
  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

1 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................... 9 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ....................................... 9 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ........... 9 

1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ..................................................................... 10 

1.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ Α.Ε.Κ.Κ. ....................................... 10 

1.3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ .................. 11 

1.3.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .... 11 

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ...................... 12 

1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ...................................... 14 

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ........ 14 

2. ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................... 15 

2.1. ΕΡΓΟ ............................................................................ 15 

2.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................... 18 

2.3. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ .................................... 19 

2.3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ......................................................................... 19 

2.4. ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩTΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .................................... 22 

2.4.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ .......................................................... 23 

2.4.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ........................................................... 24 

2.4.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ........................................................ 25 

2.5. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ . 25 

2.6. ΟΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ................................... 26 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...... 29 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

2 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................. 29 

3.1.1. ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ............................................... 32 

3.1.2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ........................................ 33 

3.1.3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ........................................ 34 

3.2. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ................................. 35 

3.3. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΝΕΡΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ........................... 38 

3.3.1. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ .............................................................. 38 

3.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ........................................................ 42 

3.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ ....................................... 43 

3.3.4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ .................................................................. 44 

4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –  ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ............................ 45 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ................................................. 45 

4.1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .... 45 

4.1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

 45 

4.1.3. ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Η ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ........... 45 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ........... 46 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ..... 46 

4.3.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ........................... 46 

4.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ............................................ 47 

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ................................... 47 

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ........................................................................ 48 

5.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .............................. 48 

5.1.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ .................................... 48 

5.1.2. ΌΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ................................ 48 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

3 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

5.1.3. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ...................... 49 

5.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Κ.ΛΠ. 49 

5.1.5. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ........................... 49 

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ................................. 49 

5.2.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ............................................................ 49 

5.2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ .... 50 

5.2.3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ........................................... 52 

5.2.4. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ............................................. 53 

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................................. 54 

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ...................................................... 54 

6.1.1. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ................................................ 62 

6.1.2. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .................. 63 

6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

/ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ............ 64 

6.2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ............................... 64 

6.2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. .............................................. 65 

6.2.3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ........................................... 65 

6.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ........................................................ 66 

6.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................. 66 

6.3.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ............... 67 

6.3.3. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ...................................................... 67 

6.3.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ......... 68 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

4 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

6.3.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ .......................................... 68 

6.4. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .......................................................... 69 

6.4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ .................................. 69 

6.4.2. ΘΟΡΥΒΟΣ .................................................................... 72 

6.5. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................. 72 

6.5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ – ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .......... 72 

6.5.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ........................................................ 72 

6.5.3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ .............................. 73 

6.6. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .......... 73 

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ .................................................... 74 

7.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ............................. 74 

7.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ........................ 74 

7.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ................. 74 

7.4. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ............................................................. 75 

7.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ .......................................................................... 75 

7.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ................ 75 

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ..................... 76 

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ .......................................................... 76 

8.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ..................... 76 

8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ................... 83 

8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ...... 83 

8.4.1. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ..................................... 86 

8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ........................................................ 87 

8.5.1. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ - ΒΙΟΤΟΠΟΙ ................................................ 87 

8.5.2. ΧΛΩΡΙΔΑ .................................................................... 88 

8.5.3. ΠΑΝΙΔΑ ..................................................................... 90 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

5 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

8.5.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ........................................................................... 92 

8.5.5. ΔΑΣΗ & ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ............................................. 92 

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ............................................ 92 

8.6.1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ............................................................... 92 

8.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ94 

8.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ............................................. 96 

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ................................ 96 

8.7.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................. 97 

8.7.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ98 

8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ...................................................... 98 

8.8.1. ΓΕΝΙΚΑ ....................................................................... 98 

8.8.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ....................... 99 

8.8.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ............................................................... 99 

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ......................... 99 

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ..................... 100 

8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ .............................. 101 

8.12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ .............................................. 101 

8.13. ΥΔΑΤΑ ......................................................................... 102 

8.13.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ........................................ 103 

8.14. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η’/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η’ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ........................................................................ 103 

8.15. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ) ........ 108 

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 109 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................... 109 

9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ..................................................................... 110 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

6 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 110 

9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ΚΑΙ 

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ................................................... 110 

9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ............................... 111 

9.5.1. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ................................................................ 111 

9.5.2. ΧΛΩΡΙΔΑ ................................................................... 111 

9.5.3. ΠΑΝΙΔΑ .................................................................... 111 

9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .................... 112 

9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ............................. 113 

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ............................. 113 

9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 113 

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ............................. 114 

9.10.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ......................................................... 114 

9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΔΟΝΗΣΕΙΣ ............................. 114 

9.11.1. ΘΟΡΥΒΟΣ ................................................................... 114 

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ........... 115 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ................................................. 115 

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 ............................ 116 

9.15. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ............................. 116 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ......... 118 

10.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ................................................ 118 

10.2. ΈΔΑΦΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΑ ....................................................... 118 

10.3. ΤΟΠΙΟ ........................................................................ 118 

10.4. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ........................................................... 118 

10.5. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ .................................................................. 118 

10.6. ΧΛΩΡΙΔΑ ..................................................................... 119 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

7 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

10.6.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ). .......................................................................... 119 

10.7. ΠΑΝΙΔΑ ...................................................................... 119 

10.8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ .......................................... 119 

10.9. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ................................................................ 119 

10.10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ............................. 119 

10.11. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ .............................................. 119 

10.12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ..................................................... 120 

10.13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ .............................................. 120 

10.14. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .................................................. 120 

10.15. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ............................................. 120 

10.15.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ .................................................... 120 

10.15.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ...................................................... 122 

10.15.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ .................................................. 123 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ .................................................... 123 

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ .............. 124 

11.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ........................................... 124 

11.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ .................................... 126 

12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ........................................ 130 

12.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ............................ 130 

13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ............................................. 135 

14. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ...................................................... 142 

14.1. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΖΩΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ .............. 142 

14.2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ....................... 142 

14.3. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ GOOGLE ...................................................... 142 

14.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ................................................... 142 

14.5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 ..... 142 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

8 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

14.6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000 ........................ 142 

14.7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ ............................................. 142 

14.8. ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ........................................... 142 

14.9. ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ........................................................... 142 

14.10. ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ....................................................... 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

9 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ 

Πρόκειται για την επιχείρηση «ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε.», η οποία είναι εγκατεστημένη 

εντός ιδιόκτητων χώρων και διαθέτει: 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

(Ε=20.388,00m2) 

 Χώρος προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. και λοιπών 

εγκαταστάσεων (γεώτρηση, αποθήκη ανταλλακτικών, χώρος στάθμευσης 

οχημάτων). (E=17.190,00m2) και 

 Χώρος βοηθητικών εγκαταστάσεων (γραφεία τύπου container, 

γεφυροπλάστιγγα, αποθήκη, δεξαμενή και αντλία καυσίμων κ.λπ.) 

(E=8.768,46m2). 

 

 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το εμβαδόν της έκτασης όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα παραγωγής 

σκυροδέματος καθώς και η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) είναι 20.388,00m2.  

Οι λοιπές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται σε όμορους χώρους και 

χωροθετούνται ως εξής: 

1. Χώρος προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. όπου 

βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις και 

συγκεκριμένα η γεώτρηση, η αποθήκη ανταλλακτικών, χώρος στάθμευσης 

οχημάτων εμβαδού 17.190,00m2  και 
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2. Χώρος βοηθητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει γραφεία τύπου container, 

γεφυροπλάστιγγα, αποθήκη, δεξαμενή και αντλία καυσίμων εμβαδού 8.768,46m2 

 Σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας εργάζονται συνολικά οκτώ (8) άτομα. Η 

μονάδα παραγωγής σκυροδέματος είναι ηλεκτροκίνητη με συνολική ισχύ 82,20KW. Τα 

μηχανήματα της μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. είναι κινητά ερπιστριοφόρα 

ντιζελοκίνητα και η συνολική ισχύς τους είναι 336,00 KW. 

 

1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   

1.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ Α.Ε.Κ.Κ. 

Όλη η δραστηριότητα βρίσκεται εγκατεστημένη σε τρεις όμορους διακριτούς χώρους 

ιδιόκτητους της εταιρίας, στο 36ο χλμ. Λάρισας–Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη 

θέση «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ» του Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου, Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.  

Η μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς και η μονάδα ανακύκλωσης 

Α.Ε.Κ.Κ.  βρίσκονται στο χώρου εμβαδού 20.388,00m2 με τα παρακάτω στοιχεία: 

ΕΓΣΑ ‘87 WGS ’84 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ φ λ 

Κ 382856.946 4418739.728 39,9132538427581 22,6311597971519 

Λ 382934.323 4418846.440 39,9142257119408 22,6320457456092 

Μ 382746.113 4418912.060 39,9147907758892 22,6298324592022 

Ν 382712.483 4418850.920 39,9142354205595 22,6294500616106 

Ξ 382678.073 4418792.670 39,9137059872245 22,6290580274055 

Ο 382696.593 4418779.450 39,9135894719857 22,6292770295346 

Π 382741.833 4418830.600 39,9140564499206 22,6297970184553 

Ρ 382836.743 4418756.420 39,913401402537 22,6309204905235 

Κ 382856.946 4418739.728 39,9132538427581 22,6311597971519 

Πίνακας: Συντεταγμένες κορυφών χώρου εγκατάστασης μονάδας σκυροδέματος & μονάδας Α.Ε.Κ.Κ. 
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E Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Κ =20.388,00m² 
 

1.3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Στο δεύτερο χώρο με τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 

βρίσκονται αποτιθέμενα τα αδρανή υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία της 

μονάδας Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και αποθήκη ανταλλακτικών, γεώτρηση και χώρος στάθμευσης 

των οχημάτων (τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000). 

ΕΓΣΑ ‘87 WGS ’84 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ φ λ 

Α 382834.843 4418564.210 39,9116698463632 22,6309327399219 

Β 382743.693 4418639.280 39,9123334307535 22,6298531167759 

Γ 382832.573 4418752.150 39,9133623654039 22,6308724801707 

Ε 382925.343 4418674.800 39,9126784586577 22,6319714676621 

Α 382834.843 4418564.210 39,9116698463632 22,6309327399219 

Πίνακας: Συντεταγμένες χώρου απόθεσης προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. 

Ε Α,Β,ΓΔ,Ε,Α =17.190,00m2  

 

 

 

1.3.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Τέλος στην επιχείρηση ανήκει και τρίτος χώρος εμβαδού 8.768,46m2 όπου 

βρίσκονται τα γραφεία (τύπου container) της εταιρίας καθώς και οι λοιπές 

εγκαταστάσεις της εταιρίας (αποθήκη, γεφυροπλάστιγγα, δεξαμενή και αντλία καυσίμων), 

(τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000). 
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ΕΓΣΑ ‘87 WGS ’84 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ φ λ 

Ζ 382929.70 4418679.45 39,9127209439261 22,6320215973927 

Η 383022.49 4418804.01 39,9138556947276 22,6330846412619 

Θ 382968.69 4418830.23 39,9140844456265 22,6324506436483 

Ι 382883.38 4418717.88 39,9130607010754 22,6314729104865 

Σ 382909.13 4418696.61 39,9128726703228 22,63177791782 

Ζ 382929.70 4418679.45 39,9127209439261 22,6320215973927 

Πίνακας: Συντεταγμένες χώρου γραφείων & λοιπών εγκαταστάσεων 

Ε Ζ,Η,Θ,Ι,Σ,Ζ =8.768,46m2  
 

Ο υπό μελέτη χώρος είναι ιδιόκτητος και ανήκει στην εταιρία «ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΚΕ». 

Διοικητικά η περιοχή υπάγεται στο Δήμο Τεμπών, δασοπολιτικά στη Δ/νση Δασών 

Λάρισας και Δασαρχείο Λάρισας και νομικά στις δικαστικές αρχές Λάρισας.  

 

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ 

Για να γίνει η κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας «Μονάδας Παραγωγής Ετοίμου 

Σκυροδέματος, Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.  & βοηθητικών εγκαταστάσεων» 

ελήφθησαν υπόψη:  

1. O N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209A’/2011) 

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

3. Υ.Α. 2307 (ΦΕΚ 439Β/2018)  

Περιβαλλοντολογικά το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. 

Σε ότι αφορά την όχληση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 

1048Β’/2012) το έργο κατατάσσεται στην μέση όχληση  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ 

132 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Α2 (ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ) 
23.63 

 (α/α 132) 
ΜΕΣΗ 

272 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α.Ε.Κ.Κ. (εργασία R5) 

 

Α2 
(P=336>250Kw)  

38.32 
(α/α272) 

ΜΕΣΗ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ.    

 

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
   

 

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».  

Συνεπώς το συνολικό 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 λειτουργεί τις μονάδες είναι η εταιρία με τα παρακάτω στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                     :      ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε. 

Α.Φ.Μ.      :      800686185 

Δ.Ο.Υ.      :   Β΄ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ.ΝΣΗ        :      36Ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟΠΟΣ                          :      ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                      :      24950-42920 

E-MAIL      :   petrotosth@tee.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ          :      ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΣΤΥΝ.ΤΜΗΜΑ    :      ΤΕΜΠΩΝ 

 

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δημολιός Γεώργιος: Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

     Μελετητής Περιβαλλοντικών Μελετών 

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

2.1. ΕΡΓΟ 

Η εξεταζόμενη δραστηριότητα αφορά Μονάδας Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, 

Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., και βοηθητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε 

ιδιόκτητες εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας και συγκεκριμένα 

στη θέση «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ» εκτός σχεδίου και συγκεκριμένα: 

 

ΕΓΣΑ ‘87 WGS ’84 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ φ λ 

Κ 382856.946 4418739.728 39,9132538427581  22,6311597971519 

Λ 382934.323 4418846.440 39,9142257119408 22,6320457456092 

Μ 382746.113 4418912.060 39,9147907758892 22,6298324592022 

Ν 382712.483 4418850.920 39,9142354205595 22,6294500616106 

Ξ 382678.073 4418792.670 39,9137059872245 22,6290580274055 

Ο 382696.593 4418779.450 39,9135894719857 22,6292770295346 

Π 382741.833 4418830.600 39,9140564499206 22,6297970184553 

Ρ 382836.743 4418756.420 39,913401402537 22,6309204905235 

Κ 382856.946 4418739.728 39,9132538427581  22,6311597971519 

Πίνακας: Συντεταγμένες κορυφών χώρου εγκατάστασης μονάδας σκυροδέματος & μονάδας Α.Ε.Κ.Κ. 

Ε Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Κ =20.388,00m2 

Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

πολεοδομικές διατάξεις. Η περιοχή είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. και Γ.Π.Σ. και δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις του Ν.1337/83. 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

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

Η συνολική ισχύς της μονάδος υπολογίζεται σε   82,20KW 
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Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σκυροδέματος είναι: 

 Άμμος  

 Γαρμπίλι  

 Χαλίκι  

 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. 

 

 Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Η λειτουργία μονάδας παραλαβής, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ . 

(Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) έχει ως σκοπό την παραγωγή 

αδρανών υλικών. Ανάλογα με την ποιότητα τους, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για 

την παρασκευή σκυροδέματος, επιχρισμάτων, νέων δομικών υλικών καθώς επίσης και 

για να αντικαταστήσουν πρωτογενή υλικά σε επιχωματώσεις, θεμελιώσεις κτιρίων, 

οδοποιίας κ.α. 

Ο χώρος αποθήκευσης των εισερχομένων βρίσκεται εντός του χώρου  των 

20.388,00m2. 

Η συνολική ισχύς της μονάδος υπολογίζεται σε   336,00 KW 

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα των κινητών μηχανημάτων τύπου FINTEC 

(σπαστήρας και κόσκινα με ταινίες) είναι περίπου 100tn/ώρα διαφόρων ανακυκλώσιμων 

υλικών, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 10.000tn. 
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 Χώρος προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. 

Στο χώρο αυτόν αποτίθενται προσωρινά τα αδρανή υλικά που προκύπτουν από την 

λειτουργία της μονάδος Α.Ε.Κ.Κ. όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα 1:1.000. 

ΕΓΣΑ ‘87 WGS ’84 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ φ λ 

Α 382834.843 4418564.210 39,9116698463632 22,6309327399219 

Β 382743.693 4418639.280 39,9123334307535 22,6298531167759 

Γ 382832.573 4418752.150 39,9133623654039 22,6308724801707 

Ε 382925.343 4418674.800 39,9126784586577 22,6319714676621 

Α 382834.843 4418564.210 39,9116698463632 22,6309327399219 

Πίνακας: Συντεταγμένες χώρου απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. 

Ε Α,Β,ΓΔ,Ε,Α =17.190,00m2  
 

 Χώρος γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων 

Ο χώρος όπου βρίσκονται τα γραφεία (τύπου container) της εταιρίας καθώς και οι 

λοιπές εγκαταστάσεις της εταιρίας (αποθήκη, γεφυροπλάστιγγα, δεξαμενή πετρελαίου 

κ.λπ.), εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000. 

ΕΓΣΑ ‘87 WGS ’84 

 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ φ λ 

Ζ 382929.70 4418679.45 39,9127209439261 22,6320215973927 

Η 383022.49 4418804.01 39,9138556947276 22,6330846412619 

Θ 382968.69 4418830.23 39,9140844456265 22,6324506436483 

Ι 382883.38 4418717.88 39,9130607010754 22,6314729104865 

Σ 382909.13 4418696.61 39,9128726703228 22,63177791782 

Ζ 382929.70 4418679.45 39,9127209439261 22,6320215973927 

Πίνακας: Συντεταγμένες χώρου γραφείων & λοιπών εγκαταστάσεων 

Ε Ζ,Η,Θ,Ι,Σ,Ζ =8.768,46m2  
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Η συνολική έκταση όπου αναπτύσσεται όλη η δραστηριότητα της επιχείρησης 

ανέρχεται σε 46.346,46m2 ιδιόκτητων χώρων. 

Διοικητικά η περιοχή μελέτης υπάγεται στο Δήμο Τεμπών, δασοπολιτικά στη Δ/νση 

Δασών Λάρισας και νομικά στις δικαστικές αρχές Λάρισας.  

 

2.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο χώρος όπου λειτουργούν οι μονάδες απέχει από τα θεσμοθετημένα όρια του 

οικισμού Πυργετός, του Δήμου Τεμπών (ο πλησιέστερος οικισμός) 2.000 μέτρα. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι το υπό μελέτη έργο είναι εντός των ορίων του 

θεσμοθετημένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής  Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών. 

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό 

Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (βλέπε Σχέδιο). Οι πλησιέστερες 

προστατευόμενες περιοχές είναι: 

 GR1420015 (SPA) Δέλτα Πηνειού: απόσταση 600 μέτρα 

 GR1420008 (SPA) Κάτω Όλυμπος – Όρος Γκονταμάνι – Κοιλάδα Ροδιάς: 

απόσταση 2.000 μέτρα 

 GR1420001 (SCI) Κάτω Όλυμπος – Καλλιπεύκη: απόσταση 2.300 μέτρα. 

Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής: οι πιο κοντινές εγκαταστάσεις κοινωνικής 

υποδομής (εγκαταστάσεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας και 

πολιτιστικών λειτουργιών) χωροθετούνται στον Πυργετό, ο οποίος όπως 

προαναφέρθηκε απέχει 2.000 μέτρα. Επιπλέον σύμφωνα με το χάρτη που επισυνάπτεται 

η απόσταση από δασικές εκτάσεις είναι μεγαλύτερη από 1.000μ.  
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2.3. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

2.3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος έχουν 

κατασκευαστεί οι βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και δεξαμενή καθίζησης από 

την πλύση των οχημάτων μεταφοράς μπετού (βαρέλες). 

Σε ότι αφορά την μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. πρόκειται για κινητά ερπιστριοφόρα 

οχήματα, που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, ένας σπαστήρας και ένα μηχανικό κόσκινο 

με ταινίες τύπου FINTEC. Τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται κατά διαστήματα και 

εφόσον υπάρχει εισερχόμενο υλικό προς επεξεργασία στην μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. Το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται εκτός της μονάδος Α.Ε.Κ.Κ. σε άλλες δραστηριότητες 

της εταιρίας. 

Οι υπόλοιπες βοηθητικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία της δραστηριότητας είναι 

γραφεία τύπου container, γεφυροπλάστιγγα, δεξαμενή και αντλία καυσίμων, γεώτρηση, 

αποθήκη ανταλλακτικών κ.λπ. 
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 Μονάδα Σκυροδέματος 

Η μονάδα παρασκευής σκυροδέματος είναι κινητή αλλά χρησιμοποιείται ως μόνιμη 

εγκατάσταση. Η μονάδα αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 Τρία σιλό αδρανών υλικών χωρητικότητας 5m3 το καθένα. 

 Ζυγιστήριο υλικών  

 Ταινία τροφοδοσίας υλικού 

 Ταινία τροφοδοσίας μίξερ 

 Αεροσυμπιεστής 

 Δεξαμενή νερού 

 Σιλό τσιμέντου 75tn 

 Ζυγιστήριο τσιμέντου 

 Μίξερ μπετού 

 Γεννήτρια 

 Γραφείο ελέγχου – πίνακας εργασίας 

 

 Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. αποτελείται από τα εξής κινητά στοιχεία: 

 Ερπιστριοφόρο σπαστήρα τύπου FINTEC καθώς  

 Ερπιστριοφόρο μηχανικό κόσκινο τύπου FINTEC και 

 Μεταφορικές Ταινίες  

Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες από τη λειτουργία της μονάδος 

παρασκευής σκυροδέματος καθώς και από τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης 

Α.Ε.Κ.Κ. δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται κανένα ιδιαίτερο πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου εκτός από αυτό της 

προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.Κ.Κ. 

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 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.Κ.Κ. 

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 

 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πίνακας: Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

επεξηγήσεις: 
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (Η’ ΑΡΝΗΤΙΚΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΚΑΜΙΑ (Η’ ΘΕΤΙΚΗ) 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 των 

μονάδων 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 προκαλούνται από τη 

λειτουργία των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος & ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

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 των μονάδων όσο και μετά το πέρας των δραστηριοτήτων αυτών. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος είναι 

ηλεκτροκίνητη και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν εκπομπές αέριων ρύπων. Σε ότι αφορά 

την μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. πρόκειται για κινητό συγκρότημα τύπου FINTEC με 

τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής και διαθέτει άδεια. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το υπό μελέτη έργο βρίσκεται αρκετά μακριά 

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

τουριστικές εγκαταστάσεις και αρχαιολογικούς χώρους. 
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 Τα μέτρα που λαμβάνονται από την εταιρία έχουν σαν σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συγκεκριμένα: 

 

2.4.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η κυριότερη πηγή δημιουργίας αέριων ρύπων είναι η σκόνη που προέρχεται 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 και 

τη θραύση των εισερχομένων υλικών κατεδαφίσεων. Η σκόνη αυτή αντιμετωπίζετε 

αποτελεσματικά με την διαβροχή των αδρανών υλικών, και των υλικών ανακύκλωσης 

καθώς και την κατάβρεξη με υδροφόρα κατά τους θερινούς κυρίως μήνες όλων των μη 

ασφαλτοστρωμένων επιφανειών.  

Σκόνη δημιουργείται επίσης τόσο κατά την θραύση των αδρανών στο σπαστήρα του 

Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και στα κόσκινα για τον διαχωρισμό των υλικών. Πρόκειται για μικρές 

ποσότητες και αντιμετωπίζονται με σύστημα μόνιμου ψεκασμού νερού με μπεκ.  

 

 Καυσαέρια  

Αέρια απόβλητα επίσης δημιουργούνται από τα καυσαέρια κατά την λειτουργία του 

συγκροτήματος θραύσης κοσκίνισης των αδρανών στην μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και την 

κίνηση 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.  

Κατά συνέπεια δεν προτείνονται μέτρα πέρα αυτών που ισχύουν από την κείμενη 

νομοθεσία γι’ αυτού του είδους τα μηχανήματα και οχήματα.  
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2.4.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Υγρά απόβλητα δημιουργούνται και από την πλύση των μηχανημάτων και των 

οχημάτων (βαρέλες) τα οποία και οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης δύο χώρων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα που περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.  

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 προσωπικό, τα οποία και διατίθενται σε 

σηπτικό-απορροφητικό βόθρο.  

Υγρά απόβλητα είναι και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια των μηχανημάτων τα οποία 

και συλλέγονται σε βαρέλια και παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένο φορέα για την 

περαιτέρω διαχείρισή τους.  

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων πιθανών επιπτώσεων από 

υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία των μονάδων & των συνοδών έργων εφαρμόζονται τα 

εξής μέτρα: 

1. Η συντήρηση των μηχανημάτων που 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). 

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία όλων των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων περιορίζονται μόνο σε αυτά που δημιουργούνται από την χρήση των 
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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 στην παρακείμενη τάφρο. 

 

2.4.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα αναμενόμενα στερεά απόβλητα προκύπτουν κυρίως από τις δραστηριότητες του 

προσωπικού και γενικότερα των βοηθητικών εγκαταστάσεων.  Τα απορρίμματα αυτά 

συλλέγονται σε κάδους και εν συνεχεία συλλέγονται από το Δήμο Κάτω Ολύμπου και 

είναι του παρακάτω τύπου: 

 Αστικού τύπου (συλλογή από απορριμματοφόρα). 

 Απόβλητα συσκευασίας (χαρτί, ξύλο, γυαλί, πλαστικά κ.λπ.) συλλέγονται και 

προωθούνται για ανακύκλωση. 

 Άχρηστα ελαστικά οχημάτων (συλλογή σε αδειοδοτημένους μεταφορείς του 

συλλογικού συστήματος για περαιτέρω διαχείριση). 

 Απόβλητα λάσπης σκυροδέματος είναι το ίζημα από την πλύση των μηχανημάτων 

που παραμένει στη δεξαμενή καθίζησης και αναμειγνύονται με τα ανακυκλώσιμα 

υλικά (3Α κ.λπ.) και πωλούνται σε εργολήπτες δημοσίων έργων προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε έργα οδοποιίας κ.λπ. (π.χ. επιχώματα).  

 Στερεά απόβλητα από Α.Ε.Κ.Κ. 

 

2.5. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η θέση των εγκαταστάσεων για την λειτουργία των μονάδων έχει πολλά 

πλεονεκτήματα. Βρίσκεται πολύ κοντά στα Δημοτικά Διαμερίσματα Πυργετού, Αιγάνης, 

Ραψάνης, Κρανίας, Παλαιόπυργου, Ομολίου, καθώς και στους παραλιακούς οικισμούς των 
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Μεσαγγάλων, Νέων Πόρων, Πλαταμώνα, Στομίου που αναπτύσσεται οικοδομική 

δραστηριότητα.  

 Με την ολοκλήρωση της επένδυσης η περιοχή αποκτά μια σύγχρονη μονάδα 

παραγωγής σκυροδέματος που διαθέτει έτοιμο σκυρόδεμα σε χαμηλή τιμή λόγω της 

μικρής απόστασης μεταφοράς βοηθώντας την ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών της 

Π.Ε. Λάρισας και μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. για την κάλυψη των αναγκών της 

ευρύτερης περιοχής του Δ.Τεμπών. 

Τα κινητά μηχανήματα της μονάδας Α.Ε.Κ.Κ. είναι σύγχρονής τεχνολογίας και 

διαθέτουν συστήματα περιορισμού των ρύπων.  Σε ότι αφορά την εκπομπή της σκόνης 

που είναι η κύρια πηγή ρύπανσης αντιμετωπίζεται με σύστημα καταιονισμού ύδατος 

(μπεκ) ακριβώς πάνω στα σημεία παραγωγής της, ενώ  για τον περιβάλλοντα χώρο με 

διαβροχή των χώρων με υδροφόρα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται μετρήσεις της 

σκόνης. 

Σε ότι τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος βασική πηγή ρύπανσης είναι τα 

υγρά απόβλητα που δημιουργούνται κατά την πλύση των βαρελών, τα οποία και 

οδηγούνται σε δίχωρη δεξαμενή καθίζησης όπου από το μίγμα κατακάθονται τα βαριά 

στοιχεία ενώ το νερό που απομένει με αντλία επαναχρησιμοποιείται για την παρασκευή 

του μπετού. Το ίζημα εξάγεται από την δεξαμενή και χωρίς αποξήρανση αναμειγνύεται 

με άλλα υλικά που προκύπτουν από την ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ. (3Α κ.λπ.) 

 

2.6. ΟΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

Κατά την διαδικασία της μελέτης εξετάστηκαν και άλλοι χώροι προκειμένου να γίνει η 

εγκατάσταση των μονάδων αλλά επιλέχθηκε ως καλύτερη λύση η εγκατάσταση τους στην 

συγκεκριμένη θέση για τον λόγο ότι η επιχείρηση διαθέτει τον χώρο αυτό που είναι 

ιδιόκτητος και έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Βρίσκεται σχετικά μακριά από κατοικημένες περιοχές 
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 Βρίσκεται πολύ κοντά σε ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δίκτυο 

 Βρίσκεται σχεδόν στο μέσον από τα κέντρα κατανάλωσης (Πυργετός, Ραψάνη, 

Αιγάνη, Μεσσάγγαλα, Πλαταμώνας κ.λπ.). 

 Επιπλέον, η περιοχή της εγκατάστασης δεν παρουσιάζει κανένα οικολογικό, 

τουριστικό, αρχαιολογικό ή άλλο ενδιαφέρον και δεν αποτελεί τόπο παραμονής 

ενδημικών πτηνών. 

Εξετάστηκε επίσης η περίπτωση της μη υλοποίησης της επένδυσης αλλά από την 

ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι δεν θα ήταν προς όφελος της τοπικής 

κοινωνίας. Η κατασκευή των μονάδων εκτός του ότι μπορεί να δώσει φθηνότερα υλικά 

στην οικοδομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των τουριστικών περιοχών, 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που τα τελευταία 

χρόνια πλήττεται από την ανεργία.  

Τέλος στη επόμενη σελίδα επισυνάπτεται εποπτικός χάρτης. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η εταιρία αξιοποιεί τρία ιδιόκτητα τεμάχια για την ολοκληρωμένη δραστηριότητά της 

και συγκεκριμένα: 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.  

σε τεμάχιο εμβαδού 20.388,00m2. 

 Χώρος προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ., γεώτρηση,  

χώρος στάθμευσης οχημάτων και αποθήκη ανταλλακτικών σε τεμάχιο εμβαδού 

17.190,00m2 και 

 Χώρος βοηθητικών εγκαταστάσεων (γραφεία τύπου container, 

γεφυροπλάστιγγα, δεξαμενή και αντλία πετρελαίου κ.λπ.) σε τεμάχιο εμβαδού 

8.768,46m2. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια οι μονάδες και οι λοιποί χώροι 

βρίσκονται στη θέση «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ» Δ. Τεμπών Π.Ε. Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις. 

 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 

Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται αδρανή υλικά και τσιμέντο απαραίτητα για την 

παρασκευή έτοιμου σκυροδέματος. Τα αδρανή υλικά αποθηκεύονται σε τρία σιλό 

χωρητικότητας 5m3  το καθένα ενώ το τσιμέντο σε ένα σιλό 75 tn. 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 82,20KW, η μέγιστη δυναμικότητα της 

μονάδος υπολογίζεται σε 40m3/h.. 

Η μονάδα θα λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα, τέσσερις έως οκτώ ώρες 

λειτουργίας ανά ημέρα, σε μία πρωινή βάρδια (η λειτουργία της μονάδας εξαρτάται άμεσα 

από τη ζήτηση). 
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Στον αναγκαίο εξοπλισμό της μονάδας υπολογίζονται και δύο (2) φορτηγά 

αυτοκίνητα-βαρέλες των 10m3, αντλία σκυροδέματος (πρέσα) 24μ. καθώς επίσης και 

φορτωτής τύπου VOLVO 150C. 

Ta παραγόμενα προϊόντα ενδεικτικά αναφέρονται σκυρόδεμα τύπου C12/15, C16/20, 

C20/25 κ.λπ.  

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα της  εγκατάστασης είναι περίπου 40m3/ωρα 

έτοιμου σκυροδέματος, ενώ η μέση ημερήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 

200m3/ημέρα. 

Η συνολική ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 10.000m3 σκυροδέματος (είναι 

φανερό ότι η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος λειτουργεί ανάλογα με την ζήτηση). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο συνηθισμένη μορφή σκυροδέματος είναι C20/25 για την 

παρασκευή 1m3 σκυροδέματος χρησιμοποιούνται: 

 Άμμος 994 Kg 

 Χαλίκι 664 kg 

 Γαρμπίλι 199 kg 

 Τσιμέντο 300 kg 

 Νερό 190 kg 

Συνεπώς για την παρασκευή 10.000m3 σκυροδέματος θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση: 

 Άμμος 9.940 tn 

 Χαλίκι 6.640 tn 

 Γαρμπίλι 1.990 tn 

 Τσιμέντο 3.000 tn 

 Νερό 1.900 tn 
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 Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Πρόκειται για τον χώρο αποθήκευσης εισερχομένων προϊόντων τα οποία 

επεξεργάζονται στις κινητές μηχανολογικές εγκαταστάσεις τύπου FINTEC της εταιρίας. 

Τα παραπάνω υλικά αποθηκεύονται προσωρινά σε σωρούς ανάμικτων Α.Ε.Κ.Κ. στον ίδιο 

χώρο απόθεσης αδρανών υλικών για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών και 

έπειτα με διάφορες μεθόδους, γίνεται ο διαχωρισμός τους ανά είδος (περιγράφεται 

αναλυτικά σε παρακάτω κεφάλαιο). 

Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας είναι προϊόντα δομικών κατασκευών 

θρυμματισμένα και ταξινομημένα ανάλογα με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση, 

μεταφέρονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο γήπεδο των 17,190στρ. και διατίθενται 

προς πώληση. Τα υλικά αυτά αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 

μηνών. 

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα των κινητών μηχανημάτων τύπου FINTEC 

(σπαστήρας και κόσκινα με ταινίες) είναι περίπου 100tn/ώρα διαφόρων ανακυκλώσιμων 

υλικών, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 10.000tn. 

Η εγκατάσταση λειτουργεί σε ημερήσια βάρδια και οι ποσότητες που κατεργάζεται 

εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα εισερχομένων στην μονάδα υλικών. 

Μέχρι σήμερα η μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. έχει επεξεργαστεί περίπου 6.993tn υλικών  κυρίως 

υλικά αργιλοαμμώδη που πρόεκυψαν ως περίσσεια υλικών από την κατασκευή της 

ΠΑΘΕ, καθώς επίσης και 325tn υλικών γαιωδών και ημιβραχωδών. 

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί και κατά συνέπεια δεν 

έχει επεξεργαστεί άλλου είδους υλικά όπως π.χ. υλικά κατεδαφίσεως κ.λπ.  
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 Χώρος βοηθητικών εγκαταστάσεων 

Ο χώρος όπου βρίσκονται τα γραφεία (τύπου container) της εταιρίας καθώς και οι 

λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις της εταιρίας (αποθήκη, γεφυροπλάστιγγα, δεξαμενή 

και αντλία πετρελαίου κ.λπ.), απαραίτητες για τη λειτουργία των μονάδων. 

 

 

3.1.1. ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Το βασικό έργο υποδομής, το οποίο είναι ο δρόμος κυρίας εξωτερικής προσπέλασης, 

είναι ήδη διαμορφωμένο και εξασφαλίζεται από το δίκτυο δημοτικών και αγροτικών 

δρόμων της ευρύτερης περιοχής και του παράδρομου ΠΑΘΕ.  

Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω του παράδρομου Κάτω Ραψάνη-Αιγάνη. 

Από το σημείο αυτό ξεκινά αγροτικός χωματόδρομος μήκους 180μ. που φτάνει μέχρι την 

είσοδο του υπό μελέτη χώρου. Ο δρόμος αυτός διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση 

καθότι εξυπηρετεί τόσο την αγροτική δραστηριότητα όσο και τις εν λόγω μονάδες (βλέπε 

σχέδια). 
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3.1.2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  
ΙΣΧΥΣ         

(KW*) 

1 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ 1 5,50 

2 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 1 2,25 

3 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ 1 0,75 

4 
ΜΟΤΕΡ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
1 5,50 

5 ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΙΛΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (2Χ2,225) 2 4,45 

6 ΠΟΡΤΑ ΜΙΞΕΡ 1 0,75 

7 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΟΥ 1 4,00 

8 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 3,00 

9 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΙΞΕΡ 1 22,00 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΙΞΕΡ 1 22,00 

11 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΜΙΞΕΡ 
1 7,50 

12 ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΙΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 2,25 

13 ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΙΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΗΣ 1 2,25 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 82,20 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 82,20 KW 

Η μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος είναι εγκατεστημένη σε κινητό πλαίσιο 

και έχει μέγιστη δυναμικότητα 40m3/ώρα σκυροδέματος.  

Επίσης στον μηχανολογικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω οχήματα:  

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

2. Ένας  (1)  Φορτωτής VOLVO 150C  

που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της μονάδος. 
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 Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  ΙΣΧΥΣ 

(PS) 

1 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ FINTEC 1107 1 
355 

2 MHXANIKO KΟΣΚΙΝΟ FINTEC 542 1 
101 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
456 PS ή 

336 KW 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 336,00 kW 

 

3.1.3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς και της 

μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. απασχολείται το εξής κατά ειδικότητα προσωπικό: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

1 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
1 

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1 

3 

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

(ΒΑΡΕΛΕΣ) 

3 

4 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 1 

5 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
1 

6 ΕΡΓΑΤΗΣ 1 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8 
Πίνακας : Απασχολούμενο Προσωπικό Μονάδας  
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3.2. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

I. Φάση κατασκευής 

Όλα τα βασικά έργα υποδομής του υπό μελέτη χώρου έχουν κατασκευασθεί από 

δεκαετίας καθότι σε διπλανή ιδιόκτητη έκταση λειτουργούν τα γραφεία και ο χώρος 

απόθεσης υλικών καθώς και στάθμευσης των οχημάτων και μηχανημάτων της εταιρίας. 

Προκειμένου να λειτουργήσει η μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος έχουν 

λάβει  χώρα οι παρακάτω εργασίες: 

 Σκυροδέτηση για την κατασκευή βάσης έδρασης 

 Σκυροδέτηση για την κατασκευή βάσεων σιλό τσιμέντου 

 Σκυροδέτηση για την κατασκευή δεξαμενής καθίζησης  

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Ενώ προκειμένου να λειτουργήσει η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. έχουν γίνει οι 

παρακάτω εργασίες: 

 Σκυροδέτηση για την κατασκευή βάσης και τοποθέτηση κινητών μονάδων, 

σπαστηροτριβείου και κόσκινου με ταινίες. 

 Διαμόρφωση χώρου απόθεσης υλικών. 

 

Προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά οι παραπάνω δραστηριότητες, η εταιρία 

διαθέτει τις παρακάτω βοηθητικές εγκαταστάσεις: 

 Γραφεία τύπου container διαστάσεων 10Χ3μ. 

 Αποθήκη διαστάσεων 3Χ5μ. 

 Δεξαμενή πετρελαίου και αντλία πετρελαίου που αδειοδοτήθηκε με την 

υπ’αρίθμ:16621/26-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 
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 Γεώτρηση (υποβλήθηκε σύμφωνα με το υπ’αριθμ.6001/2019 Δ/νση 

Υδροοικονομίας και Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Λάρισας, αίτηση για την άδεια 

χρήσης νερού). 

 Γεφυροπλάστιγγα 

 Αποθήκη ανταλλακτικών 4Χ8μ. 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. 

Συνεπώς οι επεμβάσεις που έγιναν στους χώρους προκειμένου ώστε να λειτουργήσει 

η ολοκληρωμένη μονάδα ήταν ελάχιστες και έγιναν με τα μηχανήματα και το προσωπικό 

της εταιρίας. 

 

II. Φάση λειτουργίας 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου 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 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 
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(άμμο – χαλίκι - γαρμπίλι). Διαμέσου 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. 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 ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Κατά την είσοδό τους τα εισερχόμενα Α.Ε.Κ.Κ. ελέγχονται προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη άλλων αποβλήτων που δεν είναι αποδεκτά από τη μονάδα 

ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.. Τα παραπάνω απόβλητα αποθηκεύονται προσωρινά και για 

περίοδο μικρότερη των 30 ημερών από την παραλαβή τους, σε σωρούς ανάμικτων 

Α.Ε.Κ.Κ. και έπειτα με διάφορες μεθόδους (χειροδιαλογή ή με τη βοήθεια φορτωτή για 

ογκώδη υλικά), γίνεται ο διαχωρισμός τους ανά είδος (π.χ. ξύλα, τούβλα, καλώδια, χαρτί, 

πλαστικό, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, βράχοι, κλπ). 

 Κατόπιν ακολουθεί η ζύγισή τους σε γεφυροπλάστιγγα, και καταγράφονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50910/2727/10.02.2004 (ΦΕΚ 1909/Β’) 

«Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης», Άρθρ. 2, παρ.12, εδφ. β.  

Το προς επεξεργασία υλικά, αφού προηγηθεί θραύση των μεγάλων τεμαχίων με τη 

χρήση υδραυλικής σφύρας, για τη μείωση της διάστασής τους σε μεγέθη μικρότερα των 
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100cm, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της κινητής μονάδας που προβλέπεται να 

μεταφερθεί στο χώρο.  

Στη συνέχεια  τα προερχόμενα από ανακύκλωση αδρανή υλικά, αποθηκεύονται, για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, σε συγκεκριμένους σωρούς, στο 

όμορο γήπεδο εμβαδού 17.190m2 και αναμιγνύονται με άλλα υλικά λατομείου προκειμένου 

να διοχετευτούν στη αγορά.  

Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ και την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 για 

την μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. περιγράφονται ως εξής: 

  «17» Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα 

εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες).  

 

3.3. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΝΕΡΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

3.3.1. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος  

Οι πρώτες ύλες που  χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος είναι: 

Άµµος, Γαρμπίλι, Χαλίκι, Τσιμέντο και 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. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών για την 

παρασκευή σκυροδέματος ανά τύπο. 
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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 

 

Ta παραγόμενα προϊόντα ενδεικτικά αναφέρονται σκυρόδεμα τύπου C12/15, C16/20, 

C20/25 κ.λπ. Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα της  εγκατάστασης είναι περίπου 

40m3/ωρα έτοιμου σκυροδέματος, ενώ η μέση ημερήσια παραγωγή της μονάδας 

υπολογίζεται σε 200m3/ημέρα. 

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε ημερήσια τετράωρη έως οκτάωρη βάρδια και η 

συνολική ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 10.000m3 σκυροδέματος (είναι 

φανερό ότι η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος λειτουργεί ανάλογα με την ζήτηση). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο συνηθισμένη μορφή σκυροδέματος είναι C20/25 για την 

παρασκευή 1m3 σκυροδέματος χρησιμοποιούνται: 

 Άμμος 994 Kg 

 Χαλίκι 664 kg 

 Γαρμπίλι 199 kg 

 Τσιμέντο 300 kg 

 Νερό 190 kg 

Συνεπώς για την παρασκευή 10.000m3 σκυροδέματος θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση: 

 Άμμος 9.940 tn 

 Χαλίκι 6.640 tn 

 Γαρμπίλι 1.990 tn 

 Τσιμέντο 3.000 tn 

 Νερό 1.900 tn 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

40 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

  Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 


Όσον αφορά την μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., πρώτες ύλες θεωρούνται τα 

εισερχόμενα σε αυτήν Α.Ε.Κ.Κ. ενώ ως προϊόντα τα παραγόμενα κατόπιν επεξεργασίας-

ανακύκλωσης προϊόντα-υλικά. 

Τα εισερχόμενα υλικά στον χώρο της μονάδας είναι «Μη Επικίνδυνα Α.Ε.Κ.Κ.» όπως 

αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 

1312/24.08.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)» το οποίο είναι 

σύμφωνο με κεφ.17 του Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.).  

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. μπορεί να διαχειριστεί όλα τα είδη αποβλήτων του 

κεφ.17 του ΕΚΑ (Απόβλητα Από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις), εκτός από 

εκείνα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Τα απόβλητα υλικά που θα διαχειρίζεται η 

μονάδα ταξινομούνται ως εξής: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. 

17 01  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΟΥΒΛΑ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ  

17 01 01  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

17 01 02  ΤΟΥΒΛΑ  

17 01 03  ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ  

17 01 07  ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ  

17 02 ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

17 02 01  ΞΥΛΟ  

17 02 02  ΓΥΑΛΙ  

17 02 03  ΠΛΑΣΤΙΚΟ  

17 03 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ, 

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΣΑΣ 

17 03 02 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

17 04  ΜΕΤΑΛΛΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ) 

17 04 01  ΧΑΛΚΟΣ, ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  

17 04 02  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

17 04 03  ΜΟΛΥΒΔΟΣ  

17 04 04  ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  

17 04 05  ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ  

17 04 06  ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ  

17 04 07  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  

17 04 11 ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

17 05  

17 05 04  ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

17 05 06  ΜΠΑΖΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

17 05 08  ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

17 06  

17 06 04  ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ 

Η ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ  

17 08  ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ  

17 08 02  ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

17 09  ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

17 09 04  ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
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Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας είναι προϊόντα δομικών κατασκευών 

θρυμματισμένα και ταξινομημένα ανάλογα με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση, 

μεταφέρονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο γήπεδο των 17,190στρ. και διατίθενται 

προς πώληση. Τα υλικά αυτά αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 

μηνών. 

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα των κινητών μηχανημάτων τύπου FINTEC 

(σπαστήρας και κόσκινα με ταινίες) είναι περίπου 100tn/ώρα διαφόρων ανακυκλώσιμων 

υλικών, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 10.000tn. 

Η εγκατάσταση λειτουργεί σε ημερήσια βάρδια και οι ποσότητες που κατεργάζεται 

εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα εισερχομένων στην μονάδα υλικών. 

Μέχρι σήμερα η μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. έχει επεξεργαστεί περίπου 6.993tn υλικών  κυρίως 

υλικά αργιλοαμμώδη που πρόεκυψαν ως περίσσεια υλικών από την κατασκευή της 

ΠΑΘΕ, καθώς επίσης και 325tn υλικών γαιωδών και ημιβραχωδών. 

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί και κατά συνέπεια δεν 

έχει επεξεργαστεί άλλου είδους υλικά όπως π.χ. υλικά κατεδαφίσεως κ.λπ.  

 

3.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος καθώς και 

των αναγκών της μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., εξασφαλίζεται από γεώτρηση που 

βρίσκεται εντός του χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. 

της εταιρίας και για το οποίο έχει ζητηθεί με το υπ’αριθμ.6001/2019 Δ/νση 

Υδροοικονομίας και Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Λάρισας, αίτηση για την Άδεια χρήσης 

νερού. 

Οι απαιτήσεις σε νερό για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι για την παραγωγή 1m3 σκυροδέματος απαιτούνται από 200 lt/m3 
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νερού και υπολογίζοντας σε ετήσια βάση παραγωγή 10.000m3 σκυροδέματος θα 

απαιτηθούν περίπου στα 2.000m3 νερού ετησίως.  

Ενώ για τις ανάγκες διαβροχής των υλικών της μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., των 

δρόμων προσπέλασης, των υπαίθριων αποθηκών των αδρανών υλικών, των επιφανειών 

απόθεσης των υλικών για την καταστολή της σκόνης, υπολογίζεται να απαιτηθούν ακόμη 

4-5m3/ημέρα ανάλογα των καιρικών συνθηκών (ετήσια κατανάλωση: 2.000m3) και τέλος 

για τις ανάγκες του προσωπικού υπολογίζεται να απαιτηθούν 100m3/έτος. 

Συνεπώς η ετήσια κατανάλωση νερού σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της 

ολοκληρωμένης μονάδας ανέρχεται σε 5.000m3 νερού περίπου. 

 

3.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ 

Όλα τα μηχανήματα της μονάδας σκυροδέματος είναι ηλεκτροκίνητα, 

ηλεκτροδοτούμενα από το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης, με το οποίο είναι 

συνδεδεμένο ο εν λόγω χώρος. 

Για την λειτουργία της εγκατάστασης χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή ενέργειας η 

ηλεκτρική ενεργεία που παρέχεται από το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ. Η ετήσια 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίζεται περίπου σε 180.000 KWh (η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται άμεσα από τις ώρες λειτουργίας της 

μονάδας παραγωγής σκυροδέματος).  

Η συνολική ισχύς των μηχανολογικών εγκαταστάσεων παρασκευής ετοίμου 

σκυροδέματος ανέρχεται σε 82,20 KW.  

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

απόδοσης ηλεκτροκινητήρων 75%, η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ενέργειας για την 

κίνηση του συγκροτήματος υπολογίζεται σε:  

82,20 KW x 4 ώρες/μέρα x 0,8 = 263,04 KWh/μέρα περίπου.  
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Η συνολική ισχύς των κινητών στοιχείων της μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

ανέρχεται σε 336,00 KW. Πρόκειται για κινητά ερπιστριοφόρα ντιζελοκίνητα 

μηχανήματα τύπου FINTEC.   

Για τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα των οχημάτων-μηχανημάτων η εταιρία διαθέτει 

δεξαμενή πετρελαίου 20.000lt και αντλία πετρελαίου που αδειοδοτήθηκε με την 

υπ’αρίθμ:16621/26-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

 

3.3.4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιχείρηση θα εργάζονται κατά μέσο όρο οκτώ (8) 

άτομα, θα παράγονται τα εξής απόβλητα: 

 Απόβλητα οικιακού τύπου από το προσωπικό της επιχείρησης 

(0,5kg/ημέρα/εργαζόμενο) 

 Λύματα προσωπικού (0,22m3/ημέρα/εργαζόμενο) 

 Τα υπολείμματα σκυροδέματος από το άδειασμα των μπετονιέρων και την ιλύ 

που προκύπτει από τη δεξαμενή καθίζησης των νερών πλύσης.(0,3m3/βαρέλα) 

Ο υπολογισμός της ακριβής ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων εξαρτάται από 

την διάρκεια λειτουργίας των μονάδων, την παραγωγή, το εργατοτεχνικό προσωπικό 

κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω απόβλητα δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα 

τόσο στην αντιμετώπιση όσο και στην συλλογή και διάθεσή τους, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια. 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –  ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα από 

τη λειτουργία της. Αντιθέτως, λόγω της θέσης της επιχείρησης και της συνεχούς 

ζήτησης των προϊόντων που παράγει για την καλύτερη εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς, 

καθώς στην ευρύτερη περιοχή εκτελούνται δημόσια και ιδιωτικά έργα, κρίνεται σκόπιμη 

η λειτουργία της με ευκολότερη είσοδο στην τοπική αγορά.  

Η λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. συνεισφέρει στην συλλογή 

απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις και ακολούθως τα ανακυκλώνει 

και παράγει χρήσιμα δομικά υλικά, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα της 

παράνομης και ανεξέλεγκτης απόρριψης τέτοιων αποβλήτων. 

 

4.1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ. 

Αναμένονται σημαντικά θετικές επιπτώσεις από τη  λειτουργία των μονάδων αφού 

αυτές συνεισφέρουν στην τροφοδότηση με οικοδομικά υλικά και στην ανακύκλωση των 

Α.Ε.Κ.Κ. στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών, προσφέρουν θέσεις εργασίας και 

τονώνουν την τοπική και εθνική οικονομία και δεν προϋποθέτουν ανεπανόρθωτη ή 

ανεξέλεγκτη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

4.1.3. ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Η ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Από τη λειτουργία των μονάδων δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, το οποίο 

συνεπάγεται συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού του Δήμου, καθώς και αύξηση των 

εσόδων σε εθνικό επίπεδο. 
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Επιπλέον, οικονομικά δημιουργείται μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που θα 

αναβαθμίσει την περιοχή του Δήμου Τεμπών και περιβαλλοντολογικά περιορίζει την 

ρύπανση από την μεταφορά σκυροδέματος από μονάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

απόσταση.  

Παράλληλα όπως προαναφέρθηκε, συνεισφέρει στην συλλογή απόβλητων από 

εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις και ακολούθως τα ανακυκλώνει ενώ παράλληλα 

εξοικονομούνται μετά την επεξεργασία και ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων χρήσιμα 

δομικά και άλλα υλικά. 

  

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όπως προαναφέρθηκε η εταιρία είναι τοπική τεχνική εταιρία, με ιδιοκτήτες που 

διαμένουν στο Δ.Δ. Πυργετού, που λειτουργεί αρκετά χρόνια στην περιοχή  και οι εν 

λόγω δραστηριότητες έρχονται να προστεθούν στις άλλες συναφείς δραστηριότητες της 

εταιρίας που είναι χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, ιδιωτικά έργα κ.λπ.  

 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.3.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο προϋπολογισμός  για την λειτουργία των μονάδων και βοηθητικών εγκαταστάσεων 

υπολογίζεται σε: 

Αξία μηχανημάτων 600.000€ 

Αξία εγκαταστάσεων 80.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 680.000€ 
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4.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης της λειτουργίας των μονάδων, αυτή γίνεται με 

ίδια κεφάλαια, χωρίς επιχορηγήσεις ή συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ταμεία ή 

εθνικούς πόρους.  

 

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος μπορεί να τροφοδοτήσει όλα τα δημόσια και 

ιδιωτικά έργα που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. 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. 

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. συνιστά ολοκληρωμένη διαχείριση υλικών από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Μέσω των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, 

προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας τέτοιων 

αποβλήτων, τα υλικά αυτά μπορούν επιστρέψουν στην κατανάλωση. 

 Παράλληλα, οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν προϋποθέτουν σοβαρή ή 

ανεπανόρθωτη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν άλλες βιομηχανικές μονάδες του ίδιου ή άλλου 

χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει περίπτωση συσσώρευσης 

περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. 
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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 

Η θέση των μονάδων βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  

και σε απόσταση 1.000μ. δεν υπάρχουν κτίσματα, κατοικίες κ.λπ. έτσι ώστε να 

δημιουργούνται προβλήματα από τη λειτουργία τους. 

Ο πλησιέστερος οικισμός στο υπό μελέτη έργο είναι ο οικισμός Πυργετός, του Δήμου 

Τεμπών, από του οποίου τα θεσμοθετημένα όρια απέχει πάνω από 2.000 μέτρα. Τα όρια 

του Πυργετού θεσμοθετήθηκαν με την αριθμ. 5052/1985 Απόφαση Νομάρχη Λάρισας 

(ΦΕΚ 817/Δ/31-12-1985) και η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του 

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου (ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/30-01-2012). 

 

5.1.2. ΌΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό 

Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (βλέπε Σχέδιο). Οι πλησιέστερες 

προστατευόμενες περιοχές είναι: 

 GR1420015 (SPA) Δέλτα Πηνειού: απόσταση 600 μέτρα 

 GR1420008 (SPA) Κάτω Όλυμπος – Όρος Γκονταμάνι – Κοιλάδα Ροδιάς: 

απόσταση 2.000 μέτρα 

 GR1420001 (SCI) Κάτω Όλυμπος – Καλλιπεύκη: απόσταση 2.300 μέτρα. 
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5.1.3. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται εντός δασικής ή αναδασωτέας έκτασης. Ο χώρος 

ανήκει ιδιοκτησιακά στην εταιρία και πρόκειται για γεωργική έκταση.(βλέπε σχέδιο). 

 

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.. 

Οι πιο κοντινές εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστάσεις αθλητισμού, 

εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας και πολιτιστικών λειτουργιών) χωροθετούνται στον 

Πυργετό, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε απέχει πάνω από 2.000 μέτρα. 

Όσον αφορά στα έργα υποδομής, σε απόσταση 200 μέτρων από την είσοδο της 

μονάδας περνά η ΠΑΘΕ και η παράπλευρη οδός αυτής. 

 

5.1.5. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, 

οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο. 

 

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5.2.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)  

Το ΓΠΧΣΑΑ θεσμοθετήθηκε το 2008 (ΦΕΚ 128/Α/03-07-2008) με σκοπό τον 

προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και 
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την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Όσον αφορά στη 

συμβατότητα του μελετώμενου έργου με το ΓΠΧΣΑΑ προβλέπεται η δημιουργία 

μεταποιητικών μονάδων κυρίως τοπικών προϊόντων.  

 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) Θεσσαλίας 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας) (ΦΕΚ 269/Α.Α.Π./15-11-2018) 

αποτελεί εξειδίκευση των κατευθύνσεων του ΓΠΧΣΑΑ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Στο ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας τίθενται στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να εξειδικευτούν στα 

κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. 

Ο Πυργετός, ο πλησιέστερος στο έργο οικισμός, σύμφωνα πάντα με το ισχύον 

ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, αποτελεί οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου και μαζί με τους Γόννους 

αποτελούν δίπολο ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας η περιοχή του μελετώμενου έργου ανήκει στο 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα GR0800120 Ολύμπου – Όσσας της Υδρολογικής Λεκάνης 

Πηνειού.  

 

5.2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Όπως προαναφέρθηκε η περιοχή μελέτης βρίσκεται υπό το καθεστώς του Σχεδίου 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας 

(πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών (ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/30-01-2012). 

Το ΣΧΟΟΑΠ ρυθμίζει την εντός και την εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής 

Ενότητας και παρέχει το πλαίσιο για την χωρική της οργάνωση. Εναρμονίζεται με τα 

εγκεκριμένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας και της Περιφέρειας 
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Θεσσαλίας και των τυχών χωροταξικών κατευθύνσεων νομού, και τα εξειδικεύει στο 

επίπεδο της Δημοτικής Ενότητας. 

Το ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί το στρατηγικό επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού, που στόχο 

έχει αφενός να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των οικισμών της 

Δημοτικής Ενότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες 

και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα 

σχέδια (εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό), και αφετέρου θα καθορίσει 

Περιοχές Προστασίας, Περιοχές Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, 

Οικιστικές Περιοχές κ.ά. 

Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου, επιτρέπονται οι παρακάτω 

χρήσεις: 

 Κατοικία  

 Γεωργικές Αποθήκες 

 Μεταποιητικές Μονάδες χαμηλής όχλησης εφόσον συνδέονται με την επιτόπια 

παραγωγή 

 Εγκαταστάσεις σταβλισμού πλην χοιροτροφίας 

 Δεξαμενές 

 Θερμοκήπια 

 Αντλητικές Εγκαταστάσεις 

 Υδατοδεξαμενές 

 Φρέατα 

 Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής − κτίρια κοινής ωφέλειας 

 Νεκροταφεία 

 Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ενέργειας 

 Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

 Πρατήρια καυσίμων 
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 Οι ως άνω ειδικές χρήσεις είναι επιτρεπτές για τα μη δασικά γήπεδα τα οποία 

τυχόν υπάρχουν. 

 Προϋφιστάμενες ειδικές χρήσεις της ημερομηνίας της παρούσας Απόφασης στην 

ως άνω Ζώνη οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής να ιδρύονται από τις διατάξεις 

της παρούσας Απόφασης διατηρούνται στο πλαίσιο των διατάξεων από τις οποίες 

ιδρύθηκαν ή δομήθηκαν». 

 

Η λειτουργία της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς και της μονάδας 

ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ., κατατάσσεται στις επιτρεπόμενες χρήσεις «Μεταποιητικές 

Μονάδες χαμηλής όχλησης εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή», οπότε το 

μελετώμενο έργο είναι συμβατό με το ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου. 

 

5.2.3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων της υπό μελέτη δραστηριότητας δεν 

έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζει το Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08). 

(ΦΕΚ2685Β/2018). Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Πυργετού, Δ.Ε. 

Κάτω Ολύμπου, Δ.Τεμπών και εκτός των ορίων των ζωνών κινδύνου πλημμύρας 

σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο (βλέπε Σχέδιο 10) και δεν αναμένεται να υπάρξει 

καμία σημαντική επίπτωση από τη λειτουργία των μονάδων.  

Κατά συνέπεια δεν απαιτείται κάποιο εδικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων. 
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5.2.4. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή του μελετώμενου έργου, έχει θεσμοθετηθεί με του 

ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου Βιοτεχνική Ζώνη. Η συγκεκριμένη 

ζώνη έχει έκταση περίπου 20 στρέμματα και χωροθετείται παραπλεύρως της Εθνικής 

Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, πλησίον του οικισμού της Περαταριάς. 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 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 

(επιβραδυντής τύπου CHRYSO PLAST GR160 0,6-0,8m3, εφόσον χρειάζεται 

λόγω απόστασης) αναμιγνύονται 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 

 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

56 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

 

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 

Ta παραγόμενα προϊόντα ενδεικτικά αναφέρονται σκυρόδεμα τύπου C12/15, C16/20, 

C20/25 κ.λπ.  

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα της  εγκατάστασης είναι περίπου 40m3/ωρα 

έτοιμου σκυροδέματος, ενώ η μέση ημερήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 

200m3/ημέρα. 

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε ημερήσια τετράωρη έως οκτάωρη βάρδια και η 

συνολική ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 10.000m3 σκυροδέματος (είναι 

φανερό ότι η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος λειτουργεί ανάλογα με την ζήτηση). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο συνηθισμένη μορφή σκυροδέματος είναι C20/25 για την 

παρασκευή 1m3 σκυροδέματος χρησιμοποιούνται: 

 Άμμος 994 Kg 

 Χαλίκι 664 kg 

 Γαρμπίλι 199 kg 

 Τσιμέντο 300 kg 
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 Νερό 190 kg 

Συνεπώς για την παρασκευή 10.000m3 σκυροδέματος θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση: 

 Άμμος 9.940 tn 

 Χαλίκι 6.640 tn 

 Γαρμπίλι 1.990 tn 

 Τσιμέντο 3.000 tn 

 Νερό 1.900 tn 

Ανάλογα με την απόσταση μεταφοράς του σκυροδέματος εφόσον απαιτείται 

χρησιμοποιείται επιβραδυντής τύπου CHRYSO PLAST GR160 ως χημικό πρόσθετο για 

την μη γρήγορη πήξη του σκυροδέματος. Η αναλογία είναι 0,6-0,8% ανά m3. 

 

 Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Αντικείμενο της μονάδας είναι η επεξεργασία και η διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. ώστε να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.  

Τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις που δέχεται η μονάδα ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι του αρθρ.17 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 

Οι κωδικοί αποβλήτων που διαχειρίζεται η μονάδα και οι εργασίες «αξιοποίησης» 

που θα εκτελούνται, κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τον ΕΚΑ και την Κ.Υ.Α. 

50910/2727/2003, παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ Α.Ε.Κ.Κ. 

17 01  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΟΥΒΛΑ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ  

17 01 01  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

17 01 02  ΤΟΥΒΛΑ  

17 01 03  ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ  

17 01 07  ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

17 02 ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

17 02 01  ΞΥΛΟ  

17 02 02  ΓΥΑΛΙ  

17 02 03  ΠΛΑΣΤΙΚΟ  

17 03 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ, ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΣΑΣ 

17 03 02 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 17 03 01 

17 04  ΜΕΤΑΛΛΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ) 

17 04 01  ΧΑΛΚΟΣ, ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ  

17 04 02  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

17 04 03  ΜΟΛΥΒΔΟΣ  

17 04 04  ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  

17 04 05  ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ  

17 04 06  ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ  

17 04 07  ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  

17 04 11 ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 17 04 10 

17 05  

17 05 04  ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ  

17 05 06  ΜΠΑΖΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ  

17 05 08  ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ  

17 06  

17 06 04  ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Η 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ  

17 08  ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ  

17 08 02  ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

17 09  ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  

17 09 04  ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 17 09 01, 17 09 

02, ΚΑΙ  17 09 03  

Η εν λόγω μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στάδια 

διαχείρισης και επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. (παραλαβή, έλεγχο και ζύγιση των εισερχόμενων 

υλικών, εκφόρτωση και πρώτη ταξινόμηση διαχωρισμός θραύση, διαρθρωτική διαβάθμιση 

και ταξινόμηση υλικών, και αποθήκευση των ανακυκλωμένων υλικών). 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

59 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

Η σύνθεση των Α.Ε.Κ.Κ. που θα δέχεται η μονάδα κατηγοριοποιείται ως εξής: 

 1. Αδρανή (τούβλα, τσιμέντα κ.λπ.)  

2. Ξύλο  

 3. Μέταλλο  

 4. Χαρτί, Πλαστικό, και 

 5. Λοιπά απορρίμματα  

 

 Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας καθώς και διάγραμμα ροής της 

μονάδας: 

 Είσοδος αποβλήτων   

Κατά την άφιξη του οχήματος στην μονάδα Α.Ε.Κ.Κ, γίνεται έλεγχος από το προσωπικό 

της εταιρίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εντός των αποβλήτων υπάρχουν επικίνδυνα ή μη 

αποδεκτά απόβλητα από τη μονάδα.  Κατόπιν ζυγίζονται και καταγράφονται όλα τα στοιχεία 

και χαρακτηριστικά τους όπως βάρος, είδος υλικού, προέλευση, πηγή των Α.Ε.Κ.Κ. 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/10.02.2004 (ΦΕΚ 1909/Β’). 

 Αποθήκευση και διαλογή αποβλήτων   

Τα εισερχόμενα Α.Ε.Κ.Κ., αφού ζυγιστούν στην γεφυροπλάστιγγα της εταιρίας και 

καταγραφούν, εκφορτώνονται στο μέρος εκφόρτωσης εισερχόμενων Α.Ε.Κ.Κ, και 

αποθηκεύονται σε σωρούς ανάμεικτων Α.Ε.Κ.Κ. εφόσον υπάρχουν διαφορετικά είδη 

απόβλητων και χρειάζονται διαχωρισμό ανά είδος. Στις περιπτώσεις που είναι 

διαχωρισμένα τα απόβλητα τότε αποθηκεύονται προσωρινά σε διαφορετικούς σωρούς και 

όχι με τις σωρούς των ανάμεικτων Α.Ε.Κ.Κ.. 

Ακολουθεί η διαλογή και ο διαχωρισμός ανά είδος των υλικών με διάφορες μεθόδους, 

είτε με χειροδιαλογή είτε με τη βοήθεια φορτωτή. Για τη μείωση του μεγέθους ογκωδών 

τεμαχίων χρησιμοποιείται υδραυλική σφύρα εφόσον χρειασθεί. 
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 Επεξεργασία υλικών 

Τα αδρανή υλικά (κομμάτια μπετόν, πέτρες, τούβλα, κ.λπ.) που προκύπτουν από τη 

χειροδιαλογή, καθώς και τα υπόλοιπα εισερχόμενα Α.Ε.Κ.Κ., που είναι αποδεκτά από τον 

αρχικό έλεγχο και δεν απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, μεταφέρονται στο χώρο 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης της μονάδας (σκυροθραυστική μονάδα), για τη θραύση 

και την ταξινόμηση τους. Η τροφοδότηση τους  στον θραυστήρα γίνεται με τσάπα της 

εταιρίας. Ο εξοπλισμός αποτελείται από δονητικό τροφοδότη, θραυστήρα 

περιστρεφόμενου ρότορα, δονούμενο κόσκινο τριών βαθμίδων και μεταφορικές ταινίες 

για την διακίνηση των υλικών. Θα παράγονται τρία κλάσματα αδρανών υλικών μεγέθους 

0-28mm, 28-32mm και μεγαλύτερα των 32mm. 

Στη συνέχεια  τα προερχόμενα από ανακύκλωση αδρανή υλικά, αποθηκεύονται στον 

χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ. σε συγκεκριμένους 

σωρούς και αναμιγνύονται με άλλα υλικά λατομείου προκειμένου να διοχετευτούν στη 

αγορά. 
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Διάγραμμα ροής Μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

 

 

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 
Α.Ε.Κ.Κ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Ε.Κ.Κ. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ 

ΣΩΡΟΥΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗ) 

ΞΥΛΟ 

ΓΥΑΛΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΘΡΑΥΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ 

(ΜΑΓΝΗΤΗΣ) 

ΚΟΣΚΙΝΟ 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
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Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας είναι προϊόντα δομικών κατασκευών 

θρυμματισμένα και ταξινομημένα ανάλογα με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση, 

μεταφέρονται και αποθηκεύονται προσωρινά στο γήπεδο των 17,190στρ. και διατίθενται 

προς πώληση. Τα υλικά αυτά αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 

μηνών. 

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα των κινητών μηχανημάτων τύπου FINTEC 

(σπαστήρας και κόσκινα με ταινίες) είναι περίπου 100tn/ώρα διαφόρων ανακυκλώσιμων 

υλικών, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 10.000tn. 

Η εγκατάσταση λειτουργεί σε ημερήσια βάρδια και οι ποσότητες που κατεργάζεται 

εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα εισερχομένων στην μονάδα υλικών. 

Μέχρι σήμερα η μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. έχει επεξεργαστεί περίπου 6.993tn υλικών  κυρίως 

υλικά αργιλοαμμώδη που πρόεκυψαν ως περίσσεια υλικών από την κατασκευή της 

ΠΑΘΕ, καθώς επίσης και 325tn υλικών γαιωδών και ημιβραχωδών. 

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί και κατά συνέπεια δεν 

έχει επεξεργαστεί άλλου είδους υλικά όπως π.χ. υλικά κατεδαφίσεως κ.λπ.  

 

6.1.1. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Ως παραγόμενα προϊόντα ενδεικτικά αναφέρονται σκυρόδεμα τύπου C12/15, C16/20, 

C20/25 κ.λπ.  

 

 Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας είναι προϊόντα δομικών κατασκευών 

θρυμματισμένα και ταξινομημένα ανάλογα με την κοκκομετρική τους διαβάθμιση. 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια υλικά που δεν επιδέχονται 

επεξεργασία ανακύκλωσης π.χ. χώμα αργιλικής φύσης, ξύσματα ασφάλτου, τα οποία 

αποθηκεύονται προσωρινά και πωλούνται αυτούσια στο εμπόριο.  

 

6.1.2. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος     

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα της  εγκατάστασης είναι περίπου 40m3/ωρα 

έτοιμου σκυροδέματος, ενώ η μέση ημερήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 

200m3/ημέρα. 

Η εγκατάσταση λειτουργεί σε ημερήσια τετράωρη έως οκτάωρη βάρδια και η συνολική 

ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 10.000m3 σκυροδέματος (είναι φανερό ότι η 

μονάδα παραγωγής σκυροδέματος λειτουργεί ανάλογα με την ζήτηση). 

 

 Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.     

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα των κινητών μηχανημάτων τύπου FINTEC 

(σπαστήρας και κόσκινα με ταινίες) είναι περίπου 100tn/ώρα διαφόρων ανακυκλώσιμων 

υλικών, ενώ η μέση ετήσια παραγωγή της μονάδας υπολογίζεται σε 10.000tn. 

Η εγκατάσταση λειτουργεί σε ημερήσια βάρδια και οι ποσότητες που κατεργάζεται 

εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα εισερχομένων στην μονάδα υλικών. 
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6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ / ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ / 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

6.2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  
ΙΣΧΥΣ         

(KW*) 

1 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ 1 5,50 

2 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 1 2,25 

3 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ 1 0,75 

4 
ΜΟΤΕΡ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
1 5,50 

5 ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΙΛΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (2Χ2,225) 2 4,45 

6 ΠΟΡΤΑ ΜΙΞΕΡ 1 0,75 

7 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΟΥ 1 4,00 

8 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 3,00 

9 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΙΞΕΡ 1 22,00 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΙΞΕΡ 1 22,00 

11 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΜΙΞΕΡ 
1 7,50 

12 ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΙΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 2,25 

13 ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΙΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΗΣ 1 2,25 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 82,20 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 82,20 KW 
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6.2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας είναι ερπιστριοφόρα κινητά 

μηχανήματα που ανήκουν στην εταιρία και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα για τις ανάγκες της μονάδος Α.Ε.Κ.Κ. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 

μετακινούνται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας. Αναλυτικά 

έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ (PS) 

1 
ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ  KΟΣΚΙΝΟ  

FINTEC 542 

15,00 Χ3,00 Χ 3,35m 

ΒΑΡΟΣ: 28,7tn 
101 

2 
ΚΙΝΗΤΟ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ  

 FINTEC 1107  

14,50 X 2,80 X 3,40m  

ΒΑΡΟΣ: 42tn 
355 

ΣΥΝΟΛΟ 
456 (PS) ή  

336 (KW) 

 

 

6.2.3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για την εύρυθμη λειτουργία των συνολικών δραστηριοτήτων της εταιρίας στους τρείς 

χώρους όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα έχουν κατασκευαστεί: 

 Γραφεία τύπου container διαστάσεων 10Χ3μ. 

 Αποθήκη διαστάσεων 3Χ5μ. 

 Δεξαμενή πετρελαίου και αντλία πετρελαίου που αδειοδοτήθηκε με την 

υπ’αρίθμ:16621/26-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

 Γεφυροπλάστιγγα 

 Αποθήκη ανταλλακτικών 4Χ8μ. 
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 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου  

 Γεώτρηση (υποβλήθηκε σύμφωνα με το υπ’αριθμ.6001/2019 Δ/νση 

Υδροοικονομίας και Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Λάρισας, αίτηση για την άδεια 

χρήσης νερού).  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης είναι τα παρακάτω: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Είδος Υδροληψίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 

Συντεταγμένες Χ:382899    Υ:4418683 

Εκμεταλλεύσιμη Παροχή 20κ.μ. 

Βάθος διάτρησης/σωλήνωσης 25μ 

Εξωτερική Διάμετρος Διάτρησης /Σωλήνωσης 3in 

Στάθμη ηρεμίας 5μ. 

Ιπποδύναμη αντλίας 15Hp 

Πάχος σωλήνων 5mm 

Βάθος πιεζόμετρου 30m 

Διάμετρος πιεζόμετρου 1in 

Διάμετρος χαλικόφιλτρου 5-10mm 

 

6.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

6.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Για την λειτουργία των μονάδων υπάρχει κτίριο διοίκησης-γραφείων διαστάσεων 

3Χ10 τύπου container, που περιλαμβάνει δύο χώρους γραφείων και τουαλέτα. Ο χώρος 

περιμετρικά είναι περιφραγμένος με σταθερή περίφραξη και πόρτα εισόδου. Για τις 

ανάγκες πλύσης των βαρελών έχει κατασκευαστεί δεξαμενή καθίζησης δύο χώρων 
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διαστάσεων 4,00Χ11,00Χ1,80μ. και έχει εγκατασταθεί παραπλεύρως του συγκροτήματος 

παραγωγής σκυροδέματος (βλέπε Σχέδιο). 

Σημειώνεται ότι για όλα τα κτίσματα-εγκαταστάσεις υπάρχουν βεβαιώσεις 

τακτοποίησης στο Υπ.Περιβάλλοντος αντίγραφα των οποίων  επισυνάπτονται. 

Όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό διάγραμμα, στο χώρο γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων υπάρχει υπόγεια δεξαμενή καυσίμων, χωρητικότητας 20.000lt, και 

αντλία καυσίμων για την οποία έχει εγκριθεί η υπ’αρίθμ:16621/26-06-2019 (χορήγηση 

άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης) απόφαση της Δ/νσης 

μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

Επιπλέον οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις καυσίμων διαθέτουν Πιστοποιητικό 

Πυροπροστασίας (Αρ.πρωτ.:7219Φ.701.10/Η’263 – ΔΙ.ΠΥ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 

 

6.3.2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η μονάδα βρίσκεται σε απόσταση 180 μέτρων του κύριου οδικού άξονα της χώρας, 

της ΠΑΘΕ. Στον παράπλευρο της ΠΑΘΕ δρόμο η πρόσβαση στη μονάδα διασταυρώνεται 

με αγροτικό χωματόδρομο πλάτους περίπου 6 μέτρα. 

Όλη η δραστηριότητα 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. 
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6.3.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3 της 

παρούσας μελέτης. 

6.3.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Όπως φαίνεται και στη συνημμένη τοπογραφική αποτύπωση κλίμακα 1:1.000 εντός 

του γηπέδου εμβαδού 20.388m2 χωροθετείται η μονάδα παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος που καταλαμβάνει έκταση περίπου  4 στρεμμάτων μαζί με το χώρο 

φόρτωσης των υλικών και την δεξαμενή καθίζησης δύο χώρων διαστάσεων 

4,00Χ11,00Χ1,80μ. ενώ η μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. καταλαμβάνει έκταση περίπου 5 στρεμμάτων 

μαζί με το χώρο απόθεσης εισερχομένων υλικών, εντός του ιδίου γηπέδου.  

Εντός του γηπέδου των  17,190 στρεμμάτων ο χώρος προσωρινής απόθεσης των 

υλικών που προκύπτουν από την μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. καταλαμβάνει έκταση περίπου 11 

στρεμμάτων ενώ στο ίδιο χώρο χωροθετείται και αποθήκη ανταλλακτικών 4Χ8μ., χώρος 

στάθμευσης οχημάτων 2 στρεμμάτων και οικίσκος πομόνας-αντλιοστασίου 2Χ2μ. 

Οι υπόλοιπες βοηθητικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται στο τρίτο γήπεδο εμβαδού 

8,768 στρεμμάτων και είναι: 

 Γραφεία τύπου container διαστάσεων 10Χ3μ. 

 Αποθήκη διαστάσεων 3Χ5μ. 

 Δεξαμενή πετρελαίου και αντλία πετρελαίου 5Χ8μ. 

 Γεφυροπλάστιγγα 2,5Χ14μ. 
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6.4. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ 

Κατά την φάση της λειτουργίας του έργου δεν παράγονται αέρια-υγρά-στερεά 

απόβλητα ή άλλης μορφής λύματα επιβλαβή για το περιβάλλον.  

Για την μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος υπολογίζοντας συνολική ετήσια 

παραγωγή 10.000m3 σκυροδέματος, θα απαιτηθούν 20.000tn αδρανών υλικών (άμμος, 

χαλίκι, γαρμπίλι), 3.000tn τσιμέντου και 2tn νερού. Η μονάδα είναι ηλεκτροκίνητη και η 

συνολική ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλωθεί υπολογίζεται σε 15.000 Kwh ετησίως.   

Για δε την μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. υπολογίζοντας μέση ετήσια επεξεργασία 10.000tn 

εισερχόμενων υλικών υπολογίζονται να καταναλωθούν 12.000lt πετρελαίου.  

 

6.4.1.1. Αέρια απόβλητα 

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 

και του τσιμέντου, καθώς επίσης και τις εκπομπές καυσαερίων των μηχανημάτων και 

των φορτηγών μεταφοράς των υλικών τα οποία όμως είναι αμελητέα. 

 

6.4.1.2. Υγρά απόβλητα 

Τόσο κατά τη φάση παρασκευής σκυροδέματος δεν παράγονται υγρά απόβλητα. Ίσως 

μπορούμε να θεωρήσουμε ως τα μόνα παραγόμενα υγρά απόβλητα τη χρήση νερού κατά 

τις εργασίες διαβροχής των δρόμων 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.  
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Υγρά απόβλητα επίσης δημιουργούνται κατά την πλύση των βαρελών και 

συγκεκριμένα των κάδων των αναμικτήρων κατά την επιστροφή των βαρελών μετά τη 

χρήση τους και πριν από την επόμενη χρήση. Είναι ποσότητες χρησιμοποιούμενου 

μίγματος νερού, τσιμέντου και άμμου, που δημιουργείται κατά το πλύσιμο, το οποίο 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την ύπαρξη δεξαμενής καθίζησης. Συγκεκριμένα τα 

απόβλητα από το πλύσιμο του αναμικτήρα (βαρελών) κ.λπ., που περιέχουν σκυρόδεμα, 

ιλύ, άμμο οδηγούνται σε διθάλαμη δεξαμενή καθίζησης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για το 

πλύσιμο των μηχανημάτων απαιτείται περίπου 0,7m3 νερού για την πλύση κάθε βαρέλας 

το οποίο συμπαρασύρει μαζί του και διάφορα υλικά όπως εναπομείναν σκυρόδεμα κ.λπ.  

Στον πρώτο θάλαμο της δεξαμενής τα βαριά στοιχεία του μίγματος κατακάθονται ως 

ίζημα και με τη βοήθεια τσάπας απομακρύνεται και αναμιγνύεται με άλλα υλικά της 

ανακύκλωσης όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επιχώσεων τεχνικών έργων 

κ.λπ..  

Στο δεύτερο θάλαμο οδηγείται νερό και αραιότερο μίγμα το οποίο κατακάθεται και το 

υπερχειλίζων καθαρό νερό είτε χρησιμοποιείται με αντλία στο γέμισμα της υδροφόρας 

για την κατάβρεξη των οδών πρόσβασης, είτε οδηγείται με αντλία  στην δεξαμενή νερού 

και επαναχρησιμοποιείται. Υπολογίζεται συνολικά ότι θα απαιτηθούν 1.000m3 νερού για 

τις παραπάνω εργασίες. 

Επίσης, υγρά απόβλητα προκύπτουν από την αντικατάσταση λαδιών των οχημάτων 

και μηχανημάτων η διαχείριση των οποίων γίνεται από εξουσιοδοτημένο φορέα που 

παραλαμβάνει τα καμένα ορυκτέλαια και τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Αναλυτικά δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
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Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 
Είδος αποβλήτου Διαχείριση 

Φορέας 

Διαχείρισης 
Ποσότητα 

13 02 06 

Απόβλητα 

λιπαντικών 

ελαίων (Α.Λ.Ε.) 

από συντήρηση 

Η/Μ εξοπλισμού 

Προσωρινή αποθήκευση σε 

βαρέλια  και διάθεση σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη Α.Λ.Ε., 

σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 

(ΦΕΚ64/Α/2-3-2004). 

ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΟΛΟΣ 

(Σύμβαση 

συνεργασίας 

αποκομιδής ΑΛΕ) 

 

1 tn/έτος 

 

6.4.1.3. Στερεά απόβλητα 

Όπως προαναφέρθηκε από την λειτουργία των μονάδων δεν προκύπτουν στερεά 

απόβλητα. Τα μόνα ίσως απόβλητα είναι τα απορρίμματα που παράγονται από το 

εργατικό προσωπικό που είναι σε πολύ μικρές ποσότητες. Τα απορρίμματα αυτά 

συλλέγονται σε κάδους του Δ.Δ. Πυργετού και αδειάζονται από τα απορριμματοφόρα 

του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 
Είδος αποβλήτου Διαχείριση 

Φορέας 

Διαχείρισης 
Ποσότητα 

20 01 01  ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ  Συλλογή σε κάδους  Δήμος 100kg 

20 01 02  ΓΥΑΛΙΑ  Συλλογή σε κάδους Δήμος 20kg 

20 01 39  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Συλλογή σε κάδους Δήμος 30kg 

20 01 08  ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 

ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ  

Συλλογή σε κάδους 

Δήμος 

100kg 

 

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

μονάδων. 
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6.4.2. ΘΟΡΥΒΟΣ 

Από την λειτουργία των μονάδων δεν πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο του 

θορύβου καθότι κινείται μικρός αριθμός πετρελαιοκίνητων μηχανημάτων σύγχρονης 

τεχνολογίας. Συνεπώς, δεν αναμένεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου από την 

κείμενη νομοθεσία (65dBA). Άλλωστε η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας των 

μονάδων είναι πολύ μακριά από οικισμούς κατοικίες κ.λπ. 

 

6.5. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

6.5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ – ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η παύση λειτουργίας των μονάδων θα επέλθει με τη λήξη των σχετικών 

αδειοδοτήσεων και με την προϋπόθεση ότι η εταιρία δεν θέλει να συνεχίσει την 

δραστηριότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η άδεια 

λειτουργίας των μονάδων είναι αορίστου χρόνου, με την δυνατότητα ανανέωσης των 

Π.Ο. ανά δεκαετία, είναι σαφές ότι εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρα δεν υπάρχει 

θέμα παύσης της δραστηριότητας. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος 

λειτουργίας των μονάδων εξαρτάται και από την ζήτηση των προϊόντων, τα 

προγραμματισμένα Δημόσια και ιδιωτικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών 

κάτι που θα καθιστά τις μονάδες βιώσιμες οικονομικά. 

 

6.5.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

Μετά την λήξη της αδείας ή την απόφαση παύσης της λειτουργίας των μονάδων τα 

κτίρια και οι εγκαταστάσεις θα κατεδαφιστούν, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα 

αποσυναρμολογηθεί και θα οδηγηθεί σε νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα (scrub, χυτήρια 

κ.λπ.). τα κινητά μηχανήματα και οχήματα θα απομακρυνθούν και τυχόν εναπομείναντα 

υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλους από την νομοθεσία χώρους (ΧΥΤΑ κ.λπ.).  
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6.5.3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Μετά την λήξη της αδείας ή την απόφαση παύσης της λειτουργίας των μονάδων 

δεδομένου ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη για 

οποιαδήποτε χρήση και εφόσον αυτή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

6.6. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από την λειτουργία 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 

Ως προς τη θέση της εγκατάστασης εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν διότι η 

έκταση αυτή είναι ιδιόκτητη, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΠΕΤΡΩΤΟΣ Ι.Κ.Ε., που σε 

διπλανό χώρο αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια τις δραστηριότητες της (εργοτάξιο για 

τη φύλαξη των μηχανημάτων και οχημάτων της εταιρίας, γραφεία κ.λπ.). Κατά συνέπεια 

αυτή είναι η ιδανικότερη λύση ως προς τη θέση για τη λειτουργία των μονάδων. 

Άλλωστε, ο εν λόγω χώρος επιλέχτηκε μεταξύ άλλων διότι βρίσκεται σε κομβικό σημείο 

σε σχέση με τα κέντρα κατανάλωσης που είναι τα παράλια της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας (Πλαταμώνας, Νέοι Πόροι, Μεσσάγγαλα, Στόμιο) καθώς και τα Δ.Δ. Πυργετού, 

Ραψάνης, Κρανιάς, Αιγάνης. 

 

7.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Το μέγεθος του συγκροτήματος είναι τέτοιο που εξυπηρετεί την παραγωγή και 

καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο στο σύνολο του διαθέσιμου οικοπέδου. Επιπλέον 

λήφθηκε υπόψη το αυξημένο κόστος της επένδυσης που θα απαιτούσε μια μεγαλύτερη 

μονάδα αλλά μετά από ανάλυση των δεδομένων της τοπικής αγοράς, κυρίως στη σημερινή 

κατάσταση κρίσης και μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας διαπιστώθηκε ότι δεν θα 

ήταν δυνατή η απόσβεση μιας τέτοιας επένδυσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και η 

επιχείρηση δεν θα ήταν βιώσιμη.  

 

7.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

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 

τέτοιων μονάδων. 
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7.4. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Η μη λειτουργία των εν λόγω μονάδων δεν κρίνεται σκόπιμη καθώς: 

 Η λειτουργία της μονάδας σκυροδέματος προμηθεύει με έτοιμο σκυρόδεμα όλα 

τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τεμπών και 

είναι η μοναδική στην περιοχή του Δ.Δ. Πυργετού-Ραψάνης-Αιγάνης-

Μεσαγγάλων 

 Η λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. συνεισφέρει στην συλλογή 

απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις και ακολούθως τα 

ανακυκλώνει ενώ παράλληλα εξοικονομούνται μετά την επεξεργασία και 

ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων χρήσιμα δομικά και άλλα υλικά και είναι η 

μοναδική στην περιοχή του Δ.Τεμπών. 

Τέλος η λειτουργία των μονάδων συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

του Δήμου Τεμπών με την προσφορά θέσεων εργασίας. 

 

7.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Περιμετρικά του χώρου των εγκαταστάσεων υπάρχει περίφραξη και 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 του Δήμου Τεμπών. 

 

7.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην συγκεκριμένη θέση σε σχέση με 

τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη 

διότι αφενός δεν πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και 

αφετέρου θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με την «Περιεχόμενα Φακέλου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α» και συγκεκριμένα της 

υποκατηγορίας Α2  αναπτύσσεται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης.   

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφεται-αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη 

κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και 

για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι παρακάτω περιβαντολογικοί παράγοντες. 

 

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. 

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 ΠΕ Λάρισας προέρχονται από τον 

πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό που είναι ο σταθμός Λάρισας. Γενικά το κλίμα της 

Περιοχής Φαρσάλων 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. 
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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. 

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 Λάρισας. 

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

18 έτη = 87,45 mm, σταθμός Λάρισας) 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. 

 

Μετεωρολογικά Στοιχεία Σταθμού Λάρισας 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 
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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 

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. 
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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.  

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, είναι ένας μεταβατικός ή ενδιάμεσος τύπος 

ανάμεσα στο μεσογειακό και μεσευρωπαϊκό.  
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Ομβροθερμικό διάγραμμα Μετεωρολογικού σταθμού Λάρισας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το συγκεκριμένο έργο χωροθετείται στο Δ.Δ. Πυργετού του Δήμου Τεμπών. Ο 

Δήμος Τεμπών βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Λάρισας και βόρεια συνορεύει με 

την Π.Ε. Πιερίας. Βορειοανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος.  

Παρατηρώντας προσεκτικά το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τεμπών 

χαρακτηρίζεται από γειτνιάζοντα ορεινό όγκο του Ολύμπου ενώ ο υπόλοιπος χώρος 

αποτελεί πεδινή καλλιεργήσιμη έκταση με δυναμικές καλλιέργειες κυρίως ακτινιδίου. Η 

θέση της δραστηριότητας βρίσκεται σε επίπεδη πεδινή γεωργική έκταση.  

Οι άμεσες επιδράσεις από τη λειτουργία της μονάδος είναι μηδαμινές από 

περιβαλλοντική άποψη  σε σχέση με τις ζώνες ευαισθησίας: 

Κοντινη ζώνη (0-2 km) 

Στη ζώνη αυτή εντάσσονται:  

 Τα Δ.Δ. Όμολίου και Περαταριάς (Κάτω Ραψάνη)  

 Η ΠΑΘΕ 

 Σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

Μεσαία ζώνη (2-5 km) 

 Τα Δ.Δ. Πυργετού, Ραψάνης , Αιγάνης, Κρανιάς  

Μακρινη ζώνη (>5km) 

 Η πόλη της Λάρισας 

 

 

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, 
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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:  

 

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 
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ασβεστόλιθων. Μέσα στην σχιστοκερατολιθική διάπλαση βρίσκονται συχνά  

παρεμβαλλόμενα μικρά και μεγάλα οφειολιθικά σώματα για αυτό και το σύνολο 

ονομάζεται «σχιστοκερατολιθική με οφειόλιθους διάπλαση». 

 

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 
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Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα που αποτέθηκαν σε λεκάνες που σχηματίστηκαν μετά 

την λήξη των αλπικών πτυχώσεων. 

 

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. 
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ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΛΒΙΟ-

ΚΕΝΟΜΑΝΙΟ 

Ασβετιτικοί σχιστόλιθοι – πηλίτες 

καστανοπράσινου χρώματος, ασβεστικοί ψαμμίτες, 

αστεστόλιθοι πρασινωποί – κοκκινωποί. 

Κρυσταλλικοί και ασβεστόλιθοι. Υπερβασικά 

πετρώματα: σερπεντινίτες, περιδοτίτες και 

δουνίτες.  

 

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. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ - ΒΙΟΤΟΠΟΙ 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του Βιοτόπου CORINE «Όρη Κάτω 

Όλυμπος και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα Πηνειού» (A00010042). Οι περιοχές του 

προγράμματος CORINE – βιότοποι, ορίστηκαν με βάση τα σημαντικά βιοτικά 

χαρακτηριστικά τους και πολλές από αυτές κατέληξαν σε περιοχές του προγράμματος 

Natura 2000, συνήθως με αλλαγές των ορίων τους. Δεν έχουν θεσμική προστασία, αλλά 

είναι χρήσιμη η εξέταση τους για τον εντοπισμό στοιχείων τοπικής σημασίας. 

Ο Βιότοπος CORINE «Όρη Κάτω Όλυμπος και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα Πηνειού» 

αποτελείται από μεγάλη ορεινή περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τους πρόποδες του 

Ολύμπου που διαχωρίζονται από την Όσσα (Κίσσαβος) με την κοιλάδα των Τεμπών, 

μέσω της οποίας ο Πηνειός ποταμός ρέει προς στη θάλασσα. Αποτελείται από ημιφυσικά 

ενδιαιτήματα, εκτεταμένους βοσκότοπους στον Κάτω Όλυμπο, καθώς και άγριους και 

καλλιεργημένους ελαιώνες στα χαμηλότερα υψόμετρα. Δάσος από έλατα και οξιές 
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καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των πλαγιών που βρίσκονται προς τη θάλασσα. Οι 

ανατολικές πλαγιές του όρους Όσσα έχουν τραχιές ρεματιές με ώριμα καστανοδάση. Το 

Δέλτα του Πηνειού έχει μοναδικά παράκτια και παραποτάμια δάση, παράκτιους αμμώδεις 

θαμνώνες, αμμοθίνες και παλιές κοίτες. 

Ο βιότοπος είναι υποβαθμισμένος και κύριες απειλές αποτελούν: το παράνομο 

κυνήγι, η επέκταση της καλλιεργούμενης γης και καταστροφή των παρόχθιων δασών, η 

εξόρυξη πετρωμάτων, η ρύπανση από αστικές, βιομηχανικές, αγροχημικές πηγές, η 

παράκτια τουριστική ανάπτυξη, η επέκταση του οδικού δικτύου και η εντατικοποίηση της 

υλοτόμησης. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής Corine εντός του Δήμου Τεμπών, ταυτίζεται με 

τις περιοχές του προγράμματος Natura 2000 GR1420015 (SPA) Δέλτα Πηνειού, 

GR1420008 (SPA) Κάτω Όλυμπος – Όρος Γκονταμάνι – Κοιλάδα Ροδιάς, GR1420001 

(SCI) Κάτω Όλυμπος – Καλλιπεύκη. 

 

8.5.2. ΧΛΩΡΙΔΑ 

Η ευρύτερη περιοχή, στα μεγάλα υψόμετρα, καλύπτεται κυρίως από δάση φυλλοβόλων 

ειδών όπως η οξιά και από δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ελάτης). Στα χαμηλά 

υψόμετρα θαμνώνες αποτελούν την κύρια βλάστηση ενώ η υπόλοιπη έκταση του Κάτω 

Ολύμπου περιλαμβάνει γεωργικές καλλιέργειες και βραχώδεις εξάρσεις. 

Στις υψηλές και απότομες θέσεις αναπτύσσονται τα δάση της ελάτης, με κυρίαρχο 

είδος την υβριδογενή ελάτη ενώ στις λιγότερο απότομες θέσεις αλλά εξίσου υψηλές, 

αναπτύσσονται τα δάση της μαύρης πεύκης, σε αμιγείς συστάδες κατά το μεγαλύτερο 

μέρος και με σποραδική την παρουσία της ελάτης σε κάποιες θέσεις. Στον υπόροφο των 

κωνοφόρων δασών χαρακτηριστική είναι η παρουσία του αρκουδοπούρναρου. Σε 

ορισμένες θέσεις, στο βόρειο τμήμα του Κάτω Ολύμπου, χαρακτηριστική είναι και η 

συνύπαρξη ελάτης και καστανιάς. 
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Στα δάση της οξιάς, τα οποία καλύπτουν το 22% της έκτασης έχουν καταγραφεί 

τρεις τύποι οικοτόπων: τα οξύφιλα δάση (αναπτύσσονται σε μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο), 

τα ασβεστόφιλα δάση, τα οποία αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα, και οι 

μικτές συστάδες με ελάτη. 

Στις νοτιοανατολικές και κεντρικές εκτάσεις του Κάτω Ολύμπου σημαντική θέση 

καταλαμβάνουν τα δάση της πλατύφυλλης δρυός, με συχνή παρουσία της χνοώδους 

δρυός, του γαύρου και σποραδική εμφάνιση του φράξου. 

Τα δάση της καστανιάς εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα του Κάτω Ολύμπου. Δάση της 

ανατολικής πλατάνου εκτείνονται σε στενή λωρίδα στις όχθες ρέματος και κατά θέσεις 

εμφανίζονται σκλήθρα και ιτιές. 

Αριές, κουμαριές, γλυστροκουμαριές, φιλίκια, σχίνοι, ρείκια κ.α. είδη συνθέτουν τη 

βλάστηση στα χαμηλότερα υψόμετρα των πλαγιών του Κάτω Ολύμπου. 

Στα μεγάλα υψόμετρα σε ανοικτές εκτάσεις συναντώνται σχηματισμοί με κέδρα 

καθώς και πτεριδώνες. Οι περιοχές αυτές προέρχονται από δάση τα οποία 

υποβαθμίστηκαν εξαιτίας ανθρωπογενών επεμβάσεων και κυρίως λόγω της 

υπερβόσκησης. 

Τα ψευδομακκί καταλαμβάνουν το ένα τρίτο περίπου της περιοχής και βρίσκονται το 

νοτιοδυτικό άκρο, πάνω από τα χωριά Γόννοι και Ιτέα. Αναπτύσσονται σε φτωχά και 

υποβαθμισμένα εδάφη, κυρίως λόγω υπερβόσκησης και πυρκαγιών ενώ συχνή είναι η 

παρουσία βράχων. Ειδικότερα κοντά στο χωριό Ιτέα, εμφανίζονται απότομες βραχώδεις 

εξάρσεις με ελάχιστα ξηροφυτική βλάστηση. 

Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής του Κάτω Ολύμπου περιλαμβάνει περίπου 1.000 

είδη, από τα οποία τα 155 είδη είναι τα πιο σημαντικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 

23 ενδημικά ελληνικά είδη, 91 βαλκανικά ενδημικά ενώ 41 είδη είναι ευρύτερης 

γεωγραφικής εξάπλωσης στην ανατολική ή και δυτική Μεσόγειο. Ενδεικτικά ορισμένα 

από αυτά  τα είδη είναι τα ακόλουθα: Allium heldreichii, Centaurea litochorea, 
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Aubrieta thessala, Epipactis cf persica, Lathraca squamaria, Gnaphalium uliginosum, 

κ.α. 

 

8.5.3. ΠΑΝΙΔΑ 

  Η ποικιλομορφία του Κάτω Ολύμπου (εκτεταμένα δάση, θαμνώνες, βοσκότοποι, 

βραχώδεις εξάρσεις, γεωργικές καλλιέργειες) συμβάλλει στην ποικιλότητα των ειδών 

φιλοξενώντας μεγάλους αριθμούς αρκετά από τα οποία είναι σπάνια ή και απειλούμενα. 

Ο Κάτω Όλυμπος μαζί με την Όσσα, τα Τέμπη και το Δέλτα του Πηνειού, ανήκει σε 

μία από τις 113 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Συνολικά έχουν 

παρατηρηθεί 120 είδη πουλιών (αρπακτικά, στρουθιόμορφα και μη στρουθιόμορφα), 

ορισμένα από τα οποία είναι: ο Σφηκιάρης, ο Τσίφτης, το Όρνιο, ο Ασπροπάρης, ο 

Φιδαετός, ο Κραυγαετός, ο Στικταετός, ο Μαυροπετρίτης, η Αετογερακίνα, ο Χρυσαετός, 

η Βαλκανοτσικλιτάρα, ο Αερομάχος, ο Γαϊδουροκεφαλάς, η Χαμοκελάδα, κ.α. 

Η λοιπή πανίδα σπονδυλωτών αποτελείται από 6 είδη θηλαστικών, τα οποία είναι 

τυπικά των ορεινών περιοχών (Νυφίτσα, Ασβός, Πετροκούναβο, Σκίουρος, 

Αγριογούρουνο και Λύκος), 8 είδη αμφιβίων (Σαλαμάνδρα, Κοινός τρίτωνας, 

Χωματόφρυνος, Πράσινος φρύνος, Δενδροβάτραχος, Βάτραχος των ρυακιών, 

Λιμνοβάτραχος κ.α.) και πιθανή είναι η παρουσία ενός ακόμη είδους του Ευκίνητου 

βάτραχου. 

 Η περιοχή του Κάτω Ολύμπου είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε ό,τι αφορά και τα είδη 

ερπετών, τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε αφθονία. Στην περιοχή εμφανίζονται συνολικά 

10 είδη, όπως οι χελώνες Testudo hermanni και Testudo marginata, τα φίδια Elaphe 

quatuorlineata, Elaphe longissima, Malpolon monspessulanus και Vipera ammodytes και 

οι σαύρες Lacerta viridis, Cyrtodactylus kotschyi, Ablepharus kitaibelii  και 

Ophiosaurus apodus.  
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Η ιχθυοπανίδα του Κάτω Ολύμπου ανήκει στο σύστημα του Θεσσαλικού Πηνειού και 

στα ρέματα της περιοχής διαβιεί ένα είδος ψαριού, το Barbus cyclolepis strumicae. 

Η πανίδα των ασπoνδύλων είναι εξίσου σημαντική, παραμένει όμως λιγότερο γνωστή 

από αυτή των σπονδυλωτών. Στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου υπάρχουν 14 είδη 

λεπιδόπτερων και 17 κολεόπτερων, από τα οποία 3 αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 

8.5.3.1. Έδαφος 

Στο νότιο τμήμα της περιοχής επικρατούν κυρίως τα αλλουβιακά εδάφη, κατάλληλα 

για γεωργία εντατικής μορφής. Συγκεκριμένα, το γεωλογικό υλικό αποτελείται από 

προσχώσεις, που περιλαμβάνουν υλικά του ελοβιακού μανδύα, ποτάμιες αποθέσεις, 

κώνους κορημάτων, ριπίδια, θίνες, ηφαιστειακά πετρώματα με συμφυρματοπαγή άμμο, 

άργιλο, κροκάλες και λατύπες, συνήθως χωρίς επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα.  

Στην υπόλοιπη περιοχή και κυρίως στον ορεινό όγκο απαντούν μαλασσικοί 

σχηματισμοί: μάργες, κροκαλοπαγή πετρώματα, ψαμμίτες με ενστρώσεις λεπτοπλακωδών 

μαργαϊκών ασβεστόλιθων και συνεκτικά κροκαλολατυποπαγή με πάχος μερικών 

εκατοντάδων μέτρων. Υπάρχουν εδάφη από αποσάθρωση μεταμορφωμένων πετρωμάτων, 

κυρίως από γνεύσιους, μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, και όξινων πυριγενών 

πετρωμάτων, αλλά και σκληρών ασβεστόλιθων. Ακόμη υπάρχουν φυλλίτες, χαλαζίτες, 

παλαιοζωικοί σχιστοψαμμίτες, ηφαιστειοϊζηματογενείς ημιμεταμορφωμένοι σχηματισμοί 

και γραουβάκες, μάρμαρα, κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και σιπολίνες. Τα εδάφη έχουν υφή 

αργιλοπηλώδη μέχρι αργιλώδη, όξινη μέχρι πολύ όξινη αντίδραση και είναι μέτρια μέχρι 

ελαφρά εφοδιασμένα με βάσεις Ca, Mg και Κ, πράγμα που τα καθιστά αξιόλογα για 

δασοπονία. Αντίθετα, τα εδάφη από αποσάθρωση σκλήθρων ασβεστόλιθων είναι πιο 

πλούσια σε βάσεις Ca, Mg και Κ, πράγμα που τα καθιστά αξιόλογα και για την 

λιβαδοπονία (Νάκος 1977). 
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8.5.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Το μελετώμενο έργο δεν χωροθετείται εντός περιοχής του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών. Όπως προαναφέρθηκε οι πλησιέστερες περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 είναι: 

 GR1420001 (SCI) Κάτω Όλυμπος – Καλλιπεύκη, 

 GR1420008 (SPA) Κάτω Όλυμπος – Όρος Γκονταμάνι – Κοιλάδα Ροδιάς, 

 GR1420015 (SPA) Δέλτα Πηνειού. 

τα όρια των οποίων παρουσιάζονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

 

8.5.5. ΔΑΣΗ & ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Ο χώρος χαρακτηρίζεται ως ιδιωτική αγροτική έκταση,  και δεν υπάγεται στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 

 

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Στα παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η απεικόνιση των χρήσεων και κάλυψης γης του 

Δήμου Τεμπών.  
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Α/Α Χρήσεις / Καλύψεις γης Έκταση 

(ha) 

Ποσοστό 

(%) 

1 Διακεκομένη αστική δόμηση 50,3 0,41 

2 Ελαιώνες 70,2 0,57 

3 Σύνθετα Συστήματα Καλλιέργειας 377,0 3,07 

4 Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία μ 

σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 
1472,3 11,97 

5 Γεωργοδασικές περιοχές 101,7 0,83 

6 Δάσος πλατυφύλλων 1166,1 9,48 

7 Δάσος κωνοφόρων 839,2 6,82 

8 Μικτό δάσος 2442,4 19,86 

9 Φυσικοί βοσκότοποι 908,1 7,38 

10 Θάμνοι και χερσότοποι 75,5 0,61 

11 Σκληροφυλλική βλάστηση 3462,6 28,15 

12 Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις 1333,4 10,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 12298,8 100 

 

Οι γεωργικές περιοχές καλύπτουν περίπου 16% της επιφάνειας και εντοπίζονται σε 

χαμηλό υψόμετρο στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής και στο κεντρικοανατολικό, 

κοντά στο χωριό Αιγάνη. Περιλαμβάνουν ελαιώνες, αμπέλια, κυρίως κοντά στη Ραψάνη, 

αγροτεμάχια με ετήσιες ή μόνιμες καλλιέργειες καθώς και περιοχές που διακόπτονται 

από φυσική βλάστηση. 

Οι φυσικοί βοσκότοποι καταλαμβάνουν 7,38% της περιοχής και βρίσκονται 

διάσπαρτοι κυρίως στο κεντρικό τμήμα της, ενώ οι θάμνοι και χερσότοποι εντοπίζονται 

σε μικρή έκταση στο νότιο τμήμα του Κάτω Ολύμπου. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής 
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καλύπτεται από σκληρόφυλλη βλάστηση (28,15%), η οποία εντοπίζεται στα νοτιοδυτικά 

και κεντροανατολικά της περιοχής μελέτης. Οι 12 μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις 

εκτάσεις βρίσκονται και αυτές διασκορπισμένες στην περιοχή και καταλαμβάνουν 

περίπου το 11% της επιφάνειάς της.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα δάση, στο σύνολό τους, (δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων και 

μικτά) καταλαμβάνουν περισσότερο του 1/3 (36,16%) της επιφάνειας της περιοχής. 

Συγκεκριμένα, τα δάση των φυλλοβόλων σχηματίζονται κυρίως από οξιά και καλύπτουν 

περίπου το 1/10 της επιφάνειας στο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής. 

Τα δάση των κωνοφόρων αποτελούνται κυρίως από ελάτη και μαύρη πεύκη και 

εντοπίζονται διάσπαρτα, καταλαμβάνοντας το 6,82% της περιοχής. Τα μικτά δάση 

καλύπτουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια από όλες τις κατηγορίες δάσους (19,86%), 

αποτελούνται κυρίως από ελάτη και οξιά, και εντοπίζονται στο βορειοκεντρικό τμήμα του 

Κάτω Ολύμπου.  

 

8.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Τεμπών είναι δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κάτω Ολύμπου, 

Μακρυχωρίου, Γόννων και Νέσσωνος και της Κοινότητας Αμπελακίων. Η έκταση του 

νέου Δήμου είναι 576.95 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 13.712 κάτοικοι, σύμφωνα με την 

Απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα 

Αμπελάκια. Ο Δήμος συνορευει δυτικά με τους Δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας, βόρεια 

με την Π.Ε. Πιερίας, νότια με τους Δήμους Κιλελέρ και Λαρισαίων και ανατολικά με το 

Αιγαίο Πέλαγο και το Δήμο Αγιάς. 
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Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Τεμπών παρουσιάζεται αναλυτικά ακολούθως: 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

 Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων 

 Τοπική Κοινότητα Τεμπών 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ 

 Δημοτική Κοινότητα Γόννων 

 Τοπική Κοινότητα Ιτέας 

 Τοπική Κοινότητα Καλλιπεύκης 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 Τοπική Κοινότητα Αιγάνης 

 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 

 Τοπική Κοινότητα Πυργετού 

 Τοπική Κοινότητα Ραψάνης 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

 Τοπική Κοινότητα Ελατείας 

 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης 

 Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 

 Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 

 Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου 

 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 

 Τοπική Κοινότητα Κυψελοχωρίου 

 Τοπική Κοινότητα Νέσσωνος 

 Τοπική Κοινότητα Όσσης 

 Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου 

 Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 

Το πλησιέστερο αστικό κέντρο είναι η πόλη της Λάρισας και η επικοινωνία είναι 

άμεση, εξαιτίας της μικρής απόστασης. 
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8.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ιδιαίτερος και εξίσου σημαντικός με τον φυσικό πλούτο είναι και ο αρχαιολογικός και 

ιστορικός πλούτος του Κάτω Ολύμπου. Κοντά στην Κοινότητα Σκοτίνα, στα Λείβηθρα 

βρισκόταν κατά την παράδοση ο τάφος του Ορφέα και στην περιοχή αυτή έχει ανασκαφεί 

νεκροταφείο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ενδεικτικά, από τα σπουδαιότερα 

ιστορικά - αρχαιολογικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής είναι: οι μεταβυζαντινές 

εκκλησίες στη Σκοτίνα, το φράγκικο κάστρο του Πλαταμώνα, το βενετσιάνικο κάστρο 

του Παντελεήμονα, οι ναοί της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και των Αγίων Θεοδώρων 

με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα τους και την Αγία Τράπεζα. Ιδιαίτερη αξία παρουσιάζουν τα 

παλιά αρχοντικά της Ραψάνης και η παραδοσιακή μακεδονική αρχιτεκτονική πολλών 

σπιτιών των χωριών του Κάτω Ολύμπου. 

Όλα αυτά βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη θέση του υπο μελέτη χώρου. 

Η λειτουργία της παρούσας δραστηριότητας, δεν έχει κάποια δυσμενή επίπτωση στους 

χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής του Κάτω Ολύμπου είναι η 

κτηνοτροφία, κυρίως στις κοινότητες του Νομού Λάρισας, η υλοτομία και η καλλιέργεια 

της αμπέλου και των ελαιοδέντρων. Η διαχείριση των δασών του Κάτω Ολύμπου γίνεται 

από το Δασαρχείο Λάρισας και τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας. Τα παραγόμενα δασικά 

προϊόντα είναι η τεχνική ξυλεία οξιάς, ελάτης, πεύκης και δρυός καθώς και τα 

καυσόξυλα δρυός. Τα καυσόξυλα διατίθενται στους κατοίκους για την κάλυψη των 

ατομικών τους αναγκών και στο εμπόριο, κυρίως μέσω των δασικών συνεταιρισμών. 
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8.7.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του πραγματικού 

πληθυσμού, για  τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τεμπών, την Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και του συνόλου της Χώρας, με βάση τις 

τρεις πιο πρόσφατες απογραφές πληθυσμού, αυτές του 1991, του 2001 και την πιο 

πρόσφατη απογραφή του 2011. 

Από τη συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι ο πληθυσμός του 

Δήμου Τεμπών, παρουσιάζει σταθερή μείωση στη διάρκεια των τριών δεκαετιών, σε 

αντίθεση με την σταθερή ανοδική πορεία του πληθυσμού της ΠΕ Λάρισας, της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και του συνόλου της Χώρας, μέχρι το 2001. Κατά την πρόσφατη 

απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του Δήμου αλλά και ο συνολικός πληθυσμός της Χώρας 

μειώνεται σε σχέση με την απογραφή του 2001. Αναλυτικότερα, ο πληθυσμός του Δήμου 

κατά την δεκαετία 1991-2001 παρουσίασε μια μείωση της τάξης του 6,02%, την δεκαετία 

2001-2011 μείωση της τάξης του 16% περίπου, ενώ η μείωση για την εικοσαετία 1991-

2011 είναι 21,66%. Κατά την δεκαετία 2001-2011 για τον Δήμο Τεμπών η μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή μείωση, της τάξεως του 22% παρουσιάζεται στην ΔΕ Γόννων. Όσον αφορά 

την ΤΚ Πυργετού η μείωση του πληθυσμού κατά την εικοσαετία 1991-2011 είναι 17,79%, 

που σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί σε μείωση 313 ατόμων. 

 

Χωρική Ενότητα 
Απογραφή Πραγματικού Πληθ υσμού  Ποσοστιαία Μεταβολή Πληθ υσμού  

1991 2001 2011 91-01 01-11 91-11 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  10.259.900 10.964.020 10.939.727 6,86 -0,22 6,63 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  734.846 735.888 737.485 0,14 0,22 0,36 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  270.612 279.305 282.507 3,21 1,15 4,40 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 17.521 16.466 13.726 -6,02 -16,64 -21,66 

Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 554 510 447 -7,94 -12,35 -19,31 

Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων 470 434 386 -7,66 -11,06 -17,87 

Τοπική Κοινότητα Τεμπών 84 76 63 -9,52 -17,11 -25,00 

Δ.Ε. ΓΟΝΝΩΝ 3.622 3.119 2.425 -13,89 -22,25 -33,05 

Τοπική Κοινότητα Γόννων 2.535 2.288 1.946 -9,74 -14,95 -23,23 

Τοπική Κοινότητα Καλλιπεύκης 741 540 163 -27,13 -69,81 -78,00 

Τοπική Κοινότητα Ιτέας 346 291 316 -15,90 8,59 -8,67 

Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 4.753 4.375 3.577 -7,95 -18,24 -24,74 

Τοπική Κοινότητα Αιγάνης 878 1.041 1.216 18,56 16,81 38,50 

Τοπική Κοινότητα Κρανέας 434 388 207 -10,60 -46,65 -52,30 

Τοπική Κοινότητα Πυργετού  1.759 1.701 1.446 -3,30 -14,99 -17,79 
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Τοπική Κοινότητα Ραψάνης 1.682 1.245 708 -25,98 -43,13 -57,91 

Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ  3.004 2.976 2.535 -0,93 -14,82 -15,61 

Τοπική Κοινότητα Ελάτειας 659 599 493 -9,10 -17,70 -25,19 

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 200 178 124 -11,00 -30,34 -38,00 

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου  1.773 1.863 1.676 5,08 -10,04 -5,47 

Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου  372 336 242 -9,68 -27,98 -34,95 

Δ.Ε. ΝΕΣΣΩΝΟΣ  5.588 5.486 4.742 -1,83 -13,56 -15,14 

Τοπική Κοινότητα Συκουρίου  2.554 2.379 2.310 -6,85 -2,90 -9,55 

Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου  987 1.038 750 5,17 -27,75 -24,01 

Τοπική Κοινότητα Κυψελοχωρίου  301 338 211 12,29 -37,57 -29,90 

Τοπική Κοινότητα Νέσσωνος 168 153 91 -8,93 -40,52 -45,83 

Τοπική Κοινότητα Όσσης 651 586 515 -9,98 -12,12 -20,89 

Το πική Κοινότητα Πουρναρίου  603 616 496 2,16 -19,48 -17,74 

Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 324 376 369 16,05 -1,86 13,89 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

8.7.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο πληθυσμός της περιοχής κατατάσσεται στο σύνολο του στον γεωργοκτηνοτροφικό 

κυρίως τομέα και δευτερευόντως στον αλιευτικό. Οι δραστηριότητες, του ενεργά 

απασχολούμενου πληθυσμού, εκτός της κτηνοτροφίας, είναι η καλλιέργεια ετήσιων  

πολυετών φυτών, όπως: σιτηρών, καπνού, σουσαμιού, σόγιας, αραβοσίτου, μηδικής, 

πατάτας, βαμβακιού, ζαχαρότευτλων, ντομάτας, παραγωγή ελιάς, λεύκης, αμυγδάλων, 

μήλων, κάστανου, κηπευτικών, κτλ.  

Εκτός από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής που 

υπάγονται στον πρωτογενή τομέα, υπάρχουν και δευτερεύουσες δραστηριότητες που 

ανήκουν στον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα (βιοτεχνία, υπηρεσίες, τουρισμός 

κτλ).  

 

8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

8.8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ευρύτερη περιοχή των Δήμου Τεμπών έχει αναπτυγμένο ασφαλτοστρωμένο οδικό 

δίκτυο που επιτρέπει την εύκολη προσβασιμότητα  σε όλα τα χωρία και τους οικισμούς. 
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Σε μικρή απόσταση από τις εν λόγω δραστηριότητες διέρχεται ο κύριος οδικός 

άξονας της χώρας Π.Α.Θ.Ε. σε απόσταση μικρότερη των 200μ. καθώς επίσης και η 

κύρια σιδηροδρομική γραμμή της χώρας. 

 

8.8.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στην ευρύτερη περιοχή Δήμου Τεμπών δεν υπάρχουν συστήματα περιβαλλοντικών 

υποδομών. 

 

8.8.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης δεν υπάρχουν σε απόσταση τουλάχιστον 500 

μέτρων γύρω από το χώρο της περιοχής μελέτης, ούτε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός). Το μόνο που υπάρχει είναι τάφρος που 

διαπερνά μεταξύ των χώρων και για τα οποία στα σημεία που περνάμε πάνω από την 

τάφρο έχει κατασκευαστεί ράμπα με σωληνωτό αγωγό έτσι ώστε να μην περιορίζεται η 

ροή του νερού εντός της τάφρου.  

Το ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο καλύπτει όλους τους οικισμούς της 

ευρύτερης περιοχής και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Ο χώρος μελέτης 

έχει σύνδεση με ηλεκτρική ενέργεια (δίκτυο ΔΕΗ) που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη λειτουργία των μονάδων. 

 

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η μονάδα παραγωγής 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. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι σε απόσταση μικρότερη του 1km  δεν υπάρχουν μεγάλες 

τεχνικές υποδομές λιμάνια, αεροδρόμια, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.. 

Δεν υπάρχουν λοιπόν σημαντικές πηγές ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ και η 

προτεινόμενη δραστηριότητα λόγω της μορφής της και του είδους των μέτρων που 

λαμβάνονται, δεν προκαλεί ρύπανση στην γύρω περιοχή. 

 

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

Ο χώρος μελέτης και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται πολύ μακριά από τους 

πλησιέστερους οικισμούς και η μικρή εκπομπή σκόνης και τα καυσαέρια των οχημάτων 

και μηχανημάτων δεν επηρεάζουν περιβαλλοντικά τους οικισμούς της περιοχής της Δ.Ε. 

Κάτω Ολύμπου. Συνεπώς, από τη λειτουργία των μονάδων δεν παράγονται ούτε 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα, αέρι, ατμοί, σωματίδια, καπνός και διάφορα άλλα 

αερολύματα.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται και αφορούν τη διαβροχή των δρόμων μεταφοράς των 

υλικών και των πλατειών περιορίζουν σημαντικά την εκπομπή της σκόνης. Επιπλέον, τα 

καυσαέρια των οχημάτων της δραστηριότητας είναι μηδαμινά και βρίσκονται εντός των 

επιτρεπτών ορίων δεδομένης της τακτικής συντήρησης των οχημάτων. Εκτός από την 

εκπομπή καυσαερίων και της σκόνης, κατά την εκφόρτωση του τσιμέντου στο σιλό 

τροφοδοσίας παρατηρείται μια μικρή εκπομπή σκόνης τσιμέντου στην κορυφή του σιλό 

όπου βρίσκεται ο σωλήνας εξαέρωσης η οποία όμως αντιμετωπίζεται με ειδικά 

σακκόφιλτρα που παρέχει ο προμηθευτής του τσιμέντου.  
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8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης κύρια ρύπανση του ακουστικού περιβάλλοντος 

διαμορφώνεται από την ΠΑΘΕ και την λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.  

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των μονάδων, αυτές δεν επηρεάζουν σημαντικά το 

ακουστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Είναι φανερό ότι κατά την φάση 

εκτέλεσης του έργου υπάρχει μικρή επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος, λόγω 

μηχανημάτων που χαρακτηρίζονται από εκπομπή θορύβου (φορτηγά κλπ.). αλλά με  βάση 

τις προδιαγραφές της Ελληνικής νομοθεσίας δεν ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια 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) 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 

Δεν υφίστανται πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή 

μελέτης. 
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8.13. ΥΔΑΤΑ 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ08 σύμφωνα με την 

κωδική του αρίθμηση) αποτελεί ένα από τα 14 Υδατικά διαμερίσματα της χώρας. 

Εκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ 

περιλαμβάνει μικρό μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και ελάχιστο μέρος των 

Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το διαμέρισμα παρουσιάζει απλή 

γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματά του περιμετρικά και τα πεδινά στις 

κεντρικές περιοχές. Το Θεσσαλικό Πεδίο που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του 

υδατικού διαμερίσματος, είναι τεκτονικό βύθισμα που περιβάλλεται από τις οροσειρές 

Ολύμπου-Καμβουνίων στα βόρεια, Πίνδου στα δυτικά, Όθρυος στα νότια και Πηλίου-

Όσσας στα ανατολικά. 

Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες του Πηνειού 

(11.062 τ.χλμ.) και των ρεμάτων Αλμυρού‐Πηλίου (2.079τ.χλμ.). Στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης, λόγω της γεωγραφικής θέσης του μελετώμενου έργου, θα 

παρατεθούν στοιχεία για την Λεκάνη Απορροής του Πηνειού. 

Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας είναι η 

υδρολογική λεκάνη του Πηνειού, με έκταση περίπου 9.500 km2. Κυριότεροι παραπόταμοι 

του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο 

Καλέντζης, προς τα δυτικά‐ νοτιοδυτικά ο Πάμισος, και ο Πορταϊκός, και στο βόρειο 

μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. 

Ειδικότερα, το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του Κάτω Ολύμπου αποτελείται από 

ρέματα που έχουν διεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά και καταλήγουν άλλα στον 

ποταμό Πηνειό και άλλα χάνονται μέσα στις προσχώσεις του δέλτα που σχηματίζει ο 

Πηνειός. 
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Δεδομένου ότι το ανάγλυφο από την ανατολική πλευρά του Ολύμπου είναι απότομο, οι 

κλίσεις των κοιτών των ρεμάτων παρουσιάζονται μεγάλες. Έτσι, όλο το δίκτυο που 

καταλήγει προς τα ανατολικά παρουσιάζεται σχετικά αραιό αλλά με μεγάλα μήκη κοιτών. 

Το τμήμα του δικτύου που βρίσκεται προς τα νοτιοδυτικά παρουσιάζεται πιο πυκνό σε 

σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο της περιοχής. Αυτό το τμήμα έχει και διαφορετικό 

προσανατολισμό από το δίκτυο της υπόλοιπης περιοχής και κατευθύνεται προς τα νότιο-

νοτιοδυτικά. 

Η περιοχή αποστραγγίζεται κυρίως από τρία μεγάλα ρέματα: Το Ξηρόρρεμα, το 

Χαντάκια ρέμα και το Νεράκι. Οι λεκάνες απορροής και των τριών παρουσιάζονται 

αρκετά επιμήκεις με λιγότερο εκείνη του Ξηρορέματος.  

 

8.13.1.  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν θα επηρεάσει την επιφανειακή διακίνηση του νερού 

ούτε θα δημιουργήσει μεταβολές στην πορεία ροής των υδάτων. Επιπλέον δεν θα 

επέλθουν μεταβολές δημιουργώντας επικίνδυνες πλημμυρικές καταστάσεις καθότι 

σύμφωνα με το Σχεδίο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08). (ΦΕΚ2685Β/2018) το υπό μελέτη έργο 

βρίσκεται των ορίων των ζωνών κινδύνου πλημμύρας (βλέπε Σχέδιο 10).  

 

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: 
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Ως κίνδυνος ορίζεται «ένα επικίνδυνο φαινόμενο, ουσία, μία ανθρώπινη 

δραστηριότητα ή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, 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 Θεσσαλίας (EL08) (ΦΕΚ 
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2685/Β/06-07-2018). 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.  

Σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την εμφάνιση σεισμών, 

σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης  είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή με 
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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 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 παρουσιάζονται προτεινόμενα 

κατάλληλα μέτρα για την μείωση των πιθανών, μικρής κλίμακας, ατυχημάτων, που 

ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 
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8.15. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ)  

Στην περιοχή μελέτης καθώς και στην ευρύτερη, δεν παρατηρείται κάποια έντονη 

οικιστική, αγροτική ή τουριστική δραστηριότητα. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η συνολική 

επίδραση του παρόντος έργου στο περιβάλλον δεν θα επηρεάσει την προβλεπόμενη 

εξέλιξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, παρά μόνο το φυσικό περιβάλλον στο βαθμό 

που αναφέρεται στα σχετικά κεφάλαια. 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. 
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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 προκαλεί η εν λόγω 

δραστηριότητα, που αναπτύσσεται 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 αναφέρεται 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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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 των μονάδων δεν προβλέπεται να επηρεαστούν αρνητικά τόσο το 

μικροκλίμα όσο και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Συμπερασματικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η λειτουργία της παρούσας δραστηριότητας δεν θα επιφέρει 

καμιά μεταβολή στο κλίμα της περιοχής. 

 

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δεν αναμένεται να υπάρξει καμία διαφοροποίηση τόσο στο έδαφος όσο και στη 

μορφολογία της περιοχής. 

 

9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ΚΑΙ 

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η δραστηριότητα αναπτύσσεται πάνω στο έδαφος και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει 

ούτε τα γεωλογικά ούτε τα τεκτονικά και τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Φαινόμενα ειδικών περιπτώσεων όπως ασταθείς καταστάσεις, κατολισθήσεις κ.λπ. δεν 

υπάρχουν. 
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9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

9.5.1. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Δεν υπάρχει κάποιος οικότοπος στην περιοχή μελέτης, ο οποίος θα μπορούσε να 

επηρεαστεί από την υπό μελέτη δραστηριότητα. Η όποια οπτική, ακουστική - ηχητική 

ρύπανση, ως και η ρύπανση αέριων εκπομπών ή υγρών αποβλήτων είναι αμελητέες και 

δεν επηρεάζουν τα οικοσυστήματα της περιοχής. 

 

9.5.2. ΧΛΩΡΙΔΑ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει βλάστηση συνεπώς η 

δραστηριότητα δεν θα επιφέρει καταστροφή της χλωρίδας της περιοχής. 

 

9.5.3. ΠΑΝΙΔΑ 

Σε ότι αφορά τα είδη της πανίδας που καταγράφηκαν σε προηγούμενες παραγράφους 

και οι άμεσες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση του θορύβου και της σκόνης. Ο χώρος 

που καταλαμβάνει η δραστηριότητα είναι σχετικά μικρός και δεν έχει βλάστηση, συνεπώς 

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 

 Έκλυση σκόνης από τις μετακινήσεις μηχανοκίνητου εξοπλισμού και θραύση των 

υλικών και αποθήκευσης αυτών 
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 Αποψίλωση και απώλεια ζωτικού χώρου 

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 πραγματοποιούνται σε υφιστάμενες οδούς. 

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. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

στα οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του χώρου επέμβασης, με στόχο 

την επαναφορά του στην προηγούμενη χρήση του και μορφή.  

 

9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από την λειτουργία των μονάδων δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση που να αφορά την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Θα τηρούνται σχολαστικά όλες οι διατάξεις 

που προβλέπονται για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας. Σε καμία περίπτωση η 

εν λόγω δραστηριότητα δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στον χωροταξικό σχεδιασμό και 

τις χρήσεις γης.  

Σε ότι αφορά τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς δεν θα υπάρξει καμία αρνητική 

επίπτωση καθότι βρίσκονται πολύ μακριά από την δραστηριότητα. 
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9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Από την λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσμενείς 

επιπτώσεις, οι όποιες επιπτώσεις προκύψουν θα είναι προσωρινού χαρακτήρα και όχι 

μόνιμες. 

Οι κυριότερες επιπτώσεις θα αφορούν κυρίως της αύξηση της υπάρχουσας στάθμης 

θορύβου από την λειτουργία του μηχανοκίνητου εξοπλισμού καθώς και την δημιουργία 

μικρών ποσοτήτων σκόνης. 

Αντίθετα η λειτουργία του έργου συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία και την 

ανάπτυξη της περιοχής προσφέροντας στους κατοίκους φθηνά υλικά και θέσεις 

εργασίας. 

 

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Η προσπέλαση στην μονάδα παραγωγής σκυροδέματος καθώς και στην μονάδα 

ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιείται μέσω υφιστάμενων δρόμων και δεν απαιτείται 

καμία επιπλέον δημιουργία νέας οδού πρόσβασης ή ενίσχυσης των υφισταμένων. Κατά 

συνέπεια δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση και αλλαγή στις υπάρχουσες τεχνικές 

υποδομές. 

 

9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όπως περιγράφηκε σε προηγούμενα κεφάλαια από την λειτουργία των μονάδων λόγω 

του ότι η περιοχή αποτελεί πεδινή γεωργική έκταση και βρίσκεται μακριά από οικισμούς, 

κατά συνέπεια  δεν αναμένονται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις από την λειτουργία 

της δραστηριότητας. 
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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. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Όσον αφορά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας (αέρια ρύπανση) που προκαλείται από 

την δραστηριότητα αυτή 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. Βασικές πήγες θορύβου κατασκευής 

Από κάθε παραγωγική δραστηριότητα επέρχεται αύξηση της στάθμης θορύβου που 

υπάρχει σε μια περιοχή. Στο Άρθρο 2, παραγρ. 5, του Π.Δ. 1180/81 καθορίζεται το 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις – 

δραστηριότητες 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 

 

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. 

 

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Από την λειτουργία των μονάδων δεν προβλέπεται να υπάρχουν επιπτώσεις σχετικές 

με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 

Από τη δραστηριότητα 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. Η διαμόρφωση του δαπέδου της έκτασης είναι τέτοια 

mailto:gdimolios@gmail.com


  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΡΑΜΑΡΙΟ»  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

2019 

 

116 
 

ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Λάρισα 2410553 892, gdimolios@gmail.com 

 

ώστε να υπάρχει μία κλίση προς τα χαμηλότερα σημεία του χώρου έτσι ώστε τα νερά της 

βροχής να απορρέουν επιφανειακά προς την τάφρο που βρίσκεται όμορη με τον χώρο.  

Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων δεν αναμένονται 

αφού στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται μεν υπόγεια υδατικά συστήματα τα οποία 

όμως βρίσκονται πολύ βαθιά. 

 

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. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες από τη λειτουργία της μονάδος 

παρασκευής σκυροδέματος καθώς και από τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης 

Α.Ε.Κ.Κ. δεν αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται κανένα ιδιαίτερο πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου εκτός από αυτό της 

προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.Κ.Κ. 

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 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε.Κ.Κ. 

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 

 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πίνακας: Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

επεξηγήσεις: 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (Η’ ΑΡΝΗΤΙΚΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 ΚΑΜΙΑ (Η’ ΘΕΤΙΚΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Δε χρειάζεται να ληφθεί κάποιο μέτρο, αφού δε θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις 

στους κλιματικούς παράγοντες της περιοχής, όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 9.2.  

 

10.2. ΈΔΑΦΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΑ  

Εφόσον απαιτηθεί, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, θα γίνει με τον εμπλουτισμός 

του εδάφους με υλικό αργιλικής φύσεως, για λόγους περιβαλλοντικής αναβάθμισης.  

 

10.3. ΤΟΠΙΟ  

Υπάρχει ήδη αδιατάρακτη φυσική βλάστηση περιμετρικά του γηπέδου, η οποία βοηθά 

την οπτική κάλυψη και τη μείωση του θορύβου. 

 

10.4. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Δεδομένου ότι δεν παράγονται υγρά απόβλητα, εφόσον όλο το κύκλωμα παρασκευής 

είναι στεγανό, ή άλλα απορρίμματα από τη δραστηριότητα, μπορούμε να θεωρήσουμε, ότι 

τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας των εργασιών, δεν θα δημιουργηθούν 

δυσμενείς επιπτώσεις στα υδρολογικά - υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της γύρω 

περιοχής ούτε και απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας.  

Ως προς τα λύματα του προσωπικού υπάρχει σύστημα ατομικών W.C. με χσηπτικό 

και απορροφητικό βόθρο. 

 

10.5. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ  

Δε χρειάζεται να ληφθεί κάποιο μέτρο, αφού δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις 

σε οικοτόπους. 
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10.6. ΧΛΩΡΙΔΑ  

10.6.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ).  

Ως προαναφέρθηκε υπάρχει ήδη αδιατάρακτη φυσική βλάστηση περιμετρικά του 

γηπέδου για οπτική κάλυψη και μείωση θορύβων. Δεν χρειάζεται να ληφθεί κάποιο άλλο 

μέτρο επί του παρόντος.  

 

10.7. ΠΑΝΙΔΑ  

Δε χρειάζεται να ληφθεί κάποιο μέτρο, αφού δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις 

στην πανίδα.  

 

10.8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων.  

 

10.9. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων.  

 

10.10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν θα δημιουργήσει ασυνήθη ή επικίνδυνα απόβλητα 

ούτε θα εμπλέξει βλαπτικά για το κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον υλικά.  

 

10.11. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ  

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων.  
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10.12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Όπως έχει προαναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν αναμένεται να υπάρξει 

καμία επίπτωση στις υπάρχουσες τεχνικές υποδομές. Ως εκ τούτου δε χρειάζεται να 

ληφθεί κάποιο ιδιαίτερο μέτρο.  

 

10.13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων, διότι δεν προκαλείται καμία επίπτωση στα 

έργα πολιτιστικής κληρονομιάς όπως δεν είχε προκληθεί σε αυτά έως σήμερα, αφού αυτά 

βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τον υπό μελέτη χώρο.  

 

10.14. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Τα επίπεδα θορύβου σε μια τέτοια δραστηριότητα κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά 

επίπεδα και δε χρειάζεται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων. Εξάλλου υπάρχει αδιατάρακτη 

φυσική βλάστηση περιμετρικά του γηπέδου για τη μείωση του θορύβου, που ενδεχομένως 

να δημιουργείται από την παραγωγική δραστηριότητα. 

 

10.15. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.15.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

α) Σκόνη 

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του έργου είναι η παραγόμενη 

σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: 

 Σκόνη που προέρχεται από την φορτωεκφόρτωση στη χοάνη τροφοδοσίας 

 Σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

Η συνήθης πρακτική για την αντιμετώπιση της σκόνης (ως αιωρούμενων σωματιδίων) 

που εκλύεται από την φόρτωση και την κίνηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού είναι η 

συχνή διαβροχή των επιφανειών,  των οδών εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς. 

Κατά την λειτουργία των μονάδων, θα εφαρμοστούν και τα εξής μέτρα: 
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 Η σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των αδρανών στη χοάνη 

τροφοδοσίας, αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση μόνιμου δικτύου καταιονισμού 

νερού στη χοάνη τροφοδοσίας 

 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 θα 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. 

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

επιφάνειες. 

 Έλεγχος των οχημάτων ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά θα είναι καλυμμένα όπως 

άλλωστε προβλέπεται και από την Ελληνική νομοθεσία. 

 Ύγρανση / διαβροχή των διαδρόμων κίνησης 

Οι ανάγκες της μονάδος σε νερό για τον περιορισμό της σκόνης υπολογίζονται σε 5-

8m3/ημέρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λιγότερες τον χειμώνα και αναλύονται 

παρακάτω: 

 Ψεκασμός μπεκ στη χοάνη τροφοδοσίας (2-3m3/ημέρα). 

 Διαβροχή κατά τους θερινούς μήνες δρόμων-πλατειών (3-5m3/ημέρα). 
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β)Καυσαέρια 

Οι μοναδικοί αέριοι ρύποι είναι τα προϊόντα καύσης των μηχανημάτων του κινητού 

εξοπλισμού.  

Η περίπτωση των καυσαερίων από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και των 

μηχανημάτων θεωρείται αμελητέα και γι’ αυτό δεν προτείνονται μέτρα πέρα αυτών που 

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

 

10.15.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κατά τη φάση λειτουργίας των μονάδων παρασκευής σκυροδέματος 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. 

Επιπλέον υγρά απόβλητα  που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία, 

είναι μικρή ποσότητα  μίγματος νερού, τσιμέντου και αδρανών υλικών της τάξεως των 2 

- 4 m3/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 50 m3 (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 είτε για την διαβροχή των 
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δρόμων είτε με αντλία  οδηγείται στην δεξαμενή νερού της μονάδας παραγωγής 

σκυροδέματος και επαναχρησιμοποιείται.   

Άλλα υγρά απόβλητα που προκύπτουν είναι η αντικατάσταση λαδιών των οχηματων-

μηχανημάτων της εταιρίας τα οποία τοποθετούνται προσωρινά σε βαρέλια και 

παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένο αποδέκτη με τον οποίο η εταιρία έχει συμβληθεί. 

Σύνηθες φαινόμενο στους εργοταξιακούς χώρους είναι οι σημειακές διαρροές λαδιών, 

καυσίμων και λιπαντικών από τα μηχανήματα και τα οχήματα οι οποίες όμως δημιουργούν 

σημειακά παροδικά και αμελητέα προβλήματα επιβάρυνσης.  

Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως 

άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά 

υπάρχουν στο χώρο των μονάδων για τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει απόρριψη των οποιοδήποτε 

υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή σε παρακείμενα ρέματα. 

 

10.15.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Όπως προαναφέρθηκε από την λειτουργία των μονάδων προκύπτουν ελάχιστα 

στερεά απόβλητα. Τα μόνα ίσως απόβλητα είναι τα απορρίμματα που παράγονται από το 

εργατικό προσωπικό που είναι σε πολύ μικρές ποσότητες. Τα απορρίμματα αυτά 

τοποθετούνται σε κάδους και παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα του Δήμου 

Τεμπών. 

Δεν πρόκειται να γίνει καύση των απορριμμάτων στο χώρο της μονάδος. 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ       Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ              ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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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. 
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Για την επίτευξη των παραπάνω περιβαλλοντικών στόχων υλοποιούνται μια σειρά 

από διαδικασίες-προγράμματα, τα αναλύονται παρακάτω: 

 

Πρόγραμμα διαχείρισης θορύβου 

Οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι: 

 Μετρήσεις θορύβου στις θέσεις εργασίας, αλλά και στα όρια του χώρου 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 
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Όρων, ο οποίος θα κάνει και τις καταχωρήσεις στα θεωρημένα βιβλία/αρχεία, 

που ορίζει η νομοθεσία.. 

Πρόγραμμα διαχείρισης των εκπομπών στο υδάτινο 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). 

 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 των μονάδων 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 
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εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των όρων, μέτρων, περιορισμών και παρεμβάσεων, 

που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από τη 

λειτουργία της μονάδας. 

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. 
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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. 

 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. 
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Ειδικότερα εκτελούνται οι απαραίτητες μετρήσεις με πρότυπες μεθοδολογίες, ώστε 

να τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας και η τήρηση των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων. 

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  

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), 

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. 
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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 

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. 
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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.». 

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. 
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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 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 
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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. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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Φωτογραφία 1:  Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

 

Φωτογραφία 2:  Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 
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Φωτογραφία 3:  Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 

 

Φωτογραφία 4:  Μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. 
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Φωτογραφία 5:  Δεξαμενή καθίζησης 
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Φωτογραφία 7:  Δεξαμενή καυσίμων 
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Φωτογραφία 9:  Γεφυροπλάστιγγα 

 

Φωτογραφία 10:  Αποθέσεις 
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Φωτογραφία 11:  Αποθήκη ανταλλακτικών 
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14. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

14.1. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΖΩΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

14.2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

14.3. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ GOOGLE  

14.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 

14.5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 

14.6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000 

14.7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ  

14.8. ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

14.9. ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

14.10. ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
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