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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μ.Π.Ε.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 40.150,00τ.μ. στη θέση

«Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας

Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας  Θεσσαλίας

ΜΙΣΘΩΤΗΣ:  “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ  ΜΑΡΜΑΡΑ &          
                                     ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

  Ο εκπρόσωπος της εταιρείας

Μελετητής: Νίκη Ορφανίδου - Μηχανικός Μεταλλείων, κάτοχος του Πτυχίου μελετητή (νόμος 

716/77) με αριθμ. Μητρώου 14630 Κατηγορία 27 τάξη πτυχίου Α’ και το οποίο ισχύει μέχρι 19-3-

2023 

ΑΛΜΥΡΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
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2. Μη Τεχνική Περίληψη

2.1 Περιγραφή του υπό μελέτη έργου ή δραστηριότητας

Η  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  αφορά  το  έργο:  Εξορυκτική  δραστηριότητα-

Επιφανειακή  Εκμετάλλευση  Εκμετάλλευση  δημόσιου  λατομικού  χώρου  μαρμάρων  εκτάσεως

40.150,00τ.μ. στη θέση «Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε.Μαγνησίας και Σποράδων,

της Περιφέρειας  Θεσσαλίας. Η παρούσα μελέτη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση από

την αρμόδια Αρχή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.

Ο φορέας του έργου είναι η εταιρεία “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ &

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με  έδρα Π. Δράκου 15 Τ.Κ.32200 ΘΗΒΑ και αρμόδιο

τον κ. Ματσάγγο Ηλία.

Με  την  υπ'  αριθμ.1847/159695/15-09-2016  ΑΔΑ:  61Φ5ΟΡ10-ΓΩΥ  Απόφαση  της  Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Παράρτημα), χορηγήθηκε η συναίνεση

για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου σε δημόσια δασική

έκταση  εμβαδού  40150τμ  στη  θέση  «Περδικοράχη»  του  Δήμου Αλμυρού,  της  Π.Ε.Μαγνησίας

στην  εταιρεία  “SUNNY”  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ  ΜΑΡΜΑΡΑ  &  ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) 

Η  μέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν οι  επιφανειακές εκσκαφές. Η δοκιμαστική εξόρυξη

επιβεβαίωσε  τα   αρχικά  στοιχεία   που  είχε  κάνει  ο  ερευνητής.  Του  έδωσε  το  δικαίωμα  να

εξορυχτούν  όγκοι, οι οποίοι κόπηκαν σε μονάδα επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για

τη  συνέχιση  του  ενδιαφέροντος  του  για  την  αξιοποίηση  του  κοιτάσματος  στο  συγκεκριμένο

λατομικό χώρο.

Ο λατομικός χώρος ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δημόσιο και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση.  Η

έκταση των 40.150,00τ.μ είναι Δημόσια Δασική υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα εφαρμοστεί  είναι η επιφανειακή εκμετάλλευση. Η εξόρυξη του

εκμεταλλεύσιμου σχηματισμού γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων ανοικτής εκσκαφής και

αποκλειστικά με μηχανικά μέσα, δηλαδή χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών. Λαμβάνοντας υπόψιν

τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών, τα χαρακτηριστικά του μαρμαροφόρου κοιτάσματος,

τη  μορφολογία  του  εδάφους,   τις  δυνατότητες  του  μηχανολογικού  εξοπλισμού,  προβλέπεται  η

διάνοιξη συνολικά 6 κύριων βαθμίδων ύψους 10m με την υψηλότερη βαθμίδα να έχει δάπεδο στα

+340m . 

Το  κύριο  δίκτυο  της  ευρύτερης  περιοχής  είναι  το  Τριτεύον  Εθνικό  Δίκτυο,  η  Εθνική  Οδός

Καρδίτσας -Βόλου, η οποία βρίσκεται  βόρειο- ανατολικά σε απόσταση 670m.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  



ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μ.Π.Ε.                                                                                                                                  3

Τα προϊόντα που θα παράγονται είναι ξοφάρια (μάρμαρα ακανόνιστου σχήματος), θραυστό υλικό,

στείρα υλικά προς απόθεση και φυτικά.

Με  μέση  ετήσια  εκσκαφή  8128m3 περίπου  ο  χρόνος  εκμετάλλευσης  μπορεί  να  είναι  μέχρι

69χρόνια. Βέβαια η διάρκεια ζωής του Λατομείου είναι σε άμεση εξάρτηση από την ποιότητα του

κοιτάσματος προς εκμετάλλευση και από τη διάθεση των τελικών προϊόντων. Επομένως ο χρονικός

προσδιορισμός της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος μπορεί να αυξηθεί  ή μειωθεί ανάλογα με τις

ανάγκες της αγοράς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης του έργου με ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 180.000,00€

και  των εργασιών αποκατάστασης  σε 32.000,00€.

2.2 Οι αποστάσεις του έργου/δραστηριότητας από όρια οικισμών και εγκεκριμένων

πολεοδομικών σχεδίων, όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων

περιοχών, δάση και δασικές εκτάσεις, κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής

Στην περιοχή του χώρου επέμβασης δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις

ή  άλλες  προστατευτέες  περιοχές.   Ο  πλησιέστερος  οικισμός  είναι  η  Πέρδικα  σε  απόσταση

μεγαλύτερη από 1km. Σύμφωνα με το έγγραφο  του Δασαρχείου Αλμυρού, της Διεύθυνσης  Δασών

Μαγνησίας η έκταση χαρακτηρίζεται ως δημόσια δασική, δεν είναι Εθνικός Δρυμός, Αισθητικό

Δάσος  ή  Διατηρητέο  Μνημείο  της  Φύση,ς  δεν  έχει  χαρακτηριστεί  προστατευτική και  δεν  έχει

οικοπεδική  αξία.  Στην  περιοχή  του  χώρου  επέμβασης  δεν  υπάρχουν  άλλες  εγκαταστάσεις

κοινωνικής υποδομής.

2.3 Πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ναι Όχι

Γεωλογικά,τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Φυσικό περιβάλλον 

Κοινωνικοοικονομικές 
Τεχνικές υποδομές 
Ποιότητα αέρα 
Θόρυβο δονήσεις
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Ύδατα

Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Ανθρωπογενές περιβάλλον
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Με πράσινο απεικονίζεται το θετικό άκρο του εύρους διακύμανσης κάθε ιδιότητας,με κίτρινο η

ενδιάμεση κατάσταση και με κόκκινο το αρνητικό άκρο. 

2.4 Τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες  για την προστασία του

περιβάλλοντος

Γενικές ρυθμίσεις 

Ο φορέας  του  έργου,  η  εταιρεία   “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ &

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε.  φέρει  ακέραιη  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των

περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ). 

Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης

των περιβαλλοντικών όρων.

Φάση λειτουργίας της δραστηριότητας

Η επέμβαση να περιοριστεί αυστηρά εντός της οριοθετημένης, προς εκμετάλλευση, έκτασης. 

Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου να γίνει  με βαθμιδωτή διαμόρφωση με  εξόρυξη ορθών

βαθμίδων ανοιχτής εκσκαφής.  

Οι ποσότητες φυτικής γης που θα συναντώνται θα αποτεθούν χωριστά και θα χρησιμοποιηθούν για

την επιχωμάτωση των δαπέδων των βαθμίδων, οι οποίες θα έχουν ήδη τερματιστεί.  Θα πρέπει να

δοθεί βαρύτητα στον τρόπο απόθεσης και διαχείρισης των παραγόμενων στείρων. 

Οι  εγκαταστάσεις  που  απαιτούνται  για  την  εξυπηρέτηση  του  λατομείου  να  έχουν  πρόχειρο

χαρακτήρα, οι οποίες και θα  απομακρυνθούν άμεσα μετά τη λήξη των εργασιών  εξόρυξης και

αποκατάστασης.

Τα  στερεά  απόβλητα  που  μπορεί  να  προέρχονται  από  την  χρήση-αντικατάσταση  αναλώσιμων

υλικών που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά των τροχοφόρων οχημάτων, οι

χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλωσίμων

κλπ, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται για ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

κείμενης νομοθεσίας .  Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ)

να  συλλέγονται  και  να  απομακρύνονται.  Θα  γίνεται  διαχείριση  των  χρησιμοποιημένων

ορυκτελαίων.  Οι  συλλέκτες  –  μεταφορείς  που  θα  παραλαμβάνουν  τα  παραπάνω  απόβλητα  θα

πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης πρέπει να γίνεται συχνή διαβροχή των δρόμων,

ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης

των εργασιών να είναι χαμηλή. Να ακολουθείται πρόγραμμα ρύθμισης και επιμελούς συντήρησης

των κινητήρων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου όλα τα

απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή επέκτασης αυτής στις όμορες

δασικές εκτάσεις. 

Ο  εκμεταλλευτής  υποχρεούται  να  προβαίνει  στη  σταδιακή  αποκατάσταση  του  τοπίου  και  της

βλάστησης.  Τα φυτευτικά  είδη  να  συντηρούνται  (πότισμα,  σκάλισμα,  λίπανση)  και  να

αντικαθίστανται  όσα  από  αυτά  για  οποιοδήποτε  λόγο  καταστρέφονται,  μέχρι  να  έχουν  την

δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα.  Η συντήρηση των φυτών θα γίνει  με ευθύνη της

εταιρείας  για  τρία  τουλάχιστον  χρόνια  μετά  τη  λήξη  της  παραγωγικής  δραστηριότητας.  Σε

περίπτωση  αποτυχίας  της  φύτευσης,  να  γίνονται  συμπληρωματικές  φυτεύσεις  και  ανάλογα  να

επεκτείνεται και το χρονικό διάστημα της συντήρησης των φυτών έτσι ώστε το ποσοστό επιτυχίας

των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. 

2.5 Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας, περιλαμβανόμενων

των επιδράσεων στην τοπική και εθνική οικονομία.

Τα  οφέλη  που  αναμένονται  σε  τοπικό  επίπεδο  και  στην  εθνική  οικονομία  θα  είναι

σημαντικά, προβλέπεται να απασχοληθούν 7 εργαζόμενοι σε μία περιοχή που πλήττεται με  μεγάλο

ποσοστό ανεργίας.  Επίσης  θα  έχουμε  παράλληλη στήριξη  θέσεων  εργασίας  του δευτερογενούς

τομέα (  καύσιμα,  ανταλλακτικά κλπ).  Τα τελικά προϊόντα μετά και  την επεξεργασία   και  την

τυποποίηση τους θα αποκτήσουν μεγάλη υπεραξία και θα πωλούνται  στην εγχώρια και διεθνή

αγορά.

2.6 Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν

Οι  βιώσιμες  εναλλακτικές  λύσεις  εξετάστηκαν  ερευνώντας  επιφανειακά  όλη  την  έκταση  της

ευρύτερη  περιοχής  από  την  ενδιαφερόμενη  εταιρεία.  Στη  συνέχεια  σε  συνεργασία  με

εξειδικευμένους Γεωλόγους και Μηχανικούς Μεταλλείων κατέληξε να υποβάλει αίτηση για την

συγκεκριμένη έκταση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών από τον ιδιοκτήτη του εδάφους στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Η έκταση διέθετε εμφανείς επιφανειακές

ενδείξεις  του  μαρμαροφόρου  κοιτάσματος,  εύκολη  πρόσβαση  και  μικρότερες  πιθανές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Όλες οι εμπλεκόμενες  υπηρεσίες απάντησαν θετικά και δόθηκε η

συναίνεση  από τον  ιδιοκτήτη  του  εδάφους.  Οι  αρχικές  υποθέσεις  για  την  ύπαρξη  κατάλληλου

μαρμαροφόρου κοιτάσματος επιβεβαιώθηκαν με την εκτέλεση των  ερευνητικών εργασιών.

Σύμφωνα  με  την  κείμενη  Νομοθεσία  ο  ερευνητής  έχει  δικαίωμα  να  αιτηθεί  την  απ'  ευθείας

μίσθωση  μόνο αυτής της έκτασης για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια ερευνητικών εργασιών. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
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Ο φορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει μόνο την ενιαία  έκταση  για την οποία έχει Άδεια ερευνητικών

εργασιών ή μικρότερη, η οποία όμως θα εμπεριέχεται στη αρχική.

Η μη-τεχνική περίληψη συνοδεύεται από Απόσπασμα ανάρτησης Δασικού Χάρτη στο Ελληνικό

Κτηματολόγιο, όπου σημειώνεται η θέση του έργου.

Ο μελετητής                                                                              Ο εκπρόσωπος της εταιρείας 

Αρ. Μητρώου Πτυχίου Μελετητή 14630
Κατ. 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες & Έρευνες) & 
        27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)                                                   ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
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