίας Φαρσάλου.  

Το γεγονός ότι ο τάφος ακολουθεί μια αρχιτεκτονική μορφή από αιώνες 

ξεπερασμένη, που παραπέμπει όμως στο ένδοξο μυκηναϊκό παρελθόν της πόλης, 

φανερώνει τη βαθιά επιθυμία των ιδιοκτητών του να δηλώσουν τη στενή σχέση 

και καταγωγή τους από τον ομηρικό ήρωα Αχιλλέα. 

Ας μην ξεχνούμε ότι η Φάρσαλος είναι η διάδοχος πόλη της Φθίας, που 

υπήρξε ο γενέθλιος τόπος του Αχιλλέα. Επιπλέον, όλοι οι Θεσσαλοί των 

ιστορικών χρόνων, και όχι μόνον οι Φαρσάλιοι, θεωρούσαν εαυτούς απογόνους 

του Αχιλλέα, εφόσον ο γιος του, ο Νεοπτόλεμος αναδείχτηκε βασιλιάς τους μετά 

το τέλος του Τρωϊκού πολέμου, όταν ακόμα εκείνοι κατοικούσαν στην 

πατρογονική τους κοιτίδα, την Ήπειρο. Την επιθυμία των Φαρσάλιων να 

υπογραμμίσουν τη στενή συγγενική τους σχέση με το γένος του Αχιλλέα και τους 

Μυρμηδόνες καταδεικνύει και το σημαντικότερο κτέρισμα, που βρέθηκε στον 

ταφικό θάλαμο του θολωτού τάφου, που είναι ένας θαυμάσιος καλυκωτός, 
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μελανόμορφος κρατήρας του διάσημου ζωγράφου της αρχαϊκής περιόδου, του 

Εξηκία. 

 

 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ 

Αμέσως βορειοδυτικά της θόλου του αρχαϊκού τάφου και σε βαθύτερο 

επίπεδο αυτού, βρέθηκε μυκηναϊκός θαλαμοειδής τάφος, τον οποίο, κατά την 

άποψη του ανασκαφέα Ν. Βερδελή, «οι κατασκευάσαντες το άνωθεν θολωτόν 

μνημείον διετήρησαν εκ σεβασμού;». Είναι κι αυτός κατασκευασμένος από ντόπιο 

γκριζωπό ασβεστόλιθο και σώζεται σε μέγιστο ύψος 1,50μ. Το βόρειο τμήμα της 

αρχαϊκής θόλου ανεγέρθηκε υπέρ του δρόμου του  μυκηναϊκού θαλαμοειδούς 

τάφου, εγκλωβίζοντας έτσι και διατηρώντας, μέσα στην έκταση του αρχαϊκού 

ταφικού θαλάμου, το νότιο τοίχο του χτιστού δρόμου του μυκηναϊκού τάφου. Ο 

αρχαιότερος αυτός τάφος βρέθηκε συλημένος. 

 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΟΥ  

Στην υστεροαρχαϊκή περίοδο (τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.) η πόλη της αρχαίας 

Φαρσάλου, ούσα πλούσια και ισχυρή, αρχίζει να περικλείεται από δυνατό τείχος, 

ενισχυμένο με πύργους και πύλες. Η κατασκευή του τείχους συνεχίστηκε έως και 

τον 4ο αιώνα π.Χ. 

Το τείχος ήταν εξολοκλήρου λίθινο και για την κατασκευή του 

χρησιμοποιήθηκε ντόπιος γκριζωπός ασβεστόλιθος. Το κυριώτερο σύστημα 

δόμησης του τείχους είναι το ισόδομο τραπεζιόσχημο. Σε μικρό μόνο τμήμα του, 

το πρωιμότερο χρονολογικά, έχει κτιστεί σύμφωνα με το πολυγωνικό σύστημα, με 

επίδραση της λέσβιας τοιχοδομίας, αλλά και με την έμπλεκτο τεχνική. 

Η συνολική περίμετρος του δεν ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα και το πάχος του 

κυμαίνεται από 1,50 έως 2,80 μέτρα. Σε όλη την περίμετρό του υπήρχαν είκοσι 

τρεις τετράπλευροι-ορθογώνιοι πύργοι, από τους οποίους είναι σήμερα ορατοί με 
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σαφήνεια δεκαεννέα, ενώ έχουν εντοπισθεί τέσσερις πύλες και μία πυλίδα, 

επάνω στους άξονες των οδικών αρτηριών που οδηγούσαν στην πόλη. 

 Στην υστεροαρχαϊκή εποχή διαμορφώνεται, πιθανώς, για πρώτη φορά και η 

ακρόπολη της πόλης, που είναι χωριστά τειχισμένη, καταλαμβάνει την κορυφή 

του υψώματος Προφήτης Ηλίας, φαίνεται δε ότι εξυπηρετούσε καθαρά 

στρατιωτικούς – αμυντικούς σκοπούς. Αποτελεί το νοτιότερο και υψηλότερο 

τμήμα της πόλης και το σχήμα της είναι επίμηκες, με κατεύθυνση ανατολικά – 

δυτικά και αποτελείται από δύο πεπλατυσμένες εξάρσεις στα άκρα, με ένα στενό 

διάσελο ανάμεσά τους. Το μήκος της φτάνει τα 500 μέτρα, ενώ το μέγιστο 

πλάτος της μόλις τα 60 μέτρα. 

Η σημερινή της εικόνα είναι προϊόν των μετασκευών της βυζαντινής 

περιόδου. Στο σύστημα τροφοδοσίας και αποταμίευσης νερού της αρχαίας 

ακρόπολης ανήκει μία δεξαμενή σε σχήμα φιάλης, σκαμμένη στο βράχο και 

κτισμένη στην περιοχή του στομίου της κατά το εκφορικό σύστημα με 

ορθογώνιους κυβόλιθους σε δόμους. 

Η πρόσβαση στην ακρόπολη γινόταν από δύο πύλες, τοποθετημένες βόρεια 

και νότια στο στενό διάσελο. Η βόρεια πύλη εξυπηρετούσε, κυρίως, την 

εσωτερική επικοινωνία με την πόλη, ενώ η νότια πύλη αποτελούσε την απευθείας 

έξοδο από αυτή. 

Σύμφωνα με τον Προκόπιο, κατά τη βυζαντινή περίοδο, η πόλη τειχίστηκε εκ 

νέου στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αιώνας). Η αρχαία ακρόπολη 

εξακολούθησε να χρησιμοποιείται και τα τείχη της ανακατασκευάστηκαν, 

ενσωματώνοντας στο νέο τείχος τα κατά τόπους σωζόμενα τμήματα του αρχαίου. 

Από την οχύρωση της εποχής αυτής σώζονται σε αρκετό ύψος τμήματα του 

τείχους της ακρόπολης και του ανατολικού σκέλους του τείχους της πόλης. 
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Η ακρόπολη συνεχίζει να χρησιμοποιείται και στη Μεταβυζαντινή εποχή, 

όπως διαπιστώνεται από εκτεταμένες επισκευές στο νότιο και το δυτικό τείχος, 

στις οποίες χρησιμοποιούνται μικρές αργές πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό. 

 Στα βυζαντινά χρόνια το ανατολικό τμήμα της ακρόπολης απομονώθηκε με 

ένα διατείχισμα, έναν εγκάρσιο τοίχο δηλαδή, που ένωνε το βόρειο με το νότιο 

σκέλος του τείχους της ακροπόλεως και διερχόταν ανατολικά των δύο πυλών 

της. Η πύλη του διατειχίσματος βρισκόταν στο ύψος της βόρειας πύλης της 

ακρόπολης, από όπου ανέρχεται και σήμερα ο επισκέπτης προς το βραχώδες 

ανατολικό πλάτωμά της. 

Εξ ολοκλήρου βυζαντινά είναι και τα σωζόμενα λείψανα της οχύρωσης στο 

βορειοδυτικό άκρο της ακρόπολης, όπου τμήμα του δυτικού πλατώματος της 

περιτειχίσθηκε επίσης χωριστά, λειτουργώντας ως μια μικρή "ακρόπολη". Το 

νότιο τείχος της ακρόπολης υπήρξε πάντοτε περισσότερο εκτεθειμένο από τα 

υπόλοιπα και για το λόγο αυτό οι υπερασπιστές του κατά τα βυζαντινά χρόνια, το 

ενίσχυσαν κατά τόπους με σειρά προτειχισμάτων. 

Κατασκευαστικά, στα κατώτερα τμήματα του τείχους κατά τις μετασκευές των 

βυζαντινών χρόνων, επαναχρησιμοποιήθηκαν οι κυβόλιθοι του αρχαίου. 

Χρησιμοποιείται από τη βάση του τείχους συνδετικό ασβεστοκονίαμα (κουρασάνι), 

ενώ τα κενά μεταξύ των κυβόλιθων σφραγίζονται με μικρούς αργούς λίθους και 

θραύσματα πήλινων κεράμων. Στο ανώτερο τμήμα της τοιχοδομίας 

χρησιμοποιήθηκαν μικρού και μεσαίου μεγέθους αργοί λίθοι "κολυμπητοί" στο 

συνδετικό κονίαμα. Κατά τόπους στο πάχος του τείχους διακρίνονται οι θήκες 

υποδοχής ξύλινων δοκαριών. Το πλάτος του βυζαντινού τείχους και των 

προτειχισμάτων κυμαίνεται από 1,70 - 3,40 μ. , ενώ το μέγιστο σωζόμενο ύψος 

του αγγίζει κατά προσέγγιση τα 5,00 μ. 

Δεξαμενές νερού στην ακρόπολη και την πόλη αποτελούν τα μόνα ανασκαφικά 

δεδομένα της Φαρσάλου από τη βυζαντινή περίοδο. Τρεις εξ αυτών βρίσκονται 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 127 

 

εντός της ακροπόλεως. Η μεγαλύτερη κτίσθηκε σε επαφή με το νότιο τείχος του 

δυτικού τμήματος της ακρόπολης. Το εσωτερικό της είναι επιχρισμένο με 

υδραυλικό κονίαμα και η στέγασή της γινόταν με καμάρα, τα τόξα της οποίας 

στηρίζονταν σε ζεύγη αντηρίδων, κατά μήκος των δύο μακρών πλευρών της. 

 

ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

Ο Έφορος Αρχαιοτήτων της δεκαετίας του 1950 Νίκος Βερδελής, ανέσκαψε 

στα Φάρσαλα, πέραν του μεγάλου αρχαϊκού τάφου και του υπ' αυτού 

θαλαμοειδούς μυκηναϊκού στην οδό Λαμίας και ένα ακόμη ταφικό κτίσμα, πλησίον 

των προαναφερθέντων, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη. 

Το εν λόγω ταφικό κτίσμα χρονολογείται στο β' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. 

Πρόκειται για έναν απλό τετράπλευρο θαλαμοειδή τάφο, διαστάσεων 4,00×4,00μ. 

με είσοδο, πλάτους 1,00μ, που ανοίγεται στη βόρεια πλευρά του. Το μέγιστο 

σωζόμενο ύψος του φθάνει το 1,00μ. Έχει δομηθεί με κυβόλιθους από ντόπιο 

γκριζωπό ασβεστόλιθο. 

Το κτίσμα φαίνεται ότι ήταν στεγασμένο με τετρακλινή κεραμοσκεπή. 

 

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΡΑΠΛΑ  

Αμέσως νότιο-δυτικά της πόλης των Φαρσάλων, επάνω από τη νότια όχθη του 

Χαϊδαρορέματος, στο σημείο εκείνο που το ρέμα εισχωρεί στην πεδιάδα, στη θέση 

Αλογοπάτι του βουνού Καράπλα, ανοίγεται ένα από τα συναρπαστικότερα 

θρησκευτικά μνημεία της φύσης στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σπήλαιο, 

το οποίο λειτουργούσε ως ιερό των Νυμφών και του Πάνα και βρισκόταν επάνω 

στον αρχαίο δρόμο που συνεδέε τη Θεσσαλία με τη Φθιώτιδα. 

Το σπήλαιο αυτό ανακαλύφθηκε συμπτωματικά από τον κυνηγό Σωτήριο 

Ευαγγελόπουλο στις αρχές του 20ου αιώνα και ανασκάφηκε από την Ιταλική 

Αρχαιολογική Σχολή κατά το έτος 1922. 
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Πρόσφερε σημαντικά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις 

λατρευτικές παραδόσεις και πρακτικές στην αρχαία Θεσσαλία, αλλά και εν γένει 

στην αρχαία Ελλάδα της κλασικής εποχής. 

Η είσοδος του σπηλαίου διαγράφεται μερικά μέτρα επάνω από τη βάση ενός 

βράχου. Επάνω από την απότομη πλαγιά, πριν από το τοίχωμα του βράχου, 

υπάρχει μόνο μια στενή λωρίδα, που μπορεί να διαβεί κανείς μόνο με τα πόδια. 

Στην είσοδο του σπηλαίου πρέπει να σκαρφαλώσει ο επισκέπτης μέσα από μια 

σχισμή. 

Στο τοίχωμα του βράχου, δεξιά κι αριστερά υπάρχουν σκαλισμένες δύο 

επιγραφές. Η μία, του 5ου αιώνα π.Χ., μας πληροφορεί ότι κάποιος ονόματι 

Παντάλκης πρόσφερε στις θεές μια αφιέρωση. Η δεύτερη, στα δεξιά της εισόδου, 

είναι ένα επίγραμμα του 4ου αιώνα π.Χ., που αποτελείται από είκοσι ένα στίχους 

και δοξάζει επτά θεότητες : τον Πάνα, τον Ερμή τον Απόλλωνα, τις Νύμφες, τον 

Ασκληπιό, το Χείρωνα και τον Ηρακλή. Οι θεότητες αυτές δίνουν τις ευλογίες 

τους στον Παντάλκη, ο οποίος φρόντισε για τη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό 

του ιερού. Η επιγραφή δίνει ουσιαστικά λόγο σε μια θεότητα, δίχως ταυτότητα, 

μια φωνή ανώνυμη που βγαίνει από το βουκολικό τοπίο και προσκαλεί τον 

περαστικό να αποδώσει τις πρέπουσες τιμές στις θεότητες, δηλαδή να προσφέρει 

ως ανάθημα τη θυσία ενός μικρού ζώου. 

Στη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 5ου π.Χ., ο "Παντάλκης" 

διαμόρφωσε το σπήλαιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο, ο οποίος ήδη 

χρησιμοποιούταν στον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ., ανοίγοντας μέσα στο βράχο διόδους 

πρόσβασης και φυτεύοντας ένα δασύλλιο, που αφιέρωσε στις Νύμφες. Έναν 

αιώνα αργότερα ο χώρος συνέχισε να θεωρείται ως ιερό, όπου ο Παν, γιος του 

Ερμή, συναντούσε τις Νύμφες και τον Απόλλωνα, και άλλες μικρότερες θεότητες, 

τυπικά θεσσαλικές όπως ο Ασκληπιός, ο Χείρων και ο Ηρακλής. 
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Στα ευρήματα του ιερού περιλαμβάνονται αρκετά πήλινα αφιερωματικά 

ειδώλια, που συχνά εικονίζουν το Πάνα και τις Νύμφες, καθώς και κεραμική. 

 

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η περιοχή της άμεσης επιρροής της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Φαρσάλων 

και οι γύρω περιοχές.  

Στο Δήμο Φαρσάλων τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μείωση της 

οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή λόγω της κρίσης και ένας σημαντικός 

αριθμός κατοίκων μεταναστεύει σε διάφορα μέρη για να εργαστεί εκεί μιας και 

παρουσιάζεται έντονα το πρόβλημα της ανεργίας ιδίως για τους νέους. 

Η δραστηριότητα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εν γένει ανάπτυξη της 

περιοχής, προσφέροντας εργασία σε αρκετά άτομα άμεσα ή έμμεσα και θα 

τροφοδοτήσει την περιοχή με φθηνά υλικά κατασκευής τόσο δημοσίων όσο και 

ιδιωτικών έργων, συμβάλλοντας στον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Στην ευρύτερη περιοχή από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) έχουν 

προγραμματισθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν μια σειρά από μεγάλα έργα για τα 

οποία θα απαιτηθούν σημαντικές ποσότητες ασφαλτομίγματος και άλλων υλικών 

κατασκευής. 

 

8.7.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 8 παρ.6.2 

 

8.7.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο πρωτογενής και αγροκτηνοτροφικός τομέας είναι το χαρακτηριστικό της 

ευρύτερης περιοχής των Φαρσάλων καθώς και η σχετικά μικρής κλίμακας 

βιοτεχνική παραγωγή και το εμπόριο, προσδιορίζουν με σαφήνεια το χαρακτήρα 

της απασχόλησης των κατοίκων.  
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Στην περιοχή οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία σε καλλιέργειες 

δυναμικές, σε γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκήπια, κ.α. 

Στις αστικές περιοχές οι κάτοικοι ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών 

(εμπόριο, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, υπηρεσίες, οικοδομές, κ.λπ). Αρκετοί 

απασχολούνται στις βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται στην ευρύτερη 

περιοχή της Λάρισας.  

Ανακεφαλαιώνοντας, τονίζεται ότι η παραγωγή της ευρύτερης περιοχής των 

Φαρσάλων στηρίζεται κατά βάση στον πρωτογενή τομέα. Τα τελευταία όμως 

χρόνια σημειώνεται μικρή άνοδος και άλλων τομέων της οικονομίας, με 

παράλληλη πτώση του πρωτογενούς.  

 

8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

8.8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων έχει ένα αναπτυγμένο ασφαλτοστρωμένο 

οδικό δίκτυο που επιτρέπει την εύκολη προσβασιμότητα  σε όλα τα χωρία και 

τους οικισμούς. 

 

8.8.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και στην πόλη των Φαρσάλων δεν 

υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης που είναι μέσα στο μελλοντικό σχεδιασμό των 

έργων υποδομής.  

 

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όπως προαναφέρθηκε στην πέριξ περιοχή του μελετώμενου έργου 

παρατηρείται μια μικρή βιομηχανική-εξορυκτική δραστηριότητα που προέρχεται 

κυρίως από τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών, την μονάδα παραγωγής 

σκυροδέματος, την μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος. 
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Το λατομείο αδρανών υλικών καθώς και οι μονάδες παραγωγής 

ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ15/2012 

ανήκει στη μέση όχληση και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οικισμοί σε απόσταση 

μικρότερη των 500m μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν ασκούνται δυσμενείς 

ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον πέραν των προαναφερθέντων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε απόσταση μικρότερη των 2km  δεν υπάρχουν 

μεγάλες τεχνικές υποδομές λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, 

τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.. 

 

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

Ο χώρος μελέτης και η ευρύτερη περιοχή όπου αναπτύσσονται οι 

προαναφερθείσες δραστηριότητες (βιομηχανική-εξορυκτική) βρίσκονται πολύ 

μακριά από τους πλησιέστερους οικισμούς και η μικρή εκπομπή σκόνης και τα 

καυσαέρια των οχημάτων και μηχανημάτων δεν επηρεάζουν περιβαλλοντικά την 

πόλη των Φαρσάλων. 

 Τα μέτρα που λαμβάνονται και αφορούν τη διαβροχή των δρόμων 

μεταφοράς των αδρανών υλικών και των πλατειών περιορίζουν σημαντκά την 

εκπομπή της σκόνης. 

 

8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Η λειτουργία της μονάδος παραγωγής ασφαλτομίγματος και της μονάδας 

παραγωγής σκυροδέματος δεν επηρεάζουν σημαντικά το ακουστικό περιβάλλον 

της ευρύτερης περιοχής. Το ακουστικό περιβάλλον και οι δονήσεις έχουν να 

κάνουν με τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών, η  εξόρυξη στο οποίο 

γίνεται με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται είναι 

τελευταίας τεχνολογίας  (NONEL) με χρόνο καθυστέρησης που περιορίζει σε 

σημαντικό βαθμό τις δονήσεις. 
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Είναι φανερό ότι κατά την λειτουργία των μονάδων υπάρχει μικρή επιβάρυνση 

του ακουστικού περιβάλλοντος, λόγω μηχανημάτων που χαρακτηρίζονται από 

εκπομπή θορύβου (εκσκαφείς, φορτηγά κλπ.). Με βάση το πλήθος και το είδος 

των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου δεν εκτιμάται ότι 

θα ξεπερασθούν τα όρια της ελληνικής νομοθεσίας για την έκθεση σε θόρυβο.  

Στο Άρθρο 2, παραγρ. 5, τoυ Π.Δ. 1180/81 καθορίζεται το ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις – 

δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 4.5.1-1) που μετράται  επί του ορίου του ακίνητου 

στο οποίο κείται η εγκατάσταση – χώρος δραστηριότητας. 

 

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου από εγκαταστάσεις (Π.Δ. 1180/81) 

α/α Περιοχή Ανώτατο όριο 

θορύβου σε dBA 

1. Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές – 

Λατομικές Περιοχές 

70 

2. Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι 

το βιομηχανικό 

65 

3. Περιοχές που επικρατεί εξίσου το 

βιομηχανικό και αστικό στοιχείο 

55 

4. Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

 

8.12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Οι δραστηριότητες των μονάδων σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. 

 

8.13. ΥΔΑΤΑ 

Ο Δήμος Φαρσάλων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης λεκάνης απορροής του 

Πηνειού ποταμού. Αποτελείται από πλήθος παραποτάμων, ρεμάτων και 

χειμάρρων, που εκβάλλουν στον Πηνειό, με σημαντικότερο παραπόταμο τον 

Ενιπέα ποταμό. Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο υδατικό δυναμικό του 
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Δήμου, από περιοχή σε περιοχή, λόγω των διαφορών στα φυσιολογικά, 

γεωλογικά, μορφολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Στο 

βορειοανατολικό τμήμα, το ήπιο ανάγλυφο της περιοχής, οι μικρές 

βροχοπτώσεις, η μικρή δασοκάλυψη, που είναι κυρίως θαμνώδης, καθώς και η 

γεωλογία της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη χαμηλού υδατικού 

δυναμικού. Αντίθετα στο κεντρικό τμήμα, όπου κυριαρχεί ο ποταμός Ενιπέας, 

αλλά και στις περιοχές με πιο έντονο ανάγλυφο, το υδατικό δυναμικό 

χαρακτηρίζεται πλούσιο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

άρδευσης (αδυναμία κάλυψης των αναγκών), ύδρευσης, που αναφέρονται κυρίως, 

στην ποιότητα του νερού (νιτρικά κλπ.) και ανησυχητικά προβλήματα 

περιβάλλοντος, που προέρχονται από την υπερεκμετάλλευση των υπογείων 

υδατικών πόρων. 

 

8.13.1.  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Οι υπό μελέτη δραστηριότητες δεν επηρεάζουν την επιφανειακή διακίνηση του 

νερού ούτε δημιουργούν μεταβολές στην πορεία ροής των υδάτων. Επιπλέον δεν 

θα επέλθουν μεταβολές που μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες πλημμυρικές 

καταστάσεις. 

 

8.14. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η’/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

 

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ «Διεθνής Στρατηγική για τη μείωση των 

καταστροφών» (The United Nations Office for Disaster Risk – UNISDR) 

(UNISDR, 2009) οι ορισμοί που δίνονται για τους όρους κίνδυνος και 

καταστροφή είναι οι ακόλουθοι: 

Ως κίνδυνος ορίζεται «ένα επικίνδυνο φαινόμενο, ουσία, μία ανθρώπινη 

δραστηριότητα ή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, 
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τραυματισμό ή άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, υλικές ζημιές, απώλεια 

των μέσων διαβίωσης και των υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική αναστάτωση, 

ή περιβαλλοντική ζημία».  

Ως καταστροφή ορίζεται «μια σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας μιας 

κοινότητας ή μιας κοινωνίας προκαλώντας εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές, 

οικονομικές ή περιβαλλοντικές απώλειες που υπερβαίνουν την ικανότητα της 

πληγείσας κοινότητας ή κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με τους δικούς της 

πόρους". Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο όρος καταστροφή χρησιμοποιείται 

συχνά με λιγότερη αυστηρή έννοια για τα γεγονότα που προκαλούν μεγάλη ζημιά, 

καταστροφή και ανθρώπινο πόνο.  

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του όρου ευπάθεια και αυτοί διαφέρουν ανάλογα με 

τη πηγή αναφοράς. Η UNISDR ορίζει ως ευπάθεια «τα χαρακτηριστικά και τις 

περιστάσεις μιας κοινότητας, ή τα περιουσιακά στοιχεία του συστήματος που το 

καθιστούν ευαίσθητο στις επιβλαβείς συνέπειες του κινδύνου. Γενικότερα, θα 

μπορούσε κανείς να ορίσει την ευπάθεια ως το μέτρο της πιθανής μελλοντικής 

βλάβης» (Ionesku, 2009).  

Η πιθανότητα για έναν κίνδυνο να προκαλέσει μια καταστροφή, κυρίως 

εξαρτάται από το πόσο ευάλωτη είναι μία κοινότητα σε τέτοιους κινδύνους. Οι 

δράσεις και τα μέτρα, αν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν να μειώσουν την 

ανθρώπινη υγεία και τις οικονομικές επιπτώσεις από ένα επικίνδυνο συμβάν. 

Ωστόσο, μπορούν (ακούσια) να αυξήσουν την έκθεση σε κινδύνους και να 

οξύνουν τις επιπτώσεις του επικίνδυνου συμβάντος στο σημείο να γίνει μια 

καταστροφή.  

Σε μία περιοχή μπορούν να παρουσιαστούν ή να προκύψουν καταστροφές 

ή/και ατυχήματα οφειλόμενα είτε σε φυσικά, είτε σε τεχνολογικά / ανθρωπογενή 

αίτια. Κατά κύριο λόγο ως φυσικές καταστροφές νοούνται τα εξής: 

 Έντονες καταιγίδες/άνεμοι 

 Ακραίες θερμοκρασίες 
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 Πυρκαγιές 

 Λειψυδρία – Ξηρασία 

 Πλημμύρες 

 Χιονοστιβάδες 

 Κατολισθήσεις 

 Σεισμοί – Ηφαίστεια – τσουνάμι 

 

Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών εντοπίζονται κυρίως στις 

οικονομικές απώλειες, στα ανθρώπινα θύματα και στην υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

Αντιστοίχως, ως τεχνολογικά ατυχήματα νοούνται τα βιομηχανικά ατυχήματα, 

με ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών και την 

ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Η εμφάνιση μίας καταστροφής ή ενός ατυχήματος ενδέχεται να επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες σε σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όταν αυτά 

εντοπίζονται εντός της αντίστοιχης ζώνης επιρροής. Στην περιοχή μελέτης, δεν 

εντοπίζονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία. Εντοπίζονται 

διάσπαρτα στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος που όμως η τρωτότητα τους σε 

φυσικό ή τεχνολογικό κίνδυνο είναι μη αξιολογήσιμη. 

Οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της περιοχής σε συνάρτηση με παράγοντες 

όπως η μεταφορά αερίων μαζών, η υγρασία, οι θερμοκρασιακές μεταβολές κ.α. 

συμβάλουν στην εμφάνιση διαφόρων μετεωρολογικών φαινομένων. Έτσι και η 

παρουσία καταιγίδων, πλημμύρων και ανέμων σε μία περιοχή  σχετίζονται με την 

ένταση, τη διάρκεια, τις επιφανειακές συνθήκες, τη μορφολογία και την κλίση της 

λεκάνης απορροής. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, σύμφωνα με τα δεδομένα 

του μετεωρολογικού σταθμού Λάρισας, οι ανεμολογικές συνθήκες της περιοχής 

είναι ήπιες και η παρουσία έντονων ανέμων είναι όχι ιδιαίτερα συχνές, ενώ η 

περιοχή δεν ανήκει στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα 

με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Ελλάδας EL10  (ΦΕΚ 
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2638/Β/05‐ 07‐2018). Συνεπώς, η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων στην περιοχή 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Η παρουσία ακραίων θερμοκρασιών αποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο κυρίως 

της ανθρώπινης ζωής, ωστόσο, στην Ελλάδα τα ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας 

του εν λόγω κινδύνου είναι μικρά και δεν αξιολογούνται. Στην περιοχή μελέτης 

απουσιάζει το έντονο αστικό στοιχείο όπως και η πυκνή δόμηση, οπότε η 

εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών είναι περιορισμένη. 

Οι πυρκαγιές και κυρίως οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένας από τους 

βασικότερους κινδύνους των φυσικών οικοσυστημάτων, των περιουσιών και των 

ανθρωπίνων ζωών στην Ελλάδα. Οι κυριότερες αιτίες περιλαμβάνουν τις 

γεωργικές δραστηριότητες όπως η καύση ξερών χόρτων, η απόρριψη αναμένων 

τσιγάρων, η απόρριψη απορριμμάτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και η 

καύση αυτών ως μέθοδος διαχείρισης, κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί), 

ατυχήματα (τροχαία, βιομηχανικά, βλάβες μηχανολογικού εξοπλισμού, κλπ). Η 

περιοχή μελέτης δεν διαθέτει πλούσια χλωρίδα και εν δυνάμει η εμφάνιση 

πυρκαγιάς είναι όχι τόσο σημαντική. 

Οι ξηρασίες κατατάσσονται στα ακραία κλιματικά φαινόμενα ενός τόπου, 

παρουσιάζονται με τη μείωση των βροχοπτώσεων σε επίπεδα σημαντικά 

χαμηλότερα του μέσου όρου της περιοχής ή χαμηλότερα μία κρίσιμης τιμής που 

καθορίζει την έναρξη της ξηρασίας. Στην περιοχή μελέτης, όπως και γενικότερα 

στην Κεντρική Ελλάδα, δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα του 

φαινομένου. 

Σημαντικός κίνδυνος εμφάνισης χιονοστιβάδων και κατολισθήσεων δεν 

αναμένεται στην περιοχή μελέτης, καθώς το χαμηλό υψόμετρο και η γεωλογία 

της περιοχής μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης. Μετακίνηση εδαφικών μαζών 

και κατολισθήσεις βέβαια μπορούν να εμφανιστούν κατά τη εκδήλωση ενός 

σεισμού.  
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Σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την εμφάνιση 

σεισμών, σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης  είναι χαρακτηρισμένη ως 

περιοχή με σχετικά υψηλή σεισμικότητα. Με βάση τον Αντισεισμικό Κανονισμό 

του 2000, οι περιοχές της Ελλάδος κατατάσσονται, από απόψεως σεισμικής 

επικινδυνότητας, σε τέσσερις κατηγορίες, ξεκινώντας από την Δ’ με τις περιοχές 

πιο υψηλού κινδύνου και καταλήγοντας στην Α’ ζώνη, που περιλαμβάνει τις 

«λιγότερο» σεισμογενείς περιοχές. Η περιοχή της Λάρισας και των Φαρσάλων 

κατατάσσεται στην Γ’ ζώνη. Μία ισχυρή σεισμική διέγερση δύναται να προκαλέσει 

επιπτώσεις τόσο στις τεχνικές υποδομές μίας περιοχής, όσο και στις 

ανθρώπινες ζωές. 

Πέραν των ως άνω, κίνδυνος ενδέχεται να προκύψει σε μία περιοχή από 

ατυχήματα οφειλόμενα στην ανθρώπινη δραστηριότητα (τεχνολογικοί κίνδυνοι). 

Ως Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ) ορίζεται ένα συμβάν, όπως 

μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις 

κατά τη λειτουργία μίας εγκατάστασης όπως αυτή ορίζεται στην ευρωπαϊκή 

οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016, ΦΕΚ 354/Β/17‐ 02‐2016), το οποίο 

προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή 

το περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή 

περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.  

Η μελετώμενη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ως 

άνω νομοθετικού πλαισίου, καθώς δεν αφορά σε βιομηχανική εγκατάσταση 

αποθήκευσης ή επεξεργασίας επικίνδυνων ουσιών και ως εκ τούτου ο κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης δεν υφίσταται. 

Συνοψίζοντας τα ως άνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το υπό μελέτη έργο, 

καθώς και η ευρύτερη περιοχή μελέτης, δεν διαθέτουν αξιολογήσιμη τρωτότητα 

σε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτισμική κληρονομιά ή/και το 

περιβάλλον λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών. Σε επόμενο κεφάλαιο 
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παρουσιάζονται προτεινόμενα κατάλληλα μέτρα για την μείωση των πιθανών, 

μικρής κλίμακας, ατυχημάτων, που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φάση 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

 

8.15. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ)  

Όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή μελέτης και στη γύρω περιοχή 

παρατηρείται σημαντική βιομηχανική-εξορυκτική δραστηριότητα. Η συνολική 

επίδραση του παρόντος έργου στο περιβάλλον δεν επηρεάζει την προβλεπόμενη 

εξέλιξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η πιθανότερη εξέλιξη χωρίς την 

παρουσία του συγκεκριμένου έργου θα ήταν η γεωργική καλλιέργεια μικρής 

κλίμακας, λόγω της ακαταλληλότητας του εδαφικού υποβάθρου.  
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ενός έργου ή δραστηριότητας, χαρακτηρίζεται 

η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή αντίστοιχα η μεταβολή των 

παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που επικρατούν 

σε μία περιοχή από την υλοποίηση του εκάστοτε έργου. Η μεταβολή αυτή μπορεί 

αν είναι θετική ή αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την 

ποιότητα το περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική και 

άμεση ή έμμεση. 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναλυτική εκτίμηση και 

αξιολόγηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που 

προκαλούν οι εν λόγω δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στον υπό μελέτη 

χώρο, και έχοντας σαν τελικό σκοπό την αναζήτηση και προσδιορισμό των 

αναγκαίων μέτρων για τη μείωση της διατάραξης των οικολογικών συνθηκών, του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γενικότερα την προστασία και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πραγματοποιείται αναλυτικά κατά τομέα του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπως: 

 Ατμόσφαιρα (αέρια απόβλητα) 

 Υγρά Απόβλητα 

 Στερεά Απόβλητα 

 Έδαφος  

 Νερά 

 Οικοσυστήματα 

 Ηχορύπανση 

 Χρήσεις γης 
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Τα σημαντικότερα μέτρα επικεντρώνονται στη διαμόρφωση των χώρων 

εκσκαφής (βαθμίδες) και τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης που 

αποσκοπούν στην βέλτιστη επανένταξη του προς εκμετάλλευση χώρου στο 

περιβάλλον και την απόδοση του στην προηγούμενη χρήση του.  

Για την εκτίμηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση προβλέπεται να 

γίνονται μετρήσεις θορύβου και σκόνης (είναι οι δύο βασικές πηγές ρύπανσης) σε 

διάφορες θέσεις της δραστηριότητας, έτσι ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας των εργαζομένων και περιοίκων.  

 

9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Από την λειτουργία του λατομείου και των συνοδών έργων (μονάδας 

παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) δεν 

προβλέπεται να επηρεαστούν αρνητικά τόσο το μικροκλίμα όσο και τα 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λειτουργία του λατομείου και 

των συναφών δραστηριοτήτων δεν επιφέρουν καμιά μεταβολή στο κλίμα της 

περιοχής. 

 

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.3.1. ΕΔΑΦΟΣ 

Η εξορυκτική δραστηριότητα του λατομείου, θα μεταβάλει τα μορφολογικά 

στοιχεία στο υφιστάμενο ανάγλυφο λόγω των εκσκαφών και ως εκ τούτου θα 

επιφέρει αλλαγή στη μορφολογία της περιοχής. Παρόλα αυτά, η αποκατάσταση 

(φυτεύσεις) που θα λάβει χώρα μετά το πέρας της εκμετάλλευσης θα βελτιώσει 

στο μέγιστο δυνατό την εικόνα της περιοχής και θα αμβλύνει τις επιπτώσεις στη 

μορφολογία.  
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Οι εκσκαφές που πραγματοποιούνται επιφέρουν ενδεχομένως επιφανειακή 

διάβρωση, για την αντιμετώπιση της οποίας εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που 

αφορούν στην αποστράγγιση και στην άμεση φυτοτεχνική διαμόρφωση του χώρου. 

Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες φυτεύσεις θα αναγκάσουν τα όμβρια νερά να 

ρέουν αργά και διαμέσου του εδάφους. Έτσι μειώνεται η ταχύτητα συγκέντρωσής 

τους και επομένως η δημιουργία πλημμυρικών απορροών. Κατ’ επέκταση 

προστατεύεται το υποκείμενο έδαφος από διαβρώσεις. 

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα δεν εγκυμονούν κινδύνους κατολισθήσεων ή 

άλλων προβλημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν βάσει της 

μεθόδου εκμετάλλευσης της Τεχνικής Μελέτης. Επίσης, η εκμετάλλευση δεν θα 

επιφέρει καταστροφές καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε μοναδικά γεωλογικά ή φυσικά 

χαρακτηριστικά, καθώς δεν εντοπίζονται τέτοια στην θέση εκσκαφών. 

Προβλήματα ευστάθειας κατά την εκσκαφή, δεν αναμένονται.  

Για την αποφυγή επιπτώσεων στο έδαφος θα εφαρμοστούν σε κάθε 

περίπτωση τα παρακάτω: 

1. Οριοθέτηση του χώρου επέμβασης πριν την έναρξη των εργασιών 

2. Αφαίρεση της φυτικής γης και μέρος των εδαφικών υλικών του μανδύα 

αποσάθρωσης, και φύλαξή του για τις φυτοτεχνικές εργασίες 

αποκατάστασης τοπίου. 

3. Οι εκσκαφές για την απόληψη των υλικών θα γίνεται από τα πάνω προς 

τα κάτω, με τον τρόπο που κατασκευάζεται ένα όρυγμα. 

4. Οι κλίσεις των πρανών και το ύψος των αναβαθμών θα διαμορφωθούν 

βάσει της μελέτης και γενικά θα ακολουθηθούν τα αναφερόμενα στην 

περιγραφή του τρόπου εκμετάλλευσης.  

5. Τα μηχανήματα εκσκαφών και τα φορτηγά θα κινούνται εντός των χώρων 

εκσκαφών και την καθορισμένη οδό προσπέλασης. 
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Η φυτική γη φυλάσσεται ωσότου ολοκληρωθούν οι εργασίες εκσκαφών και 

τελικής διαμόρφωσης εδάφους (κλίσεις, πρανή, κ.λπ.), ώστε να χρησιμοποιηθεί 

για την ολοκλήρωση των φυτοτεχνικών εργασιών. Αυτό το μέτρο έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα καθώς διασφαλίζει τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και των 

χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, αφού με τη διαφύλαξη της φυτικής γης, θα 

διαφυλαχθεί ταυτόχρονα μέρος του πολλαπλασιαστικού υλικού που υφίσταται 

αυτή τη στιγμή στο έδαφος και το οποίο θα αναπτυχθεί μετά την τελική 

διάστρωση. Τέλος, οι εργασίες φύτευσης θα αρχίζουν στις επιφάνειες του έργου 

στο οποίο έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες, προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα πρανή έναντι της απώλειας εδαφικού υλικού και της 

δημιουργίας αυλακωτής διάβρωσης. 

 

9.3.2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Από την λειτουργία του λατομείου καθώς και των μονάδων παραγωγής 

ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος πρόκειται να δημιουργηθεί μια αισθητική 

επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή. Όμως βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης 

λατομικής περιοχής, χώρος κατάλληλος για την υποδοχή λατομικών 

επιχειρήσεων καθότι βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές και οι 

επιπτώσεις δεν κρίνονται σημαντικές. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι οπτικές επιπτώσεις των λατομικών εργασιών 

στον περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε με την αποκατάσταση των τελικών βαθμίδων 

να δημιουργηθεί ένα αποδεκτό από αισθητικής πλευράς τοπίο και να 

περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από την εκμετάλλευση. 
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9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, 

ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.4.1. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός των εγκεκριμένων 

λατομικών περιοχών παράγουν αδρανή υλικά ασβεστολιθικής κυρίως φύσης.  

Ο ασβεστόλιθος είναι ένα κοινό υλικό κατάλληλο για την κατασκευή έργων 

υποδομής, παραγωγή μπετό, παραγωγή ασφαλτομίγματος κλπ.  

Η εξόρυξη του ασβεστόλιθου σε καμία περίπτωση δεν καταστρέφει περιοχή 

με ειδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά ειδικής σπουδαιότητας. 

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και τις 

σχετικές αναλύσεις που έγιναν προέκυψαν τα παρακάτω: 

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος προσδιορίστηκαν στα 

εργαστήρια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και έδωσαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 

1.Φθορά σε τριβή και κρούση 

(LOS ANGELES κατά NF-P18573) 

29% 

2. Αντοχή σε θλίψη 1.045kg/cm2  

3. Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση  

     (Υγεία πετρώματος) 

1,3% 

4. Ειδικό βάρος 2,68tn/m3 

5. Υδροφιλία 96% 

6. Υγρασία απορρόφησης  0,4% 

 

 

9.4.2. ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Έγινε δειγματοληψία και δοκιμή δειγμάτων μικρού όγκου η οποία απέδειξε ότι 

η ποιότητα του ασβεστόλιθου είναι καλή για παραγωγή αδρανών υλικών. Η 

ευθραυστότητα του προϊόντος είναι πολύ καλή, ενώ η χημική ανάλυση που έγινε 

σε φασματογράφο μάζης με ακτίνες Χ, έδωσε: 
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 % 

CaO 49,4 

MgO 3,83 

SiO2 1,10 

K2O 0,12 

Al2O3 0,2 

MnO 0,09 

FEO 1,12 

CO2 42,70 

ΣΥΝΟΛΟ 98,56% 

 

Επομένως πρόκειται για καθαρά ασβεστολιθικό υλικό με πολύ μικρά ποσοστά 

ξένων προσμίξεων.  

Oι λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

& μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) αναπτύσσονται πάνω στο έδαφος και κατά 

συνέπεια δεν επηρεάζουν ούτε τα γεωλογικά ούτε τα τεκτονικά και τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Φαινόμενα ειδικών περιπτώσεων όπως ασταθείς καταστάσεις, κατολισθήσεις 

κ.λπ. δεν υπάρχουν. 

 

9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.5.1. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά την φάση εκμετάλλευσης (εξόρυξη – εκσκαφές), οι επιπτώσεις αφορούν 

στην απώλεια εδαφικού υλικού και της βλάστησης κάθε επιφάνειας στην οποία θα 

γίνει εκσκαφή. Η απώλεια της βλάστησης θα είναι προσωρινή καθώς θα 

ακολουθήσει αποκατάσταση. Με την αποκατάσταση του χώρου θα καταβληθεί 

προσπάθεια για επαναφορά της έκτασης στην αρχική της κατάσταση ώστε να 

επανέλθει η βιολογική δραστηριότητα στο χώρο και να επαναδραστηριοποιηθούν 

οι λειτουργίες που προσφέρει η φυσική βλάστηση. 

Όσον αφορά τα είδη πανίδας της περιοχής, όπως καταγράφηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο οι επιπτώσεις, περιορίζονται στις άμεσες επιδράσεις του 
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θορύβου και στην απώλεια βλάστησης κατά τη φάση εξόρυξης και 

αποκατάστασης. Τα ζώα αντίθετα με τα φυτά έχουν το πλεονέκτημα της 

ικανότητας μετακίνησης, γεγονός που τα καθιστά ικανά να αποφεύγουν τις 

περιοχές με αυξημένη όχληση ή/και ρύπανση. Καθώς καταλαμβάνεται σχετικά 

μικρός χώρος που δεν καλύπτεται από σημαντική βλάστηση, δεν αναμένεται 

απώλεια ζωτικού χώρου της πανίδας. Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν κυρίως 

στην αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου από την λειτουργία του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Έτσι, αναμένεται μια τοπική μετακίνηση των  

ευαίσθητων ειδών (μικρών θηλαστικών, τρωκτικών και ερπετών) μακριά από την 

περιοχή του έργου. 

Τα στοιχεία του Έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν επιπτώσεις στην 

πανίδα της περιοχής είναι τα ακόλουθα: 

 Αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου από την λειτουργία του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού 

 Φωτισμός εργοταξίου 

 Έκλυση σκόνης από τις μετακινήσεις μηχανοκίνητου εξοπλισμού και από 

τις εκσκαφές και λοιπές χωματουργικές εργασίες 

 Αποψίλωση και απώλεια ζωτικού χώρου 

 Δονήσεις 

 

Η αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου δεν αναμένεται να επιδράσει 

αρνητικά τα είδη πανίδας, καθώς η ακουστική όχληση θα περιορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό εντός του χώρου επέμβασης. 

Οι διαδρομές των φορτηγών μεταφοράς θα πραγματοποιούνται σε 

υφιστάμενες οδούς. 

Οι αποψιλώσεις θα πραγματοποιούνται αυστηρώς εντός των ορίων επέμβασης 

του λατομικού χώρου συνεπώς δεν θα υπάρξει περαιτέρω υποβάθμιση χερσαίων 

εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό η περιοχή επέμβασης θα 
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οριοθετηθεί με μόνιμα και σταθερά ορόσημα. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του χώρου επέμβασης, με 

στόχο την επαναφορά του στη σημερινή χρήση του και μορφή. 

Οι υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στην υπό εξέταση θέση, έχουν 

μειώσει την χρήση της άμεσης περιοχής αυτών, ως περιοχή αναπαραγωγής και 

προστασίας των ειδών πανίδας. Επιπλέον, στις περιοχές αυτές πρέπει να 

αναμένεται ότι η τοπική πανίδα θα έχει προσαρμοστεί σε συνθήκες όχλησης 

(θόρυβος, φώτα αυτοκινήτων, φωτισμός, ατμοσφαιρική ρύπανση, σκόνη), σε 

βαθμό που να θεωρείται ότι μετριάζεται ο βαθμός όχλησης κατά την εξέλιξη των 

εργασιών. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το υπό μελέτη έργο στα χερσαία 

οικοσυστήματα της περιοχής, αφορά μέτρα που θα ληφθούν σε παραμέτρους ή 

δραστηριότητες οι οποίες επιδρούν δευτερογενώς στα αβιοτικά και βιοτικά 

στοιχεία των οικοσυστημάτων. Συνεπώς τα μέτρα που δίνονται στα προηγούμενα 

κεφάλαια για τα αέρια – στερεά και υγρά απόβλητα, τα μέτρα για το έδαφος κλπ. 

αποτελούν λιγότερο ή περισσότερο μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα 

στοιχεία των οικοσυστημάτων που θίγονται. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων στα οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του χώρου 

επέμβασης, με στόχο την επαναφορά του στη σημερινή χρήση του και μορφή. Τα 

έργα αποκατάστασης και διαμόρφωσης του χώρου αναλύονται με λεπτομέρεια στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από την τοπική 

δασική υπηρεσία ως προς την προστασία του χώρου μέχρι την πλήρη επανένταξή 

του, με την κήρυξη της περιοχής επέμβασης ως αναδασωτέας. Ακόμη, θα πρέπει 

να απαγορευθεί η βόσκηση για όσο διάστημα χρειαστεί. 

Σε συνδυασμό με το ότι η ευρύτερη περιοχή αποτελεί χώρο προστασίας ΖΕΠ 

(GR1420012) έχει συνταχθεί και συνοδεύει την παρούσα μελέτη ειδική 

οικολογική αξιολόγηση. 
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9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ  

 Στον πέριξ του υπό μελέτη χώρου και σε απόσταση 1Km δεν υπάρχουν 

οικήματα, κτίσματα κλπ. που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα από 

την λειτουργία του λατομείου. Για την ασφάλεια των εργαζομένων θα τηρούνται 

σχολαστικά από την ιεραρχία του έργου οι διατάξεις του ΚΜΛΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 και 17 του ΚΜΛΕ και τις απαιτήσεις σε προσωπικό, 

θα υπάρχει περιοδική επίβλεψη από Μηχανικό Μεταλλείων. 

Το σύνολο των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ και 

τις οδηγίες της ΕΜΝΕ συγκεκριμένα: 

 Βαθμίδες μικρού ύψους και μεγάλου πλάτους για την ασφαλή κίνηση 

των μηχανημάτων 

 Περίφραξη απόκρημνων σημείων 

 Μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών σύμφωνα με τα άρθρα 54-62 

του ΚΜΛΕ 

 Σιλό και εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένα με φωτεινά σήματα και 

προστατεύονται από αλεξικέραυνο 

 Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 

του ΚΜΛΕ η εταιρεία έχει συμβληθεί με γιατρό παθολόγο, ο  οποίος 

και παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. 

 Υποβλήθηκε και διανεμήθηκε ενυπόγραφα ο Ειδικός Κανονισμός 

Ασφαλείας 

 Η εταιρεία έχει συμβληθεί με μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο μηχανικό για 

την επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 Έχει δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους το έγγραφο ασφάλειας και 

υγείας καθώς και η γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων με 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία κάνει σεμινάρια σε όλο το 

προσωπικό σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας. 

 Όλα τα κινούμενα μέρη του συγκροτήματος θραύσης είναι εφοδιασμένα 

με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα. 

 Όλες οι ταινίες μεταφοράς των υλικών είναι σκεπασμένες με ειδικό 

κάλυμμα. 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 148 

 

 Στο στόμιο του σπαστήρα και στα κόσκινα έχει τοποθετηθεί μόνιμα 

σύστημα καταιονισμού νερού, εφοδιασμένο με ειδικά μπεκ για τον 

περιορισμό της σκόνης. 

 Η εταιρία διαθέτει υδροφόρα με σύστημα ψεκασμού νερού που 

διαβρέχει τους δρόμους εσωτερικής μεταφοράς κατά τους 

καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. 

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι από την λειτουργία του λατομείου 

και των συνοδών έργων δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση που να αφορά την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Τηρούνται σχολαστικά όλες οι 

διατάξεις που προβλέπονται για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας.  

Σε ότι αφορά τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς δεν θα υπάρξει καμία 

αρνητική επίπτωση καθότι βρίσκονται πολύ μακριά από την δραστηριότητα. 

 

9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Από την λειτουργία του προτεινόμενου κυρίως έργου και των συνοδών έργων, 

δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις. Οι όποιες επιπτώσεις 

προκύψουν είναι προσωρινού χαρακτήρα και όχι μόνιμες. 

Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν κυρίως της αύξηση της υπάρχουσας 

στάθμης θορύβου από την λειτουργία του μηχανοκίνητου εξοπλισμού καθώς και 

την δημιουργία μικρών ποσοτήτων σκόνης. 

Αντίθετα η λειτουργία των έργων συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική 

οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής προσφέροντας στους κατοίκους φθηνά 

υλικά και θέσεις εργασίας. 

 

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

9.8.1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Η προσπέλαση του λατομικού χώρου πραγματοποιείται όπως προαναφέρθηκε 

μέσω του δρόμου πρόσβασης της λατομικής περιοχής όπως εμφανίζεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.500. 
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Για την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται για 

την μεταφορά των υλικών και την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, έχουν ληφθεί τα 

παρακάτω μέτρα: 

1. Ειδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής μεταφοράς των υλικών ότι 

εκτελούνται έργα. 

2. Σήμανση στις εξόδους του λατομικού χώρου. 

3. Σήμανση των οχημάτων που σχετίζονται με τις εργασίες. 

 

9.8.2. ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ  

Οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις του λατομείου καθώς και των συναφών 

δραστηριοτήτων ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο της ΔΕΗ με όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό. 

 

9.8.3. ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ 

Υπάρχει εγκατεστημένο μόνιμο δίκτυο τηλεφωνίας. 

 

9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όπως περιγράφηκε σε προηγούμενα κεφάλαια από την λειτουργία του 

λατομείου και των συνοδών έργων, λόγω του ότι η περιοχή αποτελεί πεδινή 

έκταση και βρίσκεται μακριά από οικισμούς, κατά συνέπεια  δεν αναμένονται 

σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις από την λειτουργία της δραστηριότητας. 

 

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Οι επιπτώσεις από τα αέρια απόβλητα και τις εκπομπές ρύπων είναι αυτές 

που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

9.10.1. Αέρια απόβλητα 

Όσον αφορά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας (αέρια ρύπανση) που 

προκαλείται από την λατομική δραστηριότητα καθώς και από τις υποστηρικτικές 
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συναφείς δραστηριότητες (μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος & μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος) περιορίζεται στην εκλυόμενη σκόνη από την κίνηση 

των οχημάτων σε χωμάτινες οδούς καθώς και από τις εκπομπές των καυσαερίων 

των μηχανημάτων και των φορτηγών μεταφοράς των υλικών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από την σχετική 

νομοθεσία, εκτιμάται ότι η συγκέντρωση της σκόνης θα είναι σημαντικά 

χαμηλότερη της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής των 5 mg/m3 που ορίζεται και 

επομένως λαμβάνοντας υπόψη και τις αποστάσεις των κοντινότερων οικισμών 

από την δραστηριότητα δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Παρόλα αυτά στον περιβάλλοντα εναέριο χώρο 

περιμετρικά της έκτασης θα υπάρχει μια σχετική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 

που σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης 

τιμής των 5 mg/m3. 

 

9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

9.11.1. ΘΟΡΥΒΟΣ 

9.11.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Από κάθε εξορυκτική (λατομείο) και παραγωγική (μονάδα ασφαλτομίγματος 

& μονάδα σκυροδέματος) δραστηριότητα επέρχεται αύξηση της στάθμης 

θορύβου που υφίστατο σε μια περιοχή. Στο Άρθρο 2, παραγρ. 5, του Π.Δ. 

1180/81 καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται 

από εγκαταστάσεις – δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 4.5.1-1) που μετράται  επί του 

ορίου του ακίνητου στο οποίο κείται η εγκατάσταση – χώρος δραστηριότητας. 
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Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου από εγκαταστάσεις (Π.Δ. 1180/81) 

α/α Περιοχή Ανώτατο όριο 

θορύβου σε dBA 

1. Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές –  

Λατομικές Περιοχές  

70 

2. Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι 

το βιομηχανικό 

65 

3. Περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό 

και αστικό στοιχείο 

55 

4. Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

Για την περίπτωση του λατομείου αδρανών υλικών και δεδομένου ότι η 

περιοχή είναι νομοθετημένη ως λατομική περιοχή η ανώτατη στάθμη 

εκπεμπόμενου θορύβου είναι τα 70dB. Συνεπώς δεν αναμένεται υπέρβαση του 

επιτρεπόμενου ορίου από την κείμενη νομοθεσία εν τούτοις θεωρείται 

απαραίτητο να γίνει χορήγηση και χρήση όπου απαιτείται ειδικών φορητών 

προστατευτικών ειδών π.χ. ωτοασπίδες με ευθύνη της εταιρείας. Σε κάθε 

περίπτωση θα εφαρμόζονται πιστά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

εργοταξιακού θορύβου. 

 

9.11.2. ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Η  εξόρυξη όπως προαναφέρθηκε γίνεται με τη χρήση εκρηκτικών υλών και 

με το κλασικό σχήμα ΔΙΑΤΡΗΣΗ – ΓΟΜΩΣΗ – ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ. Κατά την 

εξόρυξη δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή αποκόλληση του πετρώματος, στο 

σωστό πρωτογενή θρυμματισμό του, στην αποφυγή εκτίναξης κομματιών, στον 

περιορισμό των δονήσεων και φυσικά στη λογική κατανάλωση εκρηκτικών υλών. 

Τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται είναι τελευταίας τεχνολογίας  (NONEL) με 

χρόνο καθυστέρησης που περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις δονήσεις. 
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9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Από την λειτουργία του λατομείου και των συνοδών έργων δεν προβλέπεται 

να υπάρχουν επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 

 Λατομείο 

Από την εξορυκτική δραστηριότητα (λατομείο) δεν παράγονται υγρά απόβλητα 

- εκτός των εκπλυμάτων από τη χρήση νερού κατά τις εργασίες διαβροχής των 

χωμάτινων σωρών μέχρι τη μεταφορά τους στο χώρο εργασιών που είναι 

απορροές επιβαρυμένες με σκόνη και κοκκώδη υλικά - ενώ σε κανένα σημείο της 

παραγωγικής διαδικασίας δεν απαιτείται η χρήση υγρών και ειδικών 

αντιδραστηρίων. 

Οι εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης του λατομείου δεν έχουν αρνητική 

επίπτωση στα επιφανειακά νερά της περιοχής, αφού στο χώρο δεν εντοπίζονται 

υδατικά συστήματα. Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν 

εμποδίζεται η ομαλή απορροή των ρεμάτων της περιοχής. Επίσης, δεν αναμένεται 

να υπάρξουν προβλήματα είτε ομβρίων υδάτων, είτε από τον υδροφόρο ορίζοντα 

καθ’ όσον η εκσκαφή που θα γίνει δεν επηρεάζει τις λεκάνες απορροής των 

υδάτων.  

Η διαμόρφωση των δαπέδων των βαθμίδων καθώς και της τελικής πλατείας 

είναι τέτοια ώστε να υπάρχει πάντα μία κλίση προς τα χαμηλότερα σημεία της 

τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας, έτσι ώστε τα νερά της βροχής να απορρέουν 

επιφανειακά προς τα κατώτερα σημεία του χώρου. Για την καλύτερη διευθέτηση 

των ομβρίων υδάτων της άμεσης περιοχής επέμβασης έχει γίνει κατασκευή 

τάφρου οφρύος περιμετρικά του χώρου επέμβασης, διαμόρφωση κλίσεων των 

επιφανειών, κλπ).  
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 Συνοδά έργα 

Από τη παραγωγική δραστηριότητα  της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος 

δεν παράγονται υγρά απόβλητα εκτός από τη χρήση νερού κατά τις εργασίες 

διαβροχής των χωμάτινων οδών, που δεν θεωρούνται απόβλητα και είναι σε 

πολύ μικρές ποσότητες.  

 Από τη παραγωγική δραστηριότητα  της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, 

υγρά απόβλητα δημιουργούνται και από την πλύση των μηχανημάτων και των 

οχημάτων τα οποία οδηγούνται σε μια δεξαμενή καθίζησης και από εκεί σε 

απορροφητικό βόθρο. 

 Η διαμόρφωση των δαπέδων των παραπάνω χώρων είναι τέτοια ώστε να 

υπάρχει μία κλίση προς τα χαμηλότερα σημεία του κάθε χώρου έτσι ώστε τα νερά 

της βροχής να απορρέουν επιφανειακά προς την τάφρο που υπάρχει στη είσοδο 

του χώρου. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από την 

παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας δεν αναμένονται αφού στην ευρύτερη 

περιοχή δεν εντοπίζονται υδατικά συστήματα. 

Τέλος, σύνηθες φαινόμενο στους χώρους εργασιών είναι οι σημειακές 

διαρροές λαδιών, καυσίμων και λιπαντικών, από τα μηχανήματα και οχήματα, οι 

οποίες όμως δημιουργούν σημειακά, παροδικά και αμελητέα προβλήματα 

επιβάρυνσης στο έδαφος και τη χλωρίδα της περιοχής (ανάλογα βέβαια με τις 

ποσότητες που διαρρέουν). 

Αποστράγγιση Όμβριων Υδάτων 

Στον υπό μελέτη χώρο δεν υπάρχουν ούτε αναμένονται να υπάρξουν 

προβλήματα είτε όμβριων υδάτων είτε από τον υδροφόρο ορίζοντα καθόσον η 

εκσκαφή δεν επηρεάζει τις λεκάνες απορροής των υδάτων. 

Η διαμόρφωση των δαπέδων των βαθμίδων εκμετάλλευσης καθώς και της 

τελικής πλατείας είναι τέτοια ώστε να υπάρχει πάντα μία κλήση προς τα 

χαμηλότερα σημεία του λατομικού χώρου έτσι ώστε τα νερά της βροχής να 
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απορρέουν επιφανειακά προς τα κατώτερα σημεία του λατομικού χώρου. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεασθούν οι λεκάνες απορροής των υδάτων. 

Μικρά τοπικά προβλήματα που πιθανόν θα υπάρξουν θα αντιμετωπιστούν με 

τα μηχανήματα της εταιρίας.  

Έχει κατασκευαστεί τάφρος οφρύος στη ΒΔ περίμετρο του λατομείου. Κατά 

την φάση των εκσκαφών, στους αναβαθμούς θα πρέπει κατά μήκος του πόδα του 

πρανούς της κάθε βαθμίδας να κατασκευαστεί τριγωνική ανεπένδυτος τάφρος με 

βάθος 0,30μ και κλίσεις πρανών 2:3 (υ:β) οι οποίοι θα διοχετεύουν τα νερά από 

κάθε βαθμίδα στις φυσικές μισγάγγειες.Επίσης, θα διαμορφωθούν κλίσεις 1% 

εσωτερικά των αναβαθμών (δηλ. από το φρύδι προς τον πόδα). Τέλος, 

κατάλληλες κλίσεις (1%) θα δοθούν και κατά μήκος των αναβαθμών.  

Τυπική διατομή και σχέδιο προοπτικής πρανούς και αναβαθμών. 

 

 

 

 

 

1%

1%

 

 

 

1%
0.3m 2:3
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9.14. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟ ΕΡΓΟ Η’ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Όπως έχει αναλυθεί στην παράγραφο 8.14 το προτεινόμενο έργο δεν διαθέτει 

υψηλά επίπεδα τρωτότητας έναντι φυσικών καταστροφών. Ο κίνδυνος αστοχίας 

του έργου εστιάζεται κυρίως στις περιπτώσεις εκδήλωσης σεισμού και στη 

μεγάλη ένταση ανέμων.  

Επιπρόσθετα, το υπό μελέτη έργο δεν ανήκει στις εγκαταστάσεις που 

πληρούν τους όρους της Eυρωπαϊκής Οδηγίας 2012/18/ΕΕ‐  SEVESO III (ΚΥΑ 

172058/2016, ΦΕΚ 354/Β/17‐ 02‐  2016), καθώς δεν αποτελεί βιομηχανική 

εγκατάσταση αποθήκευσης ή επεξεργασίας επικίνδυνων ουσιών και ως εκ τούτου 

ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης δεν υφίσταται. H 

πιθανότητα ύπαρξης μικρότερης κλίμακας ατυχήματος είναι μικρή έως αμελητέα, 

και οι επιπτώσεις του αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους. 

 

9.15. ΑΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΣΔΕΑ) 

Σύμφωνα με το «Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων» που 

επισυνάπτεται στο παράρτημα τα παραγόμενα στείρα υλικά είναι εδαφικό υλικό 

και γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης που προκύπτουν από τη διαμόρφωση των 

μετώπων εκμετάλλευσης. 

Τα υλικά αυτά που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις εργασίες αποκατάστασης, 

θα συγκεντρώνονται με προσοχή κοντά στα όρια της εκάστοτε βαθμίδας 

εκμετάλλευσης σε υπαίθριο σωρό ύψους μέχρι 5 m, και τα οποία αυτά υλικά θα 

χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της εν λόγο βαθμίδας όταν αυτή φτάσει 

στην τελική της μορφή. Πρόκειται δηλαδή για μία εν μέρει επιφανειακή 

προσωρινού χαρακτήρα απόθεση στείρων υλικών της εξόρυξης και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103, η απόθεση - σωρός αυτός 

αποτελεί μία εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων.  
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Τα εξορυκτικά αυτά απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, την 

εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την 

εκμετάλλευση λατομείων, ανήκουν στην κατηγορία «αδρανή απόβλητα», σύμφωνα 

με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, καθώς πρόκειται για απόβλητα: 

«…..που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή, 

δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές 

αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλες ύλες με τις 

οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του 

περιβάλλοντος ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η συνολική εκπλυσιμότητά τους 

και η περιεκτικότητα σε ρύπους και η οικοτοξικότητα των εκπλυμάτων τους είναι 

αμελητέες και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών και 

υπογείων υδάτων…..». 

Σύμφωνα με τον κατάλογο αποβλήτων όπως δίνεται στο Παράρτημα Ι της 

Υπουργικής Απόφασης Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006), η 

οποία συμφωνεί με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ,όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ 

της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)], τα στείρα που 

παράγονται κατά την εξόρυξη - εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών 

ανήκουν στην κατηγορία: 

«01» Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και 

χημική επεξεργασία ορυκτών 

 «01 01» Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

 «01 01 02» Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα. 

Οι θέσεις όπου προβλέπεται να γίνει η απόθεση των νεοπαραγόμενων 

στείρων υλικών (εδαφικού υλικού και γαιωδών υλικών αποσάρθρωσης), είναι στα 

άκρα της εκάστοτε βαθμίδας εκμετάλλευσης σε υπαίθριους σωρούς μέχρι 5 m 

ύψος, και στην πλατεία του λατομείου σε υπαίθριο σωρό μέχρι 5 m κοντά στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
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Δεν θα γίνει κάποια αποκατάσταση στα στείρα υλικά του εδαφικού υλικού και 

των γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης αφού και τα δυο υλικά είναι κατάλληλα για 

τις εργασίες αποκατάστασης του λατομικού χώρου, και τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν 100%.  

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται εντός του λατομείου 

αδρανών υλικών το οποίο αποτελεί και την κύρια δραστηριότητα, δεν 

προβλέπεται ιδιαίτερο σχέδιο κλεισίματος. Όταν παύσει η άδεια εκμετάλλευσης, 

θα σταματήσουν και οι εργασίες εξόρυξης ασβεστολιθικού υλικού και δημιουργίας 

εξορυκτικών αποβλήτων. Μέσα σε δύο έτη από την παύση της άδειας θα 

ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και ο χώρος, όντας απολύτως 

ασφαλής, θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη αυτής, στην πρότερη χρήση του.  

Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί την πορεία 

των εγκαταστάσεων αποβλήτων (εδαφικό υλικό και των γαιωδών προϊόντων 

αποσάθρωσης) και να ελέγχει τις τυχόν αρνητικές τους επιπτώσεις και τη σωστή 

λειτουργία τους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται : 

- Η σταθερότητα τους 

- Η απορροή των υδάτων 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται ετήσιος έλεγχος όλων των παραπάνω 

παραμέτρων και θα συντάσσεται σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή θα κρατείται σε 

αρχείο της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και θα είναι διαθέσιμη, όποτε ζητηθεί. 

Σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων η έκθεση θα περιλαμβάνει και 

προτεινόμενες λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν για τον περιορισμό των 

αρνητικών επιπτώσεων. 
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9.16. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες από τη λειτουργία του λατομείου 

και των συναφών δραστηριοτήτων δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 ΚΛΙΜΑ          

2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΠΙΟ          

3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ          

4 ΕΔΑΦΟΣ          

5 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ          

6 ΧΛΩΡΙΔΑ          

7 ΠΑΝΙΔΑ          

8 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ          

9 ΔΑΣΗ – ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ          

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Πίνακας: Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
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ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ          

2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ          

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ          

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ          

5 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ          

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ          

7 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΥΓΕΙΑ          
8 ΘΟΡΥΒΟΣ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ          
9 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ          

10 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Πίνακας: Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

επεξηγήσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (Η’ ΑΡΝΗΤΙΚΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΚΑΜΙΑ (Η’ ΘΕΤΙΚΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 160 

 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

10.1. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο & συνοδά έργα 

 Σκόνη 

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ένα λατομείο αδρανών υλικών καθώς 

και σε μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος είναι η 

παραγόμενη σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: 

 Σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας 

 Σκόνη που προέρχεται από την θραύση και την λιοτρίβηση των 

πετρωμάτων 

 Σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

Η συνήθης πρακτική για την αντιμετώπιση της σκόνης (ως αιωρούμενων 

σωματιδίων) που εκλύεται από την λατόμευση και την κίνηση του μηχανοκίνητου 

εξοπλισμού είναι η συχνή διαβροχή των επιφανειών: μέτωπα εξόρυξης, οδοί 

εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς. Πέραν όμως αυτής της πρακτικής, για 

τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών σκόνης στη 

περιοχή κατά την λειτουργία του λατομείου, θα εφαρμοστούν και τα εξής μέτρα: 

 

Μέτρα για τους σωρούς αποθήκευσης των υλικών και μεταφοράς: 

Η αντιμετώπιση των πηγών δημιουργίας σκόνης γίνεται: 

 Η σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση μόνιμου δικτύου 

καταιονισμού νερού στη χοάνη τροφοδοσίας 
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 Η σκόνη που προέρχεται από την θραύση των πετρωμάτων, 

αντιμετωπίζεται με σύστημα καταιονισμού νερού στα στόμια των 

σπαστήρων των κόσκινων με ειδικά μπεκ. 

 Η σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων αντιμετωπίζεται 

με κατάβρεξη, ανά 3ωρο του χώρου κίνησης των οχημάτων κατά τους 

θερινούς μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες η κατάβρεξη γίνεται κατά 

περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί. 

Ειδικότερα όσων αφορά την σκόνη που δημιουργείται κατά την μεταφορά των 

υλικών από την πλατεία φόρτωσης μέχρι τον τελικό προορισμό εφαρμόζονται τα 

παρακάτω μέτρα τα οποία έχουν σχέση και με την ασφάλεια της μεταφοράς: 

 Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών. 

 Περιοδική επόπτευση και συντήρηση των οδών προσπέλασης. 

 Διαβροχή των υλικών κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους. 

 Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά, είναι καλυμμένα, όπως 

προβλέπεται άλλωστε και από την ελληνική νομοθεσία. 

 Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα σε όλες τις μη 

στρωμένες επιφάνειες. 

 Χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά από το έδαφος. 

 Πλύσιμο των τροχών των φορτηγών πριν την έξοδό τους από τον 

εργοταξιακό χώρο προς τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

 Έλεγχος των οχημάτων ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν 

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Ύγρανση / διαβροχή των διαδρόμων κίνησης 

 

 Καυσαέρια 

Οι μοναδικοί αέριοι ρύποι είναι τα προϊόντα καύσης των μηχανημάτων του 

κινητού εξοπλισμού.  
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Η περίπτωση των καυσαερίων από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς των 

αδρανών υλικών και των χωματουργικών μηχανημάτων θεωρείται αμελητέα (το 

λατομείο είναι χώρος ανοιχτός μεγάλης έκτασης) και γι’ αυτό δεν προτείνονται 

μέτρα πέρα αυτών που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία γι’ αυτού του είδους 

τα μηχανήματα και οχήματα.  

 

10.1.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο  

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων πιθανών επιπτώσεων από υγρά 

απόβλητα κατά τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών θα εφαρμοστούν τα 

εξής μέτρα: 

1. Η συντήρηση των μηχανημάτων που θα γίνεται στο χώρο του λατομείου 

θα ακολουθεί πιστά το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64/2.3.2004) 

«Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων"». 

2. Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση 

προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 

γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο 

χώρο του λατομείου  αδρανών υλικών για τη δυνατότητα άμεσης 

επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη 

διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

3. Αμέσως μετά την περαίωση των εργασιών διαμόρφωσης, οι επιφάνειες 

θα φυτεύονται. 

4. Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται 

σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006,προς αντικατάσταση της 

υπ αριθ. ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997). 
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 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος δεν 

παράγονται υγρά απόβλητα. Ίσως μπορούμε να θεωρήσουμε ως τα μόνα 

παραγόμενα υγρά απόβλητα τη χρήση νερού κατά τις εργασίες διαβροχής των 

δρόμων, πλατειών, και λοιπών χώρων του εργοταξίου. Οι ποσότητες αυτές του 

νερού είναι σχετικά μικρές, σπανίως κατεισδύουν σε βαθύτερο ορίζοντα και σε 

καμία περίπτωση δεν δημιουργούν προβλήματα. 

Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών 

υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη 

διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο χώρο της μονάδας για τη δυνατότητα 

άμεσης επέμβασης. 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας παρασκευής σκυροδέματος υγρά 

απόβλητα  που παράγονται είναι μικρή ποσότητα  μείγματος νερού, τσιμέντου και 

αδρανών υλικών της τάξεως των 2-4m3/ημέρα, που  δημιουργείται κατά την 

έκπλυση των κάδων των αναμικτήρων. Το μίγμα αυτό είναι αδρανές, μη τοξικό, εν 

φέρει οργανικό–βιολογικό φορτίο και είναι καθ’ όλα ανακυκλώσιμο. Η δε 

διαδικασία ανακύκλωσής του διενεργείται σε δεξαμενή καθίζησης χωρητικότητας 

50m3 (βλ. σχέδιο), η λειτουργία της οποίας έχει ως εξής:  

Μετά τη λήξη της βάρδιας τα αυτοκίνητα - αναμικτήρες ετοίμου σκυροδέματος 

είναι απαραίτητο να καθαρίσουν - εκπλύνουν τον κάδο τους, για την απομάκρυνση 

των ύφυγρων υπολειμμάτων σκυροδέματος που τυχόν υπάρχουν. Για τον σκοπό 

αυτό πλένονται με νερό το οποίο εξερχόμενο από τον περιστρεφόμενο κάδο 

(βαρέλα) απορρίπτεται στην πρώτη βαθμίδα της δεξαμενής καθίζησης. Το νερό 

οδεύει στην δεύτερη δεξαμενή και μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για την 
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διαβροχή των δρόμων ενώ η υπερχείλιση αυτού καταλήγει σε παρακείμενο 

απορροφητικό βόυρο.   

Άλλα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν είναι η αντικατάσταση λαδιών η οποία 

όμως θα γίνεται εκτός του εργοταξιακού χώρου σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία 

τα οποία και θα λάβουν μέριμνα για τη περαιτέρω διαχείρισή τους με αρμόδιο 

φορέα. 

Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών 

υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη 

διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο χώρο της μονάδας για τη δυνατότητα 

άμεσης επέμβασης. 

 

Κοινόχρηστοι χώροι 

Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται από τη λειτουργία των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων περιορίζονται μόνο σε αυτά που δημιουργούνται από την χρήση 

των κοινόχρηστων χώρων από το εργαζόμενο προσωπικό τα οποία και 

διατίθενται σε σηπτικό – απορροφητικό βόθρο σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει απόρριψη των 

οποιοδήποτε υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή σε παρακείμενα ρέματα.  

 

10.1.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Από την εξορυκτική και παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας δεν 

προκύπτουν στερεά απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα παράγονται κυρίως από την 

εγκατάλειψη μπαζών, πεπαλαιωμένων μηχανημάτων ή εξαρτημάτων αυτών, 

καθώς και απορριμμάτων που παράγονται από το εργατικό προσωπικό, σε πολύ 

μικρές ποσότητες. Σε ότι αφορά τα εν λόγω στερεά απόβλητα, οι εργασίες 

συντήρησης που γίνονται και τα όποια πεπαλαιωμένα εξαρτήματα προκύπτουν 

μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους εκτός του υπό μελέτη χώρου.  
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Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες 

του προσωπικού και γενικότερα των βοηθητικών εγκαταστάσεων (απορρίμματα), 

προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή τους, γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού 

αυτών, σε ανακυκλώσιμα (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί) και μη. Τα απορρίμματα 

τοποθετούνται σε κάδους και διατίθενται περιοδικά στους χώρους εναπόθεσης 

απορριμμάτων του οικείου Δήμου με ευθύνη του Αναδόχου ή του οικείου Δήμου 

κατόπιν συμφωνίας. 

Δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει καύση απορριμμάτων τόσο στον χώρο 

του λατομείου όσο και στους χώρους όπου λειτουργούν τα συνοδά έργα. 

 

10.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

10.2.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες, κυρίως σε λατομεία αδρανών υλικών όπου γίνεται χρήση εκρηκτικών 

υλών, που υποβοηθούν την ομαλή αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το 

πέρας των εργασιών. 

Η σωστή εφαρμογή της μεθόδου εκμετάλλευσης δημιουργεί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την καλύτερη κάλυψη της αλλοιωμένης επιφάνειας με την 

κατάλληλη βλάστηση. 

Μετά το τέλος της εκμετάλλευσης θα εγκαταλειφθεί ένα μέτωπο εξόρυξης, 

με 12 βαθμίδες εκμετάλλευσης ύψους 10μ και πλάτος 6μ. ενώ η τελική πλατεία 

60στρ. περίπου θα βρίσκεται σε υψόμετρο 130μ. 

Η βαθμιδωτή εξόρυξη των πρανών βοηθά στη μετέπειτα αποκατάσταση του 

χώρου ώστε να δημιουργηθεί τοπίο που να προσαρμόζεται κατάλληλα στο 

περιβάλλον. 

Οι εγκαταστάσεις θα διαλυθούν και οι εξοφλημένες βαθμίδες θα διαστρωθούν 

με τα υποπροϊόντα και τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης. 

Περιμετρικά του χώρου έχει αφεθεί ζώνη προστασίας 8μ. 
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Η διαμόρφωση και η αποκατάσταση των βαθμίδων και της πλατείας δεν θα 

έχουν γεωμετρικά σχήματα αλλά θα είναι όσο το δυνατό ακανόνιστα έτσι ώστε να 

μην εμφανίζεται η αλλοίωση της περιοχής. 

 

10.2.2. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

Ή ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ  

Για την πλήρη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος τα κενά που θα 

δημιουργηθούν θα καλυφθούν με τα υποπροϊόντα της εκμετάλλευσης και έδαφος. 

Έτσι το έδαφος της επιφάνειας που θα προσβληθεί θα συγκεντρωθεί στα άκρα 

των βαθμίδων και με συμπληρώσεις από τη γύρω περιοχή θα αποτελέσει το νέο 

παραγωγικό έδαφος. Η φυτική γη που θα απαιτηθεί στο τελικό στάδιο 

αποκατάστασης θα μεταφερθεί από τη γύρω περιοχή που υπάρχει άφθονη. 

 

10.2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ  

Η θέση του λατομικού χώρου καθώς και η έλλειψη έργων υποδομής δεν 

συνηγορούν στη χρήση της εξοφλημένης εκμετάλλευσης για άλλους σκοπούς, 

εκτός του ότι θα δημιουργηθεί αλσύλλιο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

 

10.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

10.3.1. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το σύνολο των φυτοτεχνικών εργασιών και εργασιών αποκατάστασης πρέπει 

να διέπεται απ' τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης 

πολλαπλών σκοπών. Πιο συγκεκριμένα, η επαναβλάστηση των πληγέντων χώρων 

θα εξυπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς: 

 την οπτική αποκατάσταση του φυσικών γραμμών του τοπίου και την 

επανόρθωση του ανάγλυφου. 

 την αισθητική βελτίωση του τοπίου. 

 την επαναφορά των συνθηκών διαβίωσης της άγριας πανίδας της 

περιοχής. 
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 την αξιοποίηση του χώρου για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής. 

 την αντιμετώπιση ταχείας διάβρωσης του εδάφους (υδατική ή αιολική 

διάβρωση). 

 

Επιδίωξη της παρούσας μελέτης είναι η διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας της περιοχής με τη δημιουργία σταθερής φυτοκοινωνίας η οποία θα 

μπορεί να λειτουργήσει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης σαν δάσος. 

Η πορεία της επαναφοράς της βλάστησης θα ακολουθήσει την παρακάτω 

διαδικασία: 

Κατ’ αρχήν θα απαιτηθεί να περιοριστούν στο ελάχιστο τα αποτελέσματα της 

εκμετάλλευσης στο χώρο αποθέσεως των στείρων υλικών που έχει επιλεγεί. Η 

αποκατάσταση των βαθμίδων θα πραγματοποιηθεί με κύριο σκοπό την προστασία 

του εδάφους από την διάβρωση, θα φυτευτούν φυτικά είδη που συνίστανται για 

την περίπτωση (σπάρτο) σε πυκνό φυτευτικό σύνδεσμο, αφού προηγουμένως 

μέρος των βαθμίδων επικαλυφθεί με μπάζα και στη συνέχεια διαστρωθεί με 

έδαφος που έχει από πριν εναποτεθεί στα άκρα των βαθμίδων. Αφού επιτευχθεί 

η σταθεροποίηση του εδάφους, προβλέπεται και η φύτευση φυταρίων πεύκης.. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν εσωτερική μικρή κλίση και θα ανοίγονται 

λάκκοι συγκρατήσεως του ύδατος της βροχής. Τα μπάζα που θα τοποθετηθούν 

εκτός του χώρου της εκμετάλλευσης προβλέπεται μετά την διαμόρφωση τους να 

επικαλυφθούν με έδαφος, να ανοιχθούν φυτευτικοί λάκκοι και φυτευτούν με 

φυτάρια πεύκης. 

Στο χώρο που θα γίνει η αποκατάσταση θα ληφθούν μέτρα προστασίας με 

περίφραξη του χώρου αποκαταστάσεως από τη βοσκή, η δε φυτική γη που θα 

απαιτηθεί θα μεταφερθεί από τη γύρω περιοχή και όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Ο φυτοτεχνικός σχεδιασμός προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω: 
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 Στη φυτοτεχνική διευθέτηση των χώρων θα χρησιμοποιηθούν φυτικά είδη 

που οι βιολογικές τους απαιτήσεις εναρμονίζονται με τις συγκεκριμένες 

βιοκλιματικές συνθήκες, δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν φυτικά ενδημικά είδη 

της υπαίθρου της περιοχής μελέτης. 

 Θα χρησιμοποιηθεί ποικιλία φυτικών ειδών ώστε θα εξυπηρετούνται 

πέραν των άλλων σκοπών και οι βασικές ανάγκες της πανίδας (τροφή, 

κάλυψη, διεύρυνση ζωτικού χώρου). 

 Η διαμόρφωση των χώρων φύτευσης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εδαφικής υγρασίας, στα 

καλύτερα πάντα μικροπεριβάλλοντα. 

 Το χρώμα, η υφή, η μορφή ή η γραμμή της εγκαταστημένης βλάστησης δεν 

θα διαφέρουν σημαντικά από τα αυτά χαρακτηριστικά της βλάστησης του 

γύρω φυσικού χώρου. 

 Τα φυτικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η πυκνότητα και η 

διάταξη φύτευσής τους θα παρεμποδίζουν τους μηχανισμούς της 

διάβρωσης. 

 

10.3.2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Είναι γεγονός ότι στις προσπάθειες επαναβλάστησης χώρων διαταραγμένων 

από απολήψεις υλικών έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πλέον αντίξοες 

οικολογικές συνθήκες. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων δεν θα πρέπει να 

είναι μικρότερο από 80%, 

Η πιθανότητα επιτυχίας των έργων της φυτοτεχνικής διευθέτησης σχετίζεται 

άμεσα με παραμέτρους οικολογικής και τεχνικής φύσεως.  

 

α) Έδαφος 

Οι εδαφικές συνθήκες παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη 

φυτοτεχνική αποκατάσταση διαταραγμένων χώρων αλλά και σε κάθε τέτοια 

προσπάθεια σε όλα τα Μεσογειακά συστήματα. Πάνω στο έδαφος της τελικής 

διαμόρφωσης των χώρων απόληψης υλικών, θα υπάρξει διάστρωση εδαφικού 
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υλικού για τη φύτευση φυτών (φυτική γη) του οποίου η γονιμότητα εξαρτάται 

καθοριστικά από το βάθος και την ποιότητά του. 

Για την ανάπτυξη της βλάστησης μεγάλη σημασία έχει και η αντίδραση του 

εδάφους, δηλαδή το pH. Το έδαφος θα έχει pΗ βαθμών 6,8 - 7,5 που σημαίνει 

ότι θα είναι μετρίως όξινο έως ελαφρώς αλκαλικό (ουδέτερη μέση τιμή). Σε αυτό 

το pΗ ευδοκιμούν τα περισσότερα φυτά. 

Σε περίπτωση που η φυτική γη η οποία έχει συγκεντρωθεί προερχόμενη από 

τις επιφανειακές εκσκαφές, που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την έκταση του 

λατομείου (βάθος 0,5μ), δεν επαρκούν σε ποσότητα για τη συνολική τελική 

κάλυψη, τότε θα χρησιμοποιηθεί έδαφος από τη γύρω περιοχή το οποίο δύναται 

να βελτιωθεί με προσθήκες εδαφοβελτιωτικών υλικών. 

 

β) Υγρασία - Νερό 

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, κυρίως η υγρασία, και 

τα κατακρημνίσματα, τα οποία αποτελούν και τον πλέον σημαντικότερο 

παράγοντα στην απρόσκοπτη εξέλιξη και ανάπτυξη της χλωρίδας (φυσικής και 

τεχνικής), είναι σε τέτοια επίπεδα τα οποία εγγυώνται την επιτυχία των 

φυτεύσεων. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, το εγχείρημα της προηγούμενης παραγράφου δεν 

καταστεί αποτελεσματικό, τότε ταυτόχρονα με τα φυτοτεχνικά έργα θα ληφθεί η 

απαραίτητη μέριμνα ώστε να διοχετευθεί στα φυτά η απαραίτητη υγρασία με την 

μέθοδο της τεχνητής άρδευσης. 

 

γ) Προδιαγραφές φυτευτικού υλικού 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή να τοποθετείται η 

πολιτική της "οικολογικής εκλογής" των φυτικών ειδών στο υπ' αριθμόν ένα 

μέτρο περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Πέραν αυτού όμως ακόμα και τα άτομα των 

ειδών που θα επιλεχθούν τελικά θα διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα βιολογικά 
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χαρακτηριστικά που θα εξυπηρετούν τον βασικό σκοπό της αποκατάστασης που 

είναι, η με οποιοδήποτε τρόπο επαναβλάστηση των χώρων. Πιο συγκεκριμένα, τα 

φυτάρια θα είναι υγιή, με καλά αναπτυγμένο ριζικό σύστημα και ανάλογης 

ποιότητας φύλλωμα, το φυτώριο παραγωγής θα βρίσκεται σε παρόμοιο 

οικολογικό περιβάλλον με αυτό της ευρύτερης περιοχής του έργου και τα φυτάρια 

που θα εγκατασταθούν ένα με δύο μήνες πριν να έχουν υποστεί ειδικό χειρισμό, 

ώστε να μειωθεί το στρες από τη μεταφύτευση (σταδιακή μείωση των ποσοτήτων 

άρδευσής τους, προπαρασκευαστική ριζοκοπή κ.α.). 

 

ε) Συντήρηση 

Έστω και αν διασφαλιστούν εκ των προτέρων οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες για 

την εγκατάσταση της βλάστησης, μέχρι αυτό το μικρής κλίμακας οικοσύστημα 

αρχίζει να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς σημαντικές ενεργειακές εισροές, πρέπει με 

συνεχείς ενέργειες (συντήρηση) να υποβοηθηθεί η ανοδική πορεία της 

αποκατάστασης.  

Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα διατεθεί στα νεαρά 

φυτά η απαραίτητη υγρασία, τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (λίπανση) και 

οποιαδήποτε άλλη καλλιεργητική φροντίδα (σκάλισμα για τον αερισμό των ριζών 

κλπ). Η συντήρηση αυτή θα γίνεται για μία τουλάχιστον τριετία από τη φύτευσή 

τους και μέχρι να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Η συντήρηση των 

φυτών θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου για τρία τουλάχιστον χρόνια από την 

λήξη της εξορυκτικής δραστηριότητας. 

 

10.3.3. ΓΕΩΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Σήμερα ο λατομικός χώρος αποτελεί τμήμα λοφώδους έκτασης μεταξύ των 

ισοϋψών 130 και 250μ. Μετά το τέλος της εκμετάλλευσης ο χώρος 

διαμορφώνεται σε 12 βαθμίδες και μια πλατεία 60 στρ. περίπου. 
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Η αποκατάσταση των εξοφλημένων βαθμίδων με βλάστηση ύστερα από την 

διάστρωση τους με μπάζα και η προοδευτική αποκατάσταση των μόνιμων χώρων 

απόθεσης στείρων με φύτευση, αναμένεται να εξομαλύνουν το περιβάλλον έτσι 

ώστε να μην προκύψουν εμφανής γεωμεταβολές. 

 

10.3.4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Μέρος των εξοφλημένων βαθμίδων θα καλύπτεται με μπάζα και εν συνεχεία 

θα διαστρώνεται με φυτική γη προσπαθώντας να αποδεχθεί κατά το δυνατόν ή 

προηγούμενη φυσική κλίση και θα τεμαχίζονται οι όγκοι άγονων με τον ίδιο 

μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εξόρυξη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που συντελούν στην ριζοβλάστηση και 

ανάπτυξη των φυτών, όπως η κατάσταση του εδάφους και γνωρίζοντας τις 

βιολογικές απαιτήσεις των δασοπονικών ειδών, η επαναφορά της βλάστησης θα 

περιλαμβάνει :  

α) ΑΝΑΧΛΟΩΣΗ : με είδη όπως DACTYLIΜ GLOMERATA ή TRIFOLIUM 

REPENS για τη βελτίωση, προστασία και συγκράτηση του εδάφους. Τρόπος 

σποράς θα είναι η ευρυσπορά με 3 kg/στρεμ. Η σπορά θα γίνει την Άνοιξη σε 

μέρες με αρκετή υγρασία. 

β) ΑΝΑΘΑΜΝΩΣΗ : θα γίνει με τη φύτευση SPARTIUM JUNCEUM 

(σπάρτο) για τη συγκράτηση του εδάφους. Η φύτευση θα γίνει με λοστό και σε 

βάθος 20 Cm και σκάλισμα γύρω από τη ρίζα. 

γ) ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ : θα γίνει με διετή δενδρύλλια πεύκης. Η φύτευση θα γίνει 

σε λάκκους 0,30 Χ 0,30μ. και βάθος 0,3 με φυτευτικό σύνδεσμο 3 Χ 3μ. 

Για την αναδάσωση θα χρησιμοποιηθούν 110 δενδρύλλια πεύκης / στρέμμα.  

 

Τα πρώτα χρόνια είναι απαραίτητη η περιποίησή τους και το τακτικό πότισμα 

τους. Τα παραπάνω φυτά θα προμηθευτούν από το εμπόριο. 

Τα είδη φύτευσης που επιλέγονται είναι: 

 το σπάρτο (Spartium junceun) 

 η τραχεια πεύκη (Pinus brutia) εναλλακτικά με το κυπαρίσσι (Cupressus 

sempervirens) και 
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 η ψευδακακία (Robinia pseudoacacia). 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο συνδυασμός φυλλοβόλων πλατύφυλλων και 

κωνοφόρων είναι ο πλέον κατάλληλος για την αποκατάσταση των λατομείων, 

διότι τα μεν φυλλοβόλα βοηθούν στον εμπλουτισμό του εδάφους, τα δε κωνοφόρα 

στην οπτική κάλυψη του τοπίου. 

Το σπάρτο επιλέγεται γιατί είναι είδος πολύ ανθεκτικό σε ακραίες συνθήκες 

περιβάλλοντος, ολιγαρκές στην ποιότητα του εδάφους και λιτοδίαιτο. Επίσης 

είναι πολύ καλό εγγειοβελτιωτικό λόγω του πλούσιου ριζικού του συστήματος. 

Η πεύκη επιλέγεται διότι αφ’ ενός βρίσκεται στην φυσική ζώνη εξάπλωσής 

της και αφ’ ετέρου γιατί είναι είδος λιτοδίαιτο με μεγάλη προσαρμοστική 

ικανότητα, αναπτυσσόμενο ακόμη και σε άγονα, ξηρά και αβαθή εδάφη. Επιπλέον 

είναι αρκετά φωτόφιλο. 

Το κυπαρίσσι διαθέτει τις παραπάνω ιδιότητες της πεύκης μαζί με υψηλότερη 

ανάπτυξη και ενδείκνυται σε ειδικές θέσεις για καλύτερη και γρηγορότερη απτική 

προστασία. 

Η ψευδακακία επιλέγεται γιατί και αυτή αφ’ ενός είναι είδος που μπορεί να 

αναπτυχθεί σε πολύ πτωχά και ξηρά εδάφη και αφ’ ετέρου δημιουργεί ωραία 

εικόνα σε συνδυασμό με τα δύο είδη. 

Το σπάρτο, η πεύκη και η ψευδακακία θα φυτευτούν τόσο στο τελικό δάπεδο 

που θα δημιουργηθεί όσο και στα δάπεδα των βαθμίδων. 

Η πεύκη, εναλλακτικά με κυπαρίσσι, θα φυτευτούν περιφερειακά του 

λατομικού χώρου στη ζώνη προστασίας, σε απόσταση 2μ μεταξύ τους 

δημιουργώντας δενδροστοιχία. Οι φυτεύσεις της πεύκης και του κυπαρισσιού θα 

γίνονται πάντοτε στο καλύτερο μικροπεριβάλλον. 

Ο σύνδεσμος των φυτών στις βαθμίδες και στο τελικό δάπεδο θα είναι 3Χ3m 

και η αναλογία σπάρτου προς πεύκη προς ψευδακακία θα είναι 1:1:1. 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 173 

 

Για να επιβιώσουν τα φυτά θα πρέπει οι φυτεύσεις να γίνονται το φθινόπωρο 

μετά τις πρώτες βροχές ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην ξηρή 

καλοκαιρινή περίοδο. 

Τα φυτά θα πρέπει να φυτεύονται αμέσως μόλις βγουν από το φυτώριο για να 

μην χάσουν την ικανότητα να ριζοβολήσουν, ώστε να έχουν επιτυχία οι 

φυτεύσεις. Επίσης θα πρέπει να έχουν ριζικό σύστημα με μπάλα χώματος καλά 

συσκευασμένη, να είναι εύρωστα και να μην έχουν τραύματα, καρκινώματα ή 

ασθένειες. Ορισμένα από τα φυτά μπορούν να διατεθούν δωρεάν από το φυτώριο 

του αρμόδιου Δασαρχείου κατόπιν σχετικής αίτησης και άλλα θα αγοραστούν 

επειδή ο αριθμός που απαιτείται είναι μεγάλος. 

Κατά τα δύο πρώτα έτη, τα φυτά θα πρέπει να γίνονται λιπάνσεις, ποτίσματα 

και σκαλίσματα. 

Για την αναδάσωση θα χρησιμοποιηθούν 110 δενδρύλλια / στρέμμα πεύκης, 

κυπαρίσσι, ψευδακακία. 

 

10.3.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 

Περιμετρικά του χώρου επέμβασης και σε πλάτος 8μ. θα δημιουργηθεί μια 

πράσινη ζώνη προστασίας που θα περιορίζει αισθητά των χώρο επέμβασης από 

ορατά σημεία. Στον ανεκμετάλλευτο χώρο της ζώνης των 8μ θα φυτευτούν 

εναλλακτικά δενδρύλλια πεύκης και κυπαρίσσι για την δημιουργία της πράσινης 

ζώνης. 

Τα δενδρύλλια θα φυτευτούν σε μία σειρά και σε απόσταση δύο μέτρα μεταξύ 

τους. 

 

10.3.6. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα ίδια μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκμετάλλευση θα 

χρησιμοποιηθούν και στην αποκατάσταση, ενώ οι υπόλοιπες φυτοκομικές 

εργασίες θα γίνουν χειρονακτικά. 
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Για τη φόρτωση, την μεταφορά και τη διάστρωση των υλικών θα 

χρησιμοποιηθούν φορτωτής, φορτηγό και grader αντίστοιχα ενώ για την φύτευση 

θα χρησιμοποιηθούν τα συνήθη μέσα φτυάρι, αξίνα κλπ. 

 

10.3.7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

Η συντήρηση των φυτών περιλαμβάνει τις λιπάνσεις, τα ποτίσματα και τα 

σκαλίσματα. 

Λιπάνσεις: εκτός από αυτή που θα γίνει αρχικά σε κάθε λάκκο, θα γίνουν για 

όλα τα φυτά επί δύο έτη από τη φύτευση τους, με συχνότητα μια φορά το έτος 

συνήθως στην αρχή της άνοιξης. Για κάθε φυτό θα διατίθεται κάθε φορά 1kg 

λίπασμα του τύπου Φ-100 ή παρόμοιου τύπου οργανοχουμικό λίπασμα ή του 

τύπου 11-15-15. 

Ποτίσματα: θα γίνουν επίσης τα δύο πρώτα έτη από τη φύτευση, κατά τη 

χρονική περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, περίπου 8 φορές ανά έτος και από 

20kg νερού ανά φυτό. Το πότισμα θα γίνεται από εργάτη της εταιρείας με 

λαστιχένιο σωλήνα που θα προσαρμόζεται στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς του 

νερού. 

Σκάλισμα: θα γίνει στη πεύκη - κυπαρίσσι και στη ψευδακακία, κατά τα δύο 

πρώτα έτη από τη φύτευση τους, με συχνότητα μία φορά ανά έτος και πιο 

συγκεκριμένα κάθε άνοιξη. Τέλος θα πρέπει να γίνεται συμπλήρωση της 

νεοφυτείας σε τυχόν αποτυχίες. 

 

10.3.8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Επειδή το λατομείο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια οι εργασίες 

αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ παράλληλα έχουν σχεδόν διαμορφωθεί 

όλες οι εργασίες των βαθμίδων εξόρυξης που αποτελούν και τα υψόμετρα των 

τελικών βαθμίδων.  

Σε πρώτη φάση σταδιακά και όπου είναι δυνατόν έχει δημιουργηθεί η πράσινη 

ζώνη προστασίας των 8μ περιμετρικά του χώρου επέμβασης. Προκειμένου να 

αποκατασταθεί η ζώνη προστασίας θα πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία των 

τελικών βαθμίδων (υψηλότερων) έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάστασή 

τους. Στη συνέχεια και με την πρόοδο των εργασιών αποκαθίστανται και οι 
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χαμηλότερες υψομετρικά βαθμίδες μέχρι την τελική πλατεία του λατομείου η 

οποία και θα αποκατασταθεί τελευταία. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και 

στη παρούσα φάση γίνεται δενδροφύτευση με δένδρα και θάμνους κατά μήκος του 

δρόμου προσπέλασης και περιμετρικά του λατομικού χώρου. 

Για λόγους διεξαγωγής των εργασιών της εκμετάλλευσης η υλοποίηση της 

αποκατάστασης προβλέπεται να γίνει σε 4 τετραετής περιόδους όπως φαίνεται 

και στο σχετικό χάρτη χρονικής αποκατάστασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και τους παράγοντες της 

εκμετάλλευσης, η αποκατάσταση προβλέπεται να ακολουθήσει το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα : 

1η περίοδος 4ετία : αποκατάσταση της ζώνης προστασίας των 8μ  

2η περίοδος 4ετία : αποκατάσταση Β250, Β240, Β230, Β220,  

3η περίοδος 4ετία : αποκατάσταση των Β210, Β200, Β190, Β180 

4η περίοδος 4ετία : αποκατάσταση των Β170, Β160. Β150 Β140 και της 

πλατείας σε υψόμετρο 130μ. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 2η τετραετία 3η τετραετία 4η τετραετία 5η τετραετία 

1.                 

1α.                 

1β.                 

1γ.                 

1δ.                 

2.                 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1.  Εργασίες αποκατάστασης διάρκεια 16 χρόνια. 

1α. Εργασίες αποκατάστασης ζώνης προστασίας. 

1β. Εργασίες αποκατάστασης Β250, Β240, Β230, Β220, 

1γ. Εργασίες αποκατάστασης Β210, Β200, Β190, Β180 

1δ. Εργασίες αποκατάσταση των Β170, Β160. Β150 Β140 και της πλατείας σε 

υψόμετρο 130μ. 

2.  Εργασίες συντήρησης 
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10.3.9. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι τιμές ημερομισθίων και εργασιών ελήφθησαν από το πρακτικό Επιτροπής 

Διαπιστώσεων Τιμών Έργων Πράσινου (ΑΤΑΕ-ΑΤΕΠ) 2ου Τριμήνου 2017 (ΦΕΚ 

1746Β’ Μάιος 2017). 

Ο υπολογισμός του κόστους αποκατάστασης έγινε ανά στρέμμα λατομικού 

χώρου και με βάση αυτό υπολογίσθηκε το συνολικό κόστος αποκατάστασης. 

Σε ολόκληρη την έκταση του λατομικού και του γύρω χώρου που θα 

προσβληθεί καθώς και των δρόμων πρόσβασης υπολογίζεται σε 250στρ. και θα 

φυτευτούν 110 φυτάρια ανά στρέμμα (δεν είναι δυνατόν να φυτευτούν τα πρανή 

των βαθμίδων που θα προκύψουν λόγω της μεγάλης κλήσης). 

 

10.3.10. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

 

α. Διάνοιξη λάκκων (Ε2.1) 

Π.Ρ.Σ. 5130 : Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,3 Χ 0,3 Χ 0,3 μ. σε έδαφος 

γαιώδες – ημιβραχώδες με εργάτες. 

Ανειδίκευτος εργάτης για όλη την εργασία 

(111) ώρες 0,05 Χ 15,00 €/ώρα =0,75 €/ λάκκο. 

Τ.Ε. = 0,75 €/λάκκο 

 

β. Φύτευση δένδρων – θάμνων (Ε9.5) 

Π.Ρ.Σ. 5210  

I. (112) Εργάτης ειδικευμένος 

 ώρες 0,05 Χ 18,42 €/ώρα =0,921 €/ λάκκο 

II. (363) Αξία λιπάσματος  

 κιλά 0,10 Χ 0,62 €/kg= 0,062€/λάκκο  

Σχηματισμός λεκανών για απομάκρυνση άχρηστου υλικού  

III. (111) Ανειδίκευτος εργάτης  

Ώρες 0,04 Χ 15,00 €/ώρα=0,6412 €/λάκκο. 

Τ.Ε. = 1.30 €/λάκκο 
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ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ  

Α. Διάνοιξη λάκκων  0,75€/φυτό 

Β. Φύτευση δένδρων – θάμνων 1,30 €/φυτό 

           ΣΥΝΟΛΟ 2,05 €/φυτό 

 

 

10.3.11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

(ΣΤ.2.1.1) Άρδευση φυτών με βυτίο 

Π.Ρ.Σ. 5311 

i. Νερό (630) 0,02 Χ 2,06 €/m³ = 0,0412 €/ φυτάριο 

ii. Εργάτης ανειδίκευτος (111) 0,002 Χ 16,03 €/ώρα=0,03206€/φυτάριο 

iii. Αυτοκίνητο βυτιοφόρο (510)  

0,00025 Χ 440,120€/ώρα=0,11003€/φυτάριο 

iv. Μεταφορά νερού (630.1) 0,02 Χ 3,43€/ώρα =0,0686€/φυτάριο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ=0,125 €/φυτάριο 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

Το συνολικό κόστος είναι το κόστος φυτείας, το κόστος συντήρησης, το 

κόστος προμήθειας φυτών και το κόστος αναχλόωσης: 

Α. κόστος φυτείας 110φυτά Χ 2,05 €/φυτό = 225,50 €/στρέμμα. 

(Δ1.1) Φυτικό υλικό : Δέντρα Δ1  ΠΡΣ 5210  3,5 €/φυτό 

(Δ2.1) Φυτικό υλικό : Θάμνοι Θ1  ΠΡΣ 5210  2,3 €/φυτό 

(Δ2.2) Φυτικό υλικό : Θάμνοι Θ2  ΠΡΣ 5210  4,3 €/φυτό 

Β. Κόστος συντήρησης  

110φυτά Χ 0,125€/φυτό 2 φορές=27,50€/στρέμμα. 

Γ. Κόστος φυτών σπορέων εντός σακιδίων 

(373) 110 Χ 2,47 €/φυτό = 271,70€ (φυτοσπόροι) 

 

Δ. Κόστος αναχλόωσης  

Λίπασμα (363) kg 20,0 Χ 0,62 = 12,4 €/στρέμμα 

Σπόρος (362) kg 4,2 Χ 25,67 = 107,814€/στρέμμα 

Εργάτες (111) ώρες 0,2 Χ 16,03 = 3,206 €/στρέμμα 

Τεχνίτες (113) ώρες 0,2 Χ 24,13 = 4,826 €/στρέμμα 

Ελκυστήρας με φρέζα(550) ώρες0,03 Χ 447,12 =13,4136 €/στρέμμα 

Σύνολο αναχλόωσης 141,859 €/στρέμμα 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ): 666,559 €/στρέμμα 

 

Η έκταση του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 196 στρέμματα αδείας 

εκμετάλλευσης μαζί με τους δρόμους εσωτερικής μεταφοράς και 30στρ περίπου 

οι άλλες δραστηριότητες (γραφεία, γεφυροπλάστιγγα κλπ) και το συνολικό κόστος 

αποκατάστασης θα ανέλθει σε:  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

250 Χ 666,559€ /στρέμμα =166.640€ 

 

Αυτό θα είναι και το συνολικό κόστος αποκατάστασης για το οποίο θα εκδοθεί 

εγγυητική επιστολή.  

 

10.4. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σημαντικό είναι το οικονομικό κόστος που θα προκύψει από την εγκατάσταση 

της βλάστησης στο μελετώμενο χώρο και τη συντήρηση, ώστε να παραμείνει σε 

μια καλή και υγιή κατάσταση, το βλαστικό κεφάλαιο που έχουμε δημιουργήσει. Αν 

σε αυτό το οικονομικό κόστος συμπεριλάβουμε και το μεγάλης σημασίας 

οικολογικό αποτέλεσμα τότε γίνεται φανερό ότι πρέπει να αναπτύξουμε μέτρα για 

την προστασία αυτού του φυτικού και οικολογικού κεφαλαίου. Οι «εν δυνάμει» 

κίνδυνοι που μπορούν να προκαλέσουν το όλο έργο μερική ή ολική κατάρρευση 

είναι: 

 Περιστατικά πυρκαγιάς 

 Ανάπτυξη ελεύθερης βοσκής – κτηνοτροφίας 

 Ανάπτυξη έντονων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που δεν είναι 

οικολογικά συμβατές με το χώρο 

 Προσβολές από έντομα – μύκητες κ.λ.π. 

 

Μετά την ολοκληρωτική εγκατάσταση της βλάστησης στο χώρο, θα 

ακολουθήσουν κάποιες απαραίτητες εργασίες, και αφορούν στη συντήρηση των 
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φυτών. Τα έργα συντήρησης των φυτών είναι κατά κύριο λόγο η λίπανση, το 

σκάλισμα, στήριξη, αντιμετώπιση ασθενειών και άλλων εχθρών των φυτών και το 

πότισμα. Όσον αφορά την αναχλόαση δεν απαιτούνται ιδιαίτερες περιποιήσεις, με 

την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη των ειδών έχει γίνει επιτυχώς. Όσον αφορά 

στην  περιποίηση των θάμνων, αυτή απαιτεί καθαρισμό των ζιζανίων διαμόρφωση 

λάκκου για συγκράτηση του νερού μία φορά το έτος τουλάχιστον. Για τη βελτίωση 

των συνθηκών εδάφους, μπορεί να χρειάζεται βελτίωση με την προσθήκη 

λιπάσματος περιέχοντος Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο. Η συντήρηση μπορεί να 

αφορά ακόμη και καταπολέμηση τρωκτικών. Όσον αφορά στα προϊόντα που θα 

χρησιμοποιηθούν για αυτές τις εργασίες θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής: 

Λιπάσματα: 

Θα είναι εμπορικά μίγματα λιπασμάτων, κοκκώδους υφής ή σε σβώλους, με 

ΝΡΚ και ιχνοστοιχεία. 

Καταπολέμηση ασθενειών: 

Η καταπολέμηση των ασθενειών θα γίνεται προληπτικά στους θάμνους που 

εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών ή θεραπευτικά όταν 

εμφανιστεί ασθένεια, με κατάλληλα εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα σκευάσματα, 

αφού πρώτα ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για το προσωπικό 

που εργάζεται, τους επισκέπτες, την πανίδα της περιοχής, τα ωφέλιμα έντομα 

και την χλωρίδα της περιοχής. Τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τους σχετικούς 

νόμους που καθορίζουν τη χρήση τους. 

 

10.5. ΜΕΤΡΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η λατομική δραστηριότητα καθώς επίσης και οι συναφείς 

δραστηριότητες δεν διαθέτουν σημαντική τρωτότητα έναντι αυτών, τα μέτρα 

ετοιμότητας και μείωσης των όποιων επιπτώσεών τους εντάσσονται στο γενικό 

πλαίσιο σχεδιασμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως αυτό έχει 
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καταρτισθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα πρέπει να 

ακολουθούνται τα Σχέδια Δράσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

εκάστοτε κινδύνου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 

από την εκδήλωση Σεισμών της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών  

 Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων 

λόγω Δασικών Πυρκαγιών της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών  

 Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Δ/νσης 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  

Το ενδεχόμενο πρόκλησης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης κλίμακας 

κρίνεται ως αμελητέο, εξαιτίας της φύσης και της έκτασης του έργου. 

Για την πρόληψη και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

ατυχήματα μικρής κλίμακας καθώς και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 

σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του έργου προτείνονται τα 

ακόλουθα μέτρα: 

 

Σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Η εταιρία θα συντάσσει τις προβλεπόμενες από το Ν.4409/2016 Εκθέσεις 

και Σχέδια. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να μεριμνά ώστε: 

 Η εγκατάσταση να διαθέτει τα καταλληλότερα συστήματα συναγερμού και 

επικοινωνίας, τα οποία βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση· 

 Να σημαίνει αμέσως συναγερμός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να 

γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή κάθε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης· 
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 Να είναι δυνατή η οργάνωση και επίβλεψη, χωρίς καθυστέρηση και σε 

συντονισμό με την αρμόδια αρχή, της μετάδοσης του συναγερμού, της 

παροχής κατάλληλης βοήθειας και του συντονισμού της τελευταίας· 

 Να παρέχονται αμέσως πληροφορίες στο προσωπικό που βρίσκεται στην 

εγκατάσταση και στην αρμόδια αρχή σχετικά με το είδος και την έκταση 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· 

 Να ενημερώνεται συνεχώς η αρμόδια αρχή σχετικά με την πρόοδο στην 

αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης· 

 Να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για το εσωτερικό σχέδιο 

αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με τρόπο ώστε να είναι 

διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να διατεθεί, όποτε είναι 

αναγκαίο. Το ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τις 

καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση των 

διαρροών, εκροών, απορρίψεων λόγω ατυχήματος, πυρκαγιών, εκρήξεων 

και κάθε άλλης απειλής για την ανθρώπινη ζωή ή το περιβάλλον. 

 Να οργανώνονται τακτικά σχετικές ασκήσεις, ώστε το προσωπικό να έχει 

πλήρη πρακτική γνώση του εξοπλισμού και των διαδικασιών, και κάθε 

μέλος του προσωπικού να γνωρίζει επακριβώς τον ρόλο του στο πλαίσιο 

του σχεδίου. 

 

 

 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία θα εφαρμόζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης για τη διασφάλιση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και την 

αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Το σχέδιο στηρίζεται στη 

μέτρηση πηγών ρύπανσης και την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων ορίων 

ρυπαντικών φορτίων, που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία σε συγκεκριμένα 

χρονικά διαστήματα.  

Η περιβαλλοντική πολιτική της εξεταζόμενης δραστηριότητας περιλαμβάνει: 

 Ελαχιστοποίηση και όπου είναι δυνατό πρόληψη των επιπτώσεων στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 Συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους, αλλά και τους 

κανονισμούς της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, που 

σχετίζονται με την λειτουργία της μονάδας. 

 Καθορισμό συγκεκριμένων μετρήσεων περιβαλλοντικών στόχων. 

Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι: 

 Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και 

 Τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι: 

 Ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω θορύβου. 

 Ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω σκόνης. 

 Αποφυγή ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. 

 Αποφυγή ρύπανσης του εδαφικού περιβάλλοντος 

 Ελαχιστοποίηση της αισθητικής όχλησης. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω περιβαλλοντικών στόχων υλοποιούνται μια 

σειρά από διαδικασίες-προγράμματα, τα αναλύονται παρακάτω: 
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Πρόγραμμα διαχείρισης θορύβου 

Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι: 

 Μετρήσεις θορύβου στις θέσεις εργασίας, αλλά και στα όρια του 

χλωρου της εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προς το σκοπό αυτό 

προσωπικό με χρήση διακριβωμένων μετρητικών οργάνων. Οι 

μετρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται κάθε έτος, να καταγράφονται σε 

ειδικό θεωρημένο βιβλίο μετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων, ώστε 

να αξιολογούνται ετησίως και να λαμβάνονται οι κατάλληλες 

διορθωτικές ενέργειες όταν απαιτούνται. Αντίγραφα των σχετικών 

πιστοποιητικών διακρίβωσης θα τηρείται εντός του χώρου από τον 

Υπεύθυνο Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, ο οποίος θα κάνει και τις 

καταχωρήσεις στα θεωρημένα βιβλία/αρχεία, που ορίζει η νομοθεσία. 

 

Πρόγραμμα διαχείρισης θορύβου 

Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι: 

 Μετρήσεις εκπομπής σκόνης στις θέσεις εργασίας, αλλά και στα όρια 

του γηπέδου της εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προς το σκοπό αυτό 

προσωπικό με χρήση διακριβωμένων μετρητικών οργάνων. Οι 

μετρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται κάθε έτος, να καταγράφονται σε 

ειδικό θεωρημένο βιβλίο μετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων, ώστε 

να αξιολογούνται ετησίως και να λαμβάνονται οι κατάλληλες 

διορθωτικές ενέργειες όταν απαιτούνται. Αντίγραφα των σχετικών 

πιστοποιητικών διακρίβωσης θα τηρείται εντός του χώρου από τον 

Υπεύθυνο Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, ο οποίος θα κάνει και τις 

καταχωρήσεις στα θεωρημένα βιβλία/αρχεία, που ορίζει η νομοθεσία.. 

Πρόγραμμα διαχείρισης των εκπομπών στο υδάτινο περιβάλλον 
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Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Συνεχής συντήρηση και προσεκτική λειτουργία των συστημάτων 

αντιρρύπανσης (συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & λυμάτων 

προσωπικού). 

 Κατάρτιση διαδικασιών αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις ύπαρξης 

διαρροών υγρών αποβλήτων. 

 

Πρόγραμμα διαχείρισης των εκπομπών στο εδαφικό περιβάλλον 

Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Συνεχής συντήρηση και προσεκτική λειτουργία των συστημάτων 

αντιρρύπανσης (συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & λυμάτων 

προσωπικού). 

 Τακτικός καθαρισμός και απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων της 

μονάδας.  

 

Πρόγραμμα διαχείρισης αισθητικής όχλησης 

 Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Τακτικός καθαρισμός και απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων της 

μονάδας. 

 

11.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της μονάδας αφορά εκείνες τις ενέργειες, με 

τις οποίες εξασφαλίζεται η ακριβής εκτίμηση και παρακολούθηση της κατάστασης 

των περιβαλλοντικών μέσων που εκτιμάται ότι θα θίγονται κατά την λειτουργία 

της δραστηριότητας. Η συνεχής και ακριβής γνώση της κατάστασης δίνει την 

δυνατότητα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των όρων, μέτρων, περιορισμών 

και παρεμβάσεων, που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων 

επιπτώσεων από τη λειτουργία της μονάδας. 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 185 

 

Ειδικότερα, με την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης 

επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 

 Εκτίμηση των πιθανών μεταβολών στα περιβαλλοντικά μέσα ως 

συνέπεια της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 Εκτίμηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς 

και των νομοθετημένων όρων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των 

περιβαλλοντικών μέσων. 

 Εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των επανορθωτικών 

μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ. 

 Εξασφάλιση επικαιροποιημένων στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση 

του περιβάλλοντος. 

Οι παράμετροι που παρακολουθούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Παρακολούθησης είναι οι παρακάτω: 

 Ακουστικό περιβάλλον. 

 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 

 Υδάτινο περιβάλλον. 

 Εδαφικό περιβάλλον. 

 Αισθητική όχληση. 

 

Παρακολούθηση ακουστικού & ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Το πρόγραμμα των μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου και του αέρα 

σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

 Τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της 

μονάδας. 

 Τις απαιτήσεις της μονάδας. 
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 Τις οικιστικές και λοιπές ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της μονάδας, οι οποίες τυχόν 

επηρεάζονται από ενδεχόμενη αύξηση της στάθμης του εκπεμπόμενου 

θορύβου και της σκόνης. 

Το πρόγραμμα μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου, καθώς και της 

εκπεμπόμενης σκόνης, καθορίζεται από τα κάτωθι: 

 Την θέση των μετρήσεων. 

 Τη συχνότητα των μετρήσεων. 

 Τη διάρκεια των μετρήσεων. 

 Τις μετρούμενες παραμέτρους. 

 - Τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεων. 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος μετρήσεων θορύβου και εκπομπών 

σκόνης διεξάγονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Εκτέλεση μετρήσεων από ειδικευμένο προσωπικό). 

 Τήρηση βιβλίου, θεωρημένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος. 

Η εκτέλεση των μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου και εκπεμπόμενης 

σκόνης της μελετώμενης υφιστάμενης μονάδας θα γίνεται μία (1) φορά το χρόνο. 

 

Παρακολούθηση υδάτινου περιβάλλοντος 

Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης του υδάτινου περιβάλλοντος 

ελέγχεται η ποιότητα των χαρακτηριστικών των διατιθέμενων επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα εκτελούνται οι απαραίτητες μετρήσεις με πρότυπες μεθοδολογίες, 

ώστε να τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας και η τήρηση 

των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων. 
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Οι μετρήσεις θα γίνονται μία (1) φορά το χρόνο από διαπιστευμένα εξωτερικά 

εργαστήρια, θα τηρούνται σε θεωρημένο βιβλίο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

Παρακολούθηση εδαφικού περιβάλλοντος 

Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης του εδαφικού περιβάλλοντος 

ελέγχεται η λειτουργία των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στη μονάδα, 

προκειμένου να μην υπάρξει ρύπανση του εδαφικού περιβάλλοντος. Κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του εδαφικού περιβάλλοντος 

διεξάγονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Έλεγχος της λειτουργίας τους συστήματος τόσο των υγρών αποβλήτων 

παραγωγικής διαδικασίας. 

 Τακτικός καθαρισμός και απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων της 

μονάδας. 

 

Παρακολούθηση οπτικής όχλησης 

Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης της οπτικής όχλησης 

προτείνεται η τακτική συντήρηση (πότισμα, κλάδεμα κλπ.) των φυτών και 

δέντρων του γηπέδου της μονάδας, καθώς και τακτικός καθαρισμός και 

απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων της μονάδας. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

12.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κωδικοποιημένα ανά δραστηριότητα τα 

αποτελέσματα και οι προτάσεις που κατά την άποψή μας μπορούν να 

συμπεριληφθούν στην ΑΕΠΟ. 

 Λατομείο 

1. Ο λατομικός χώρος να είναι οριοθετημένος, με σταθερά και ευκρινή 

ορόσημα. Αυτά να αποτελούνται από στυλίσκους σκυροδέματος ύψους 

τουλάχιστον ενός (1) μέτρου.  

2. Να γίνει περιμετρική περίφραξη του λατομικού χώρου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια των διερχομένων και η προστασία των φυτών 

που θα φυτευτούν από βόσκηση.  

3. Να ενισχυθεί η πράσινη ζώνη μείωσης της οπτικής ρύπανσης που 

παρατηρείται από πολυσύχναστες περιοχές πέριξ του έργου. 

4. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση 

των πυρκαγιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. 

5. Να γίνεται συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού που τυχόν 

προκύψει, και να χρησιμοποιείται κατά την αποκατάσταση. 

6. Η φόρτωση μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται με τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα φορτωμένα 

εξερχόμενα του εργοταξίου φορτηγά, που διακινούν τα πάσης φύσεως 

λατομικά υλικά να έχουν πάντα καλυμμένο το φορτίο τους. Να γίνεται 

διαβροχή τόσο των οδών διακίνησης των οχημάτων, όσο και των σωρών, 

ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες του έτους και τις μέρες που επικρατούν 

ισχυροί άνεμοι. 

7. Η πορεία εκμετάλλευσης να είναι από πάνω προς τα κάτω. Το ελάχιστο 

πλάτος κάθε εξοφλημένης βαθμίδας να είναι 6 μέτρα, το μέγιστο ύψος 10 

μέτρα και η γωνία πρανούς 72ο. 

8. Στις περιοχές όπου η εκμετάλλευση έχει φτάσει στα όρια του λατομικού 

χώρου και εντός της περιμετρικής ζώνης ασφάλειας των 8μ κατά τον 

ΚΜΛΕ, άμεσα να διακοπεί η εξόρυξη. Να διαμορφωθεί ο χώρος και να 

ξεκινήσουν οι φυτεύσεις αποκατάστασης. 
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9. Πριν από την αποκατάσταση σε κάθε τελική βαθμίδα εκμετάλλευσης, αλλά 

και στην τελική πλατεία να διαστρώνεται φυτική γη ή άλλο κατάλληλο υλικό 

καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον μισού (0,5) μέτρου. Η αποκατάσταση 

της να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο. 

10. Τα δάπεδα των τελικών βαθμίδων εκμετάλλευσης να έχουν μικρή κλίση 

προς το εσωτερικό του χώρου επέμβασης 2-3%. 

11. α) για τις εργασίες αποκατάστασης να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη της 

περιοχής. 

β) τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση), και να 

αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι 

να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Η συντήρηση των 

φυτών θα γίνει με ευθύνη της εταιρεία για τρία τουλάχιστον χρόνια μετά τη 

λήξη της παραγωγικής δραστηριότητας. 

12. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει 

πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχτεί. 

13. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ) να 

συλλέγονται και να απομακρύνονται. Η διάθεση τους να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1709/Β) και 

του Ν. 2939/2001. Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να 

συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι 

οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/722/2006 (ΦΕΚ383/Β/06). 

14. α) Απαγορεύεται η καύση κάθε μορφής υλικών στην περιοχή του έργου 

καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων επί του εδάφους. 

β) Η αλλαγή μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται σε συγκεκριμένο 

χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους 

με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. 

γ) Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, να παραδίδονται σε νόμιμα 

αδειοδοτημένο συλλέκτη τέτοιων υλικών και μέσω των συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία με 

προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α). 

15. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας που αφορά στο έργο, θα πρέπει 

να εξετασθεί από την αρμόδια τοπική Δασική Υπηρεσία, ο χαρακτήρας της 

έκτασης καθώς και η δυνατότητα έγκρισης επέμβασης εφόσον πρόκειται για 

έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 
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16. Για οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα θα πρέπει 

προηγουμένως να ζητηθεί και να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης 

επέμβασης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική 

Νομοθεσία. 

17. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη 

δυνατή. 

18. Να μην γίνονται αποθέσεις υλικών σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες ή σε 

ζώνες με φυσική βλάστηση και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, πέραν της 

ζώνης κατάληψης του έργου. 

19. Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία να μεριμνήσει μετά το πέρας των εργασιών, 

για την έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής εφόσον πρόκειται για 

Δασική έκταση. 

20. Για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις κατεργασίας του εξορυσσόμενου 

υλικού: 

a. Να υπάρχουν και να λειτουργούν αποτελεσματικά συστήματα 

καταιονισμού νερού ως εξής: 

i. Στην πρωτογενή θραύση. Ιδιαίτερα στους χώρους απόρριψης των 

φορτηγών στη σκάφη του τροφοδότη, με «μπεκ», σε συνδυασμό με 

κατάλληλες διατάξεις παγίδευσης έτσι ώστε να περιοριστεί η ελκυόμενη 

σκόνη. 

ii. Στα σημεία πτώσης του υλικού από τις μεταφορικές ταινίες. 

iii. Στους χώρους απόθεσης του υλικού 3 Α τόσο κατά την απόθεση, όσο 

και κατά η μεταφόρτωση του σε φορτηγά αυτοκίνητα. 

b. Να είναι καλυμμένες σε όλο το μήκος τους οι ταινίες μεταφοράς, με τρόπο 

που να αποτρέπει τη δημιουργία ή/και διάχυση σκόνης στο περιβάλλον. 

 

 

 Μονάδα παραγωγής Σκυροδέματος 

Αέρια απόβλητα  

 Βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 1180/81 άρθρο 2 «Επιτρεπόμενα όρια 

εκπομπής», όπως αυτό ισχύει.  

 Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 

14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) - Μέτρα για τη 
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βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».  

Υγρά Απόβλητα  

 Στην παραγωγική διαδικασία των μονάδων δεν θα παράγονται υγρά 

απόβλητα.  

 Η απαγωγή των λυμάτων να γίνεται κατά την κείμενη οικεία νομοθεσία, 

απαγορευμένης άνευ έγκρισης απόρριψης.  

Στερεά Απόβλητα  

 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

καταστολής των διαρροών σκόνης, μόλις αυτές παρατηρούνται στον 

περιβάλλοντα χώρο. Στην περίπτωση που διαφύγουν αδρανή ή άλλα 

υλικά εκτός της μονάδας, τότε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

αποκατάστασης τυχόν θιγέντων εξωτερικών χώρων. Επιπροσθέτως 

στην περίπτωση που υπάρξουν διαρροές ασφαλτομίγματος από τα 

οχήματα μεταφοράς και κατά την έξοδο αυτών από το χώρο της 

μονάδας σκυροδέματος στους γύρω δρόμους, τότε να απομακρύνονται 

άμεσα οι διαρροές, πριν αυτές στερεοποιηθούν επί των οδοστρωμάτων.  

 Να λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής των διαρροών ή 

ασφαλτομίγματος και άλλων υλικών (όπως καλλύματα, διαβροχή, κλπ) 

στα τμήματα της μονάδας ασφαλτομίγματος, όπως στις αποθήκες 

αδρανών υλικών, στις χοάνες τροφοδοσίας, στο ζυγηστήριο υλικών, 

στους ταινιόδρομους, στην έξοδο του αναμικτήρα κ.α. όπου ενδέχεται να 

εμφανιστούν διαρροές σκόνης ή άλλων υλικών.  
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 Στα σιλό ασφάλτου να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα σακκόφιλτρων 

για τη δέσμευση των εκπεμπόμενων σωματιδίων. Τα σακκόφιλτρα αυτά 

να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αντικαθίστανται 

άμεσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.  

 Η τροφοδοσία του αναμικτήρα της μονάδας ασφαλτομίγματος, με 

άσφαλτο και αδρανή υλικά, να γίνεται μέσω κλειστών 

σωληνώσεων/κοχλιών ή καλλυμένων επιφανειών.  

 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παράγονται από τις πάσης 

φύσεως εργασίες της μονάδας να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΚΥΑ 50910/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1312/Β).  

 Η αποκομιδή των απορριμμάτων οικιακού τύπου να γίνεται από 

καταλλήλως αδειοδοτημένους φορείς.  

 Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική 

διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν. 

2939/2001, τα προεδρικά διατάγματα και άλλες διατάξεις που έχουν 

εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως 

άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των 

διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων.  

 Ισχύουν και τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. 

13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), για τυχόν επικίνδυνα απόβλητα.  

 

Θόρυβος  

Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 239 τ.Α/6-10-81) περί 

θορύβου και δονήσεων.  
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Τεχνικά Έργα  

1. Η αναφερόμενη δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με 

τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί με ειδικές διατάξεις και που 

ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.  

2. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα 

έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται.  

3. Να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή περιττών αποψιλώσεων και 

εκχερσώσεων.  

4. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις.  

5. α) Η πρόσβαση στο γήπεδο όπου θα ασκηθεί η δραστηριότητα να 

εξασφαλίζεται από νόμιμα υφιστάμενη κοινόχρηστη όδευση κατά τα οριζόμενα 

στην οικεία κείμενη περί αυτών νομοθεσία.  

β) Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ρεμάτων της περιοχής. Δεν επιτρέπεται 

οποιαδήποτε επέμβαση σε ρέμα.  

γ) Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο γήπεδο συναντά ρέμα να υπάρχουν τα 

απαραίτητα τεχνικά έργα συντηρημένα και εάν δεν υπάρχουν να 

πραγματοποιηθούν. Οι επεμβάσεις αυτές, σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, να 

πραγματοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.  

δ) Στην περίπτωση υφιστάμενων ρεμάτων πλησίον του γηπέδου εφόσον 

επηρεάζονται από την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας να 

οριοθετηθούν.  

ε) Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οριζόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

αποστάσεις εγκαταστάσεων από ρέμα.  

στ) Ελάχιστη απόσταση μονίμων εγκαταστάσεων από φρύδι ρέματος 

μεγαλύτερη των 30 μέτρων.  
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ζ) Απαγορεύεται αυστηρώς η ρίψη υλικών, αποθέσεις υλικών γενικά και τυχόν 

εδαφικών υλικών, μπαζών και άλλων αδρανών σε περιοχή Natura, σε παράκτιες 

περιοχές, ρέματα και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη.  

6. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν 

λόγω έκτασης.  

Αισθητικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του έργου που θα περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο:  

α. Περιμετρικά των χώρων όπου θα τοποθετούνται τα υλικά να υπάρχει 

προστασία από τα νερά της βροχής έτσι ώστε να μην παρασύρονται στον 

ευρύτερο χώρο.  

β. Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων υλικών, πέραν 

των προβλεπομένων στην παρούσα, κατά την κείμενη νομοθεσία.  

γ. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων 

υλών, προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, πέραν των 

προβλεπομένων στην παρούσα μελέτη.  

7. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και τα μηχανήματα που 

δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές 

αντικραδασμικές βάσεις/στηρίξεις, εφόσον απαιτείται.  

8. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα 

πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, τοποθέτηση 

αντιθορυβικών πετασμάτων). Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να 

έχει μειωμένες εκπομπές θορύβου και να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα 

πιστοποιητικά.  

9. Να προβλεφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την 

υγεία των εργαζομένων (π.χ. προστατευτικά γάντια, φαρμακείο κ.λπ.), 

τηρουμένης της οικείας κείμενης νομοθεσίας.  
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10. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση 

του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 

θέματα ασφαλείας και χειρισμού για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία 

και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει 

ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, 

μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος κ.λπ.) ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας.  

11. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν 

εκδήλωσης πυρκαγιάς από την λειτουργία της επιχείρησης, εξασφαλισμένης της 

πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται.  

12. Η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών, με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Θα πρέπει να υπάρχει ο 

κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών.  

13. Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων 

και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει».  

14. Να τηρείται η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003) περί 

μέτρων και όρων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα 

αστικού τύπου θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλους κάδους, έως την 

απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τρόπο υγειονομικά 

αποδεκτό σε εγκεκριμένο χώρο, με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. Να 

αποφεύγεται γενικά η συσσώρευση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και 

αποβλήτων. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών 

αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους (ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003).  
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15. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να παραδίδονται σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένους φορείς προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01.  

16. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και των ηλεκτρικών στηλών - συσσωρευτών να γίνεται μέσω 

εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. της 117/04 (ΦΕΚ 82Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 

12Α/06), και του Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ80Α/04) αντίστοιχα.  

17. Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών ισχύουν οι διατάξεις 

του Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) που αφορά τα μέτρα και όρους για την 

εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων - 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους.  

18. Όλα τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά 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.  

19. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύπτουν κατά την επισκευή – 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού να παραδίδονται σε νόμιμα 

αδειοδοτημένο συλλέκτη και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να 

οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. 

Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 

64/Α).  

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 197 

 

20. Να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή έκλυσης σκόνης, και πιο 

συγκεκριμένα:  

i. Κατά τη μεταφορά των υλικών από και προς την εγκατάσταση, με διαβροχή 

αυτών.  

ii. Να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα διαβροχής, που θα συνίσταται 

από την κεντρική παροχή νερού πιέσεως με τις απαιτούμενες διακλαδώσεις και 

ικανοποιητικό αριθμό εκτοξευτήρων το οποίο να καλύπτει το χώρο φόρτωσης – 

εκφόρτωσης υλικών. Με το ίδιο εγκατεστημένο σύστημα θα γίνεται η διαβροχή 

των σωρών των υλικών, καθώς και των ελευθέρων χώρων που μπορεί να είναι 

πηγές διάχυτων εκπομπών σκόνης.  

iii. Συχνή διαβροχή του γηπέδου της εγκατάστασης και των διαδρόμων 

κίνησης των οχημάτων.  

iv. Κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας – μεταφοράς – θρυμματοποίησης – 

διαχωρισμού – κοσκίνισης των αδρανών, με την εγκατάσταση κατάλληλου 

συστήματος περιορισμού, συγκράτησης και καταστολής της εκπεμπόμενης 

σκόνης, ώστε να μην υφίστανται υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων.  

21. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές 

άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 

13588/725/06 και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα 

κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα 

απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν 

εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και 

να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  

22. Η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των υλικών – εμπορευμάτων θα γίνεται 

μόνον εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.  

23. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των 

υλικών στο χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους τυχόν 
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διαρροές υγρών. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της 

εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα 

καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών.  

24. Η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων της εταιρίας θα πρέπει να 

γίνεται σε αδειοδοτημένα συνεργεία.  

25. Να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση όλων των 

μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας.  

Τήρηση όλων όσων αναγράφονται και προτείνονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. 

αλλά και στους ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, εφόσον δεν έρχονται 

σε αντίθεση με τα παραπάνω. Εάν κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας 

προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια απόφαση 

επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι κατά τις οικείες 

διατάξεις του Ν. 4014/2011. 

 

 Μονάδα παραγωγής Σκυροδέματος 

1. Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή σκυροδέματος στην 

μονάδα να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. 

2. Οι πρώτες ύλες να εισέρχονται στην μονάδα με κλειστά μέσα μεταφοράς 

(σιλοφόρα οχήματα για το τσιμέντο και καλυμμένα φορτηγά με ειδικό μουσαμά 

για τα αδρανή υλικά), λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα κατά το ξεφόρτωμα τους, 

ώστε να ελαχιστοποιείται η εκπομπή σκόνης στο περιβάλλον. 

3.  Να λαμβάνονται μέτρα κατά την διακίνηση των οχημάτων που εισέρχονται 

και εξέρχονται από την μονάδα, ώστε να μην υπάρχει εκπομπή σκόνης. Στα 

μέτρα αυτά συγκαταλέγεται σύστημα διαβροχής – ψεκασμού, η επιβολή χαμηλών 

ορίων ταχύτητας κλπ. 

4. Να τηρούνται τα όρια για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων σκόνης, όπως 

καθορίζονται στις ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488B/30-03-2011), 
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Η.Π.22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920B/08- 06-2007) και το Π.Δ.1180/81 

(Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81). 

5. Ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα καταστολής των διαρροών σκόνης, μόλις αυτές παρατηρούνται στον 

περιβάλλοντα χώρο. Στην περίπτωση που διαφύγουν αδρανή ή άλλα υλικά εκτός 

της μονάδας, τότε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης 

τυχόν θιγέντων εξωτερικών χώρων. Επιπροσθέτως στην περίπτωση που 

υπάρξουν διαρροές σκυροδέματος από τα οχήματα μεταφοράς και κατά την 

έξοδο αυτών από το χώρο της μονάδας σκυροδέματος στους γύρω δρόμους, 

τότε να απομακρύνονται άμεσα οι διαρροές, πριν αυτές στερεοποιηθούν επί των 

οδοστρωμάτων. 

6. Κατά την τροφοδοσία των σιλό τσιμέντου, να λαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα μέτρα αποφυγής διαρροών τσιμέντου στο περιβάλλον. 

7. Τα οχήματα (βαρέλες) θα πρέπει να πλένονται αποκλειστικά στον 

καθορισμένο χώρο πλύσης, ώστε τα νερά πλύσης να μην διαφεύγουν ελεύθερα 

και ανεπεξέργαστα στον αύλειο χώρο της μονάδας και να καταλήγουν σε 

παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

8. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος του συστήματος επεξεργασίας και 

διάθεσης των λυμάτων προσωπικού (σηπτικός απορροφητικός βόθρος), ώστε 

να μην υπάρχει πιθανότητα ανεξέλεγκτης εκροής λυμάτων προς πάσα 

κατεύθυνση. 

9. Το πλύσιμο των οχημάτων (εξωτερικά) να γίνεται σε κατάλληλους 

αδειοδοτημένους χώρους. 

10. Οι χώροι της εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι 

από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

11.  Να τηρείται πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής 

συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ώστε να 

mailto:gdimolios@gmail.com


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
2019 

 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553892, gdimolios@gmail.com 200 

 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της, επιτυγχάνοντας 

παράλληλα εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 

12. Τα μεταχειρισμένα έλαια των οχημάτων, αλλά και αυτά που προκύπτουν 

από την λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2004). 

Για την παράδοση των παραπάνω υλικών-αποβλήτων να συμπληρώνονται και να 

αρχειοθετούνται (στην μονάδα) τα έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και 

λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά. 

13. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων (από όπου και αν προέρχονται) να 

αντιμετωπίζονται άμεσα με την χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών, 

όπως άμμου ή πριονίδι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης του 

εδάφους και του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα. Προς τούτο θα πρέπει να 

βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης επαρκής ποσότητα των παραπάνω 

υλικών, τα οποία μετά την χρησιμοποίηση τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

14. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που προκύπτει μετά από 

επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις κλπ., τέλος του κύκλου ζωής του, να 

διαχειρίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ1184/Β’). 

15. Οι συσσωρευτές των οχημάτων να διαχειρίζονται μετά το τέλος του 

χρόνου ζωής τους σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 

1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών…». 

16. Τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων να διαχειρίζονται σύμφωνα με 

το Π.Δ. 109/04(ΦΕΚ75/Α/04) αναφορικά με τα «Μέτρα και όροι για την 

εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων κλπ.». 
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17. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την προστασία 

των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

18.  Να πραγματοποιείται τακτικός και έγκαιρος καθαρισμός της έκτασης του 

έργου με αποψίλωση της βλάστησης και απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών και 

ξηρής βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

19. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα από την επιχείρηση για την περιποίηση των 

δέντρων, ενώ όπου απαιτείται να γίνεται αντικατάσταση αυτών. 

20. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών και υγρών 

αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή σε οποιανδήποτε φυσικό αποδέκτη. 

21. Να λαμβάνονται μέτρα ατομικής υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού 

στην μονάδα. 

22. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και κυκλοφοριακής 

ρύθμισης για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την λειτουργία της μονάδας. 

23. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση 

του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, 

σε θέματα ασφαλείας και χειρισμού για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια 

υγεία και το περιβάλλον. 

24. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 

13588/725/06 και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα 

τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα 

απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν 

εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και 

να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

25. Η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών, με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει 
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να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Θα πρέπει να υπάρχει ο 

κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών. 

26. Να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρησης όλων των 

μηχανημάτων παραγωγής. 

27. Εκτέλεση μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου και εκπεμπόμενης σκόνης 

της μελετώμενης υφιστάμενης μονάδας από ειδικευμένο προσωπικό.  Θα πρέπει 

να τηρείται βιβλίο, θεωρημένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, 

όπου θα αναγράφονται τα αποτελέσματα. 

28. Ο φορέας της εγκατάστασης θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την 

ετήσια έκθεση αποβλήτων και να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 

43942/4026/16 (ΦΕΚ 2992/Β’/19-09-16. 

 

Τήρηση όλων όσων αναγράφονται και προτείνονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε., 

εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Εάν κατά τη λειτουργία της 

δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με 

όμοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι 

κατά τις οικείες διατάξεις του Ν. 4014/2011. 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

 Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων  

 

14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου. 
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