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1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Σ.Δ.Ε.Α. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1.1. Νομικό καθεστώς Σ.Δ.Ε.Α. 

Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.), αφορά σε λατομείο 

αδρανών υλικών σε δημόσια έκταση εμβαδού 195.899,00 m2. 

Το Σ.Δ.Ε.Α. έχει συνταχθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη 

διαχείριση Στερεών Μη Επικίνδυνων Εξορυκτικών Αποβλήτων. Ειδικότερα έχει συνταχθεί με 

βάση : 

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) περί «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 

οδηγίες 97/11 Ε.Ε.&96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209/Α/21.09.2011). 

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα 

το Παράρτημα ΙΙ του Νόμου αυτού.  

3. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/20.03.03 (ΦΕΚ 332/Β), που αναφέρεται στη «Διαδικασία 

Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το Άρθρο 4, του 1650/86 (Α’160), όπως 

αντικαταστάθηκε με το Άρθ. 2, του Ν.3010/2002 (Α’91) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις 

οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». 

4. Την Κ.Υ.Α. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ91/Α/2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 3, του Ν.1650/86, όπως 

αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 1, του Ν. 3010/2002 (Α’91)» όπως αυτή αντικαταστάθηκε με 

την ΥΑ ΥΠΕΚΑ 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α´209/2011)».  

5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.02.2012), «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

6. Το Ν. 2939/2001, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ. Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

7. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

8. Την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25.09.2009 (ΦΕΚ Β’/2076/25.09.2009) «Μέτρα, όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ…». 
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9. Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 129043/4345/08.07.2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Εφαρμογή νομοθεσίας 

για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

10. Την Εγκύκλιο 16/Α.Π. 4095.82/10.11.2011 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Διευκρινίσεις σχετικά με 

κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 

11. Το Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α’ 241/01.09.1977), «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων». 

12. Την Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β’ 1227/14-06-2011), «Κανονισμός 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών». 

15. Την Κ.Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19.04.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 

και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 

δραστηριοτήτων των Άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Άρθ. 2, παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων………..». 

16. Την Υ.Α. οικ. 170225/20.01.2014 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014) «Εξειδίκευση των 

περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 

209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

 

Τα κεφάλαια και οι παράγραφοι που ακολουθούν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 

6 «Περιεχόμενο σχεδίου διαχείρισης» της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 και λαμβάνοντας υπόψη το 

Παράρτημα 3.3 «Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων» της Υ.Α. οικ. 170225/20.01.2014. Για τη 

σύνταξη του παρόντος Σ.Δ.Ε.Α. λήφθηκε επίσης υπόψη το Άρθρο 87 του Κ.Μ.Λ.Ε. Υ.Α. 

Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25.09.2009 «ο φορέας 

διαχείρισης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ως αυτοτελές παράρτημα αυτής, 

για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων». Συνεπώς η παρούσα μελέτη 

- Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων αποτελεί συμπληρωματικό παράρτημα της 

Μ.Π.Ε. που κατατίθεται για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της παραπάνω 

δραστηριότητας. 

1.2. Γενικά στοιχεία εκμετάλλευσης-δραστηριότητας 

Η εταιρεία Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. εκμεταλλεύεται το λατομείο αδρανών υλικών που διαθέτει, 

εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής στη θέση «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου 

Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, επί δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 

195.899,00 m2, με σκοπό την εξόρυξη και διάθεση αδρανών υλικών στην αγορά. 

Σκοπός της παρούσας λατομικής εκμετάλλευσης είναι η εξόρυξη ασβεστολιθικού 

πετρώματος περίπου 2.300.000,00m3 insitu, από την οποία εκμετάλλευση θα προκύψουν 

στείρα υλικά, φυτική γη μαζί με αργιλικό υλικό της τάξεως των 25.000m3 περίπου και 

μικροποσότητες αργιλικών ενστρώσεων με αποσαρθρωμένο ασβεστόλιθο της τάξεως των 

5.000m3. 
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Το ανώτερο υψομετρικά σημείο του χώρου είναι στο Υ+250 και το κατώτερο στο Υ+130, 

ενώ το ανάγλυφο της γύρω περιοχής χαρακτηρίζεται ήπιο έως μέτριο, με κλίσεις 15-40% στο 

μεγαλύτερο τμήμα του χώρου.  

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. Τέλος ως προς τη λειτουργία του εποπτεύεται από το Σώμα 

Επιθ. Περιβ., Δόμ., Ενέργ. & Μεταλλείων / Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος / Τμήμα Επιθεώρησης 

Μεταλλείων.  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων 

από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών.  

1.3. Στοιχεία παραγωγού αποβλήτων 

Επωνυμία: Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 6ο χιλ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ –ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Κ. 40300 ΦΑΡΣΑΛΑ 

Περιοχή: Φάρσαλα, Θεσσαλίας 

Τηλεφωνικοί αριθμοί: 24910/26700 

E-mail:  

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: Νικολάου Νικόλαος 

Θέση: Εκπρόσωπος της εταιρείας 

Στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν:  

Τηλ. 24910/26700 

e-mail:  

1.4. Στοιχεία Μελετητή 

Δημολιός Γεώργιος: Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

     Μελετητής Περιβαλλοντικών Μελετών 

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

 

 

Στοιχεία λατομικού χώρου - δραστηριότητας 

Εμβαδόν: 195.899,00 m2 

Θέση: «ΣΥΚΙΑ ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» 

Δήμος: Φαρσάλων 

Περιφ. Ενότητα: Λάρισας 

Περιφέρεια: Θεσσαλίας 

Αποκ. Διοίκηση: Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  
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2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα παραγόμενα στείρα υλικά, είναι εδαφικό υλικό και γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης, 

μαζί με υλικά ενστρώσεων που έχουν προκύψει από την διαμόρφωση των μετώπων 

εκμετάλλευσης. Τα υλικά αυτά που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις εργασίες αποκατάστασης, 

συγκεντρώνονται με προσοχή κοντά στα όρια της εκάστοτε βαθμίδας εκμετάλλευσης σε 

υπαίθριο σωρό ύψους μέχρι 5m, και τα οποία αυτά υλικά 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.  

Ως προς την ταξινόμηση της εγκατάστασης αποβλήτων του παρόντος λατομείου, 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ της παραπάνω Κ.Υ.Α., η εγκατάσταση αυτή 

των στείρων υλικών δεν ταξινομείται στην Α’ κατηγορία, καθόσον :  

- Δεν συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχημα λόγω βλάβης ή 

λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων ή η ρήξη φράγματος, 

- Δεν περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο 

της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006), σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, 

- Ούτε περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο 

πλαίσιο της υπ' αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β' 705), που 

εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 

87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β' 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισμένο όριο. 

Η τεκμηρίωση του πρώτου εκ των τριών παραπάνω κριτηρίων παρουσιάζεται, τόσο στο 

κεφάλαιο όπου αναλύονται οι τεχνικές και η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων αποβλήτων - 

σωρών εδαφικού υλικού και γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης, όσο και στο σχετικό 

διάγραμμα της παραγράφου 3.6., ενώ των δύο επομένων κριτηρίων, στο κεφάλαιο 3.2.2 

(χαρακτηριστικά - ποιότητα αποβλήτων). 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά τη διαδικασία της υπαίθριας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος αδρανών υλικών, τα 

παραγόμενα στείρα υλικά, που έχουν προκύψει και θα προκύψουν από την περαιτέρω 

διαμόρφωση των μετώπων εκμετάλλευσης, τα οποία είναι μη αξιοποιήσιμα για εμπορική 

εκμετάλλευση αλλά κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου μετά το τέλος των 

εργασιών εκμετάλλευσης.  

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. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Τα εν λόγω εξορυκτικά απόβλητα παράγονται κατά την εξόρυξη του κοιτάσματος 

ασβεστόλιθου από το υπό μελέτη λατομείο. Ακολουθούν αποσπάσματα από τη Μ.Π.Ε. την 

οποία συνοδεύει η παρούσα μελέτη, σχετικά με τη μέθοδο εξόρυξης και επεξεργασίας των 

αδρανών υλικών.  

4.1. Περιγραφή μεθόδου εκμετάλλευσης 

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζεται η μέθοδος των ορθών ανοιχτών βαθμίδων, ανοικτής 

εκσκαφής, με σειρά ανάπτυξης - προχώρησης από πάνω προς τα κάτω, με μέτωπα μέγιστου 

ύψους 10μ. και πλάτους μεγαλύτερο από 6μ. κατά την φάση της διαμόρφωσης των 

βαθμίδων. 

Τόσο η συνοχή του και η συνεκτικότητά του πετρώματος επιτρέπουν την εξόρυξη σε 

βαθμίδες αρκετά μεγάλου ύψους. Το πλάτος των βαθμίδων είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει 

την ασφαλή κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι το ύψος βαθμίδων ορίζεται στα 10μ 

και το αρχικό πλάτος τους στα 6μ. 

Θα διαμορφωθούν συνολικά 12 βαθμίδες εκμετάλλευσης, η πρώτη σε υψόμετρο 250μ και 

οι άλλες σε 240, 230, 220…………, αντίστοιχα και η τελική πλατεία φόρτωσης σε υψόμετρο 

130μ. Επιπλέον προσωρινά θα δημιουργηθεί σε υψόμετρο 175μ. μία ακόμη βαθμίδα 

εκμετάλλευσης ύψους 10μ. κάτω από την τελική πλατεία του λατομείου η οποία και θα 

μπαζωθεί με στείρα υλικά της εκμετάλλευσης έτσι ώστε να μην επέλθει καμία μεταβολή στην 

τελική διαμόρφωση της εκμετάλλευσης. Η γωνία πρανούς των βαθμίδων θα είναι 73ο – 75ο.  

Τέλος, 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, γίνεται μέσω δικτύου δρόμων εσωτερικής 

μεταφοράς πλάτους 15μ και ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 25μ στα σημεία των 

ελιγμών ενώ οι κλίσεις του δρόμου δεν θα ξεπερνούν το 7-9%.  

Λόγω της σκληρότητας του πετρώματος η εξόρυξη γίνεται με την χρήση εκρηκτικών υλών 

και με το κλασσικό σχήμα ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΓΟΜΩΣΗ-ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ. Για την διάνοιξη των 

διατρημάτων χρησιμοποιείται Vagon-drill τύπου TAMBROCK PANTERA 1100 αυτοκινούμενο 

και αεροσυμπιεστού της ATLAS COPCO των 750ft. 

Η φόρτωση του εξορυσσόμενου υλικού γίνεται με φορτωτή τύπου MICHIGAN 275B  και με 

φορτωτή τύπου CAT 988Β για την μεταφορά του υλικού χρησιμοποιούνται δύο Dumper CAT 

769Cτων 35 tn.  

Το συγκρότημα θραύσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών έχει εγκατασταθεί εντός 

του λατομικού χώρου, ισχύος 1.675,00HP.  

Η μέθοδος επεξεργασίας  είναι η κλασσική μέθοδος που εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους 

πετρώματα και μονάδες μέσης δυναμικότητας. 
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Με τη βοήθεια τροφοδότη εξασφαλίζεται η τροφοδοσία σε ένα περιστροφικό θραυστήρα. 

Από εκεί το υλικό μεταφέρεται σε δονούμενο κόσκινο όπου διαχωρίζονται τα υλικά ανάλογα 

με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση. 

4.2. Περιγραφή μεθόδου επεξεργασίας 

Οι κύριες εγκαταστάσεις του λατομείου αδρανών υλικών όπως προαναφέρθηκε είναι το 

συγκρότημα θραύσης και περιλαμβάνει τροφοδότη, σπαστήρα, κόσκινα, τριβεία άμμου και 

μεταφορικές ταινίες. 

Το υλικό που εξορύσσεται μεταφέρεται με 2 DUMPER στο συγκρότημα θραύσης. 

Η μέθοδος επεξεργασίας όπως φαίνεται και στο διάγραμμα ροής στην ΜΠΕ 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 φεύγει υλικό κόκκου 

μικρότερου των 350mm που μεταφέρεται με ταινία και κοσκινίζεται σε δονούμενο κόσκινο 

όπου εξάγεται πέτρα 150-350mm. Το υπόλοιπο υλικό οδηγείται σε δεύτερο σπαστήρα 

μικρότερης διαμέτρου και από εκεί σε δονούμενο κόσκινο τριών εσχάρων όπου διαχωρίζεται 

το λεπτόκοκκο υλικό 0-4mm (άμμος πρωτοβάθμιου θραύσης) η ψηφίδα 4-10 και το χαλίκι 

10-22. Το χοντρότερο υλικό κατευθύνεται μέσω ταινίας στο τριβείο άμμου (σφυρόμυλο) όπου 

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

κόσκινο όπου διαχωρίζονται τα υπόλοιπα κλάσματα και τα χοντρότερα υλικά περνάνε από 

άλλο κόσκινο για να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία. 

4.3. Ποσότητες αποβλήτων 

Τα παραγόμενα στείρα υλικά, είναι εδαφικό υλικό και γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης 

μαζί με υλικά ενστρώσεων ακατάλληλων για αδρανή υλικά που προκύπτουν και θα 

προκύψουν από την διαμόρφωση των μετώπων εκμετάλλευσης. Τα υλικά αυτά είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμα για τις εργασίες αποκατάστασης συγκεντρώνονται με προσοχή κοντά στα 

όρια των βαθμίδων. Από εκεί το συγκεντρωθέν εδαφικό υλικό θα χρησιμεύσει στην 

αποκατάσταση του χώρου. 

Επειδή το σύνολο του κοιτάσματος αποτελείται από εκμεταλλεύσιμο υλικό δεν πρόκειται 

να υπάρξει πρόβλημα από αποθέσεις στείρων αφού δεν αναμένεται να εμφανιστούν τέτοια 

υλικά σε μεγάλες ποσότητες. 

 Αποθέσεις θα παρουσιασθούν μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

    Απόθεση εδαφικού υλικού. Το υλικό αυτό υπολογίζεται σε 25.000m³ και αποτίθεται 

κοντά στο χώρο των εγκαταστάσεων για να χρησιμοποιηθεί αργότερα κατά την 

φάση της αποκατάστασης περιβάλλοντος. 
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    Απόθεση αγόνων. Μικροποσότητες αργιλικών ενστρώσεων με αποσαρθρωμένο 

ασβεστόλιθο και άλλων ενστρώσεων που παρουσιάζονται κατά την εξόρυξη και 

των οποίων ο διαχωρισμός είναι δυνατός θα αφήνονται επιτόπου για μελλοντική 

διάστρωση στις τελικές βαθμίδες. Τα υλικά αυτά υπολογίζονται σε 5.000m³ 

    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 υλικό. Το υλικό αυτό 

υπολογίζεται σε 5.000m³. 

Η συνολική παραγόμενη ποσότητα των εδαφικού υλικού της εκμετάλλευσης είναι:  

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 στην εκάστοτε βαθμίδα εκμετάλλευσης και θα χρησιμοποιηθεί στην 

αποκατάσταση. Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί προωθητής CAT D7 της εταιρείας. 

Η περιοχή η οποία θα αποψιλωθεί σε πρώτη φάση θα είναι περίπου 150στρ. και το υλικό 

που θα παραχθεί είναι 150.000*0,50=75.000μ³. 

4.4. Χαρακτηριστικά- ποιότητα αποβλήτων 

Κατά τη διαδικασία εξόρυξης του ασβεστολιθικού κοιτάσματος τα στερεά απόβλητα - 

στείρα υλικά που παράγονται, αφορούν σε μικρής ποσότητας ασβεστολιθικό πέτρωμα 

κατακερματισμένο και αποσαρθρωμένο μαζί με τυχών αργιλικά υλικά (γαιώδη 

αποσαρθρωμένα υλικά) και ακατάλληλο για παραγωγή αδρανών υλικών. Είναι δηλαδή υλικά 

του μητρικού πετρώματος και πρακτικά πρόκειται για αδρανές ασβεστολιθικό υλικό. Επίσης 

στα στείρα υλικά συγκαταλέγεται και επιφανειακό στρώμα φυτικής γης, πάχους 0-0,5 m, στις 

περιπτώσεις στις οποίες πρακτικά είναι αδύνατο να διαχωρισθεί και διαφυλαχθεί ξεχωριστά 

και θα συνεξορύσσεται με τα στείρα υλικά και αποτίθεται μαζί με αυτά. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες θα είναι δυνατός ο διαχωρισμός και η διαφύλαξη των 

επιφανειακών γαιωδών υλικών, αυτά θα συγκεντρώνονται σε μικρούς προσωρινούς σωρούς 

και κατά το στάδιο της αποκατάστασης θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τελικών 

επιφανειών του ενιαίου σωρού στείρων υλικών και γενικά των χώρων φύτευσης. Εξορυκτικά 

απόβλητα άλλης μορφής δεν θα παράγονται ούτε και αναμένονται λόγω της ασβεστολιθικής 

σύστασης του γεωλογικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

Θα είναι δε το στείρο υλικό των αποθέσεων στους σωρούς στείρων υλικών 

κατακερματισμένο, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες της φυσικής εδαφογένεσης. 

Επίσης, η χαλαρότητα των υλικών δίνει δυνατότητα αερισμού των ριζών των φυτών και 

μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, εφόσον βέβαια προστεθεί και επιπλέον εδαφικό υλικό κατά 

την διαδικασία της αποκατάστασης. 

Σε ότι αφορά την σύσταση του εδαφικού υλικού 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. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα απόβλητα των 

ασβεστολιθικών υλικών και του εδαφικού υλικού αποτελούν «αδρανή απόβλητα», σύμφωνα 

με τον ορισμό στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, καθώς και τον συμπληρωματικό 
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ορισμό για τα «αδρανή απόβλητα» που δίνει η Απόφαση 2009/359/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, μιας και καλύπτει και τα πέντε (5) κριτήρια της, δηλαδή: 

- το ασβεστολιθικό υλικό, όπως προκύπτει από τη χημική ανάλυση, δεν 

πρόκειται να υποστεί σημαντική αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου είδους 

σημαντική μεταβολή, δυναμένη να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου, 

- η μέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο με την μορφή θειούχων 

ενώσεων είναι μικρότερη του 0,1%  

- τα απόβλητα, ως προκύπτει από την χημική ανάλυση, δεν περιέχουν ουσίες ή 

συστατικά που ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης. Είναι ασβεστολιθικό πέτρωμα 

με χαμηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο και σύμφωνα με την Απόφαση 

96/603/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, είναι κατηγορίας Α1 και δεν αναφλέγεται 

- δεν καίγεται, 

- η περιεκτικότητα του λεπτομερούς κλάσματος των αποβλήτων, σε ουσίες 

δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, και 

ειδικότερα σε βαρέα μέταλλα, όπως : Co, Ni, Cr, Cd, Pd, Sb, Αs, Ηg, δεν 

υπάρχει.  

Συνάγεται λοιπόν ότι από την απόθεση των στείρων της εκμετάλλευσης, εδαφικού υλικού 

και γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης ασβεστολίθου στις εγκαταστάσεις αποβλήτων 

(προσωρινούς υπαίθριους σωρούς) δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ρυπογόνα ή 

επικίνδυνα φορτία για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.  

4.5. Θέσεις απόθεσης - σωροί στείρων υλικών 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι θέσεις όπου προβλέπεται να γίνει η απόθεση των 

νεοπαραγόμενων στείρων υλικών, είναι τα άκρα της εκάστοτε βαθμίδας εκμετάλλευσης σε 

υπαίθριους σωρούς μέχρι 5μ. ύψος, καθώς και η πλατεία του λατομείου σε υπαίθριο σωρό 

μέχρι 5μ. 

4.6. Μηχανήματα - μέσα - τεχνικές απόθεσης 

Τα στείρα υλικά της εξόρυξης μεταφέρονται με τον προωθητή CAT D7 της εταιρείας και 

εναποτίθενται στις θέσεις απόθεσης. Η ημερήσια ποσότητα είναι ελάχιστη σε σχέση με την 

δυναμικότητα του παραπάνω μηχανήματος. 

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωρών στείρων υλικών(εδαφικού υλικού και 

γαιωδών υλικών αποσάρθρωσης), αναφέρεται ότι η κλίση των πρανών θα είναι μικρότερη 

των 66%, έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα κατολίσθησης και παράσυρσης του 

εδάφους. 

Οι βροχοπτώσεις αυξάνουν τους κινδύνους διάβρωσης των προσωρινών πρανών, για τον 

λόγο αυτό θα κατασκευασθεί σύστημα αποστράγγισης αλλά και βελτίωσης της ευστάθειάς 

τους. Αρχικά σε όλες τις επίπεδες επιφάνειες των σωρών, θα δίνεται η απαραίτητη κλίση για 

την αποστράγγιση του νερού με φυσική ροή, συνήθως 3% και προς το εσωτερικό του 

δαπέδου των βαθμίδων (στον πόδα). Στη βάση του πρανούς διαμορφώνεται, όπου 

χρειάζεται, αύλακας μικρής διατομής για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση των υδάτων. Το 

νερό των μικρών αυλάκων θα οδηγείται σε μεγαλύτερους συλλεκτηρίους αγωγούς στα 
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χαμηλότερα σημεία των σωρών και από εκεί με κατάλληλη διευθέτηση στους φυσικούς 

αγωγούς απορροής της ευρύτερης λεκάνης.  

Με το ανωτέρω σύστημα αποστράγγισης, που είναι απλό και οικονομικό στην κατασκευή 

του, προστατεύονται τα πρανή από τις επιδράσεις της διαβρωτικής συνεχούς ροής των 

υδάτων κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, βελτιώνεται η ευστάθεια και αποφεύγεται η 

τοπική συγκέντρωση του ύδατος στις οριζοντιωμένες επιφάνειες .. 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται μια τυπική διατομή του προβλεπόμενου σωρού στείρων 

υλικών (είτε εδαφικού υλικού είτε γαιωδών υλικών αποσάθρωσης) στο άκρο της εκάστοτε 

βαθμίδας εκμετάλλευσης.  

 

 

4.7. Εναλλακτικές λύσεις 

Εναλλακτικές λύσεις ως προς την οριοθέτηση των κοιτασμάτων ασβεστολίθου δεν 

υπάρχουν αφού άλλωστε το λατομείο βρίσκεται εντός θεσμοθετημένης Λατομικής 

Περιοχής. Μπορούν όμως να σχεδιασθούν οι δραστηριότητες αυτές των υπαίθριων 

λατομικών εκμεταλλεύσεων με τρόπο ώστε, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον να είναι πολύ 

μικρότερες αλλά και η οικονομικότητα αυτών να είναι σημαντική. Λόγοι χωροταξικοί, 

λόγοι ιδιοκτησιακοί αλλά και λόγοι τοπογραφικοί αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την 

επιλογή εφαρμογής της βέλτιστης μεθόδου εκμετάλλευσης. Είναι δυνατόν ο 

προσανατολισμός και μόνο ενός μετώπου να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις με 

επίδραση σε ανθρώπους και περιβάλλον, σε λατομικές δραστηριότητες αυτής της 

μορφής. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι βαθμίδες των σωρών στείρων υλικών, εδαφικού υλικού 

και γαιωδών υλικών αποσάρθρωσης, θα είναι μικρού ύψους (5μ.) και προσωρινού 

χαρακτήρα και θα εναποτίθενται εντός των βαθμίδων εκμετάλλευσης ή της πλατείας του 

λατομείου. Ως προς την οριοθέτηση των χώρων απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων 

(εδαφικού υλικού και γαιωδών υλικών αποσάρθρωσης,), θεωρώντας βέβαια ότι η περαιτέρω 
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αξιοποίησή τους σε παραγωγή θραυστών αδρανών υλικών δεν είναι δυνατή λόγω της 

σύστασης του εκμεταλλεύσιμου σχηματισμού και άρα αυτά τα εξορυκτικά απόβλητα θα 

υπάρξουν προσωρινά μέχρι την 100% χρησιμοποίηση του στην αποκατάσταση του 

λατομικού χώρου, οι προτάσεις που παρατίθενται είναι οι βέλτιστες από άποψη τεχνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική. Πιο συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο τρόπο η απόθεση 

των στείρων υλικών - εξορυκτικών αποβλήτων δεν θα απαιτήσει καθόλου επιπλέον 

εκτάσεις. Αναλυτικότερα : 

1)  Εξετάζεται η λύση της απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων (εδαφικού υλικού και 

γαιωδών υλικών αποσάρθρωσης)στα πρανή του φυσικού ανάγλυφου, εκτός του 

χώρου εξόρυξης, αλλά εντός του λατομικού χώρου. Η απόθεση των συνολικώς 

παραγομένων χαλαρών στείρων υλικών - εξορυκτικών αποβλήτων συνολικής 

ποσότητας: 40.000m3, στα πρανή του φυσικού ανάγλυφοι σε μορφή τριγωνικού 

πρίσματος, θα απαιτούσε την δημιουργία σωρού που θα καταλάμβανε μία επιφάνεια, 

όπως προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο :  

 V = ½ { Exu }  ή  40.000 m3 = ½ {Ε x10 m } → Ε = (40.000 x 2) / 10 ≈ 

       ≈ 8.000m3 ή 8,0στρ. περίπου σε ένα ύψος σωρού 10μ. περίπου. 

Δηλαδή θα απαιτείτο μία έκταση, επιπλέον 8,0 στρ., μόνο για την ασφαλή απόθεση 

των στείρων υλικών σε σωρό μικρού ύψους. Άρα η επιχειρούμενη λατομική επέμβαση 

με την απόθεση στείρων, με αυτόν τον τρόπο θα απαιτούσε έκταση 8,0 στρ. 

περισσότερη αντί αυτών που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη. Βεβαίως και το 

κόστος των μεταφορών θα ήταν μεγαλύτερο, λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων 

προσέγγισης των θέσεων απόρριψης στείρων.  

Στην ίδια ως άνω περίπτωση, εάν το ύψος του σωρού ήταν 20μ., η απαιτούμενη 

έκταση για δημιουργία σωρού - εγκατάσταση αποβλήτων θα ήταν περίπου η μισή, 

δηλαδή 4,0στρ. περίπου και άρα η συνολικά απαιτούμενη έκταση για την λατομική 

επέμβαση θα ήταν 4,0στρ. μεγαλύτερη, συν το κόστος των μεταφορών θα ήταν 

μεγαλύτερο, λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων προσέγγισης των θέσεων 

απόρριψης στείρων. 

Στην περίπτωση αυτή όμως, η περιβαλλοντική επίπτωση, από την οπτική και μόνο 

ρύπανση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη (μεγαλύτερη αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου 

με μέτωπα εξόρυξης συνολικού ύψους 90μ. και αποθέσεις στείρων συνολικού ύψους 

100μ. και άρα μεγαλύτερη αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου), το οδικό δίκτυο 

μεγαλύτερο με επιβάρυνση των μεταφορών, επίπτωση στο κόστος κλπ αλλά και 

ραθυμία ή απροθυμία στις μελλοντικές εργασίες αποκατάστασης. 

2)  Εξετάζεται η λύση της απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων σε ένα σημείο στην 

κεντρική πλατεία του λατομείου, δηλαδή εντός του χώρου εξόρυξης.  

Στην περίπτωση αυτή και δεδομένης της απόστασης των ανώτερων βαθμίδων από 

την κεντρική πλατεία του λατομείου θα υπάρχει επίπτωση στο κόστος των 

μεταφορών, που θα ήταν μεγαλύτερο, λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων από της 

θέσεις συλλογής των στείρων υλικών. Επιπλέον κατά την αποκατάσταση του 

λατομικού χώρου θα έπρεπε αυτό το εδαφικό υλικό και το γαιώδες υλικό 

αποσάθρωσης, να ξαναμεταφερθεί στην αρχική του θέση με νέα επιβάρυνση στο 

κόστος αποκατάστασης. 
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Από την εξέταση των παραπάνω δύο λύσεων προκύπτει ότι, βεβαίως μπορεί να υπάρξει - 

προταθεί και μία ακόμη ή περισσότερες ενδιάμεσες λύσεις, όμως η βέλτιστη από την άποψη 

οικονομίας του χώρου, μικρότερης ρύπανσης του περιβάλλοντος και μικρότερου κόστους - 

μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους είναι η λύση της εναπόθεσης εντός των βαθμίδων 

εκμετάλλευσης ή της πλατείας του λατομείου.  
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5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΙΡΩΝ 

5.1. Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

5.1.1. Επιπτώσεις στα εδάφη 

Δεν υπάρχει κάποιο επίπτωση στα εδάφη αφού η απόθεση των στείρων (εδαφικού υλικού 

και γαιωδών αποσάθρωσης) δεν θα γίνεται στο φυσικό ανάγλυφο, αλλά είτε στην εκάστοτε 

βαθμίδα εκμετάλλευσης είτε στην τελική πλατεία του λατομείου. Σύμφωνα με την χημική 

σύσταση των συγκεκριμένων αποβλήτων, όπως αναφέρεται και στο κεφ. 3.4 δεν υπάρχει 

κίνδυνος ρύπανσης των εδαφών. 

5.1.2. Επιπτώσεις στα νερά 

Δεν υπάρχει κάποιο επίπτωση στα νερά αφού η απόθεση των στείρων (εδαφικού υλικού 

και γαιωδών αποσάθρωσης) δεν θα γίνεται στο φυσικό ανάγλυφο, αλλά είτε στην εκάστοτε 

βαθμίδα εκμετάλλευσης είτε στην τελική πλατεία του λατομείου. Άλλωστε το υδρογραφικό 

δίκτυο του λατομικού χώρου δεν αναπτύσσονται ρέματα ή μισγάγγειες. 

5.1.3. Επιπτώσεις στη χλωρίδα 

Δεν υπάρχει κάποιο επίπτωση στην χλωρίδα αφού η απόθεση των στείρων (εδαφικού 

υλικού και γαιωδών αποσάθρωσης) δεν θα γίνεται στο φυσικό ανάγλυφο, αλλά είτε στην 

εκάστοτε βαθμίδα εκμετάλλευσης είτε στην τελική πλατεία του λατομείου. 

5.1.4. Επιπτώσεις στην πανίδα 

Με την εκχέρσωση της βλάστησης χάνεται τμήμα του φυσικού βιοτόπου, γεγονός το οποίο 

επηρεάζει σε μικρό βαθμό τα θηλαστικά και τα πτηνά της περιοχής. Από την άλλη, ο χώρος 

επέμβασης είναι αμελητέος σε σχέση με τα χιλιάδες στρέμματα δασικής βλάστησης της 

ευρύτερης περιοχής. 

5.1.5. Επιπτώσεις στο τοπίο 

Η επίδραση που έχει στο τοπίο η εναπόθεση των στείρων (εδαφικού υλικού και γαιωδών 

αποσάθρωσης) σε μικρού ύψους υπαίθριους σωρούς, είτε στην εκάστοτε βαθμίδα 

εκμετάλλευσης είτε στην τελική πλατεία του λατομείου, και μελλοντικά την χρησιμοποίηση 

τους στην αποκατάσταση του λατομικού χώρου δεν επιφέρει καμία επίπτωση στο τοπίο. 

5.1.6. Επιπτώσεις στον αέρα 

Η σκόνη από την κίνηση των οχημάτων που κινούνται εντός του λατομείου για την 

μεταφορά των στείρων υλικών αντιμετωπίζεται με τη διαβροχή των δρόμων με νερό. 

Η εγκατάσταση ωστόσο των στείρων, υπαίθριους σωρούς εδαφικού υλικού και γαιωδών 

αποσάθρωσης, δεν δημιουργεί προβλήματα σκόνης. Η ελαχιστοποίηση τυχόν προβλημάτων 

εξασφαλίζεται εξάλλου από την γρήγορη επαναφορά των στείρων αυτών στην 

αποκατάσταση του λατομείου. 



ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.- Σ.Δ.Ε.Α. Λατομείου αδρανών υλικών θέση «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

                            Σελίδα: 17 

5.2. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

Όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο δεν συντρέχουν ορατοί λόγοι 

επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, καθώς δεν φαίνεται να δημιουργούνται θέματα 

ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους. Επιπλέον, η σκόνη που δημιουργείται περιορίζεται 

με τη διαβροχή και μετά την εγκατάσταση της βλάστησης και την ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης, ενώ οι κατοικημένοι οικισμοί είναι σε μεγάλες αποστάσεις από τους χώρους 

εγκατάστασης.  
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6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6.1. Μέτρα μείωσης των επιπτώσεων 

Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία λαμβάνει σειρά μέτρων τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών 

της εκμετάλλευσης όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών της αποκατάστασης, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή και την απόθεση του 

εδαφικό υλικό και των γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης.  

6.1.1. Επαναφορά αποβλήτων στον χώρο εξόρυξης 

Δεν υπάρχουν απόβλητα από την εκμετάλλευση του λατομείου, εκτός από αυτά που 

αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 5.1.2. 

6.1.2. Επαναφορά του επιφανειακού εδάφους 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το εδαφικό υλικό και τα γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης θα 

επαναφέρονται στον χώρο απ’ όπου προήλθαν, κατά το στάδιο της αποκατάστασης του 

λατομείου. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί στις εργασίες μερικής πλήρωσης των τελικών επιφανειών 

και το γονιμότερο εξ αυτού ως φυτική γη, για τις εργασίες πλήρωσης των λάκκων των 

δενδρυλλίων, στις εργασίες αποκατάστασης που θα ακολουθήσουν.  

Πάνω στο έδαφος αυτό θα αναπτυχθούν τα φυτάρια που θα φυτευτούν κατά τις εργασίες 

της αποκατάστασης της βλάστησης. Το πάχος του υπερκείμενου εδαφικού στρώματος θα 

πρέπει να είναι περίπου 30cm για να εξασφαλίσει την επιτυχία των φυτεύσεων. Σε περίπτωση 

μη επάρκειας της κατάλληλης ποσότητας επιφανειακού χώματος θα γίνει μεταφορά 

επιπρόσθετου εδαφικού υλικού από άλλη αδειοδοτημένη περιοχή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

κατά το δυνατόν η επιτυχία της αποκατάστασης. 

6.2. Αξιοποίηση εξορυκτικών αποβλήτων 

6.2.1. Ανακύκλωση 

Δεν προβλέπεται διαδικασία ανακύκλωσης για τα απόβλητα που παράγονται. 

6.2.2. Επαναχρησιμοποίηση 

Δεν υπάρχει διαδικασία επαναχρησιμοποίησης για τα απόβλητα που παράγονται.  

6.2.3. Ανάκτηση αποβλήτων 

Δεν υπάρχει διαδικασία ανάκτησης για τα απόβλητα που παράγονται. 
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6.3. Διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων 

6.3.1. Διαχείριση χώρου απόθεσης 

Ο χώρος επιφανειακής απόθεσης και εγκατάστασης του εδαφικό υλικό και των γαιωδών 

προϊόντων αποσάθρωσης πρέπει να διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλής 

μακροπρόθεσμα. Σε αυτό συνεισφέρουν όλα τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης που θα 

λαμβάνει η εκμεταλλεύτρια εταιρεία όπως αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων.  

Επίσης, θα γίνεται παρακολούθηση της ασφάλειας του χώρου και της πορείας του σε 

ετήσια βάση με τη μέθοδο που περιγράφεται στο κεφ. 7. 

6.3.2. Αποτροπή μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων 

Το εδαφικό υλικό και τα γαιώδη προϊόντα αποσάθρωσης που προκύπτουν από την 

εξόρυξη είναι αδρανή υλικά, τα οποία δεν πρόκειται να υποστούν σημαντικές μεταβολές, 

όπως αποσύνθεση ή διάλυση. Επίσης, δεν υφίσταται ο κίνδυνος αυτανάφλεξης και δεν 

καίγεται, ενώ φαινόμενα παράσυρσης του υλικού, με τις τεχνικές απόθεσης που προτείνονται, 

δεν υπάρχουν. Για το λόγο αυτό δεν προτείνονται κάποια μέτρα για μελλοντικές αρνητικές 

επιπτώσεις. 

6.3.3. Γεωτεχνική σταθερότητα υπαρχόντων τεχνικών έργων 

Οι αποθέσεις του εδαφικό υλικό και των γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να σχηματίζονται ευρείες επίπεδες επιφάνειες, ενώ τα πρανή των 

αποθέσεων θα έχουν μικρές κλίσεις, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης. Αξίζει να 

τονιστεί ότι με τον σχεδιασμό των αποθέσεων κατ' αυτό τον τρόπο καταλαμβάνεται ο 

απόλυτα αναγκαίος χώρος επί της εκάστοτε βαθμίδας ή μελλοντικά στην πλατεία του 

λατομικού χώρου, επιτρέποντας την συνέχιση της εξορυκτικής διαδικασίας. Η σταθερότητα 

των τεχνικών έργων εξασφαλίζεται με: 

- Διαμόρφωση των οριζοντίων επιφανειών και των επιφανειών των αναβαθμών 

του εδαφικό υλικό και των γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης με εσωτερική κλίση 

περίπου 3%, όπου δεν έχει επιτευχθεί τούτο κατά το στάδιο των αποθέσεων, με σκοπό 

την συγκράτηση της βροχής και προστασία των επιφανειών από διαβρώσεις και 

μείωση των απορροών. 

- Τη μείωση των κλίσεων, όπου αυτές είναι ισχυρές. 

- Τη σταθεροποίηση ασταθών επιφανειών, με τις κατάλληλες γεωμεταβολές. 
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7. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.1. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο περιβάλλον 

7.1.1. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα εδάφη 

Όπως προαναφέρθηκε θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια έτσι ώστε το επιφανειακό 

έδαφος να συλλεχθεί και να διαφυλαχτεί, με την προσωρινή αποθήκευσή του στο δάπεδο της 

πλατείας ή της εκάστοτε βαθμίδας εκμετάλλευσης. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί στις εργασίες 

μερικής πλήρωσης των τελικών επιφανειών και το γονιμότερο εξ αυτού ως φυτική γη, για τις 

εργασίες πλήρωσης των λάκκων των δενδρυλλίων, στις εργασίες αποκατάστασης που θα 

ακολουθήσουν. Μέσω των εργασιών φύτευσης και συντήρησης των φυταρίων που θα 

τοποθετούνται στον χώρο, θα επανέρχονται σταδιακά οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του, 

ενώ αντιμετωπίζονται και τυχόν προβλήματα στη σταθερότητα του. 

7.1.2. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα ύδατα 

Φαινόμενα διάβρωσης και απορροής που μπορούν να παρατηρηθούν από την 

επιφανειακή ροή υδάτων καθώς και την υπόγεια ροή κάτω από την επιφάνεια των 

υπαίθριων σωρών του εδαφικού υλικού και των γαιωδών υλικών αποσάθρωσης, μπορούν 

να αντιμετωπιστούν με τις παρακάτω μεθόδους. 

Δημιουργία αύλακα στο φρύδι του πρανούς του σωρού από το εδαφικό υλικό και των 

γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης, ο οποίος θα μεταφέρει τον κύριο όγκο υδάτων που 

απορρέουν από την επίπεδη επιφάνεια του σωρού στη βάση της, διοχετεύοντας το στο 

φυσικό έδαφος. 

7.1.3. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στη χλωρίδα 

Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στην χλωρίδα, ώστε να χρειάζεται αντιμετώπιση. 

7.1.4. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην πανίδα 

Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στην πανίδα, ώστε να χρειάζεται αντιμετώπιση. 

Άλλωστε μετά το πέρας όλων των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου με την 

απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων (του εδαφικό υλικό και των γαιωδών προϊόντων 

αποσάθρωσης)στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης και την φύτευση τους, πετυχαίνεται 

μια κατάσταση κατά το δυνατόν πλησιέστερη στην κατάσταση πριν από την επέμβαση, 

δίνεται η ευκαιρία στην πανίδα της περιοχής να τον χρησιμοποιήσει ως τμήμα του 

βιοτόπου της. 

7.1.5. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο τοπίο 

Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση στο τοπίο, ώστε να χρειάζεται αντιμετώπιση. 
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7.1.6. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στον αέρα 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. 4.1.6 η εγκατάσταση στείρων (εδαφικό υλικό και των 

γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης)δεν δημιουργεί δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα 

του αέρα. Το μόνο πρόβλημα της σκόνης που σηκώνεται κατά τις εργασίες μεταφοράς, 

απόθεσης στους χώρους επιφανειακής απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων, το 

οποίο εντείνεται κατά την θερινή περίοδο, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τη 

συστηματική διαβροχή μέσω ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων.  

7.2. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ.4.2 δεν υπάρχουν επιπτώσεις από την εγκατάσταση των 

στείρων για την ανθρώπινη υγεία. 
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8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

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. 

 

9. ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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.  

 

10. ΚΥΑΝΙΟ ΣΕ ΛΙΜΝΗ 

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κυάνιο σε λίμνη η οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί από 

τη δραστηριότητα.  

 

11. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ - 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία, έχει αναθέσει στον υπεύθυνο-εργοδηγό του λατομείου, τη 

διαχείριση και των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων.  

Ο εργοδηγός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τεχνικής εξέλιξης και σε 

συνεργασία με το μηχανικό του λατομείου θα μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού.  
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12. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ 

Η εκμεταλλεύτρια εταιρία είναι η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» που 

δραστηριοποιείται στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια και διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό απασχολώντας εργαζόμενους από την γύρω περιοχή. 

Είναι βέβαιο λοιπόν ότι σε συνδυασμό με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον Μηχανικό 

και το Δασολόγο της εταιρείας, αυτή θα εκπληρώσει τους στόχους του σχεδίου διαχείρισης 

των αποβλήτων, που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, καθώς και 

τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ.  

Συνεπώς, η επιλογή και η μέθοδος διαχείρισης που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 5 (παρ. 2 εδάφιο (α) σημείο ΐ) εκπληρώνουν τους στόχους του 

σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτοί εκτίθενται στην παράγραφο 2 εδάφιο (α) του 

ίδιου άρθρου.  

 

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων αποτελούν 

συνοδό έργο του λατομείου και είναι χωροθετημένες εντός αυτού, δεν απαιτείται ούτε και 

προβλέπεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 16 και 22 της ΚΥΑ 

39624/2209/Ε103/2009, ξεχωριστή χρηματική εγγύηση.  

 

14. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι θέσεις των εγκαταστάσεων αποβλήτων, σωροί εδαφικού υλικού και των γαιωδών 

προϊόντων αποσάθρωσης) θα μεταβάλλονται με την πάροδο των εργασιών εκμετάλλευσης 

και με την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης. Συνεπώς είναι ουτοπική μια αποτύπωσή 

τους, άλλωστε ο χρόνος παραμονής τους, σε υπαίθριους σωρούς θα είναι προσωρινός μέχρι 

την χρησιμοποίηση τους στην αποκατάσταση της εκάστοτε βαθμίδας. 

 

15. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Η έκταση που θα καταληφθεί από τις εγκαταστάσεις αποβλήτων δεν έχει δημιουργηθεί 

ακόμα, αφού δεν υπάρχουν τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης, ο χώρος πάντως του λατομείου 

που θα πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευση αποτυπώνεται στην φωτογραφική απεικόνιση της 

ΜΠΕ.  
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16. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Δεν εκπονήθηκαν εξειδικευμένες μελέτες για την προετοιμασία/τεκμηρίωση του παρόντος 

Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.  

 

ΙΟΥΛΙΟΣ     2 0 1 9 

 

Ο συντάξας 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δημολιός Γεώργιος  

Μεταλλειολόγος Μηχανικός  
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