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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1. Γενικά στοιχεία 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ) του νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. 

 

Για το υπό μελέτη έργο έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ η Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 

201745/26.07.2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα (α) «Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και (β) «Απομάκρυνση, 

Καθαρισμός & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της 

Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής. Επίσης, με την Απόφαση 

αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407 της 29/04/2021, έχει τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ των έργων: 

(α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και (β) 

«Απομάκρυνση, Καθαρισμός & Αποκατάσταση Χώρων Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων 

Ολυμπιάδας», ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης στο Υποέργο Σκουριών. 

 

Το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και προς εκ νέου αδειοδότηση έργο (Υποκατηγορίας Α1) 

βρίσκεται στην Ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής περίπου 110 km ανατολικά 

της Θεσσαλονίκης. Οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις καλύπτουν μία συνολική επιφάνεια 

264.000 στρ. και περιλαμβάνουν τα γνωστά κοιτάσματα της Ολυμπιάδας, των Σκουριών και 

των Μαύρων Πετρών. 

 

Το υπό μελέτη έργο διοικητικά εμπίπτει στις Δημοτικές Ενότητες Αρναίας, Παναγίας και 

Σταγίρων – Ακάνθου του Καλλικρατικού Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος εμπίπτει στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
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Σχήμα 2.1-1. Θέση του υπό μελέτη έργου στην ευρύτερη περιοχή καθώς και τα όρια των 

εγκαταστάσεών του1 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προτείνονται μία σειρά από 

σημαντικές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου περιβαλλοντικά έργου «Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», οι οποίες προέκυψαν σε συνέχεια 

της κύρωσης της νέας επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. με το Ν.4785/2021. 

 

Τα υποέργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας παρουσιάζονται παρακάτω: 

  

                                                 
1 Ο καθορισμός της περιοχής μελέτης γίνεται ως εξής: 

1. Περιοχή επέμβασης ορίζεται το σύνολο των επιφανειών οι οποίες καταλαμβάνονται από τα στοιχεία του 

Έργου, καθώς και οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί δρόμοι στους οποίους αναμένονται επεμβάσεις ή 

διελεύσεις οχημάτων που σχετίζονται με το Έργο. 

2. Άμεση περιοχή μελέτης ορίζεται ζώνη δύο χιλιομέτρων γύρω από την περιοχή επέμβασης και 1 km 

εκατέρωθεν των οδικών προσβάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή επέμβασης  

3. Ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται ο Δήμος Αριστοτέλη. 
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2.1.1. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των 

Τοπικών Κοινοτήτων Ολυμπιάδας, Στρατονίκης και Βαρβάρας. Βρίσκονται δυτικά του 

οικισμού της Ολυμπιάδας, σε απόσταση περίπου 2 km. Η ελάχιστη απόσταση των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από την Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ουρανούπολης είναι 

περίπου 1 km. 

 

Το υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» είναι ένα εν λειτουργία μεταλλείο 

μολύβδου-ψευδαργύρου-χρυσού-αργύρου. Πρόκειται για ένα υπόγειο μεταλλείο το οποίο 

λειτούργησε στο παρελθόν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως το 1995 οπότε και 

αδράνησε για 15 περίπου χρόνια ενώ από το 2012 και βάση των Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 

201745/26.7.2011 και της Απόφασης ΥΠΕΚΑ Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 

Έγκρισης της τεχνικής μελέτης του έργου, εκσυγχρονίστηκε και επανήλθε σε φάση παραγωγής 

τον Σεπτέμβριο του 2017.  

 

Οι υφιστάμενες Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

τμήματα, τα οποία έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 

201745/26.07.2011: 

 Το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας, από το οποίο εξορύσσονται μικτά θειούχα 

μεταλλεύματα αρσενοπυρίτη, σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη. 

 Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο επαναλειτουργεί για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, ετήσιας δυναμικότητας 350.000 t μεταλλεύματος. 

 Εργασίες για την απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών 

τελμάτων συνολικής έκτασης 265 στρ., οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (πύργος 

φρέατος αερισμού, οικίσκοι ανεμιστήρων, μονάδες λιθογόμωσης, αποθήκη εκρηκτικών, 

αποθήκη υλικών, κτίριο γραφείων, κτίρια αποδυτηρίων, γεώτρηση πόσιμου νερού, 

εγκαταστάσεις και δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού, εγκαταστάσεις κατεργασίας 

νερών μεταλλείου, συνεργείο, υποσταθμοί, μετασχηματιστές και δίκτυα διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων, 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, οδικό δίκτυο πρόσβασης-μεταφοράς, έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας, φυλάκιο εισόδου, δεξαμενές πλυσίματος τροχών φορτηγών, κ.α.). 

 

Η γεωγραφική θέση των επιμέρους υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας απεικονίζεται στο Σχέδιο 2.1.1-1. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στη χωρική ενότητα του υποέργου 

«Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» με βάση την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ του έργου, 

προβλέπονταν Υπόγεια Συνδετήρια στοά Μ. Λάκκου - Ολυμπιάδας, η κατασκευή της οποίας 

δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 

 

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας» της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε. και του Ελληνικού Κράτους, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το 

περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο. 
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Οι εν λόγω αλλαγές, αφορούν την εφαρμογή και νέων μεθόδων εκμετάλλευσης, την 

αναβάθμιση του κυκλώματος αερισμού, την αναβάθμιση της διαχείρισης των νερών 

μεταλλείου στα υπόγεια έργα, την εφαρμογή και νέων μεθόδων λιθογόμωσης των 

εξοφλημένων μετώπων, την αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού, τη νέα 

μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, τη νέα υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών (σε 

αντικατάσταση της υφιστάμενης), τη νέα κινητή μονάδα παρασκευής εκρηκτικών και 

γαλακτωμάτων, την αναβάθμιση της μονάδας κατεργασίας νερών, την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων πεπιεσμένου αέρα στο μεταλλείο, τον εκσυγχρονισμό του συνεργείου 

επιφάνειας, τη χωροθέτηση νέων συνεργείων, το σταθμό διάσωσης, την υπόγεια αποθήκη 

καυσίμων, τη χωροθέτηση επιφανειακού πρατηρίου καυσίμων, τη χωροθέτηση εργαστηρίου 

ποιοτικού ελέγχου, την αναβάθμιση του χώρου προσωρινής απόθεσης μεικτού τέλματος, την 

αξιοποίηση της πλατείας Ελιάς για την προσωρινή αποθήκευση του συσκευασμένου 

συμπυκνώματος σε μεγασάκους, την εγκατάσταση σπαστηροτριβείου στο χώρο προσωρινής 

απόθεσης στείρων, την αναβάθμιση της εγκατάστασης προσωρινής συλλογής και διαχείρισης 

βιομηχανικών αποβλήτων, την αναβάθμιση των αποθηκών του μεταλλείου και του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, την αναβάθμιση της περιοχής μεταφόρτωσης στείρων, τα γραφεία 

και τους χώρους προσωπικού και προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων, τις δεξαμενές 

αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος, τη χωροθέτηση σταθμού Α’ Βοηθειών, τα έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας του ρ. Μπασδέκη, την αναβάθμιση του συστήματος συλλογής 

και διαχείρισης επιφανειακών απορροών εργοταξίου Ολυμπιάδας, την αναβάθμιση της 

διαχείρισης των αστικών λυμάτων, την εγκατάσταση νέας μονάδας πλύσης τροχών στη μονάδα 

λιθογόμωσης πάστας, την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διαχείριση λάσπης από τις 

δεξαμενές καθίζησης, το σύστημα νερού βιομηχανικής χρήσης, το σύστημα ηλεκτροδότησης 

– την προσθήκη νέου υποσταθμού 150 kV, τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, τη χωροθέτηση 

χώρων στάθμευσης μηχανημάτων έργου, επιβατικών οχημάτων και φορτηγών καθώς και την 

ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος από τη μονάδα λιθογόμωσης πάστας έως την είσοδο του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

Στη συνέχεια δίνονται κάποια βασικά στοιχεία του έργου, όσον αφορά τη Μεταλλευτική 

Δραστηριότητα, τη Λειτουργία Εργοστασίου Εμπλουτισμού αλλά και τις δραστηριότητες 

παύσης λειτουργίας, κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 

Αναφορικά με τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα, το κοίτασμα της Ολυμπιάδας 

αναπτύσσεται σε πέντε διακριτούς τομείς: 

 Ανατολικός τομέας (East Zone) 

 Δυτικός τομέας (West Zone) 

 Επίπεδος τομέας (Flats – ενδιάμεση ζώνη μεταξύ ανατολικού και δυτικού τομέα) 

 Ανώτερος τομέας (Top Zone) 

 Τομέας Εναπομείναντος κοιτάσματος (Remnants) 

 

Στο Σχήμα 2.1.1-1 που ακολουθεί δίνεται μια γενική πρόσφατη τρισδιάστατη άποψη του 

μεταλλείου στην οποία παρουσιάζονται τα έργα προσπέλασης, τα τμήματα που έχουν ήδη 

εξορυχθεί στο παρελθόν καθώς και αυτά που προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

να εξορυχθούν κατά την προσεχή περίοδο.  
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Σχήμα 2.1.1-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Ολυμπιάδας 

(Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται τα σημερινά βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα) 

 

Η εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα μέθοδος εκμετάλλευσης είναι συνδυασμός διαμήκους και 

εγκάρσιας κοπής και λιθογόμωσης, με ανερχόμενη φορά. Όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

το επιτρέπουν, εφαρμόζεται και η μέθοδος της διπλής κοπής και λιθογόμωσης. Στο πλαίσιο της 

περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας προτείνεται επιπλέον να εφαρμοστούν ανά 

περίπτωση α) η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων με κατερχόμενη 

φορά, β) η νέα μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα 

διατρήματα και επαναπλήρωση και (γ) η μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη 

ανάπτυξη και επαναπλήρωση.  

 

Ο κύκλος εργασίας περιλαμβάνει διάτρηση – γόμωση – πυροδότηση – εξαερισμό μετώπου – 

ξεσκάρωμα – αποκομιδή εξορυχθέντος προϊόντος και υποστήριξη. Για την εξυπηρέτηση των 

εργασιών των μετώπων των στοών παραγωγής γίνεται συνεχής προώθηση των δικτύων 

Αερισμού, Νερού, Πεπιεσμένου Αέρα, Ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίστοιχα για την απρόσκοπτη 

προχώρηση των κύριων και λειτουργικών στοών προσπέλασης, πραγματοποιείται επέκταση 

μόνιμων δικτύων Αερισμού, Νερού, Πεπιεσμένου Αέρα, Λιθογόμωσης, Ηλεκτρικού ρεύματος 

Φωτισμού και Σήμανσης.  

 

Η λιθογόμωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξορυκτικού κύκλου του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας και εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν μετά τη δημιουργία του ανοίγματος.  

Ειδικότερα, οι τύποι λιθογόμωσης που εφαρμόζονται ή προτείνεται να εφαρμοστούν η 

υδραυλική λιθογόμωση, η λιθογόμωση πάστας, η λιθογόμωση με σιμεντωμένα αδρανή και η 

λιθογόμωση με σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης. 

 

Αναφορικά με τη Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού, το εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα υφίσταται επεξεργασία στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, 

το οποίο προβλέπεται να αναβαθμιστεί προκειμένου να λειτουργήσει για τα επόμενα χρόνια 

έως την εξάντληση του κοιτάσματος. Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αναβάθμισης 
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- επέκτασης που περιγράφονται στην παρούσα ΜΠΕ, η επεξεργασία του μεταλλεύματος θα 

γίνεται με ονομαστικό ρυθμό 650.000 t (±10%) ετησίως.  

 

Το μετάλλευμα Ολυμπιάδας ανήκει στην κατηγορία των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων και 

περιέχει, ως κύρια ορυκτά, γαληνίτη (PbS), σφαλερίτη (ZnS) και χρυσοφόρο αρσενοπυρίτη 

(FeAsS) και σιδηροπυρίτη (FeS2). Tα ορυκτά αυτά ανακτώνται με διαφορική επίπλευση υπό 

μορφή συμπυκνωμάτων. Παράγεται πρώτα το συμπύκνωμα αργυρούχου μολύβδου, 

ακολούθως το συμπύκνωμα ψευδαργύρου και τέλος το συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών. Ο 

διαχωρισμός των περιεχομένων μετάλλων στα τρία συμπυκνώματα επιτυγχάνεται μέσω ενός 

συνδυασμού ρύθμισης της οξύτητας pH και της προσθήκης συμβατικών αντιδραστηρίων που 

ενεργούν ως κατασταλτές, ενεργοποιητές και συλλέκτες των περιεχομένων μετάλλων, 

αντίστοιχα. Με βάση τα στοιχεία ποιότητας του μεταλλεύματος της Ολυμπιάδας, κατά μέσο 

όρο το 45% του κατεργαζόμενου μεταλλεύματος ανακτάται υπό μορφή εμπορεύσιμων 

συμπυκνωμάτων.  

 

Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιμων ορυκτών αποτελείται από τα εξής 

στάδια: Θραύση – Λειοτρίβηση, πολφοποίηση του μεταλλεύματος – Επίπλευση γαληνίτη – 

Επίπλευση σφαλερίτη – Επίπλευση του μίγματος χρυσοφόρων πυριτών – Πύκνωση και 

διήθηση συμπυκνωμάτων –Μεταφορά προς πώληση ή προσωρινή αποθήκευση προϊόντων – 

και τέλος εάν απαιτείται από τη μέθοδο λιθογόμωσης και ταξινόμηση των αποβλήτων 

εμπλουτισμού. 

 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας υποστηρίζονται από τις απαραίτητες 

βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως μονάδα κατεργασίας νερών, συνεργεία συντήρησης, μονάδες 

παρασκευής σκυροδέματος και υλικού λιθογόμωσης, αποθήκες, εγκαταστάσεις δικτύων, 

χώρους προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος και αποβλήτων εμπλουτισμού κ.ά. 

 

Στον Πίνακα 2.1.1-1 συνοψίζονται το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων πρώτων υλών 

και προϊόντων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. Τα μεταλλευτικά αποθέματα 

με βάση τα σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας ανέρχονται σε 12,38 Μt και αναμένεται η 

ανάκτηση τους μέχρι το 2040. Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα είναι κατά μέσο όρο 650 

kt (+/- 10%) ROM με μέση περιεκτικότητα Pb: 4,3%, Zn: 5,4%, Au: 6,7g/t και Ag: 129g/t. 

 

Πίνακας 2.1.1-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών και προϊόντων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας  

Περιγραφή  
Ξηρό βάρος 

(Mt)  

Τρόπος διαχείρισης  

Αξιοποίηση (Μt)  

Υλικά προς κατεργασία / Πρώτες ύλες  

Μετάλλευμα ROM  12,38  

Κατεργασία στο εργοστάσιο εμπλουτισμού για 

την παραγωγή συμπυκνωμάτων PbS, ZnS και 

μίγματος χρυσοφόρων FeAsS – FeS2  
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Περιγραφή  
Ξηρό βάρος 

(Mt)  

Τρόπος διαχείρισης  

Αξιοποίηση (Μt)  

Προϊόντα  

Συμπύκνωμα PbS  0,78  προϊόν προς πώληση  

Συμπύκνωμα ZnS  1,21  προϊόν προς πώληση  

Συμπύκνωμα πυριτών 

(μίγματος FeAsS – FeS2)  
3,47  προϊόν προς πώληση  

 

Τέλος, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, 

κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας διακρίνονται σε δυο (2) ομάδες εργασιών: 

 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων. Στις 

εργασίες αυτές περιλαμβάνονται το κλείσιμο μεταλλείου παράλληλα με την εκμετάλλευση, το 

κλείσιμο κτηριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων, η απομάκρυνση – καθαρισμός και 

αποκατάσταση του χώρου προσωρινής απόθεσης στείρων Ολυμπιάδας, η εξυγίανση των 

εδαφών στην περιοχή του μεταλλείου και του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας και τέλος η περιβαλλοντική αποκατάσταση της συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Β. Κλείσιμο και Αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων σε εξέλιξη. Στις εργασίες αυτές 

περιλαμβάνονται η απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση του παλαιού χώρου 

απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 

 

Επισημαίνεται ότι, στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας η 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχει ήδη υλοποιήσει εκτεταμένα έργα 

απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης παλαιών εγκαταστάσεων μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται (1) η περιοχή των παλαιών σωρών αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας, (2) 

ο παλαιός χώρος απόθεσης στείρων μεταλλείου στην Πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας, και (3) ο 

παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυρίτη (πρώην οικόπεδο ΜΕΤΒΑ) Ολυμπιάδας. 

 

Η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αποκατάστασης 

και των τελικών χρήσεων γης που θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, έχει εκπονήσει 

προμελέτη για την ανάδειξη των μετα-μεταλλευτικών τοπίων της περιοχής των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. Κύριο στοιχείο της τελικής αποκατάστασης θα αποτελέσει η υλοποίηση ενός 

οράματος συνολικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον 

για τον κάτοικο, τον επισκέπτη και το περιβάλλον. 

2.1.2. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγιάς και της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου. 

Βρίσκονται νότια της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι 
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η «Μεγάλη Παναγιά», το «Παλαιοχώρι» και το «Νεοχώρι» που βρίσκονται σε ευθεία 

απόσταση περίπου 3 km ΝΔ, ΒΔ και Β των ορίων της περιοχής επέμβασης, αντίστοιχα. 

 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά με την Κ.Υ.Α. 

ΕΠΟ 201745/26.07.2011, ενώ με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021, εγκρίθηκαν 

μια σειρά από τροποποιήσεις του τεχνικού σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της περαιτέρω 

βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υποέργου. Ειδικότερα, το περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο υποέργο των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα βασικά τμήματα: 

 Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου-χαλκούχου 

πορφύρη, με δυναμικότητα εξόρυξης 175,8 Mt μεταλλεύματος με συνδυασμό 

επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης.  

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, 

ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 8 Mt μεταλλεύματος για την παραγωγή 

συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού και χρυσού doré. 

 Εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων: α) στη θέση «Καρατζά Λάκκος» (εγκατάσταση 

αποβλήτων εμπλουτισμού και αδρανών αποβλήτων εξόρυξης) δυναμικότητας 20,8 Mm3 

και β) εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων (αδρανών αποβλήτων εξόρυξης) στα 

νοτιοδυτικά του ενοποιημένου ορύγματος, μέγιστης δυναμικότητας 7,8 Mm3. 

 Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των μεταλλείων και του 

εργοστασίου εμπλουτισμού.  

 Μονάδα επεξεργασίας υδάτων δυναμικότητας 250 m3/h, ως μέτρο πρόληψης για την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διαφυγής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων στους 

επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής, σε συνδυασμό με την κατασκευή δύο νέων 

λιμνών συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, χωρητικότητας 350.000 m3 και 

110.000 m3. 

 

Η γεωγραφική θέση των επιμέρους υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών απεικονίζεται στο Σχέδιο 2.1.2-1.  

 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη νέα Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

και του Ελληνικού Κράτους με ημερομηνία 5.2.2021, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4785/2021 

(ΦΕΚ 42/Α/23.3.2021), προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένο έργο. 

 

Οι εν λόγω αλλαγές αφορούν τα Κύρια έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου 

μεταλλείου, την Αποκομιδή μεταλλεύματος, την Κατάληψη έργου, το Κύκλωμα αερισμού 

υπόγειου μεταλλείου, τη Διαχείριση νερών μεταλλείου, τη Λειτουργία εργοστασίου 

εμπλουτισμού, την Αλληλουχία κατασκευής Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, κάποια Γενικά 

χαρακτηριστικά Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, τους Υπερχειλιστές, το Χώρο απόθεσης 

αδρανών υλικών, τους Φορητούς θραυστήρες αδρανών για χρήση στη συντήρηση οδών, τις 

Βοηθητικές εγκαταστάσεις ανοικτού ορύγματος, τις Αποθήκες καυσίμου και επιφανειακές 

εγκαταστάσεις διανομής, τον Πύργο φρέατος ανέλκυσης, το Εσωτερικό οδικό δίκτυο, τη 

Μονάδα επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, τη Μονάδα επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων, τις Γεωτρήσεις επανεισπίεσης καθαρών, μη επιβαρυμένων υδάτων 

προαποστράγγισης, τις Γεωτρήσεις επανεισπίεσης καθαρών, επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων, τη Χρήση ενέργειας και τέλος τη Χρήση στοάς TVX. 
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Στη συνέχεια δίνονται κάποια βασικά στοιχεία του έργου, όσον αφορά τη Μεταλλευτική 

Δραστηριότητα, τη Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού καθώς και την Ενιαία 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά 

Λάκκου. 

 

Αναφορικά με τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα, το κοίτασμα των Σκουριών αναπτύσσεται 

γύρω από έναν μικρό (διαμέτρου μικρότερης των 200 m), μολυβοειδούς μορφής πορφυριτικό 

σωρό ο οποίος διείσδυσε στον σχιστόλιθο και τον γνεύσιο της ενότητας Βερτίσκου. Η 

εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Σκουριών γίνεται συνδυαστικά με επιφανειακή και 

υπόγεια εκμετάλλευση. Η λειτουργική οργάνωση του μεταλλείου δίνεται στο Σχήμα 2.1.2-1. 

 

 
Σχήμα 2.1.2-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Σκουριών 

 

Επιφανειακό όρυγμα 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος έχουν ως εξής:  

 Μέση διάμετρος πυθμένα ~200 m και μέση επιφανειακή διάμετρος ~650 m.  

 Μέγιστο βάθος 245 m, κατανεμημένο σε 24 βαθμίδες 10 m ύψους η κάθε μία, με πλάτος 

6 m κατ’ ελάχιστο. Ενδιάμεσα των βαθμίδων παρεμβάλλεται η ράμπα μεταφοράς, 

διαμορφώνοντας ενδιάμεσα πρανή μέσης κλίσης 32ο έως 45ο.  

 Ανάλογα με τη μορφολογία του φυσικού αναγλύφου, διαμορφώνονται ανοικτές βαθμίδες 

στα ανώτερα επίπεδα από το απόλυτο υψόμετρο +590 και άνω. Όλες οι διαμορφούμενες 

βαθμίδες κάτωθεν του υψομέτρου +590, είναι κλειστές. 

 Το όρυγμα είναι σχεδόν κυκλικό το οποίο τέμνει την επιφάνεια του φυσικού αναγλύφου 

μεταξύ του απόλυτου υψομέτρου +595 (στα ανατολικά) και +665 (στα νοτιοδυτικά).  
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 Η τελική κλίση του συνολικού πρανούς κυμαίνεται από 37ο έως 41ο. 

 Η επιφάνεια που καταλαμβάνει ανέρχεται σε περίπου 397.000 m² στην επιφάνεια και 

28.000 m² στον πυθμένα.  

 Τέλος, η κύρια ράμπα μεταφοράς είναι διπλής κατεύθυνσης, μήκους περίπου 2.300 m και 

μέσης κλίσης 10%. 

 

Υπόγειο μεταλλείο 

Με την επανέναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου των Σκουριών και ταυτόχρονα με τις 

όποιες επιφανειακές εργασίες επανεκινούν και τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης της 

υπόγειας εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό του υπόγειου μεταλλείου, τα κύρια 

έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών είναι συνολικού 

εκτιμώμενου μήκους ~48 km. Επιπροσθέτως, κατασκευάζονται και μία σειρά έργων κάθετης 

ανάπτυξης (φρέαρ ανέλκυσης προϊόντων και καμινέτα αερισμού) για την εξυπηρέτηση της 

υπόγειας εκμετάλλευσης. 

 

Το κοίτασμα των Σκουριών είναι πρόσφορο για μεθόδους μαζικής υπόγειας εκμετάλλευσης, 

με τη μέθοδο της επαναπλήρωσης διευρυμένων ορόφων με λιθογόμωση (SLOS) να έχει 

επιβεβαιωθεί ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος υπόγειας εκμετάλλευσης για μια σειρά λόγων, 

συμπεριλαμβανομένων: της γεωτεχνικής ευστάθειας της τελικής αποκατεστημένης επιφάνειας 

μετά το κλείσιμο του έργου, της ελαχιστοποίησης της κατάληψης γης που απαιτείται 

επιφανειακά για τα απόβλητα εμπλουτισμού (τέλματα) και την ικανότητα αποκατάστασης του 

εξοφλημένου ενοποιημένου ορύγματος με τα απόβλητα εμπλουτισμού που θα προκύψουν από 

το μετάλλευμα της υπόγειας εκμετάλλευσης. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της υπόγειας 

εκμετάλλευσης, είναι ίδιος με αυτόν που παρουσιάστηκε παραπάνω για το υπόγειο μεταλλείο 

Ολυμπιάδας. 

 

Αναφορικά με τη Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού, το μετάλλευμα που 

εξορύσσεται από το μεταλλείο των Σκουριών υφίσταται επεξεργασία στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού που κατασκευάζεται πλησίον του μεταλλείου για την ανάκτηση με επίπλευση 

συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού. Ένα ποσοστό της τάξεως του 18% - 30% του χρυσού που 

περιέχεται στο μετάλλευμα είναι ελεύθερος και ανακτάται επίσης στο εργοστάσιο αυτό με 

βαρυτομετρικές μεθόδους και μετατρέπεται απευθείας σε κράμα χρυσού doré. Το συμπύκνωμα 

χαλκού – χρυσού μεταφέρεται μέσω του δρόμου μεταφοράς προϊόντων από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού των Σκουριών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου για φόρτωση σε 

πλοία. Εναλλακτικά, τα συμπυκνώματα των Σκουριών μπορούν να μεταφέρονται μέσω του 

δημόσιου οδικού δικτύου απευθείας σε ευρωπαϊκές μεταλλουργίες πέραν των συνόρων (π.χ. 

Βουλγαρία) ή και δια της θαλάσσιας οδού μέσω του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Τέλος, το 

κράμα χρυσού doré μεταφέρεται με ειδικά φορτηγά αυτοκίνητα για πώληση στην εγχώρια 

αγορά ή/και στο εξωτερικό. 

 

Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιμων ορυκτών αποτελείται από τα εξής 

στάδια: Θραύση – Λειοτρίβηση – Επίπλευση 6 σταδίων – Επαναλειοτρίβηση – Βαρυτομετρική 

ανάκτηση ελεύθερου χρυσού – Ξήρανση και τήξη στη μονάδα χρυσού – Πύκνωση και διήθηση 

συμπυκνώματος επίπλευσης – Πύκνωση αποβλήτου εμπλουτισμού – Διήθηση αποβλήτου 

εμπλουτισμού. 

 

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών υποστηρίζονται από τις απαραίτητες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις όπως Εγκαταστάσεις ασφαλείας Μεταλλείου, Μονάδα Πρόθραυσης 
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μεταλλεύματος, Μονάδα θραύσης Κροκάλων, Φορητούς θραυστήρες αδρανών για χρήση στη 

συντήρηση οδών, Πλατεία προθραυσμένου μεταλλεύματος, Περιοχή απόθεσης ROM χαμηλής 

περιεκτικότητας, Βοηθητικές εγκαταστάσεις ανοιχτού ορύγματος, Μονάδα παρασκευής 

υλικού λιθογόμωσης και λοιπές βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις υπόγειου μεταλλείου, 

Αποθήκες καυσίμου και επιφανειακές εγκαταστάσεις διανομής, Πύργος φρέατος ανέλκυσης, 

Ανεμιστήρες αερισμού υπογείων:, Αποθήκη εκρηκτικών, Κινητή μονάδα παραγωγής 

εκρηκτικών, Κτίρια παρασκευής αντιδραστηρίων εργοστασίου εμπλουτισμού και Εσωτερικό 

οδικό δίκτυο. 

 

Όσον αφορά την Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, η Ενιαία 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) 

χωροθετείται στον Καρατζά Λάκκο, που αποτελεί κλάδο του κυρίως ρέματος του Τσαρκιά 

Λάκκου, ο οποίος αποτελεί το ανάντη τμήμα του κύριου υδατορέματος της λεκάνης 

Ασπρόλακκα – Καρόλακκα. Χωροθετείται περίπου ~0,3 km ΒΑ του επιφανειακού ορύγματος 

και ~0,6 km A-NA του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 

Οι βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό (χωροθέτηση, αριθμός 

χώρων, αλληλουχία κατασκευής, γεωμετρία) της εγκατάστασης απόθεσης είναι οι ακόλουθες: 

 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του χώρου να είναι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα 

από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την 

Κ.Υ.Α 39624/2209/Ε103 καθώς και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. 

 Τα απόβλητα του εμπλουτισμού θα αποτεθούν υπό ξηρή μορφή (πυκνότητας 84-88% κ.β. 

στερεά) με σκοπό την μείωση των αποθηκευτικών απαιτήσεων (λόγω ελαχιστοποίησης 

των αποθηκευτικών αναγκών του περιεχόμενου νερού και ταυτόχρονα της δυνατότητας 

επίτευξης μεγαλύτερων τελικών κλίσεων απόθεσης) και την εξάλειψη διήθησης νερού 

προς το υπόβαθρο της περιοχής απόθεσης. 

 Οι κατεισδύσεις ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και η διήθησή τους προς το 

υπόβαθρο στο χώρο απόθεσης ελέγχεται εν μέρει από τη χαμηλή διαπερατότητα των 

αποβλήτων εμπλουτισμού. Λόγω των γεωχημικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών 

των αποβλήτων, δεν απαιτείται στεγανοποίηση των εγκατάστασεων απόθεσης ούτε 

εφαρμογή φραγμού στις πρώτες στρώσεις των αποθέσεων.  

 Για την αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών αλλά και την υδραυλική 

προστασία της εγκατάστασης απόθεσης, ακόμα και σε πλημμυρικά φαινόμενα, ο 

σχεδιασμός του έργου προβλέπει περιμετρικές τάφρους γύρω από τη λεκάνη απόθεσης 

για την εκτροπή των επιφανειακών νερών των λεκανών ανάντη της εγκατάστασης 

απόθεσης και απόδοσή τους στο ρέμα Καρόλακκας, κατάντη της εγκατάστασης 

απόθεσης. Το σχέδιο διαχείρισης προβλέπει τη διαχείριση υδάτων εντός της 

εγκατάστασης υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και την ανακύκλωση των υδάτων 

που συλλέγονται στην εγκατάσταση. 

 Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, σε περιόδους κανονικής λειτουργίας, η 

διαχείριση των υδάτων που συγκεντρώνονται εντός του χώρου απόθεσης 

πραγματοποιείται εσωτερικά των εγκαταστάσεων, μέσω λιμνών διαχείρισης των εν 

δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων κατάλληλης χωρητικότητας και  

o είτε ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού για την κάλυψη των αναγκών του 

σε νερό κατεργασίας ή  

o χρησιμοποιείται επιτόπου για την καταστολή της σκόνης. 
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Ο σχεδιασμός του αναχώματος Καρατζά Λάκκου και της αντίστοιχης λεκάνης απόθεσης 

αποβλήτων, έχει πραγματοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί την πρόοδο της 1ης 

φάσης εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών.  

 

Τα απόβλητα εμπλουτισμού θα τοποθετηθούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα, ανάντη του 

αναχώματος Καρατζά Λάκκου και απόθεσης στείρων. Η συνολική κατασκευή του αναχώματος 

και της ανάντη απόθεσης στείρων, θα ολοκληρωθεί στο 5ο έτος λειτουργίας. Σε όλες τις φάσεις 

ανύψωσης του αναχώματος (6 Στάδια) εξασφαλίζεται ελεύθερο περιθώριο (freeboard) ύψους 

τουλάχιστον 5 m.  

 

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, διαμορφώθηκε η χρονική αλληλουχία κατασκευής που αναλύεται 

διεξοδικά ακολούθως και η οποία εξασφαλίζει την απαιτούμενη ετήσια χωρητικότητα για την 

απόθεση των αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού που θα προκύψουν από την 1η φάση 

εκμετάλλευσης, που ολοκληρώνεται στο 10ο έτος λειτουργίας του μεταλλείου.  

 Έτος -1: Στο Στάδιο 1 θα κατασκευαστεί το ανάχωμα εκκίνησης έως το απόλυτο 

υψόμετρο +360 το οποίο θα παρέχει ικανοποιητικό χώρο αποθήκευσης αφυγρασμένων 

αποβλήτων εμπλουτισμού και επιφανειακών υδάτων για την εκκίνηση της λειτουργίας 

του μεταλλείου. 

 Έτος 1: Στο Στάδιο 2 το ανάχωμα ανυψώνεται έως το υψόμετρο +385. Παράλληλα 

εκκινεί η υλοποίηση της ανάντη απόθεσης αδρανών υλικών εξόρυξης (στείρων) και στο 

τέλος του 1ου έτους λειτουργίας η ανάντη απόθεση στείρων έχει ανέλθει έως το υψόμετρο 

+375. 

 Έτος 2: Στο Στάδιο 3 το ανάχωμα ανυψώνεται, με τη μέθοδο ανάπτυξης προς τα κατάντη 

έως το υψόμετρο στέψης +415 η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του 2ου έτους 

λειτουργίας. Παράλληλα συνεχίζεται η ανάντη απόθεση των πλεοναζόντων αδρανών 

στείρων εξόρυξης έως το υψόμετρο +384 στο τέλος του έτους.  

 Έτος 3: Στο Στάδιο 4 το ανάχωμα παραμένει στο υψόμετρο +415 μέχρι το τέλος του 3ου 

έτους. Η ανάντη απόθεση πλεοναζόντων στείρων συνεχίζεται έως το υψόμετρο +415. 

 Έτος 4: Στο Στάδιο 5 συνεχίζεται η ανύψωση της ανάντη απόθεσης στείρων υλικών έως 

το υψόμετρο +446 έως το τέλος του 4ου έτους λειτουργίας.  

 Έτος 5: Στο Στάδιο 6 ολοκληρώνεται η ανάντη απόθεση στείρων έως το τελικό 

υψόμετρο στέψης +465 έως το τέλος του 5ου έτους λειτουργίας. 

 

Οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται από την 1η φάση Εκμετάλλευσης και 

προβλέπεται είτε να αξιοποιηθούν στη λιθογόμωση/επαναπλήρωση των κενών αλλά και στην 

κατασκευή του υπό εξέταση χώρου απόθεσης είτε να αποτεθούν σε αυτό παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα 2.1.2-1: 
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Πίνακας 2.1.2-1. Τρόπος διαχείρισης αποβλήτων της 1ης Φάσης Εκμετάλλευσης 

Είδος αποβλήτου 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση 

Όγκος (Μt) 

Απόθεση 

Όγκος (Μt) 

Αδρανή εξόρυξης (στείρα 

εξόρυξης) 

28,15 

Για την κατασκευή του προφράγματος, των 

λιμνών διαχείρισης εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων, της διαμόρφωσης 

πλατείας απόθεσης υλικού LGO και του 

αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.  

22,40 (1) 

Απόβλητα εμπλουτισμού 

11,37 

Αξιοποίηση στη λιθογόμωση του υπογείου 

μεταλλείου 

 

10,81 

Αξιοποίηση στην επαναπλήρωση του 

ανοιχτού ορύγματος 

63,31 

Σε ξηρή 

απόθεση 

1 Προσωρινή απόθεση και μελλοντική αξιοποίησή τους για την επαναπλήρωση του ανοιχτού ορύγματος. 

 

Τα παραγόμενα από τη Β’ φάση εκμετάλλευσης απόβλητα εμπλουτισμού 87,38 Μt 

αξιοποιούνται είτε στη λιθογόμωση των κενών του υπόγειου μεταλλείου (44,48 Μt), είτε στην 

επαναπλήρωση του ανοιχτού ορύγματος (42,90 Μt).  

 

Τα αδρανή (στείρα) εξόρυξης 0,71 Μt που παράγονται από την Β’ φάση εκμετάλλευσης 

αξιοποιούνται στην επαναπλήρωση του ανοιχτού ορύγματος.  

Από τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό τους προκύπτουν τα εξής: 

 Στείρα εξόρυξης 01 01 01 (Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν 

μέταλλα) 

 Απόβλητα εμπλουτισμού 01 03 06 (Υπολείμματα εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στα σημεία 01 03 04 & 01 03 05) 

 

Σημειώνεται ότι τα αδρανή απόβλητα εξόρυξης που δεν αξιοποιούνται στις κατασκευές της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. κατά την 1η φάση εκμετάλλευσης θα αξιοποιηθούν στην αποκατάσταση του 

ενοποιημένου ορύγματος μετά το πέρας και της δεύτερης φάσης εκμετάλλευσης. Κατά τη 

διάρκειά της 1ης φάσης προβλέπεται απόθεση των αδρανών υλικών εξόρυξης σε ειδικό χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων για τη ρύθμιση των αναγκών της κατασκευής με την 

παραγωγή. 

 

Βάσει των κριτηρίων ταξινόμησης της Κ.Υ.Α. 39624/Ε103/25-9-2009, η Ενιαία 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών δεν ταξινομείται ως εγκατάσταση 

κατηγορίας Α. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του κλεισίματος και αποκατάστασης της Ενιαίας 

Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων προβλέπει την 
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προοδευτική αποκατάσταση της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα γρηγορότερης 

απόδοσης της στο φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ταυτόχρονα με τις εργασίες απόθεσης, 

αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση του χώρου, με τις απαιτούμενες εργασίες να εκκινούν από 

το Δυτικό άκρο της απόθεσης και να επεκτείνονται χρονικά προς την αποκατάσταση της 

κατάντη περιοχής απόθεσης, με τρόπο συμβατό με τις λειτουργικές απαιτήσεις του μεταλλείου. 

 

Στον Πίνακα 2.1.2-2 συνοψίζονται το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων πρώτων υλών 

και προϊόντων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών. Τα μεταλλευτικά αποθέματα 

με βάση τα σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας ανέρχονται σε 175,78 Μt και αναμένεται η 

ανάκτηση τους σε περίπου 28 χρόνια (2 χρόνια για την ολοκλήρωση της κατασκευής και 26 

χρόνια παραγωγής). Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα είναι κατά μέσο όρο 8 Μt ROM 

στην Α’ φάση και 6,5 Μt ROM στην Β’ φάση με μέση περιεκτικότητα Cu: 0,48% και Au: 

0,70 g/t. 

 

Πίνακας 2.1.2-2. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών και προϊόντων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών  

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) 

Υλικά προς κατεργασία / Πρώτες ύλες 

Μετάλλευμα ROM 175,78 

Κατεργασία στο εργοστάσιο για την 

παραγωγή συμπυκνώματος xαλκού – 

xρυσού και κράματος χρυσού dorė 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα Cu-Au 2,90 προϊόν 

Κράμα Au dorė 0,594 (Μoz) προϊόν 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, 

κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των 

Σκουριών αφορούν τις εργασίες για το κλείσιμο του επιφανειακού και του υπόγειου μεταλλείου 

Σκουριών, το κλείσιμο της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων στον Καρατζά 

Λάκκο, το κλείσιμο της μονάδας λιθογόμωσης Σκουριών, το κλείσιμο του εργοστασίου 

εμπλουτισμού Σκουριών και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της συνολικής περιοχής 

επέμβασης. 

 

Παράλληλα με την εξόρυξη των μεταλλευτικών αποθεμάτων του μεταλλείου Σκουριών, γίνεται 

σταδιακή αποκατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων του υποέργου «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών». Ειδικότερα για την εκμετάλλευση, το κλείσιμο των κενών 

εκμετάλλευσης ολοκληρώνεται παράλληλα με την εξόρυξη. Επιπροσθέτως, στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

προβλέπεται προοδευτική αποκατάσταση της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

γρηγορότερης απόδοσής της στο φυσικό περιβάλλον. Οι μόνες εγκαταστάσεις που θα 

παραμείνουν μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης θα είναι οι εξής: 
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 Οδικό δίκτυο 

 Άλλες εγκαταστάσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης 

 

Η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αποκατάστασης 

και των τελικών χρήσεων γης που θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, έχει εκπονήσει 

προμελέτη για την ανάδειξη των μετα-μεταλλευτικών τοπίων της περιοχής των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. Κύριο στοιχείο της τελικής αποκατάστασης θα αποτελέσει η υλοποίηση ενός 

οράματος συνολικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον 

για τον κάτοικο, τον επισκέπτη και το περιβάλλον. 

2.1.3. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου χωροθετούνται εντός των 

διοικητικών ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Στρατονίκης και Στρατωνίου. Βρίσκονται βόρεια 

της ΕΟ16 Αρναίας – Ιερισσού και εκατέρωθεν (δυτικά και ανατολικά) της Επαρχιακής Οδού 

Σταυρού – Ουρανούπολης. Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι η «Στρατονίκη» και το «Στρατώνι», 

σε ευθεία απόσταση 700 m ΒΔ και 10 m ΝΔ των ορίων της περιοχής επέμβασης, αντίστοιχα.  

 

Το μεταλλείο Μαύρων Πετρών λειτουργεί ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες ενώ κατά τη φάση 

σύνταξης της παρούσας βρίσκεται προσωρινά σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης προς 

επιβεβαίωση των αποθεμάτων του. Πρόκειται για ένα παλαιό μεταλλείο, η λειτουργία του 

οποίου ξεκίνησε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα από τη Γάλλο-Οθωμανική Α.Ε. αρχικά 

για την εξόρυξη μαγγανιούχου μεταλλεύματος. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 

201745/26.07.2011:  

 

Μεταλλεία στην Τ.Κ. Στρατονίκης  

 Το υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών, από το οποίο εξορύσσονται μικτά θειούχα 

μεταλλεύματα αργυρούχου μολύβδου και ψευδαργύρου.  

 Το επίσης υπόγειο αλλά εξοφλημένο μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου, το οποίο βρίσκεται σε 

στάδιο σχεδιασμού αποκατάστασης. 

 Δύο μονάδες λιθογόμωσης εκ των οποίων η μία (αυτή του Μαντέμ Λάκκου) λειτουργεί 

και ως μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

 Μία μονάδα επεξεργασίας των νερών του μεταλλείου δυναμικότητας 450 m3/h. 

 Διάφορες βοηθητικές κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, γραφεία, 

συγκρότημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, εγκαταστάσεις δικτύων πόσιμου και νερού 

βιομηχανικής χρήσης, συνεργεία συντήρησης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, εγκατάσταση 

κοσκίνου, εγκατάσταση σπαστηροτριβείου κ.ά.). 

 

Εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Τ.Κ. Στρατωνίου 

Το εργοστάσιο αυτό, στο οποίο γίνεται κατεργασία του μεταλλεύματος που εξορύσσεται από 

το μεταλλείο Μαύρων Πετρών για την παραγωγή συμπυκνωμάτων γαληνίτη και σφαλερίτη, 

περιλαμβάνει: 

 Μονάδα θραύσης μεταλλεύματος.  

 Μονάδα εμπλουτισμού με δυναμικότητα επίπλευσης 50 t/h. 

 Εγκατάσταση αποθήκευσης προϊόντων συμπυκνωμάτων γαληνίτη και σφαλερίτη καθώς 

και χρυσοφόρου πυρίτη/αρσενοπυρίτη. 
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 Εγκαταστάσεις φόρτωσης προϊόντων σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας έως 10.000 t.  

 Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου δυναμικότητας 250 m3/h. 

 Χημείο. 

 Εξοπλισμό διήθησης τελμάτων, συμπυκνωμάτων και ιλύος κατεργασίας νερών 

μεταλλείου. 

 Διάφορες βοηθητικές κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, γραφεία, 

συνεργεία συντήρησης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, κ.α.). 

 

Η γεωγραφική θέση των επιμέρους υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών απεικονίζεται στο Σχέδιο 2.1.3-1. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μεταλλείο Μαύρων Πετρών βρίσκεται 

προσωρινά σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα 

δυνητικά αποθέματά του, με σκοπό την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και την 

επακόλουθη μελέτη σκοπιμότητας.  

 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη χωρική ενότητα του υποέργου «Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου» με βάση την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ του έργου, 

προβλέπονταν η κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω έργων, τα οποία όμως δεν έχουν 

κατασκευαστεί μέχρι σήμερα: 

 Νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, δυναμικότητας 

800.000 t μεταλλεύματος ετησίως. 

 Νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου.  

 Μονάδα Παραγωγής Θειικού Οξέος, με αγωγό υδραυλικής μεταφοράς και δεξαμενές 

αποθήκευσης θειικού οξέος. 

 

Τα έργα αυτά δεν περιλαμβάνονται στον νέο περιβαλλοντικό σχεδιασμό, ο οποίος θα 

τροποποιηθεί καταλλήλως σε περίπτωση που το Δημόσιο αποδεχθεί την πρόταση της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. ως προς την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή 

και λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της 

Επενδυτικής Σύμβασης που κυρώθηκε με τον ν. 4785/2021. 

 

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου» της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του Ελληνικού Κράτους, προτείνονται οι ακόλουθες 

αλλαγές σε σχέση με το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο.  

 

Στο Εργοτάξιο Μαύρων Πετρών οι αλλαγές αφορούν την εκμετάλλευση του κοιτάσματος σε 

χαμηλότερα επίπεδα και προς τα ΝΝΔ, τα αντίστοιχα απαιτούμενα έργα προσπέλασης, τη 

μέθοδο εκμετάλλευσης, την αναβάθμιση του κυκλώματος αερισμού, την αναβάθμιση της 

διαχείρισης των νερών του μεταλλείου στα υπόγεια έργα, τις εργασίες και τα μέτρα 

διασφάλισης γεωτεχνικής σταθερότητας, την αναβάθμιση της μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην πλατεία της στοάς +216, τη χρήση της μονάδας 

λιθογόμωσης Μαντέμ Λάκκου και για την παρασκευή εκτοξευόμενου σκυροδέματος την 

προσθήκη κινητής διάταξης κοσκίνισης αδρομερούς τέλματος, την προσθήκη κινητής διάταξης 

σπαστηροτριβείου στείρων, την προσθήκη νέου υποσταθμού και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 

την κατασκευή νέας αποθήκης τελικών προϊόντων στην περιοχή των εγκαταστάσεων Μαύρων 
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Πετρών, τη χωροθέτηση συνεργείων συντήρησης, αποθηκών, γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης προσωπικού και προσωρινών εργολάβων, την εγκατάσταση 

νέου πρατηρίου καυσίμων, την κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης φερτών του 

ρ. Βαθύλακκα, την χρήση κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών, την αναβάθμιση του 

συστήματος συλλογής και διαχείρισης επιφανειακών απορροών του εργοταξίου, την 

αναβάθμιση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων, την προσθήκη διάταξης πλυστικού τροχών, 

τη μεταφορά της πλατείας μεταφόρτωσης, τη χωροθέτηση εγκατάστασης πλύσης φορτηγών, 

την αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων, την 

κατασκευή νέου κτιρίου χημικών αναλύσεων και τη χωροθέτηση σταθμού της ομάδας 

διάσωσης. 

 

Στο Εργοτάξιο Στρατωνίου οι αλλαγές αφορούν την αναβάθμιση της διαχείρισης των 

αστικών λυμάτων, των γραφείων διοίκησης, της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου - Στρατωνίου, της υφιστάμενης λίμνης έκτακτης ανάγκης, του χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού και προσωρινού χώρου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος καθώς και του συστήματος συλλογής και διαχείρισης επιφανειακών απορροών 

του εργοταξίου. Επίσης, στο εργοτάξιο Στρατωνίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή του νέου 

κτιρίου γεωλογικών ερευνών. 

 

Τέλος, όσον αφορά τα Έργα Οδοποιίας προτείνονται η ασφαλτόστρωση της εργοταξιακής 

οδού Μαύρων Πετρών καθώς και της εργοταξιακής οδού που συνδέει το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Στρατωνίου με την περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, καθώς και ορισμένες 

επεμβάσεις επί του κόμβου της Επαρχιακής Οδού Σταυρού – Ιερισσού. 

 

Στη συνέχεια δίνονται κάποια βασικά στοιχεία του έργου, όσον αφορά τη Μεταλλευτική 

Δραστηριότητα, τη Λειτουργία Εργοστασίου Εμπλουτισμού αλλά και τις δραστηριότητες 

παύσης λειτουργίας, κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 

Αναφορικά με τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα, σημειώνεται ότι το κοίτασμα των Μαύρων 

Πετρών αναπτύσσεται σε βάθος μεγαλύτερο των 150 m από την επιφάνεια, είναι μέσου πάχους 

25 m, με βύθιση προς Νότο 35ο. Η τρέχουσα εκμετάλλευση του μεταλλείου πραγματοποιείται 

μεταξύ των επιπέδων ~+170 έως ~+120. Κατά τα προηγούμενα έτη η εκμετάλλευση 

επικεντρωνόταν στα επίπεδα +140 έως +300 υπό του οικισμού της Στρατονίκης και οι ανώτεροι 

όροφοι πλησίον του +300 έχουν ήδη εξοφληθεί και λιθογοµωθεί. Στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης προτείνεται η επέκταση της εκμετάλλευσης του υφιστάμενου μεταλλείου χαμηλότερα 

του επιπέδου +120 και προς τα ΝΝΔ, δεδομένου ότι εκεί εντοπίζεται σημαντικό μέρος των 

δυνητικών μεταλλευτικών αποθεμάτων προς εκμετάλλευση για τα επόμενα έτη.  

 

Στο Σχήμα 2.1.3-1 που ακολουθεί δίνεται μια γενική πρόσφατη τρισδιάστατη άποψη του 

μεταλλείου στην οποία παρουσιάζονται τα έργα προσπέλασης, τα τμήματα που έχουν ήδη 

εξορυχθεί στο παρελθόν καθώς και αυτά που προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

να εξορυχθούν κατά την προσεχή περίοδο. 
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Σχήμα 2.1.3-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

(Με πράσινο χρώμα τα δυνητικά μεταλλευτικά αποθέματα) 

 

Στο μεταλλείο εφαρμόζεται από το 2005 μέθοδος εκμετάλλευσης εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά, υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς. Στο πλαίσιο 

της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και εφόσον τα αποθέματα 

επιβεβαιωθούν, προτείνεται να εφαρμοστεί και η μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων εναλλακτικά και με κατερχόμενη φορά σε συνθήκες συνήθων διαστάσεων 

στοάς.  

 

Από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις φόρτωσης, το μεν μετάλλευμα μεταφέρεται με φορτηγά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι το εργοστάσιο εμπλουτισμού προς επεξεργασία για την 

ανάκτηση των προϊόντων, ενώ τα στείρα μεταφέρονται επίσης με φορτηγά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης, και είτε αξιοποιούνται ως δομικό υλικό μετά από θραύση / ταξινόμηση είτε 

οδηγούνται προς απόθεση στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.). Η μεταφορά γίνεται αποκλειστικά μέσω ιδιωτικής μεταλλευτικής 

οδού συνολικού μήκους 4 km. 

 

Η εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών υποστηρίζεται από τις απαραίτητες 

βοηθητικές εγκαταστάσεις (όπως μονάδα λιθογόμωσης, μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος, αποθήκη εκρηκτικών υλών, μονάδα κατεργασίας νερών κ.ά.). Τέλος, ο κύκλος 

εργασιών της υπόγειας εκμετάλλευσης, είναι ίδιος με αυτόν που παρουσιάστηκε παραπάνω για 

το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας. 

 

Αναφορικά με τη Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού, το μετάλλευμα που 

εξορύσσεται από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών υφίσταται κατεργασία στο υφιστάμενο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού, μέσης δυναμικότητας 50 t/h και ετήσιας παραγωγής 400.000 t, που 

βρίσκεται στο Στρατώνι προς παραγωγή συμπυκνωμάτων θειούχου μολύβδου και 

ψευδαργύρου, τα οποία αποτελούν τα εμπορεύσιμα προϊόντα της όλης παραγωγικής 

διαδικασίας.  
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Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιμων ορυκτών αποτελείται από τα εξής 

στάδια: Θραύση – Λειοτρίβηση, πολφοποίηση του μεταλλεύματος – Επίπλευση γαληνίτη – 

Επίπλευση σφαλερίτη – Αποθήκευση των προϊόντων – Ταξινόμηση των αποβλήτων 

εμπλουτισμού σε δύο κλάσματα.  

 

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου υποστηρίζεται από τις απαραίτητες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις όπως μονάδα κατεργασίας νερών, συνεργεία συντήρησης, αποθήκες, 

εγκαταστάσεις δικτύων, χώρους προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος και αποβλήτων 

εμπλουτισμού κ.ά. 

 

Στον Πίνακα 2.1.3-1 παρουσιάζονται συνοπτικά το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων 

πρώτων υλών και προϊόντων για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Τα δυνητικά μεταλλευτικά αποθέματα που 

αναμένονται να επιβεβαιωθούν με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ανέρχονται σε 1,81 Mt 

και εκτιμάται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάστημα 5 ετών. Η ετήσια παραγωγή θα 

ανέλθει στους 400 kt ROM με μέση περιεκτικότητα Pb: 5.4%, Zn: 7.8% και Ag: 144 g/t. 

 

Πίνακας 2.1.3-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών και προϊόντων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) 

Υλικά προς κατεργασία  

Μετάλλευμα ROM 1,81 

Κατεργασία στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

για την παραγωγή τελικών προϊόντων 

Συμπύκνωμα PbS και ZnS 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα PbS 0,13 προϊόν 

Συμπύκνωμα ZnS 0,26 προϊόν 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, 

κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου διακρίνονται σε δυο (2) ομάδες εργασιών: 

 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι λειτουργικές το τρέχον χρονικό διάστημα και στο νέο 

σχεδιασμό. Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών αποθεμάτων του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών, το σύνολο των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου θα κλείσουν και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της περιοχής 

επέμβασης.  
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Ειδικότερα, οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν το κλείσιμο του μεταλλείου 

παράλληλα με την εκμετάλλευση, το κλείσιμο των κτηριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων, 

την ασφαλή παύση λειτουργίας κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων, την ασφαλή 

αποσυναρμολόγηση - κατεδάφιση κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων, και την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση της συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Οι μόνες εγκαταστάσεις που θα παραμείνουν, δεδομένου ότι θα υποστηρίζουν και τα υπόλοιπα 

υποέργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα είναι οι εξής: 

 Κτήριο Χημικών αναλύσεων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

 Οδικό δίκτυο και δεξαμενές υδάτων των εγκαταστάσεων 

 Αποθήκες Μεταλλεύματος των εγκαταστάσεων 

 Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 

 Μονάδες κατεργασίας νερών (Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου) 

 Κτήρια διοίκησης Στρατωνίου 

 Άλλες εγκαταστάσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης 

 

 

Β. Κλείσιμο και αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων 

Αφορά στις εγκαταστάσεις και χώρους που έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας από την προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα 

και οι οποίες δεν είναι λειτουργικές στον νέο σχεδιασμό: 

 Κλείσιμο υπόγειου μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

 Αποκατάσταση παλαιών σωρών αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 

 Αποκατάσταση υφιστάμενων σωρών σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 

Στρατωνίου (σε εξέλιξη) 

 Αποκατάσταση σωρού σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου 

 Παλιά ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών υλικών απέναντι από την Πλατεία Καρρά 

 Εδάφη και ιζήματα στην περιοχή των παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

Επισημαίνεται ότι, στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχει ήδη υλοποιήσει την 

αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ ενώ στην περιοχή των 

παλαιών σωρών σιδηροπυρίτη της πλατείας +53 Στρατωνίου έχει ήδη καθαρίσει και 

αποκαταστήσει έκταση περίπου 20 στρ. 

 

Η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αποκατάστασης 

και των τελικών χρήσεων γης που θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, έχει εκπονήσει 

προμελέτη για την ανάδειξη των μετα-μεταλλευτικών τοπίων της περιοχής των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. Κύριο στοιχείο της τελικής αποκατάστασης θα αποτελέσει η υλοποίηση ενός 

οράματος συνολικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον 

για τον κάτοικο, τον επισκέπτη και το περιβάλλον. 

2.1.4. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, στην άνω λεκάνη του 

Κοκκινόλακκα (βλέπε Σχέδιο 2.1.4-1).  
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Οι βασικές παράμετροι που υιοθετήθηκαν στο σχεδιασμό και την κατασκευή της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι οι ακόλουθες:  

 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της εγκατάστασης να είναι σε συμφωνία με α) τα 

προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική 

νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β/09), β) τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και 

γ) τις προδιαγραφές κατασκευής των εγκαταστάσεων απόθεσης της Κ.Υ.Α. 

24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 

 Η αποθηκευτική δυναμικότητά του να είναι περίπου 10,85 Mm3 προκειμένου να 

διασφαλιστεί η περιβαλλοντικά ασφαλής απόθεση όχι μόνο των στερεών αποβλήτων που 

θα παραχθούν από την εξόρυξη και επεξεργασία των σημερινών βεβαιωμένων 

αποθεμάτων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών αλλά και του υποέργου Ολυμπιάδας αλλά 

και των υλικών που θα προκύψουν από την απομάκρυνση, καθαρισμό και εξυγίανση των 

παλαιών ρυπογόνων και μη λειτουργικών εγκαταστάσεων απόθεσης και περιοχών από 

τη μακρόχρονη προγενέστερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.  

 Το σύνολο των αποτιθέμενων υλικών είναι σε ξηρή μορφή, ήτοι η πυκνότητα σε στερεά 

θα είναι >80%, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των γεωτεχνικών και γεωχημικών 

χαρακτηριστικών τους.  

 Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην εγκατάσταση 

απόθεσης έχει κατασκευαστεί σύστημα στεγάνωσης και συλλογής των στραγγισμάτων, 

η δε στεγάνωση έχει σχεδιαστεί σε συμφωνία με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 Για την αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών με στόχο την εκτροπή τους 

από το χώρο απόθεσης ακόμα και σε πλημμυρικές καταστάσεις, το έργο περιλαμβάνει 

ένα ανάντη φράγμα σε συνδυασμό με μία σήραγγα εκτροπής των νερών του ρέματος και 

περιμετρικά κανάλια γύρω από την εγκατάσταση απόθεσης. 

 Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων της περιοχής με 

απομάκρυνση των παλαιών αποθέσεων από την αρχική τους θέση και την 

επανατοποθέτησή τους εντός της νέας, προστατευμένης πλέον εγκατάστασης. 

 Λόγω του ότι η περιοχή είναι ήδη διαταραγμένη από τη μακρόχρονη προγενέστερη, με 

την κατασκευή του έργου γίνεται και παράλληλη αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων της περιοχής. 

 

Η εγκατάσταση κατασκευάζεται, σε 4 διακριτές φάσεις (φάση Α, Β, Γ και Δ που θα είναι και 

η τελική) και συνοδεύεται από αντίστοιχες φάσεις λειτουργίας / απόθεσης. Η φάση A έχει ήδη 

ολοκληρωθεί και η Φάση B βρίσκεται στην τελική διαδικασία ολοκλήρωσης, ενώ αναμένεται 

να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022. 

 

Η εγκατάσταση απόθεσης θα καταλαμβάνει στο μέγιστο υψόμετρο της απόθεσης 505 στρ, 

συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών φραγμάτων υποστήριξης του αναχώματος Καρακόλι 

και των υδραυλικών έργων συνολικού μήκους 5,3 km ενώ στο σύνολό του έργου μαζί με τις 

υποστηρικτικές υποδομές αυτού (αντλιοστάσιο, νέα μονάδα κατεργασίας νερών, κλπ) η 

κατάληψη υπολογίζεται σε 584,5 στρ.  

 

Βάσει των κριτηρίων ταξινόμησης της Κ.Υ.Α. 39624/Ε103/25-9-2009, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

ταξινομείται ως εγκατάσταση τύπου Α.  
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Επισημαίνεται και πάλι ότι η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. έχει σχεδιαστεί προκειμένου να φιλοξενήσει και τις 

παλαιές εκείνες ρυπογόνες αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής που θα ενταχθούν στον εν λόγω 

χώρο. Μέχρι σήμερα (Δεκ. 2020) έχουν ήδη αποτεθεί 1,68 Mm3 εξορυκτικών αποβλήτων από 

την παραγωγική δραστηριότητα και από τα έργα αποκατάστασης των παλαιών αποθέσεων. Η 

συνολικά απαιτούμενη δυναμικότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση 

των στερεών αποβλήτων, μέχρι της εξάντλησης του συνόλου των μεταλλευτικών αποθεμάτων 

των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών καθώς και των υλικών που θα προκύψουν 

από την απομάκρυνση και εξυγίανση των μη λειτουργικών παλαιών χώρων και περιοχών της 

ευρύτερης περιοχής ανέρχεται σε περίπου 8 Μm3 έναντι της αποθηκευτικής δυναμικότητας 

του χώρου που ανέρχεται σε 10,85 Mm3. 

 

Στον Πίνακα 2.1.4-1 που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά οι τύποι και οι αντίστοιχες μέγιστες 

δυνατές ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον εν λόγω χώρο απόθεσης.  

 

Πίνακας 2.1.4-1. Τύποι και ποσότητες στερών αποβλήτων στην Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

α/α Τύπος στερεού αποβλήτου 
Ποσότητα 

(σε Μm3) 

Υποέργο Μαύρων Πετρών 

1 Λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού (ΕΚΑ: 01 03 06)  0,22 

2 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Στρατώνι (ΕΚΑ: 01 03 07*) 0,17 

3 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (ΕΚΑ: 01 03 06) 0,05 

4 Αδρομερές Στρατωνίου (ΕΚΑ: 01 03 06) 0,27 

5 Απόβλητα εξόρυξης 1,2 (ΕΚΑ: 01 01 01) 0,30 

 Μερικό σύνολο 1 1,01 

Υποέργο Ολυμπιάδας 

1 Απόβλητα εξόρυξης 1 (ΕΚΑ: 01 01 01) 1,65 

2 Μεικτά μη ταξινομημένα απόβλητα εμπλουτισμού (ΕΚΑ: 01 03 06) 0,46 

3 Λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού (ΕΚΑ: 01 03 06) << 

4 Αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού (ΕΚΑ: 01 03 06) << 

5 Ιλύς νερών μεταλλείου (ΕΚΑ: 01 03 07*) 0,10 

 Μερικό σύνολο 2 2,21 

Εργασίες απομάκρυνσης και εξυγίανσης μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και 

περιοχών από την παλαιά δραστηριότητα3 

1 Σωροί αποφρυγμάτων πυριτών - Μαντέμ Λάκκος (ΕΚΑ: 01 03 06) 0,60 

2 Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέμ Λάκκος (ΕΚΑ: 01 03 04*) 0,60 

3 Παλαιοί σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53 – 

Στρατώνι (ΕΚΑ: 01 03 04* & 17 05 03*) 

0,30 

4 Παλαιός σωρός συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά – 

Στρατώνι (ΕΚΑ: 01 03 04* & 17 05 03*) 

0,25 

5 Καθαρισμός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ-Στρατώνι 

(κυρίως ΕΚΑ: 01 03 06 & 17 05 04 αλλά και ΕΚΑ 01 03 07* & 17 05 

03*) 

0,30 

7 Καθαρισμός και εξυγίανση παλαιών περιοχών Ολυμπιάδας (κυρίως 

ΕΚΑ: 01 03 06 & 17 05 04 αλλά και ΕΚΑ 01 03 07* & 17 05 03*) 

1,00 

 Μερικό σύνολο 3 3,05 
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α/α Τύπος στερεού αποβλήτου 
Ποσότητα 

(σε Μm3) 

 Αποθέσεις έως σήμερα 2,3 1,68 

 Μερικό σύνολο 4 1,68 

 ΣΥΝΟΛΟ 7,95 

(1) Αν δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  

(2) Περιλαμβάνονται 0,4Μm3 υπολείμματος κατεργασίας παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας  

(3) Στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εργασίες του κλεισίματος και αποκατάστασης της 

Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα αφορούν στο 

σχεδιασμό και τις ενέργειες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου 

λειτουργίας. Ο χώρος θα καλυφθεί με κατάλληλο σύστημα κάλυψης με το οποίο θα 

δημιουργηθεί μια κατάλληλη τελική επιφάνεια που θα παρέχει μακροχρόνια προστασία του 

χώρου από τον άνεμο και την υδραυλική διάβρωση. Με την κατασκευή του συστήματος 

κάλυψης θα εμποδιστεί η διείσδυση των επιφανειακών υδάτων εντός των αποβλήτων και θα 

ελαχιστοποιηθούν οι ποσότητες των στραγγισμάτων. Η περιοχή μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών αποκατάστασης, που περιλαμβάνουν περιορισμένης εκτάσεως έργα 

αναδιαμόρφωσης του αναγλύφου, επιχωμάτωση και επαναφορά της βλάστησης γηγενών ειδών, 

επανέρχεται κατά το δυνατόν στο προϋπάρχον καθεστώς χρήσεων (πριν την έναρξη των 

μεταλλευτικών εργασιών), καθώς διασφαλίζεται η μακροχρόνια σταθερότητα και 

παρεμποδίζεται η διάβρωσή της. 

2.1.5. Οδοποιία Σκουριών 

Για την εξυπηρέτηση των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών χρησιμοποιούνται: 

 Η οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου που πρόκειται να κατασκευαστεί και θα 

χρησιμοποιείται για την μεταφορά των προϊόντων από το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις 

εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, και 

 Η κύρια οδός πρόσβασης που έχει ήδη κατασκευαστεί και συνδέει το εθνικό επαρχιακό 

οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας με το με Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

Σκουριών. 

 

Για την μεταφορά του συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου προβλέπεται η χρήση 

υφιστάμενης δασικής οδού η οποία εκτείνεται νοτιοδυτικά του εργοταξίου των Σκουριών. Με 

τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση του υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου και η διέλευση 

μέσα από οικισμούς. Η χάραξη της οδού μεταφοράς προϊόντων ακολουθεί τον υπάρχοντα 

χωμάτινο δασικό δρόμο, του οποίου βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, 

ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος των 28,7 km και θα είναι διπλής κατεύθυνσης με συνολικό 

πλάτος 7,50 m έως 8,00 m (δασική οδός Α’ κατηγορίας). Στην περίπτωση που το σύνολο του 

παραγόμενου συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού εξάγεται από τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου, στην πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών ο μέγιστος 

αναμενόμενος αριθμός διερχόμενων βαρέων οχημάτων σε καθημερινή βάση επί της 

μελετώμενης οδού εκτιμάται ότι θα είναι εικοσιεννέα (29) οχήματα ανά κατεύθυνση.  

 

Για τις ανάγκες του έργου, θα απαιτηθεί επιπλέον η αναδιαμόρφωση και ο επανασχεδιασμός 

τεσσάρων (4) υφιστάμενων κόμβων της υπό μελέτη οδού με συμβαλλόμενες οδούς. 
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Αναλυτικότερα, οι υπό μελέτη κόμβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται και στο παρακάτω Σχήμα 

2.1.5-1 είναι οι εξής: 

1. Συμβολή με οδούς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού/ Επαρχιακή οδό Σταυρού Ιερισσού. 

2. Συμβολή με οδό Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. 

3. Συμβολή με κύρια οδό πρόσβασης προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Μαντέμ 

Λάκκου. 

4. Συμβολή με κύρια οδό πρόσβασης προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των Σκουριών. 

 

 
Σχήμα 2.1.5-1. Ενδεικτική θέση υπό μελέτη κόμβων 

 

Η κύρια οδός πρόσβασης (συνολικό μήκος περίπου 7 km) η οποία έχει ήδη κατασκευαστεί 

συνδέει τον εθνικό επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς με το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού του Μεταλλείου Σκουριών. Κατά την περίοδο προπαρασκευής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων η οδός θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τη μεταφορά των υλικών 

κατασκευής και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ κατά την περίοδο λειτουργίας την κίνηση 

επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών μεταφοράς πρώτων υλών.  

 

Και σε αυτήν την περίπτωση, η χάραξη της οδού ακολούθησε τον υφιστάμενο χωμάτινο δασικό 

δρόμο, το μήκος της είναι περί τα 6,92 km και το συνολικό της ασφαλτοστρωμένο πλάτος 7,50 

m (3,75 m για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας).  

 

Για τη σύνδεση της οδού με το εθνικό επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς 

διαμορφώθηκε κατάλληλος κόμβος για την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων από και προς την 

οδό.  

 

Τέλος, όσον αφορά τη φάση παύσης λειτουργίας – αποκατάστασης σημειώνεται ότι και οι δύο 

(2) οδοί (οδός μεταφοράς προϊόντων και κύρια οδός πρόσβασης) αποτελούν μόνιμες οδικές 

υποδομές της περιοχής και δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για 

καθαίρεση των εν λόγω κατασκευών. 

ΜΑΝΤΕ
ΜΛΑΚ

ΚΟΣ 

 ΣΤΡΑΤΩ
ΝΙ 

2 1 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

 

4 
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2.1.6. Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου 

Οι υφιστάμενες «Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου» χωροθετούνται στο βόρειο άκρο της 

παραλίας Στρατωνίου έμπροσθεν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου και εξυπηρετούν φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην έως 

10.000 DWT (φόρτωση συμπυκνωμάτων θειούχου μόλυβδου, θειούχου ψευδάργυρου, 

χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη και χαλκού/χρυσού). 

 

Οι Εγκαταστάσεις Φόρτωσης συνοπτικά περιλαμβάνουν: 

 Αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης μικρών πλοίων. Ο προβλήτας για τη φόρτωση των 

υλικών χύδην σε ξηρή μορφή διαθέτει ταινιόδρομο ο οποίος τροφοδοτείται από φορτωτή 

που βρίσκεται στη πλατεία φόρτωσης. Ο φορτωτής έχει δυναμικότητα φόρτωσης 

προϊόντος με ρυθμό 400 - 500 t/h, ανάλογα με το είδος του συμπυκνώματος. Είναι 

κατάλληλος για τη φόρτωση φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων με μικτή 

χωρητικότητα 10.000 t, συνολικό μήκος έως 120 m και μέγιστο βύθισμα 7 m. Τα πλοία 

αγκυροβολούν στην ίδια την εγκατάσταση φόρτωσης καθώς και σε τρεις πλωτήρες που 

βρίσκονται σε κάθε πλευρά της εγκατάστασης. 

 Σύστημα μεταφορικών ταινιών και πύργο φόρτωσης με ταινιοαποθέτη για τη 

μεταφορά και φόρτωση σε πλοία των παραγόμενων συμπυκνωμάτων σε χύδην 

μορφή. Η ανάκτηση των τελικών προϊόντων από την παρακείμενη στεγασμένη πλατεία 

και η τροφοδοσία της εγκατάστασης φόρτωσης γίνεται με τη χρήση φορτωτή. Ο 

φορτωτής αποθέτει το υλικό στο σιλό τροφοδοσίας του ταινιοτροφοδότη, ο οποίος με τη 

σειρά του το μεταφέρει στη μεταφορική ταινία Νο.1 στην οποία είναι εγκατεστημένος 

ταινιοζυγός κατάλληλος για την ζύγιση των προς φόρτωση προϊόντων. Στη συνέχεια το 

υλικό μεταφέρεται μέσω της μεταφορικής ταινίας Νο.1 στην μεταφορική ταινία Νο.2, η 

οποία είναι κάθετα τοποθετημένη ως προς αυτήν και εκτείνεται προς τη θάλασσα μέχρι 

τον πύργο φόρτωσης. Το υλικό μέσω της μεταφορικής ταινίας του πύργου φόρτωσης 

καταλήγει στο αμπάρι του προς φόρτωση πλοίου.  

 Στεγασμένη πλατεία για την αποθήκευση των συμπυκνωμάτων που παράγονται από 

όλα τα εργοστάσια εμπλουτισμού των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η στεγασμένη 

πλατεία τελικών προϊόντων καταλαμβάνει συνολική έκταση 7.500 m2, ενώ η ωφέλιμη 

επιφάνεια της για αποθήκευση των συμπυκνωμάτων είναι περίπου 4.900 m2. Σε όλο το 

μήκος του στεγασμένου χώρου (181,5 m) υπάρχουν εγκάρσιοι διαχωριστικοί τοίχοι 

(συνολικά πέντε), έτσι ώστε να είναι δυνατή η φύλαξη σωρών διαφορετικών 

συμπυκνωμάτων. Η αποθηκευτική ικανότητα της πλατείας είναι της τάξης των 30.000 t. 

Το δάπεδο της πλατείας είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα. Προς την πλευρά της 

θάλασσας, ο χώρος της πλατείας προστατεύεται με κρηπιδότοιχο, που εκτείνεται σε όλο 

το μήκος της πλατείας, με ύψος 3,5 m περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας. 

 

Στο εργοστάσιο Εμπλουτισμού Στρατωνίου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της 

Εγκατάστασης Φόρτωσης παράγονται συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου και ψευδαργύρου τα 

οποία μεταφέρονται στο στέγαστρο μέσων μεταφορικών ταινιών. Στο μεταλλείο Ολυμπιάδας 

(σε απόσταση 22 km) παράγονται συμπυκνώματα ψευδαργύρου, μολύβδου και χρυσοφόρων 

πυριτών τα οποία μεταφέρονται με ανατρεπόμενα φορτηγά στον στεγασμένο χώρο 

αποθήκευσης. Μετά τη μεταφορά του προϊόντος στην αποθήκη συμπυκνωμάτων, 

χρησιμοποιούνται φορτωτές μετωπικής φόρτωσης για τη διαχείριση τους καθώς και για την 

τροφοδοσία του ταινιόδρομου με χύδην προϊόν. 
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Με τη παρούσα μελέτη προτείνεται να αναβαθμιστεί η υπάρχουσα στεγασμένη αποθήκη 

των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 

έργου βάση της νέας επενδυτικής συμφωνίας. Ειδικότερα, στη θέση της υφιστάμενης αποθήκης 

θα κατασκευαστεί μια σύγχρονη αποθήκη. Η νέα, σύγχρονη αποθήκη θα περιλαμβάνει 

βέλτιστες (Industry Best) τεχνικές ελέγχου σκόνης και εκπομπών οχημάτων καθώς και μέτρα 

πρόληψης ηχητικής, οπτικής και άλλης όχλησης στο παραλιακό μέτωπο του Στρατωνίου.  

 

Επιπλέον πρόκειται να λάβουν χώρα εργασίες αναβάθμισης για την αύξηση της ταχύτητας 

του συστήματος μεταφορικών ταινιών καθώς και εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης των 

υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων φόρτωσης. 

 

Τέλος, προκειμένου να αυξηθεί η αποθηκευτική ικανότητα των εγκαταστάσεων 

σχεδιάζεται η εγκατάσταση νέας πρόσθετης αποθήκης συμπυκνωμάτων αποθηκευτικής 

ικανότητας περίπου 60.000 wmt στη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών. Η συμπληρωματική εγκατάσταση αποθήκευσης αφορά νέα αποθήκη στην περιοχή 

βόρεια της πλατείας εξυπηρέτησης της στοάς +224, περίπου 6.5 km ανατολικά των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου το οποίο θα επιτρέπει την διακίνηση των 

συμπυκνωμάτων με φορτηγά μεταξύ των εγκαταστάσεων. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι με βάση το σχεδιασμό της αποκατάστασης, οι εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης συμπυκνωμάτων στην περιοχή των Μαύρων Πετρών θα αποκατασταθούν τη 

χρονική περίοδο πλησίον της εξόφλησης των μεταλλευτικών αποθεμάτων ενώ στις 

προτεινόμενες δράσεις των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

περιλαμβάνεται η αξιοποίηση του προβλήτα φόρτωσης Στρατωνίου. 

2.1.7. Μελλοντική έρευνα 

Οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 

υψηλό μεταλλευτικό δυναμικό, που σχετίζεται τόσο με τις επεκτάσεις των σημερινών γνωστών 

κοιτασμάτων όσο και με την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων. Οι μελλοντικές ερευνητικές 

δραστηριότητες θα συμπεριλάβουν έναν συνδυασμό περιφερειακών γεωλογικών, γεωφυσικών 

και γεωχημικών ερευνών, με στόχο τον προσδιορισμό νέων στόχων. Επιπροσθέτως, θα γίνουν 

και προγράμματα ερευνητικών γεωτρήσεων για τον έλεγχο και τη διεύρυνση των ορυκτών 

πόρων και τη μετατροπή των ορυκτών πόρων σε μεταλλευτικά αποθέματα. 

 

Η μελλοντική έρευνα περιλαμβάνει ερευνητικές γεωτρήσεις οι οποίες χωροθετούνται εντός 

των Τοπικών Κοινοτήτων Ολυμπιάδας, Στρατονίκης, Σταγίρων, Νεοχωρίου και της Δημοτικής 

Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας. Οι αντίστοιχες ελάχιστες αποστάσεις από τους ομώνυμους 

οικισμούς είναι περίπου 2,2 km Δ, 0,75 km ΝΔ, 1,2 km Δ, 2,3 km ΝΔ και 6,7km, αντίστοιχα. 

 

Στο Σχήμα 2.1.7-1 παρουσιάζονται οι περιοχές προγραμματιζόμενης έρευνας εντός των 

μεταλλευτικών παραχωρήσεων. 
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Σχήμα 2.1.7-1. Περιοχές προγραμματιζόμενης έρευνας εντός των μεταλλευτικών 

παραχωρήσεων 

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρευνας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναγνωριστικών και μόνο 

γεωτρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές για τις οποίες έχουν χαρτογραφηθεί ενδιαφέρουσες 

ενδείξεις είτε από παλαιότερες ερευνητικές προσπάθειες (γεωλογικές, κοιτασματολογικές και 

γεωχημικές έρευνες) είτε από πρόσφατη γεωφυσική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αέρος. 

Με τις αναγνωριστικές αυτές γεωτρήσεις θα διαπιστωθεί το κατά πόσο η όποια επιφανειακή 

εμφάνιση έχει εντοπισθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος συνεχίζεται σε βαθύτερους ορίζοντες 

και αν αντιστοιχεί σε μεταλλοφόρο σώμα. 

 

Η προτεινόμενη στην παρούσα ΜΠΕ προκαταρκτική έρευνα θα περιλαμβάνει περίπου 

157 γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν εξ’ ολοκλήρου από υφιστάμενους δασικούς δρόμους. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας που προτείνεται στην παρούσα και στις περιοχές 

που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη μεταλλοφορίας, θα σχεδιαστεί ένα δεύτερο πρόγραμμα 

επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης (πύκνωση γεωτρήσεων 

σε κάνναβο κατάλληλων διαστάσεων), το οποίο όμως στάδιο δεν αποτελεί αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης. 

 

Ως διατρητική μέθοδος έχει επιλεγεί η πυρηνοληπτική μέθοδος, η οποία, όταν επιτυγχάνει 

υψηλή πυρηνοληψία, δίνει άμεσο δείγμα του ανορυχθέντος πετρώματος και επιτρέπει τη 

διεξαγωγή σειράς τεκτονικών, ορυκτολογικών και άλλων γεωλογικών παρατηρήσεων και 

μελετών. 
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Ο απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης κάθε γεωτρύπανου θα καλύπτει συνολική έκταση έως 

150 m2 και θα είναι οριοθετημένος-περιφραγμένος με προστατευτικά διαχωριστικά 

κιγκλιδώματα από ελαφριά μεταλλική κατασκευή, κατάλληλη για τον σκοπό αυτό, τα οποία θα 

φέρουν και κατάλληλη σήμανση. 

 

Οι χώροι θα επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση μετά την ανόρυξη των γεωτρήσεων 

και την ολοκλήρωση των εργασιών φυτοτεχνικής αποκατάστασης της περιοχής επέμβασης με 

τις φυτεύσεις ενδημικών ειδών. 
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2.2. Αποστάσεις έργου από θεσμοθετημένες περιοχές 

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης προκύπτει ότι η άμεση περιοχή μελέτης του έργου, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2.1-1, βρίσκεται: 

 εντός των ορίων των οικισμών Στρατονίκη-Στάγειρα, Ολυμπιάδα και Καλύβια 

Βαρβάρας, ενώ ο οικισμός Στρατωνίου χωροθετείται εντός των περιοχών επέμβασης. 

 εντός των ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς, Σταγείρων-Ακάνθου και Αρναίας.  

 

Όσον αφορά τις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, η ευρύτερη 

περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από πληθώρα βιοτόπων, οικολογικά ευαίσθητων και 

προστατευόμενων περιοχών, που διαθέτουν και συντηρούν ποικιλία ενδημικών φυτών και 

ζώων, οι ελάχιστες αποστάσεις των οποίων από το υπό μελέτη έργο παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

 

 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την 2006/105/ΕΚ) 

o Περιοχή ΕΖΔ «Όρος Χολομώντας» GR1270001: 0,6 km από την Κύρια Οδό 

Πρόσβασης και 4,2km από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών.  

o Περιοχή ΕΖΔ «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή» GR1220001: 

12,2km από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. Σημειώνεται ότι η 

περιοχή «GR1220001 - Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή» εντάσσεται 

και στις περιοχές πΤΚΣ «Προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας». 

o Περιοχή ΕΖΔ «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» GR1220003: 6,4km από τις 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

o Περιοχή ΕΖΔ «Όρος Στρατονικόν – Κορυφή Σκαμνί» GR1270005: 0,01km από τις 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. 

o Επίσης, η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται όμορα των ΕΖΔ «GR1270003 – 

Χερσόνησος Άθως» και «GR1270015 – Θαλάσσια Ζώνη Χερσονήσου Άθωνα».  

 Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) 

o Περιοχή ΕΖΔ «Όρος Χολομώντας» GR1270012: 0,6 km από την Κύρια Οδό 

Πρόσβασης και 3,1km από το υποέργο Σκουριών 

o Περιοχή ΕΖΔ «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» 

GR1220009: 0,8km από τις ερευνητικές γεωτρήσεις 

 Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ 

o Περιοχή ΚΑΖ «Κρυονέρι – Καλογερικό» Κ115: εντός της περιοχής εμπίπτουν 

ερευνητικές γεωτρήσεις  

o Περιοχή ΚΑΖ «Μπροστόμνιτσα (Στρατονίκης)» Κ122: 0,05km από τις 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

o Περιοχή ΚΑΖ «Σκουριές – Καστέλι – Κάκκαβος (Μεγ. Παναγίας – Γοματίου – 

Ιερισσού – Σταγείρων)» Κ129: εντός της περιοχής χωροθετούνται οι Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών και η οδός μεταφοράς προϊόντων Σκουριών - Στρατωνίου 

o Περιοχή ΚΑΖ «Χαβρία Δήμου Αρναίας και Παναγίας» Κ840: 1,3 km από την Κύρια 

Οδό Πρόσβασης και 5,2km από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

o Περιοχή ΚΑΖ «Χολομώντας Δήμου Αρναίας» Κ841: 6,7km από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών (οδοποιία πρόσβασης σε πυλώνα ΓΜΜΥΤ) 
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 Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

o Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών 

Τεμπών: Η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός της Γ’ Περιφερειακής Ζώνης 

Προστασίας και η ελάχιστη απόσταση από το υπό μελέτη έργο είναι 1,0km από τις 

ερευνητικές γεωτρήσεις 

 Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

o Το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς «Όρος Άθως» (Ν1) καλύπτει έκταση της 

τάξης των 33.700 ha και χωροθετείται όμορα του νότιου άκρου της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης. 

 Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

o Περιοχή Προστασίας της Φύσης με ονομασία «Δήμος Σταγείρων – Ακάνθου (ΖΠΦΠ1 

και ΖΠΦΠ2)» GR07, η οποία θεσμοθετήθηκε με βάση το Π.Δ.326/2002 (ΦΕΚ 

326/Δ/26-04-2002) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε).  

 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους κυρωμένους δασικούς χάρτες που έχουν 

αναρτηθεί, στο Σχήμα 2.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές δασικού χαρακτήρα 

εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

 
Σχήμα 2.2-1. Περιοχές Δασικού Χαρακτήρα βάσει των Κυρωμένων Δασικών χαρτών και 

άμεση περιοχή μελέτης 
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Σχετικά με τις κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, οι ανάγκες των κατοίκων του 

Δήμου Αριστοτέλη, μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ένα μεγάλο βαθμό από τις υπάρχουσες 

κοινωνικές υποδομές. Ειδικότερα: 

 Στον τομέα της εκπαίδευσης στον Δήμο Αριστοτέλη λειτουργούν 5 Παιδικοί σταθμοί 

στις περιοχές Ιερισσού, Μ. Παναγίας, Παλαιοχωρίου, Ν. Ρόδων και Στανού, 17 

Νηπιαγωγεία, 14 Δημοτικά σχολεία, 5 Γυμνάσια, 2 Γενικά Λύκεια, 1 ΕΠΑ.Λ, και 5 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στις περιοχές της Ιερισσού, της 

Αρναίας, της Μ. Παναγίας και του Στρατωνίου.  

 Στον τομέα της υγείας, οι ανάγκες των κατοίκων για ιατρική περίθαλψη καλύπτονται από 

τα 15 Περιφερειακά – Αγροτικά Ιατρεία των Τοπικών Κοινοτήτων, το Κέντρο Υγείας 

Παλαιοχωρίου και το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής που βρίσκεται στον Πολύγυρο.  

 Στον αθλητικό τομέα, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστά 

γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, κ.α. υπάρχουν στην περιοχή.  

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται από σημαντικό 

ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την ύπαρξη μεταλλευτικής 

δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές και συστηματικές προσπάθειες από 

το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους για την 

ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών, ιστορικών και εθνογραφικών δεδομένων του 

πλούτου αυτού. 
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2.3. Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

2.3.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται συνοπτικά η εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών 

επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση 

των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των 

αποβλήτων. 

 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προτεινόμενης λύσης, 

και εστιάζεται κυρίως στις εξής ιδιότητές τους: 

 Πιθανότητα εμφάνισης. 

 Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου 

πληθυσμού. 

 Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην αντιπαραβολή του με 

τις σχετικές οριακές τιμές. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, με αναφορά στο μηχανισμό εμφάνισης (άμεση ή 

έμμεση επίπτωση, περιγραφή σταδίων στη δεύτερη περίπτωση), στις συνιστώσες του 

φαινομένου (ώστε να διακρίνονται οι απλές από τις σύνθετες επιπτώσεις), καθώς και στις 

εξαρτήσεις έντασης και έκτασης από παράγοντες εκτός έργου, αν υπάρχουν. 

 Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων, διάρκεια, 

επαναληπτικότητα). 

 Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης. 

 Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο ή από άλλα 

έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην 

περιοχή. 

 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται ανά χωρική ενότητα 

(ΧΕ), όπως αυτές παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί καθώς και σε επίπεδο ευρύτερης 

περιοχής μελέτης, όπου εκτιμώνται και αξιολογούνται αθροιστικές και συνεργιστικές 

επιπτώσεις. 

 

 
Εικόνα 2.3.1-1. Χωρικές ενότητες και άμεση περιοχή μελέτης 
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Επίσης, οι επιπτώσεις εκτιμώνται και αξιολογούνται ανάλογα με τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας κάθε μεταλλευτικής εγκατάστασης, με την επισήμανση ότι εφόσον σε επιμέρους 

φάσεις λειτουργίας προκύπτουν ίδιες επιπτώσεις, οι φάσεις αυτές ενοποιούνται για τις ανάγκες 

της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων.  

 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων θα γίνει με βάση τις ακόλουθες 2 παραμέτρους 

ώστε να προκύψει η σημαντικότητα της επίπτωσης:  

1. Ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αποδέκτη (υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αμελητέα) 

2. Μέγεθος επιπτώσεων (αμελητέο, χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). 

 

Η σημαντικότητα των επιπτώσεων προκύπτει από το συνδυασμό των παραπάνω παραμέτρων, 

όπως φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 2.3.1-1. Πίνακας εκτίμησης σημαντικότητας επιπτώσεων 

  Ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αποδέκτη 

  Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη/Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Χαμηλή/Μέτρια* Μέτρια 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή/Μεσαία Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

*Στην κρίση του μελετητή ποιόν από τους δύο χαρακτηρισμούς θα επιλέξει 

 

Πίνακας 2.3.1-2. Επεξήγηση σημαντικότητας επιπτώσεων 

Υψηλή 

Σημαντική. Οι επιπτώσεις με «υψηλή» σημαντικότητα είναι πιθανό να διαταράξουν τη 

λειτουργία και την αξία του πόρου / αποδέκτη και μπορεί να έχουν ευρύτερα 

συστηματικές συνέπειες (π.χ. σε οικοσυστήματα ή στην κοινωνική ευημερία). Σε αυτές 

τις επιπτώσεις θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης, με 

στόχο την αποφυγή ή τη μείωση του αντικτύπου της επίπτωσης.  

Μεσαία 

Μετρίως Σημαντική. Οι επιπτώσεις με μέτρια σημαντικότητα είναι πιθανά αισθητές 

και έχουν ως αποτέλεσμα διαρκείς αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, 

οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν υποβάθμιση του πόρου / αποδέκτη, αν και η συνολική 

λειτουργία και η αξία του πόρου / αποδέκτη δεν διαταράσσεται. Σε αυτές τις επιπτώσεις 

θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης, με στόχο την αποφυγή 

ή τη μείωση του αντικτύπου της επίπτωσης. 

Χαμηλή 

Ανιχνεύσιμη αλλά όχι σημαντική. Οι επιπτώσεις με χαμηλή σημαντικότητα 

αναμένεται να είναι αισθητές αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσουν υποβάθμιση ή να 

επηρεάσουν τη λειτουργία και την αξία του πόρου / αποδέκτη. Ωστόσο, αυτές οι 

επιπτώσεις απαιτούν την προσοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και πρέπει να 

αποφεύγονται ή να μετριάζονται όπου αυτό είναι εφικτό. 

Ασήμαντη 

Ασήμαντη. Οι ασήμαντες επιπτώσεις αναμένεται να μην επηρεάζουν την υφιστάμενη 

κατάσταση του αποδέκτη. Αυτές οι επιπτώσεις δεν απαιτούν λήψη μέτρων 

αντιμετώπισης. 
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2.3.2. Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

2.3.2.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Η αξιολόγηση της κατάστασης των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά 

στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με:  

 την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

 τη δημιουργία υδάτινου σώματος στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα 

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις εκπομπές θερμών ή 

ψυχρών αερίων ή στις σημαντικές μεταβολές της θερμοχωρητικότητας σχετίζονται με: 

 το μέγεθος και τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου της εν λόγω χωρικής ενότητας, σχετίζονται με: 

 τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τις 

φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις στις επιπτώσεις που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά, στη θερμοχωρητικότητα και στα αέρια του θερμοκηπίου. 

2.3.2.1.1 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, λόγω 

της αποψίλωσης των κατειλημμένων εκτάσεων γης. Δεδομένου, όμως, ότι η συνολική έκταση 

που θα αποψιλωθεί στο πλαίσιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι περίπου 14 στρ. και 

αντιστοιχεί περίπου στο 1,26% της συνολικής κατειλημμένης περιοχής, και η συνολική έκταση 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων είναι 1.109 στρ. σε σχέση με τα 191.100 στρ. της περιοχής 

μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως Xαμηλό, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ (Έτη: 5-20) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα 

παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Συνολικά, και 
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δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Xαμηλό, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα 

παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Xαμηλό, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

Επιπτώσεις από τη δημιουργία υδάτινων σωμάτων 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, λόγω 

του υδάτινου σώματος Κοκκινόλακκα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη δημιουργία υδάτινων 

σωμάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή του Στρατωνίου και ειδικότερα στην Ε.Δ.Ε.Α. 

Κοκκινόλακκα, εκτιμάται ότι θα δημιουργείται υδατοσυλλογή – εκτάσεως 4,3 έως και 19 

στρεμμάτων (ήτοι 0,002% – 0,01% της άμεσης περιοχής μελέτης), σε περίπτωση πλημμύρας, 

η οποία θα διατηρείται μέχρι την τελική άντληση της, ανάλογα πάντα και με τις επιφανειακές 

απορροές. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.1.2 Εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα  

Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου δε σχετίζεται με αξιοσημείωτες εκπομπές 

θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα. Επομένως, 

λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι επιπτώσεις σχετικά με τις εκπομπές θερμών 

ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα στη φάση ανάπτυξης και 

λειτουργίας των υπό μελέτη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εκτιμώνται ως ουδέτερες και κατ’ 

επέκταση το μέγεθός τους αξιολογείται ως αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.1.3 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σημειώνονται περιορισμένες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τις επιμέρους δραστηριότητες των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στην περιοχή. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου 

θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

Η αξιολόγηση της κατάστασης των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της 

χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 
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Στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με:  

 την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις εκπομπές θερμών ή 

ψυχρών αερίων ή στις σημαντικές μεταβολές της θερμοχωρητικότητας σχετίζονται με: 

 το μέγεθος και τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου της εν λόγω χωρικής ενότητας, σχετίζονται με: 

 τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τις 

φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις στις επιπτώσεις που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά, στη θερμοχωρητικότητα και στα αέρια του θερμοκηπίου. 

2.3.2.2.1 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, λόγω της αποψίλωσης των 

κατειλημμένων εκτάσεων γης. Δεδομένου ότι η συνολική έκταση που θα αποψιλωθεί στο 

πλαίσιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι περίπου 1,2 στρ. και αντιστοιχεί περίπου στο 

0,46% της συνολικής κατειλημμένης περιοχής, και η συνολική έκταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων είναι 259 στρ. σε σχέση με τα 191.100 στρ. της άμεσης περιοχής μελέτης, η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντες».  

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα 

παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.2.2 Εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα  

Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου δε σχετίζεται με αξιοσημείωτες εκπομπές 

θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα. Επομένως, 

λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι επιπτώσεις σχετικά με τις εκπομπές θερμών 
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ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα στη φάση ανάπτυξης και 

λειτουργίας των υπό μελέτη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εκτιμώνται ως ουδέτερες και κατ’ 

επέκταση το μέγεθός τους αξιολογείται ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.2.3 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σημειώνονται περιορισμένες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τις επιμέρους δραστηριότητες των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αξιολογείται ως 

Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου θα είναι 

«Ασήμαντες». 

2.3.2.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της 

χωρικής ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με:  

 την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

 τη δημιουργία υδάτινου σώματος στις λίμνες συλλογής υδάτων και περιστασιακά στην 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

 τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος ψεκασμού για την πρόληψη εκπομπής σκόνης  

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις εκπομπές θερμών ή 

ψυχρών αερίων ή στις σημαντικές μεταβολές της θερμοχωρητικότητας σχετίζονται με: 

 το μέγεθος και τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου της εν λόγω χωρικής ενότητας, σχετίζονται με: 

 τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με το φαινόμενο το θερμοκηπίου κατά τις 

φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις στις επιπτώσεις που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά, στη θερμοχωρητικότητα και στα αέρια του θερμοκηπίου. 
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2.3.2.3.1 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

Φάσεις Α, Β (Έτη: 0-10) 

 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λόγω της αποψίλωσης των 

κατειλημμένων εκτάσεων γης. Δεδομένου ότι πρόκειται να αποψιλωθούν 997 στρ. τα οποία 

αντιστοιχούν περίπου στο 0,54% της δασωμένης περιοχής μελέτης, καθώς και το γεγονός ότι 

1.556 στρ. αδειοδοτημένων αποψιλώσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Φάσεις Γ, Δ (Έτη: 10-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ένα μέρος των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων θα εξακολουθήσει να υφίσταται και να επηρεάζει τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λόγω της αποψίλωσης των 

κατειλημμένων εκτάσεων γης. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα 

παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

Επιπτώσεις από τη δημιουργία υδάτινων σωμάτων 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λόγω των υδάτινων σωμάτων. 

Όσον αφορά στη δημιουργία υδάτινων σωμάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή των 

Σκουριών στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, εκτιμάται ότι περιστασιακά θα δημιουργείται 

υδατοσυλλογή 500.000 m3, η οποία με βάση το σχεδιασμό του έργου θα διατηρείται έως 40 

ημέρες. Επίσης, θα υπάρξει η προσθήκη δύο νέων λιμνών συλλογής υδάτων, εξωτερικά του 

ορίου της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.3.2 Εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα  

Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου δε σχετίζεται με αξιοσημείωτες εκπομπές 

θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα. Επομένως, 

λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι επιπτώσεις σχετικά με τις εκπομπές θερμών 

ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα στη φάση ανάπτυξης και 
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λειτουργίας των υπό μελέτη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εκτιμώνται ως ουδέτερες και κατ’ 

επέκταση το μέγεθός τους αξιολογείται ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.2.3.3 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σημειώνονται περιορισμένες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τις επιμέρους δραστηριότητες των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αξιολογείται ως 

Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου θα είναι 

«Ασήμαντες». 

2.3.2.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

αναμένονται αποψιλώσεις εκτάσεων για την κατασκευή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

του Έργου και της νέας εξωτερικής οδοποιίας Σκουριών και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των υποέργων. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, είναι φανερό ότι οι αδειοδοτημένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης συνδυαστικά με τα έργα των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, δε θα μπορούσαν να επιφέρουν επιπτώσεις μεγαλύτερης έντασης στα κλιματικά 

και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στις εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές 

μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα και στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου της 

Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής, τόσο λόγω της φύσης των συγκεκριμένων έργων, 

όσο και λόγω του μεγέθους τους. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι οι αναμενόμενες συνεργιστικές 

επιπτώσεις μεταξύ των Μεταλλείων Κασσάνδρας και των παραπάνω έργων θα είναι ουδέτερες 

και κατ’ επέκταση το μέγεθός τους αξιολογείται ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Η αξιολόγηση της κατάστασης των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον 

αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους. Επιπλέον, η αξιολόγηση της 

κατάστασης των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής 

Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους.  

 

Οι πηγές των δυνητικών επιπτώσεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 

από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας σχετίζονται 

με:  

 Την κατάληψη εδάφους για τη χωροθέτηση των έργων 

 Την αποκατάσταση εδάφους για τους παλαιούς χώρους απόθεσης  
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Οι πηγές των δυνητικών επιπτώσεων στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 

από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας σχετίζονται 

με: 

 Την κατάληψη εδάφους για τη χωροθέτηση των έργων 

 Την αποκατάσταση εδάφους για τους παλαιούς χώρους απόθεσης  

 Τη θέση των έργων στο χώρο σε σχέση με την ύπαρξη μορφολογικών εξάρσεων  

 Η θέαση των έργων σε σχέση με την απόστασή τους από τους πλησιέστερους οικισμούς 

και αρχαιολογικούς χώρους  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις στις επιπτώσεις που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά. 

2.3.3.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

2.3.3.1.1 Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση Ανάπτυξης Α (0 – 5 έτη)  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν περιορισμένες εκσκαφές για 

την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την υλοποίηση των τροποποιημένων έργων. 

Σημειώνεται, όμως, ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη χωροθέτηση έργων που θα 

εναρμονιστούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης χωρίς να απαιτηθεί 

η αφαίρεση εκτεταμένων μορφολογικών εξάρσεων Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλές» 

 

Φάσεις Λειτουργίας και Αποκατάστασης Β - Ε (5 – 30 έτη)  

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που είχαν καταληφθεί από το 

έργο θα αποκατασταθούν. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί 

από τα μεταλλευτικά έργα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.3.1.2 Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση λειτουργίας Α (0 – 5 έτη) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν περιορισμένες καταλήψεις 

εδάφους και κατ’ επέκταση τοπιολογικές επιδράσεις για την κατασκευή και θεμελίωση των 

νέων έργων και την υλοποίηση των τροποποιημένων έργων. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του 

έργου προβλέπει τη χωροθέτηση έργων που θα εναρμονιστούν με τα τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης σε περιοχές μειωμένης θέασης από ευαίσθητους 

αποδέκτες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάσεις Β – Ε (5 – 30 έτη) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που είχαν καταληφθεί από το 

έργο θα αποκατασταθούν. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί 
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από τα μεταλλευτικά έργα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.3.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

2.3.3.2.1 Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας και λειτουργίας Α και Β (0 – 20 έτη)  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν περιορισμένες εκσκαφές για 

την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την υλοποίηση των τροποποιημένων έργων. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη χωροθέτηση έργων που θα 

εναρμονιστούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης χωρίς να απαιτηθεί 

η αφαίρεση εκτεταμένων μορφολογικών εξάρσεων. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλές». 

 

Φάση Αποκατάστασης (20-30 έτη) 

Αναμένονται, Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που είχαν καταληφθεί από 

το έργο θα αποκατασταθούν. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί 

από τα μεταλλευτικά έργα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων είναι 

«Ασήμαντη». 

2.3.3.2.2 Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α και Β (0 – 20 έτη)  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν περιορισμένες εκσκαφές για 

την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την υλοποίηση των τροποποιημένων έργων. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη χωροθέτηση έργων που θα 

εναρμονιστούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης χωρίς να απαιτηθεί 

η αφαίρεση εκτεταμένων μορφολογικών εξάρσεων. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των 

επιπτώσεων είναι «Μεσαία». 

 

Φάση Αποκατάστασης (20-30 έτη) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που είχαν καταληφθεί από το 

έργο θα αποκατασταθούν. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί 

από τα μεταλλευτικά έργα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.3.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

2.3.3.3.1 Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α – Γ (0 – 26 έτη) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν εκτεταμένες εκσκαφές για την 

κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την υλοποίηση των τροποποιημένων έργων. 
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Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη χωροθέτηση έργων που θα 

εναρμονιστούν κατά το δυνατό με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

 

Φάση Αποκατάστασης (26 – 30 έτη) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που είχαν καταληφθεί από το 

έργο θα αποκατασταθούν. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί 

από τα μεταλλευτικά έργα και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

2.3.3.3.2 Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α – Γ (0 – 26 έτη) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν εκτεταμένες παρεμβάσεις για 

την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την υλοποίηση των τροποποιημένων έργων. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη χωροθέτηση έργων που θα 

εναρμονιστούν κατά το δυνατό με τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη)  

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που είχαν καταληφθεί από το 

έργο θα αποκατασταθούν. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που είχαν καταληφθεί 

από τα μεταλλευτικά έργα και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

2.3.3.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά αναμένονται 

Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει αθροιστικά παρέμβαση στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεδομένου ότι η επιφάνεια κατάληψης του συνόλου των 

έργων είναι 4.838 στρ. εκτιμάται ότι η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». Στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά αναμένονται Αρνητικές 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει παρέμβαση στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. Δεδομένου, ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων στα 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, είναι φανερό ότι οι αδειοδοτημένες 

δραστηριότητες της άμεσης περιοχής μελέτης, συνδυαστικά με τα έργα των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, δεν θα μπορούσαν να επιφέρουν επιπτώσεις μεγαλύτερης έντασης στα 

μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 
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Περιοχής. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι οι προαναφερθείσες συνεργιστικές επιπτώσεις 

ταυτίζονται με τις αθροιστικές επιπτώσεις που αξιολογήθηκαν ανωτέρω.  

2.3.4. Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

2.3.4.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Η αξιολόγηση της κατάστασης γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια 

& τρωτότητα / αξία τους. 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία» όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

H αξιολόγηση της κατάστασης των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου στα γεωλογικά χαρακτηριστικά σχετίζονται ως εκ της φύσεως και του 

σχεδιασμού του έργου, με  

 τα έργα ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και επέκτασης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών,  

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα τεκτονικά 

χαρακτηριστικά σχετίζονται με: 

 τη χρήση εκρηκτικών για τα έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

 τη δημιουργία μιας εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, 

στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου (Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα) 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της εν λόγω Χωρικής Ενότητας σχετίζονται με:  

 τις επιφανειακές καταλήψεις των υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων στο εργοτάξιο 

Μαύρων Πετρών και της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα καθώς και στην περιοχή του 

εργοστασίου Στρατωνίου 

 τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών 

υλικών προς τις κατάντη περιοχές της υδρολογικής λεκάνης στις οποίες εντάσσονται 

 τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών από και προς τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις καθώς και την αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης 

υλικών 

 

Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 
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2.3.4.1.1 Επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια μετρήσιμη μείωση των 

υφιστάμενων γεωλογικών αποθεμάτων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

Δεδομένου ότι η απολήψιμη μάζα του μεταλλεύματος είναι ένα μικρό τμήμα των γεωλογικών 

σχηματισμών, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι η 

επιλεγόμενη μέθοδος εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών προβλέπει τη 

λιθογόμωση των περιοχών απομάκρυνσης του μεταλλεύματος με ένα μίγμα τσιμέντου και 

αφυγρασμένου τέλματος που προκύπτει από τη φυσικοχημική επεξεργασία του 

εξορυσσόμενου υλικού. Τα τέλματα, προφανώς και έχουν παρόμοια ορυκτολογική σύσταση 

με το εξορυσσόμενο υλικό. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.4.1.2 Επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από τη χρήση εκρηκτικών  

Δεδομένου ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών ανά ανατίναξη τηρούν τους 

εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, τα εκρηκτικά δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν σεισμικές 

δονήσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν επιπτώσεις στις 

κατασκευές. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του χαμηλότερου σημείου του 

κοιτάσματος που είναι εκμεταλλεύσιμο προς το παρόν, το οποίο βρίσκεται στο +5 και 

αναμένεται μελλοντικά να φτάσει προς τα χαμηλότερα επίπεδα, έως το επίπεδο -80m, γίνεται 

αντιληπτό ότι το βάθος στο οποίο γίνεται η χρήση εκρηκτικών είναι μικρό, γεγονός που δεν 

επιτρέπει την αλλαγή του πεδίου των γεωλογικών δυνάμεων και κατ’ επέκταση τη τεκτονική 

της περιοχής.  

Επιπτώσεις από τη λειτουργία της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα  

Αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. Συνολικά, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.4.1.3 Επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από τις επιφανειακές καταλήψεις 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

Δεδομένου ότι θα καταληφθούν συνολικά 1.109 στρ. (ήτοι το 0,58% της άμεσης περιοχής 

μελέτης) και θα αποψιλωθούν 14 στρ. γης για την κατασκευή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη 

και το γεγονός ότι οι περισσότερες εκτάσεις έχουν ήδη καταληφθεί πριν από πολλές δεκαετίες. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως 

Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 
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Φάσεις Β, Γ & Δ (Έτη: 5-20) 

 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη 

προς αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση των περιοχών που θα καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής στην 

προ του έργου κατάσταση. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, σε 

κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την αποκατάσταση των περιοχών που θα 

καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά των εδαφολογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής στην προ του έργου κατάσταση. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Επιπτώσεις από τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και 

ειδικά των σωρών υλικών 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών των υλικών με αποτέλεσμα την μικρού 

βαθμού επιβάρυνση των εδαφών. Δεδομένου ότι οι απορροές από τις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις εξαιτίας των κατακρημνισμάτων, θα είναι μικρές και λαμβάνοντας υπόψη την 

έκταση που καταλαμβάνεται από τους ακάλυπτους σωρούς των υλικών, η οποία είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και 

λαμβάνοντας ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών και την 

αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης υλικών 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας από τις εκπομπές σκόνης. Δεδομένου ότι 

η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το υποέργο Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

στην ποιότητα του αέρα της γύρω περιοχής είναι χαμηλή και δεν αναμένεται ιδιαίτερη ανάμιξη 

του in situ εδαφικού υλικού της άμεσης περιοχής μελέτης με καθιζάνοντα υλικά, η ένταση των 

επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά από τις ατμοσφαιρικές εκπομπές 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 
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2.3.4.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

Η αξιολόγηση της κατάστασης των γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / αξία τους. 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία» όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα 

γεωλογικά χαρακτηριστικά σχετίζονται ως εκ της φύσεως και του σχεδιασμού του έργου, με: 

 τα έργα ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και επέκτασης του μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα τεκτονικά 

χαρακτηριστικά σχετίζονται με: 

 τη χρήση εκρηκτικών για τα έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της εν λόγω Χωρικής Ενότητας σχετίζονται με:  

 τις επιφανειακές καταλήψεις των υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων στο εργοτάξιο 

Ολυμπιάδας 

 τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών 

υλικών προς τις κατάντη περιοχές της υδρολογικής λεκάνης στις οποίες εντάσσονται 

 τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών από και προς τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις καθώς και την αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης 

υλικών 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 

2.3.4.2.1 Επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια μετρήσιμη μείωση των 

υφιστάμενων γεωλογικών αποθεμάτων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας. Δεδομένου ότι η 

απολήψιμη μάζα του μεταλλεύματος είναι ένα μικρό τμήμα των γεωλογικών σχηματισμών η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι η επιλεγόμενη μέθοδος 

εκμετάλλευσης του μεταλλείου Ολυμπιάδας προβλέπει τη λιθογόμωση των περιοχών 

απομάκρυνσης του μεταλλεύματος με ένα μίγμα τσιμέντου και αφυγρασμένου τέλματος που 

προκύπτει από τη φυσικοχημική επεξεργασία του εξορυσσόμενου υλικού. Τα τέλματα, 

προφανώς και έχουν παρόμοια ορυκτολογική σύσταση με το εξορυσσόμενο υλικό. Συνολικά, 
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και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.4.2.2 Επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από τη χρήση εκρηκτικών  

Δεδομένου ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών ανά ανατίναξη τηρούν τους 

εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, τα εκρηκτικά δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν σεισμικές 

δονήσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν επιπτώσεις στις 

κατασκευές. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο βάθος στο οποίο πραγματοποιείται η 

τρέχουσα εκμετάλλευση που βρίσκεται στον Ανατολικό τομέα του κοιτάσματος Ολυμπιάδας, 

στο επίπεδο -300 και το μέγιστο βάθος στο οποίο αναμένεται να φτάσει η μελλοντική 

εκμετάλλευση το οποίο θα βρίσκεται στον Επίπεδο τομέα του κοιτάσματος και θα είναι στο 

επίπεδο -660 m, γίνεται αντιληπτό ότι το βάθος αυτό είναι μικρό ώστε η χρήση εκρηκτικών 

υλών να επιφέρει αλλαγή στο πεδίο των γεωλογικών δυνάμεων και κατ’ επέκταση στα 

τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις στα τεκτονικά 

χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται 

ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.4.2.3 Επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από τις επιφανειακές καταλήψεις 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει κάποια επίδραση στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας. Δεδομένου ότι θα 

καταληφθούν συνολικά 259 στρ. (ήτοι το 0,14% της άμεσης περιοχής μελέτης) και θα 

αποψιλωθούν 1,2 στρ. γης για την κατασκευή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, η ένταση 

των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι 

περισσότερες εκτάσεις έχουν ήδη καταληφθεί πριν από πολλές δεκαετίες. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής σε 

κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την αποκατάσταση των περιοχών που θα 

καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά των εδαφολογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής στην προ του έργου κατάσταση. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  
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Επιπτώσεις από τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και 

ειδικά των σωρών υλικών  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών των υλικών με αποτέλεσμα την μικρού 

βαθμού επιβάρυνση των εδαφών. Δεδομένου ότι οι απορροές από τις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις εξαιτίας των κατακρημνισμάτων, θα είναι μικρές και λαμβάνοντας υπόψη την 

έκταση που καταλαμβάνεται από τους ακάλυπτους σωρούς των υλικών, η οποία είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου 

ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών και την 

αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης υλικών 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας από τις εκπομπές σκόνης. Δεδομένου ότι 

η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το υποέργο Ολυμπιάδας, στην ποιότητα του 

αέρα της γύρω περιοχής είναι χαμηλή και δεν αναμένεται ιδιαίτερη ανάμιξη του in situ 

εδαφικού υλικού της άμεσης περιοχής μελέτης με καθιζάνοντα υλικά, η ένταση των 

επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά από τις ατμοσφαιρικές εκπομπές 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

2.3.4.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία» όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / 

αξία τους. 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα 

γεωλογικά χαρακτηριστικά σχετίζονται ως εκ της φύσεως και του σχεδιασμού του έργου, με: 

 τα έργα ανάπτυξης του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου 

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα τεκτονικά 

χαρακτηριστικά σχετίζονται με: 

 τη χρήση εκρηκτικών για τα έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου 

μεταλλείου Σκουριών 

 τη δημιουργία μιας ενιαίας εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού και 

στείρων στη λεκάνη Καρατζά (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου) 
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Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της εν λόγω Χωρικής Ενότητας σχετίζονται με: 

 τις επιφανειακές καταλήψεις των υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων στο εργοτάξιο 

Σκουριών  

 τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών 

υλικών προς τις κατάντη περιοχές της υδρολογικής λεκάνης στις οποίες εντάσσονται 

 τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών από και προς τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις καθώς και την αιολική δράση από τους χώρους 

συγκέντρωσης υλικών 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις στις επιπτώσεις που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 

2.3.4.3.1 Επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια μετρήσιμη μείωση των 

υφιστάμενων γεωλογικών αποθεμάτων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών. Δεδομένου ότι η 

απολήψιμη μάζα του μεταλλεύματος είναι ένα μικρό τμήμα των γεωλογικών σχηματισμών η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι η επιλεγόμενη μέθοδος 

εκμετάλλευσης του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών προβλέπει τη λιθογόμωση των περιοχών 

απομάκρυνσης του μεταλλεύματος με ένα μίγμα τσιμέντου και αφυγρασμένου τέλματος που 

προκύπτει από τη φυσικοχημική επεξεργασία του εξορυσσόμενου υλικού. Επίσης, το 

επιφανειακό όρυγμα πρόκειται να πληρωθεί με απόβλητα εξόρυξης και εμπλουτισμού. Τα 

τέλματα έχουν παρόμοια ορυκτολογική σύσταση με το εξορυσσόμενο υλικό. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.4.3.2 Επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από τη χρήση εκρηκτικών  

Δεδομένου ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών ανά ανατίναξη τηρούν τους 

εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, τα εκρηκτικά δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν σεισμικές 

δονήσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν επιπτώσεις στις 

κατασκευές. Επιπλέον, όσον αφορά το υπόγειο μεταλλείο λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο 

βάθος στο οποίο θα φτάσει το μεταλλείο για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος στο επίπεδο 

-100 m, είναι προφανές ότι το βάθος αυτό είναι μικρό ώστε η χρήση εκρηκτικών υλών να 

επιφέρει αλλαγή στο πεδίο των γεωλογικών δυνάμεων και κατ’ επέκταση στα τεκτονικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Επιπτώσεις από τη λειτουργία της Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

Αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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2.3.4.3.3 Επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις από τις επιφανειακές καταλήψεις 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει κάποια επίδραση στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών. Δεδομένου ότι θα 

καταληφθούν συνολικά 2.553 στρ. (ήτοι το 1,34% της άμεσης περιοχής μελέτης) και θα 

αποψιλωθούν 997 στρ. γης για την κατασκευή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, η ένταση 

των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Σημειώνεται ότι μετά τα πρώτα δέκα έτη οι 

επιπτώσεις θα είναι χαμηλότερες καθώς αναμένεται η αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου έκτασης 1.195 στρ. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν αποκαταστάσεις επιφανειών με 

αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη 

προς αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση των περιοχών που θα καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με αποτέλεσμα τη 

σταδιακή επαναφορά των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής στην προ του έργου 

κατάσταση. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

Επιπτώσεις από τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και 

ειδικά των σωρών υλικών  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών των υλικών με αποτέλεσμα την μικρού 

βαθμού επιβάρυνση των εδαφών. Δεδομένου ότι οι απορροές από τις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις εξαιτίας των κατακρημνισμάτων, θα είναι μικρές και λαμβάνοντας υπόψη την 

έκταση που καταλαμβάνεται από τους ακάλυπτους σωρούς των υλικών, η οποία είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου 

ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών και την 

αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης υλικών 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας από τις εκπομπές σκόνης. Δεδομένου ότι 

η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το υποέργο Σκουριών, στην ποιότητα του αέρα 

της γύρω περιοχής είναι χαμηλή και δεν αναμένεται ιδιαίτερη ανάμιξη του in situ εδαφικού 

υλικού της άμεσης περιοχής μελέτης με καθιζάνοντα υλικά, η ένταση των επιπτώσεων στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά από τις ατμοσφαιρικές εκπομπές χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 
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2.3.4.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

αναμένονται καταλήψεις εκτάσεων για την κατασκευή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του 

Έργου και της εξωτερικής οδοποιίας Σκουριών. Δεδομένου ότι οι εκτάσεις που πρόκειται να 

καταληφθούν συνολικά είναι 4.568 στρ. (ήτοι το 2,39% της άμεσης περιοχής μελέτης και το 

0,62% της ευρύτερης περιοχής μελέτης), η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση των κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης και 

τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, ενώ παράλληλα πρόκειται να ληφθούν όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών του ακάλυπτου 

εδαφικού μανδύα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως 

Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, είναι φανερό ότι οι αδειοδοτημένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης συνδυαστικά με τα έργα των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, δε θα μπορούσαν να επιφέρουν επιπτώσεις μεγαλύτερης έντασης στα γεωλογικά, 

τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής, 

τόσο λόγω της φύσης των συγκεκριμένων έργων, όσο και λόγω του μεγέθους τους. Κατά 

συνέπεια, εκτιμάται ότι οι αναμενόμενες συνεργιστικές επιπτώσεις μεταξύ των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας και των παραπάνω έργων θα είναι ουδέτερες και κατ’ επέκταση το μέγεθός τους 

αξιολογείται ως αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντες». 

2.3.5. Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

2.3.5.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Η αξία της περιοχής μελέτης των Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου είναι σημαντική ως προς την 

ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως 

σημαντική».  

 

Αναφορικά με τις κυριότερες επιπτώσεις που προκύπτουν στη βιοποικιλότητα λόγω της 

κατασκευής και λειτουργίας του υπό μελέτη υποέργου, αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες: 

1. Επιπτώσεις που οφείλονται στην κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων από το υπό 

μελέτη έργο της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας, και 

2. Επιπτώσεις που οφείλονται στην υποβάθμιση της οικολογικής αξίας (ως προς τα είδη 

χλωρίδας και πανίδας) και των οικοσυστημικών λειτουργιών στα ενδιαιτήματα που 

επηρεάζονται άμεσα από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, αλλά και των 

γειτνιαζόντων σε αυτά οικοσυστημάτων. 

 

Η πρώτη κατηγορία επιπτώσεων αφορά σε αυτές που έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα, 

δεδομένου ότι αξιολογούνται σύμφωνα με το μέγεθος των εκτάσεων που θα αποψιλωθούν για 

το κάθε υποέργο του επενδυτικού σχεδίου. Αξίζει δε να αναφερθεί, πως δε θα έχουν μόνιμο 

χαρακτήρα, δεδομένου ότι μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου, θα λάβει χώρα η 

διαδικασία αποκατάστασής της και της επαναφοράς τους όσο δυνατόν γίνεται στην πρότερα 
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κατάσταση. Η δεύτερη κατηγορία επιπτώσεων αφορά στην υποβάθμιση της υφιστάμενης 

κατάστασης των οικοσυστημάτων που επηρεάζονται, η οποία εξαρτάται άμεσα από τους 

τύπους οικοτόπων της επιφάνειας κατάληψης, αλλά και από τη σπανιότητα και οικολογική αξία 

των ειδών τους. 

2.3.5.1.1 Επιπτώσεις στις κατηγορίες βλάστησης και οικοσυστημάτων 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα καταληφθεί ένα μέρος της βλάστησης 

(συνολική έκταση 1108,803 στρ) εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας. Λαμβάνοντας 

υπόψη την κατάληψη έργου στη βλάστηση από την συνολική βλάστηση της χωρικής ενότητας 

αλλά και τη φάση αποκατάστασης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

Σημειώνεται ότι η αποψίλωση της βλάστησης σαφώς και μπορεί να αποκατασταθεί με 

αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό, από 

την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» 

Σημαντικότητας. 

Φάσεις Β, Γ, Δ (Έτη: 5-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και κατακερματισμός των οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα υποβάθμισης 

του οικοσυστήματος και τον παράγοντα πιθανής ρύπανσης και σκόνης από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Σημειώνεται ότι σε αυτή 

τη φάση έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων από 

την αποψίλωση της βλάστησης. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας κατά τις φάσεις Β-Δ 

λειτουργίας και αποκατάστασης (έτη 5-20). 

Φάση Ε (Έτη: > 20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

εφόσον το έργο είναι ήδη κατασκευασμένο. Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση του 

οικοσυστήματος, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι σε αυτή 

τη φάση θα λάβουν μέρος οι αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων από την αποψίλωση της 

βλάστησης.  Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη 

βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι Ασήμαντες κατά τη φάση Ε και έπειτα. 

2.3.5.1.2 Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της απομάκρυνσης πολλών ειδών πανίδας από την 

υποβάθμιση του οικοσυστήματος και την γενικότερη όχληση. Λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάπτυξη των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα 

κατά τη φάση της ανάπτυξης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. Σημειώνεται 

ότι αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις 

και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθουν οι οργανισμοί στην περιοχή. Σημειώνεται ότι αφού 

τελειώσει το έργο, η περιοχή κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά 

μέσα ώστε να επανέλθουν τα είδη πανίδας στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 
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μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

Φάσεις Β, Γ, Δ (Έτη: 5-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, παρόλο που τα διάφορα είδη πανίδας θα έχουν ήδη 

απομακρυνθεί από την προηγούμενη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας και προβλέπεται η 

σταδιακή αποκατάσταση, θα υπάρχει όχληση λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και 

ειδικότερα λόγω της συχνής μετακίνησης των τροχοφόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη 

πανίδας θα έχουν ήδη απομακρυνθεί αλλά και την σταδιακή αποκατάσταση, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

Φάση Ε (Έτη > 20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και πολλά είδη πανίδας επηρεάστηκαν από την λειτουργία του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη την 

σταδιακή αποκατάσταση, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Σημειώνεται 

ότι αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις 

και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθουν τα είδη πανίδας στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου 

ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα αξιολογείται ως Αμελητέο, 

εκτιμάται ότι αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.3 Επιπτώσεις σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». Αναμένονται, λοιπόν, 

Ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις 

του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός περιοχών ΕΖΔ και 

δεν καταλαμβάνει βιοτόπους των ειδών πανίδας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως 

αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων σε ΕΖΔ 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.4 Επιπτώσεις σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλό». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν σε μεγάλη απόσταση. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο 

των έργων βρίσκεται εκτός περιοχών και δεν καταλαμβάνει βιοτόπους των ειδών πανίδας, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων σε ΖΕΠ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.5 Επιπτώσεις σε Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλό». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 
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επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν μεγάλη απόσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο 

των έργων βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 

των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών, η ένταση των επιπτώσεων 

αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.6 Επιπτώσεις σε Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ 

Αρχικά να αναφερθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μεσαία». Αναμένονται, λοιπόν, Αρνητικές επιπτώσεις, 

εφόσον θα υπάρχει μία γενικότερη όχληση από τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι κατά τη φάση λειτουργίας του, το έργου θα απομακρύνει τα είδη πανίδας από την 

περιοχή, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Σημειώνεται ότι η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το 

φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στις περιοχές ΚΑΖ αξιολογείται ως Χαμηλό, αλλά και την μελλοντική 

αποκατάσταση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.7 Επιπτώσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι δε χωροθετείται εντός καμίας από τις 

περιοχές μελέτης (Μαύρες Πέτρες – Στρατώνι – Ολυμπιάδα – Σκουριές). Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς «Όρος Άθως» αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.8 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σε ένα ποσοστό του έργου προϋπήρχε 

δασική έκταση. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάληψη έργου και ότι το μεταλλείο Στρατωνίου 

προϋπήρχε, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Σημειώνεται ότι η αποψίλωση 

των δασών σαφώς και μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις θεωρείται 

Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.9 Επιπτώσεις σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι κανένα έργο και χωρικές ενότητες δεν χωροθετούνται στις περιοχές 

ΤΙΦΚ «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος», «Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατονικού» 

και «Ιερισσός». Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα 

ΤΙΦΚ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 
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2.3.5.1.10 Επιπτώσεις σε Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των περιοχών ΣΠΠ, 10 km ΒΔ από τη ΣΠΠ 

«Λίμνες Βόλβη, Κορώνειας και Στενά Ρεντίνας» και 9 km ΝΔ από τη ΣΠΠ «Όρος 

Χολομώντας». Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις 

ΣΠΠ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

2.3.5.1.11 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «υψηλή». Αναμένονται, λοιπόν, Αρνητικές επιπτώσεις, 

λόγω των εγκαταστάσεων φόρτωσης και την συνεχή λειτουργία του έργου. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι δεν παρατηρήθηκε δείκτης κακή οικολογικής ποιότητας, η ένταση των επιπτώσεων 

αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Η αξία της περιοχής μελέτης της Ολυμπιάδας είναι υψηλή. Το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά 

«σημαντική».  

 

Κατά τη φάση της ανάπτυξης του μεταλλείου και λοιπών έργων και υποέργων είναι 

αναμενόμενο ότι οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα θα έχουν αρνητικό χαρακτήρα με την 

κατάληψη των φυσικών οικοσυστημάτων. Εφόσον όμως το μεταλλείο προϋπήρχε, οι 

καταλήψεις στα φυσικά οικοσυστήματα θα είναι μικρές αν λάβουμε υπόψη ότι το γύρω 

περιβάλλον έχει ήδη κατακερματιστεί. Μία δεύτερη επίπτωση σε αυτή τη φάση είναι η 

υποβάθμιση της οικολογικής αξίας της περιοχής από την λειτουργία των εγκαταστάσεων 

αλλά και από την συνεχή μετακίνηση των βαρέων τροχοφόρων για την μεταφορά των 

προϊόντων προς το Στρατώνι ή/και την Θεσσαλονίκη. Οπότε αναμένεται ότι και στη φάση Β 

και Γ λειτουργίας του μεταλλείου οι επιπτώσεις θα έχουν αρνητικό χαρακτήρα. Κατά τη 

φάση Δ όπου θα λάβει μέρος η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και επαναφορά 

στην προ υπάρχουσα κατάσταση, οι επιπτώσεις πλέον μπορεί να χαρακτηρίζονται ως 

αρνητικές αλλά θα είναι αμελητέας σημαντικότητας. 

2.3.5.2.1 Επιπτώσεις στις κατηγορίες βλάστησης και οικοσυστημάτων 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και της συναφούς 

επίπτωσης στο τοπίο της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο τμήμα του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας προϋπήρχε και το φυσικό περιβάλλον που θα καταληφθεί είναι αμελητέας 

έκτασης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
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Φάσεις Β, Γ (Έτη: 5-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και κατακερματισμός των οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή τη φάση δεν θα 

υπάρξει εκ νέου κατάληψη αλλά θα πραγματοποιούνται μόνο οι δραστηριότητες της 

λειτουργίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό, από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

Φάση Δ (Έτη: > 20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση του 

οικοσυστήματος, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι σε αυτή 

τη φάση θα λάβουν μέρος οι αναδασώσεις αυτοφυών δέντρων και θα λάβει μέρος η μετα-

μεταλλευτική χρήση των διάφορων εγκαταστάσεων (εργοστάσια, κτήρια). Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα 

οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.2 Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω απομάκρυνσης ειδών πανίδας τοπικά και της 

γενικότερης όχλησης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της ανάπτυξης, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθουν οι 

οργανισμοί στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Υψηλής» Σημαντικότητας. 

Φάσεις Β, Γ (Έτη: 5-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, αφού ενδέχεται να υπάρχει όχληση λόγω των 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και αύξηση θνησιμότητας (κυρίως ερπετών και αμφιβίων) 

λόγω της συχνής μετακίνησης των τροχοφόρων. παρόλο που τα διάφορα είδη πανίδας θα έχουν 

ήδη απομακρυνθεί από την προηγούμενη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το τοπίο που επικρατούσε στην περιοχή ήταν ανθρωπογενές, η λειτουργία του 

μεταλλείου δεν επιφέρει εκ νέου επιπτώσεις, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως 

χαμηλή. Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή κατάληψης μπορεί να 

αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθουν τα είδη πανίδας στην 

περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην 

ορνιθοπανίδα αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» 

Σημαντικότητας. 

Φάση Δ (Έτη > 20) 

Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και πολλά είδη πανίδας επηρεάστηκαν από την ανάπτυξη και την λειτουργία του έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η μονάδα μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις 
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και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθουν τα είδη πανίδας στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου 

ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα αξιολογείται ως Αμελητέο, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.3 Επιπτώσεις σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». Αναμένονται, λοιπόν, 

Ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει απώλεια ενδιαιτήματος από το έργο. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων σε ΕΖΔ αξιολογείται 

ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.4 Επιπτώσεις σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν μεγάλη απόσταση. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων σε ΖΕΠ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.5 Επιπτώσεις σε Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν μεγάλη απόσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο 

των έργων βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών, η ένταση των επιπτώσεων 

αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.6 Επιπτώσεις σε Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ 

Αρχικά, να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». Αναμένονται, λοιπόν, Αρνητικές 

επιπτώσεις, εφόσον καμία δραστηριότητα δεν συμπίπτει με την περιοχή ΚΑΖ. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι κατά τη φάση λειτουργίας του έργου εκτιμάται μία γενικότερη όχληση στην περιοχή, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων στις περιοχές ΚΑΖ αξιολογείται ως Αμελητέο εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.7 Επιπτώσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Η αξία του Αποδέκτη είναι Αμελητέα. Αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι δεν 

χωροθετείται εντός καμίας από τις περιοχές μελέτης (Μαύρες Πέτρες – Στρατώνι – Ολυμπιάδα 

– Σκουριές). Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο 
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Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς «Όρος Άθως» αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.8 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά «σημαντική». Αναμένονται, λοιπόν, 

Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής είναι 

υποβαθμισμένα. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάληψη έργου και ότι το μεταλλείο Ολυμπιάδας 

προϋπήρχε, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι η αποψίλωση 

των δασών σαφώς και μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις θεωρείται 

Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.9 Επιπτώσεις σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού της ενδιαφερόμενης περιοχής ΤΙΦΚ, ως 

προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». Αναμένονται, 

λοιπόν, Ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι κανένα έργο και χωρικές ενότητες δεν 

χωροθετούνται στην περιοχή ΤΙΦΚ «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος». Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ΤΙΦΚ αξιολογείται ως 

Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.10 Επιπτώσεις σε Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των περιοχών ΣΠΠ, 2,5 km από τη ΣΠΠ 

«Λίμνες Βόλβη, Κορώνειας και Στενά Ρεντίνας». Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στις ΣΠΠ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.2.11 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μεσαία». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες επιπτώσεις, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και δεν 

παρατηρήθηκαν δείκτες κακής οικολογικής ποιότητας. Εφόσον δεν παρατηρήθηκε δείκτης 

κακής οικολογικής ποιότητας και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες από το 

υποέργο της Ολυμπιάδας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η αξία της περιοχής μελέτης των Σκουριών είναι υψηλή. Το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη ως προς την ευαισθησία/ ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά 

«σημαντική».  
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Το μεταλλείο στις Σκουριές είναι ένα νέο έργο λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άλλα δύο έργα που 

περιγράφηκαν (Ολυμπιάδα και Στρατώνι) προϋπήρχαν στο παρελθόν. Σε σχέση με το υπάρχον 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», θα 

υπάρξει αύξηση των καταλήψεων των επιφανειακών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το 

νέο σχεδιασμό του εσωτερικού οδικού δικτύου, που προκύπτουν από την αναδιαμόρφωση των 

καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου Σκουριών καθώς και το 

σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες 

θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων. 

2.3.5.3.1 Επιπτώσεις στις κατηγορίες βλάστησης και οικοσυστημάτων 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της μεγάλης έκτασης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της ανάπτυξης, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως υψηλή. Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η 

μονάδα μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το 

φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αξιολογείται ως Υψηλό, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας. 

Φάση Β (Έτη: 5-10) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της, λειτουργίας του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σε αυτή τη φάση δεν αναμένεται εκ νέου κατάληψη της βλάστησης και την ανάπτυξη των 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση 

της λειτουργίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. Σημειώνεται ότι αφού 

τελειώσει το έργο, η περιοχή κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά 

μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής 

αξιολογείται ως Μεσαίο, από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας. 

Φάσεις Γ, Δ (Έτη: 10-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και κατακερματισμός των οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή τη φάση δεν 

αναμένεται εκ νέου κατάληψη της βλάστησης και επιπροσθέτως, ότι θα αποκατασταθεί ένα 

μέρος της συνολικής περιοχής κατάληψης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με 

αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα 

οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

Φάση Ε (Έτη: >26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση του 

οικοσυστήματος, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Σημειώνεται ότι σε αυτή 

τη φάση θα λάβουν μέρος οι αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων και θα λάβει μέρος η μετα-

μεταλλευτική χρήση των διάφορων εγκαταστάσεων (εργοστάσια, κτήρια). Συνολικά, και 
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δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα 

οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.2 Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου αναμένεται απομάκρυνση πολλών ειδών 

πανίδας και την γενικότερη όχληση. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της ανάπτυξης, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως υψηλή. Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η 

περιοχή κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν οι οργανισμοί στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αξιολογείται ως 

Υψηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας, θα είναι 

«Υψηλής» Σημαντικότητας. 

Φάση Β (Έτη: 5-10) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της όχλησης από τις δραστηριότητες του έργου. Σε 

αυτή τη φάση δεν αναμένεται εκ νέου κατάληψη της βλάστησης και τα είδη πανίδας θα έχουν 

ήδη απομακρυνθεί. Παρόλα αυτά θα υπάρχει έντονη ανθρωπογενής δραστηριότητα και από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες και από τις συνεχείς μετακινήσεις τροχοφόρων. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη λειτουργία των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή 

δραστηριότητα κατά τη φάση της λειτουργίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως 

μεσαία. Σημειώνεται ότι αφού τελειώσει το έργο, η μονάδα μπορεί να αποκατασταθεί με 

αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα 

και τα λοιπά είδη πανίδας της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο, από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας. 

Φάσεις Γ, Δ (Έτη: 10-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και πολλά είδη πανίδας επηρεάστηκαν από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των Σκουριών. Σε 

αυτή τη φάση το συνολικό τοπίο θα επανέλθει σταδιακά στην αρχική προϋπάρχουσα 

κατάσταση. Παρόλα αυτά κάποια είδη ορνιθοπανίδας θα αργήσουν να επιστρέψουν πλήρως 

στην περιοχή και η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Σημειώνεται ότι η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το 

φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και τα λοιπά είδη πανίδας της περιοχής αξιολογείται ως 

Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

Φάση Ε (Έτη: >26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει κατάληψη της περιοχής 

και πολλά είδη πανίδας απομακρύνθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή τη φάση τα είδη 

πανίδας σταδιακά θα επιστρέψουν στην περιοχή και η βιοποικιλότητα θα αυξηθεί, η ένταση 

των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και τα λοιπά είδη πανίδας της περιοχής 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
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2.3.5.3.3 Επιπτώσεις σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». Αναμένονται, λοιπόν, 

Ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι έργο δεν συμπίπτει με την περιοχή ΕΖΔ «Όρος 

Χολομώντας». Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων σε 

ΕΖΔ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα είναι 

«Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.4 Επιπτώσεις σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν μεγάλη απόσταση. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων σε ΖΕΠ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.5 Επιπτώσεις σε Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις 

εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν μεγάλη απόσταση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο 

των έργων βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών, η ένταση των επιπτώσεων 

αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.6 Επιπτώσεις σε Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». Αναμένονται, λοιπόν, 

Αρνητικές επιπτώσεις, εφόσον αφού ένα πολύ μικρό κομμάτι του έργου συμπίπτει με την 

περιοχή ΚΑΖ 129 «Σκουριές – Καστέλι – Κάκκαβος». Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την πολύ 

μικρή έκταση κατάληψης ΚΑΖ 129, κάποια είδη ορνιθοπανίδας που βρίσκουν καταφύγιο στην 

περιοχή θα αργήσουν να επιστρέψουν πλήρως στην περιοχή και ως εκ τούτου η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Σημειώνεται ότι η μονάδα μπορεί να αποκατασταθεί με 

αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις περιοχές ΚΑΖ 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.7 Επιπτώσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Όρος Άθως» δε χωροθετείται εντός 

καμίας από τις περιοχές μελέτης (Στρατώνι – Ολυμπιάδα – Σκουριές), κατά συνέπεια, ενώ 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος αποδέκτης με σημαντική αξία, η τρωτότητα από τις 

δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. εκτιμάται αμελητέα (μεγάλη απόσταση – καμία 

βιομηχανική δραστηριότητα εντός της εξεταζόμενης περιοχής). Αναμένονται, λοιπόν, 
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Ουδέτερες επιπτώσεις. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς «Όρος Άθως» αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.8 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά «σημαντική» .Αναμένονται Αρνητικές 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι ένα ποσοστό δασικής έκτασης κατακερματίστηκε. Λαμβάνοντας 

υπόψη το ποσοστό κατάληψης έργου αλλά και την πλήρη αποκατάσταση μετά το τέλος των 

εργασιών, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. Σημειώνεται ότι η αποψίλωση 

των δασών σαφώς και μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις θεωρείται 

Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.9 Επιπτώσεις σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι κανένα έργο και χωρικές ενότητες δεν χωροθετούνται στις περιοχές 

ΤΙΦΚ «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος», η «Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατονικού» 

και η περιοχή «Ιερισσός». Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ΤΙΦΚ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.10 Επιπτώσεις σε Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) 

Στην περιοχή μελέτης τον Σκουριών συναντάται η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) 

με την ονομασία «Όρος Χολομώντας» και κωδικό GR033. Η περιοχή χωροθετείται εκτός της 

περιοχής επέμβασης των υποέργων και σε μεγάλη απόσταση. Συνυπολογίζοντας τη φάση της 

ανάπτυξης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις Σκουριές αλλά και την αποκατάσταση των 

εγκαταστάσεων, οι επιπτώσεις εκτιμώνται ως ουδέτερες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή 

ΣΠΠ ενώ έχει ύψιστη σημασία ως προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας και 

ιδιαίτερα για την ορνιθοπανίδα, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτό λόγω ενός πολύ μικρού τμήματος 

που συμπίπτει με την χωρική ενότητα Σκουριών. Ως εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». 

 

Αναμένονται, λοιπόν, Ουδέτερες επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των περιοχών 

ΣΠΠ από το έργο. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στις ΣΠΠ αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

2.3.5.3.11 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Αρχικά να σημειωθεί ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέο». Αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

στο θαλάσσιο οικοσύστημα και δεν παρατηρήθηκαν δείκτες κακής οικολογικής ποιότητας. 

Εφόσον δεν παρατηρήθηκε δείκτης κακής οικολογικής ποιότητας και δεν υπάρχουν 
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εγκαταστάσεις και δραστηριότητες από το υποέργο της Ολυμπιάδας, η ένταση των επιπτώσεων 

αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.5.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργου 

2.3.5.4.1 Αθροιστικές επιπτώσεις 

Φάση Ανάπτυξης 

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

αναμένονται καταλήψεις εκτάσεων για την κατασκευή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του 

Έργου και της εξωτερικής οδοποιίας Σκουριών. Δεδομένου ότι οι εκτάσεις που πρόκειται να 

καταληφθούν συνολικά είναι 4837,7 στρέμματα (Στρατώνι 1108,80 στρ, Ολυμπιάδα 528,8 στρ, 

Σκουριές 2552,6 και τα επιμέρους τμήματα που αφορούν τα δύο έργα οδοποιίας 647,4 στρ.), η 

ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός 

του έργου προβλέπει την αποκατάσταση των κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το 

πρόγραμμα αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, ενώ 

προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της οικολογικής αξίας 

της περιοχής. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη 

βιοποικιλότητα της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις 

θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας. 

Φάση λειτουργίας και αποκατάστασης 

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

ήδη έχουν καταληφθεί μεγάλες εκτάσεις των 4837,7 στρ για τις ανάγκες του συνολικού έργου. 

Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις σε αυτή τη φάση εκτιμώνται από την όχληση και όχι από την εκ 

νέου κατάληψη, η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την αποκατάσταση των κατειλημμένων 

εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης, ενώ προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της 

οικολογικής αξίας της περιοχής. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

αθροιστικές επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

Φάση αποκατάστασης 

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

ήδη έχουν καταληφθεί μεγάλες εκτάσεις των 4837,7 στρ για τις ανάγκες του συνολικού έργου. 

Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις σε αυτή τη φάση θα αποκατασταθούν και τα διάφορα είδη 

σταδιακά θα επιστρέψουν, η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

αμελητέα. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την αποκατάσταση των 

κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης, ενώ προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 

προστασία της οικολογικής αξίας της περιοχής. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, 

εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
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2.3.5.4.2 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, οι  αδειοδοτημένες δραστηριότητες εντός της 

άμεσης περιοχής μελέτης συνδυαστικά με τα έργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, δε θα 

μπορούσαν να επιφέρουν επιπτώσεις μεγαλύτερης έντασης στη βιοποικιλότητα της Χωρικής 

Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής. Τα έργα αυτά δεν μπορούν εκ της φύσης τους να συνδεθούν 

με σημαντικές οχλήσεις για να επηρεάσουν περισσότερό από ότι έχει ήδη εκτιμηθεί για 

παράδειγμα στην ορνιθοπανίδα ή στην πανίδα της ευρύτερης περιοχής. Από τα στοιχεία αυτά 

προκύπτει ότι παρόλο που η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε μια μικρή αύξηση των 

κυκλοφοριακών φόρτων εντός της περιοχής μελέτης, οι συνεργιστικές επιπτώσεις που θα 

προκύψουν από αυτή δεν αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στις 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής σχετίζεται με το καθεστώς διαχείρισης των 

παραγωγικών δασών της περιοχής καθώς και της διαχείρισης του κυνηγιού και του τουρισμού. 

Οποιαδήποτε βελτίωση στο καθεστώς διαχείρισης αυτών θα συντελέσει σημαντικά και στη 

βελτίωση και αύξηση της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής. Με βάση τα όσα έχουν 

αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες για την υφιστάμενη κατάσταση της βιοποικιλότητας 

(χλωρίδα, είδη ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας) προκύπτουν τα εξής για τρεις φάσεις του 

έργου (ανάπτυξη, λειτουργία, αποκατάσταση): 

 Αναμένονται υψηλής σημαντικότητας από τις συνεργιστικές επιπτώσεις κατά την 

ανάπτυξη του έργου στην βιοποικιλότητα (χλωρίδα, είδη ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη 

πανίδας) της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης περιοχής των Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, με αρνητικό χαρακτήρα.  

 Η λειτουργία του υπό μελέτη έργου αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις επίσης, 

μεσαίας σημαντικότητας στη βιοποικιλότητα της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 Με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης, αναμένονται συνεργιστικές 

επιπτώσεις με χαρακτήρα αρνητικό αλλά αμελητέας σημαντικότητας.  

2.3.5.5. Σύνοψη Συμπερασμάτων του Παραρτήματος 3.2 της ΥΑ 170225/2014 

Στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε Μελέτη 

Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (MEOA) παρόλο που το προς αδειοδότηση έργο δεν 

εμπίπτει εντός κάποιας περιοχής που να έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

Natura 2000. Δεδομένης όμως της φύσης του έργου και του γεγονότος ότι στην ευρύτερη 

περιοχή ανάπτυξής του και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείουν τα όρια του Δήμου 

Αριστοτέλη, που διοικητικά εμπίπτει το έργο, απαντώνται μια σειρά από Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (2) και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (5), κρίθηκε σκόπιμο, να εκπονηθεί ΜΕΟΑ, 

προκειμένου να διερευνηθεί εάν το εξεταζόμενο έργο είναι δυνατό να επηρεάσει τις 

προαναφερθείσες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

του. 

 

Οι κυριότερες επιπτώσεις που χρήζουν διερεύνησης στο φυσικό περιβάλλον των 

προστατευόμενων περιοχών ΕΖΔ και ΖΕΠ και ενδέχεται να προκληθούν λόγω της κατασκευής 

και λειτουργίας του έργου, μπορούν να διακριθούν σε τρείς κατηγορίες: 

 Επιπτώσεις που οφείλονται στην κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων από το 

εξεταζόμενο έργο, εντός περιοχής του δικτύου ΝATURA. 
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 Επιπτώσεις που οφείλονται στην υποβάθμιση της οικολογικής αξίας (ως προς τα είδη 

χλωρίδας και πανίδας) και των οικοσυστημικών λειτουργιών στα ενδιαιτήματα που 

επηρεάζονται άμεσα από την κατασκευή και λειτουργία των έργων, αλλά και των 

γειτνιάζοντων σε αυτά οικοσυστημάτων. 

 Επιπτώσεις από την ανάπτυξη των υπόγειων εκμεταλλεύσεων λόγω ενδεχόμενου 

υποβιβασμού του υπόγειου υδροφορέα που μπορεί να επηρεάσει την καλή κατάσταση 

διατήρησης της βλάστησης εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

 

Η πρώτη κατηγορία επιπτώσεων δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης 

δεδομένου ότι ουδεμία επέμβαση κατάληψης γης προβλέπεται από το έργο, εντός περιοχής του 

δικτύου ΝATURA, και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει απώλεια οικοτόπου ή χλωρίδας με 

αποψίλωση ή καταστροφή.  

 

Η δεύτερη κατηγορία επιπτώσεων αφορά στην υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης των 

οικοσυστημάτων που επηρεάζονται σε επίπεδο περιοχών επέμβασης, η οποία εξαρτάται άμεσα 

από τους τύπους οικοτόπων της επιφάνειας κατάληψης, αλλά και από τη σπανιότητα και 

οικολογική αξία των ειδών τους και αφορά κυρίως στην απώλεια ενδιαιτήματος για τα είδη 

πανίδας ή ορνιθοπανίδας των περιοχών NATURA, λόγω της δραστηριότητας που μπορεί να 

εμφανίζουν αυτά και εκτός ορίων προστατευόμενη περιοχής ή στις επιπτώσεις λόγω ρύπων ή 

θορύβου που μπορούν να προκληθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Από τη 

διερεύνηση που έγινε προκύπτει ότι οι καταλήψεις του έργου δεν αναμένεται να επηρεάσουν 

κρίσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας που έχουν καταγραφεί εντός των 

γειτονικών του έργου προστατευόμενων περιοχών και άρα δεν αναμένεται κανενός είδους 

υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης των οικοσυστημάτων της περιοχής. Αναφορικά με 

τις συγκεντρώσεις των ρύπων και τη διασπορά τους στην ευρύτερη περιοχή, η επίδραση των 

ατμοσφαιρικών εκπομπών για κάθε επιμέρους υποέργο στην ποιότητα αέρα της εγγύς περιοχής 

κρίνεται χαμηλή κατά τη διάρκεια και των δύο φάσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο 

της υπό εξέταση περιοχής, πέραν του αμιγούς χώρου του εργοταξίου (που βρίσκεται εκτός 

προστατευόμενης περιοχής NATURA), οι αυξημένες συγκεντρώσεις περιορίζονται μόνο στις 

περιοχές των έργων και δεν αναμένεται να επηρεάσουν αξιοσημείωτα τη χλωρίδα και τη 

βλάστηση της γειτνιάζουσας περιοχής. Τέλος, αναφορικά με τα επίπεδα των τιμών θορύβου, 

που αναμένονται στην περιοχή από τις μετακινήσεις των τροχοφόρων, συνυπολογίζοντας το 

γεγονός της συνύπαρξης- προσαρμογής της ορνιθοπανίδας με την λειτουργία του υφιστάμενου 

οδικού δικτύου επί σειρά πολλών ετών, προβλέπεται μια τοπικής κλίμακας απομάκρυνση των 

ειδών πανίδας από τις θέσεις αυτές δίχως να προκύπτει κάποια σημαντική επίπτωση στα είδη 

της διαβιούμενης ορνιθοπανίδας εντός των εξεταζόμενων περιοχών NATURA 2000.  

 

Η τρίτη κατηγορία επιπτώσεων αφορά την ανάπτυξη υπόγειων εκμεταλλεύσεων εντός 

προστατευόμενης περιοχής και στο εάν είναι δυνατόν να επηρεάσει την κατάσταση διατήρησης 

των υδάτων με έμμεσες συνέπειες στην απώλεια βλάστησης από έλλειψη ύδατος, λόγω 

υποβιβασμού του υπόγειου υδροφορέα. Από τη διερεύνηση που έγινε προέκυψε ότι το υπόγειο 

νερό που δύναται να είναι διαθέσιμο στα φυτά αφορά στο νερό συγκράτησης που βρίσκεται 

στη ζώνη αερισμού του εδάφους η οποία αποτελείται α) από τη υποζώνη εδαφικού νερού 

πάχους έως 4 μέτρων (ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και τη βλάστηση, όπου η υγρασία 

μεταβάλλεται ανάλογα με τους κλιματικούς παράγοντες), β) την ενδιάμεση ζώνη, με ύψος 

πολλαπλάσιο της υποζώνης εδαφικού νερού, όπου το νερό συγκρατείται με υγροσκοπικές και 

τριχοειδείς δυνάμεις και από την οποία το νερό πρέπει να περάσει κινούμενο προς τη ζώνη 

κορεσμού (υδροφόρο στρώμα – υπόγειος υδροφορέας) και γ) την τριχοειδή υποζώνη με 
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μεταβαλλόμενο ύψος πολύ μικρότερο από αυτό της ενδιάμεσης ζώνης. Στις δύο τελευταίες 

υποζώνες το νερό μέσο των τριχοειδών δυνάμεων μπορεί να ανέλθει στη υποζώνη εδαφικού 

νερού. Δεδομένου ότι για την περιοχή μελέτης οι υπόγειοι υδροφορείς βρίσκονται σε επίπεδα 

κατώτερα των 33m και ότι ο υποβιβασμός στάθμης που μπορεί να παρατηρηθεί από τη 

λειτουργία του έργου στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις είναι προσωρινός, αφού σε βάθος 30 ετών 

η κατάσταση επανέρχεται στην πρότερα κατάσταση, δεν αναμένονται αξιοσημείωτες 

επιπτώσεις στην βλάστηση από την έλλειψη υπόγειου νερού λόγω καταβιβασμού της στάθμης. 

 

H μόνη δραστηριότητα, που σχετίζεται με τις περιοχές του δικτύου NATURA, αφορά στην 

κίνηση των οχημάτων εξυπηρέτησης του έργου, που πραγματοποιείται σε υφιστάμενο 

ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, το οποίο διέρχεται από την περιοχή ΕΖΔ1270005. Από την 

κίνηση των οχημάτων δεν επέρχεται καμία αλλαγή τόσο στους οικοτόπους, όσο και στην 

υφιστάμενη χλωρίδα, καθώς λόγω της ασφαλτόστρωσης δεν αναμένεται η δημιουργία σκόνης, 

που θα επιβαρύνει την επιφάνεια των ειδών χλωρίδας. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ουδεμία επέμβαση κατάληψης γης προβλέπεται από το έργο, εντός περιοχής του δικτύου 

ΝATURA ΕΖΔ και ΖΕΠ δεν αναμένεται να υπάρξουν αξιοσημείωτες σωρευτικές και 

συνεργιστικές επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων και στα είδη χλωρίδας από τα προτεινόμενα 

έργα, αλλά και τα υφιστάμενα, και αδειοδοτημένα έργα. Συνολικά οι συνεργιστικές και 

σωρευτικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως μηδενικές χωρίς να απαιτούνται μέτρα 

αντιμετώπισης, καθώς το έργο χωροθετείται εξολοκλήρου εκτός των Ειδικών Ζωνών 

Διατήρησης του Δικτύου NATURA και συνεπώς κανένας τύπος οικοτόπου δεν μεταβάλλεται, 

αλλοιώνεται ή κατακερματίζεται.  

 

Εν κατακλείδι, με βάση τα προεκτεθέντα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

δεν απειλείται η κατάσταση διατήρησης και οι στόχοι διατήρησης των εν λόγω περιοχών 

ΖΕΠ και ΕΖΔ και συνεπώς, δεν θίγεται η συνοχή του δικτύου Natura 2000. Για το λόγο 

αυτό, δεν κρίνεται σκόπιμο η δέουσα εκτίμηση να προχωρήσει περαιτέρω στην εξέταση 

του έργου βάσει της 4ης παραγράφου του Άρθρου 6 της Οδηγίας. 

2.3.6. Επιπτώσεις στα κυματικά – ακτομηχανικά χαρακτηριστικά  

2.3.6.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Η αξιολόγηση της κατάστασης των ακτομηχανικών – κυματικών χαρακτηριστικών της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά 

στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους. 

 

Ως πηγές δυνητικής επίπτωσης στα κυματικά και ακτομηχανικά χαρακτηριστικά της 

θαλάσσιας περιοχής στη Χωρική Ενότητα Στρατωνίου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν :  

 Η κίνηση των πλοίων από και προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου για τη 

μεταφορά χύδην συμπυκνωμάτων. Σε ετήσια βάση εκτιμώνται 106-118 αποστολές 

φορτίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι χερσαίες μεταφορές προς τη 

Θεσσαλονίκη (δυσμενέστερο δυνατό σενάριο).  

 Οι περιοδικές εργασίες εκβάθυνσης του θαλάσσιου πυθμένα σε βάθος μετώπου 

2,50 - 3,00 m. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την 

φόρτωση των πλοίων στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου απαιτείται η ύπαρξη 

λέμβου για την μεταφορά προσωπικού για την πρόσδεση - απόδεση των πλοίων επί των 

τριών διατιθέμενων ναυδέτων καθώς και την μετάβαση εντός του πλοίου του 

προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διευθέτηση του φορτίου μέσα στο πλοίο. 
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Προκειμένου αφενός να επιτευχθεί η ασφαλής είσοδος της λέμβου στην εγκατάσταση 

και αφετέρου και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης 

φόρτωσης, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι το βάθος του μετώπου θα κυμαίνεται μεταξύ 

2,50 - 3,00 m. Η συσσώρευση φερτών υλικών στο μέτωπο της παράκτιας ζώνης των 

εγκαταστάσεων προκαλεί τη μείωση του βάθους και την αδυναμία ασφαλούς 

προσέγγισης της λέμβου με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η περιοδική εκβάθυνση 

του σε βάθος μετώπου 2,50 - 3,00 m. Για τον λόγο αυτό, θα πραγματοποιούνται 

περιοδικά εργασίες μικρoεκβάθυνσης οι οποίες θα περιλαμβάνουν εκσκαφές είτε από την 

ξηρά τηλεσκοπικά, είτε δημιουργώντας ράμπα εργασίας για τη μετακίνηση του 

εξοπλισμού εκσκαφής και τη φόρτωση και μεταφορά των συσσωρευμένων υλικών με 

φορτηγά. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κυματικά – ακτομηχανικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Φάσεις A, Β, Γ, Δ και Ε (0-30 έτη) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι επηρεάζεται σε πολύ μικρό βαθμό η 

ταχύτητα στερεομεταφοράς της ακτής λόγω της κίνησης των πλοίων. Το ίδιο συμπέρασμα 

ισχύει και για τις μικρό εκβαθύνσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της 

εγκατάστασης. Δεδομένου ότι η κυματική ταχύτητα στην περιοχή επηρεάζεται ελάχιστα από 

την κίνηση των πλοίων και οι μικροεκβαθύνσεις που θα πραγματοποιηθούν θα γίνουν εάν και 

εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

2.3.6.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

Τα έργα που χωροθετούνται και θα χωροθετηθούν στην περιοχή της Ολυμπιάδας δε 

σχετίζονται με την ακτή και κατά συνέπεια η επίπτωση από την κατασκευή και λειτουργία των 

έργων στη χωρική ενότητα της Ολυμπιάδας στα κυματικά και ακτομηχανικά χαρακτηριστικά 

της άμεσης περιοχής μελέτης είναι μηδενική. 

2.3.6.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Τα έργα που χωροθετούνται και θα χωροθετηθούν στην περιοχή των Σκουριών δε σχετίζονται 

με την ακτή και κατά συνέπεια η επίπτωση από την κατασκευή και λειτουργία των έργων στη 

χωρική ενότητα των Σκουριών στα κυματικά και ακτομηχανικά χαρακτηριστικά της άμεσης 

περιοχής μελέτης είναι μηδενική.  

2.3.6.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, ισχύουν τα όσα έχουν αναφερθεί στη Χωρική 

Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

επηρεάζεται σε πολύ μικρό βαθμό η ταχύτητα στερεομεταφοράς της ακτής λόγω της κίνησης 

των πλοίων και των μικρών αλιευτικών σκαφών καθώς και των μικρο εκβαθύνσεων που θα 

λαμβάνουν χώρα στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα 
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απαιτούμενα βάθη στις θέσεις πρόσδεσης και στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι ελιγμοί 

των πλοίων της σκάλας φόρτωσης. Δεδομένου ότι η κυματική ταχύτητα στην περιοχή 

επηρεάζεται ελάχιστα από την κίνηση των πλοίων και οι μικρο εκβαθύνσεις που θα 

πραγματοποιηθούν θα γίνουν εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

συνεργιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλές». 

2.3.7. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

2.3.7.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου βρίσκεται εντός 

του ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου και ότι το υποέργο Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία , η αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του χωροταξικού σχεδιασμού – των χρήσεων γης της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην 

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εξάρτηση της λειτουργίας του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος από εξόρυξη και τουρισμό, η αξιολόγηση της κατάστασης της διάρθρωσης και 

των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Τέλος, η αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου στο χωροταξικό σχεδιασμό – τις χρήσεις γης σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και 

των εγκαταστάσεων της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, σε σχέση με τις θεσμοθετημένες ή μη 

χρήσεις γης  

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη διάρθρωση και τις 

λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και 

των εγκαταστάσεων της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα σε σχέση με τον πολεοδομικό ιστό 

 τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση τις τυχόν εκπομπές που δύνανται 

να επηρεάσουν το περιβάλλον των οικισμών που χωροθετούνται εντός και πλησίον της 

εξεταζόμενης περιοχής 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στην πολιτιστική κληρονομιά 

της εν λόγω χωρικής ενότητας, σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και των εγκαταστάσεων της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, ως προς τις 
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κατειλημμένες εκτάσεις, τη δυνητική οπτική όχληση των πλησιέστερων αρχαιολογικών 

χώρων και μνημείων και των τυχόν εκπομπών που δύνανται να επηρεάσουν τους χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις 

γης, στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην πολιτιστική 

κληρονομιά. 

2.3.7.1.1 Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό – στις χρήσεις γης 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών και 

απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη χωροθέτηση των 

έργων σε εναρμόνιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης της περιβάλλουσας περιοχής και σε 

συμφωνία με το ισχύον ΓΠΣ, κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ (Έτη: 5-20) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών και 

απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 

χωροθέτηση των έργων σε εναρμόνιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης της περιβάλλουσας 

περιοχής και σε συμφωνία με το ισχύον ΓΠΣ, και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών και 

απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

2.3.7.1.2 Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου σε σχέση με τον πολεοδομικό ιστό 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η χρήση του οδικού άξονα που συνδέει το 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου διέρχεται πλησίον 

του οικισμού Στρατωνίου και επηρεάζει τις λειτουργίες και την οργάνωση του οικισμού. Θα 

πρέπει να σημειωθεί πως η προτεινόμενη χάραξη, η οποία παρακάμπτει τον οικισμό του 

Στρατωνίου, αναμένεται να μετριάσει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. Δεδομένου ότι τα 

δρομολόγια των οχημάτων μεταξύ του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου 

εμπλουτισμού θα είναι συχνά, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Συνολικά, 
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και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Μεσαίο, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ, Ε (Έτη: 5-30) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η χρήση του οδικού άξονα που συνδέει το 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου διέρχεται πλησίον 

του οικισμού Στρατωνίου και επηρεάζει τις λειτουργίες και την οργάνωση του οικισμού. 

Δεδομένου ότι τα δρομολόγια των οχημάτων μεταξύ του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του 

εργοστασίου εμπλουτισμού θα περιοριστούν χάρη στην αποκατάσταση του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου εμπλουτισμού, ενώ ταυτοχρόνως η νέα προτεινόμενη 

χάραξη μετριάζει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στο 

περιβάλλον των οικισμών της χωρικής ενότητας. Δεδομένου ότι οι εκπομπές θορύβου, 

δονήσεων και ατμοσφαιρικών ρύπων θα βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων από τη 

νομοθεσία, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ, Ε (Έτη: 5-30) 

Αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου και με τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων, επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικισμών εκτιμάται ότι θα 

είναι ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.7.1.3 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της οπτικής όχλησης από τη λειτουργία των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

Δεδομένου ότι οι διαφοροποιήσεις του υφιστάμενου ακουστικού περιβάλλοντος, οι δονήσεις 

και οι εκπεμπόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι δε θα υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια, και η 

οπτική όχληση είναι δυνατή από περιορισμένο αριθμό σημείων η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Χαμηλές». 
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Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου και με τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων, επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά εκτιμάται ότι 

θα είναι ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.7.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας βρίσκεται εντός των ΓΠΣ του Δήμου 

Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου και της Δ.Ε. Αρναίας και ότι οι μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, η αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης του χωροταξικού σχεδιασμού – των χρήσεων γης της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / αξία τους.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εξάρτηση της λειτουργίας του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος από την εξόρυξη, το τουρισμό και τη δασοκομία, η αξιολόγηση της κατάστασης 

της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / αξία τους. 

 

Τέλος, η αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στο 

χωροταξικό σχεδιασμό – τις χρήσεις γης σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, σε σχέση με τις 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη διάρθρωση και τις 

λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σε σχέση με τον 

πολεοδομικό ιστό 

 τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση τυχόν ρύπους που δύνανται να 

επηρεάσουν το περιβάλλον των οικισμών που χωροθετούνται πλησίον της εξεταζόμενης 

περιοχής 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στην πολιτιστική κληρονομιά 

της εν λόγω Χωρικής Ενότητας, σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, ως 

προς τις κατειλημμένες εκτάσεις, τη δυνητική οπτική όχληση των πλησιέστερων 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των τυχόν ρύπων που δύνανται να επηρεάσουν 

τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις 

γης, στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην πολιτιστική 

κληρονομιά. 

2.3.7.2.1 Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό – στις χρήσεις γης 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών και 

απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 

χωροθέτηση των έργων σε εναρμόνιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης της περιβάλλουσας 

περιοχής και σε συμφωνία με τα ισχύοντα ΓΠΣ, κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών και 

απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

2.3.7.2.2 Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σε 

σχέση με τον πολεοδομικό ιστό 

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου θα έχει Ουδέτερες επιπτώσεις στη διάρθρωση 

και τα κύρια χαρακτηριστικά των οικισμών που χωροθετούνται πέριξ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στο 

περιβάλλον των οικισμών της χωρικής ενότητας. Δεδομένου ότι οι εκπομπές θορύβου, 

δονήσεων και ατμοσφαιρικών ρύπων θα βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων από τη 

νομοθεσία, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Δ, αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου και με τη μελέτη των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων, επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικισμών 
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εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι 

αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.7.2.3 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας  

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν κάποιες μετρήσιμες εκπομπές 

θορύβου και ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη 

Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας. Δεδομένου ότι οι διαφοροποιήσεις του υφιστάμενου 

ακουστικού περιβάλλοντος που ενδεχομένως να προκύψουν, οι δονήσεις και οι εκπεμπόμενοι 

ατμοσφαιρικοί ρύποι δε θα υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Δ, αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου και με τη μελέτη των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων, επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι 

Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.7.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χωρική Ενότητα Σκουριών βρίσκεται εντός του ΓΠΣ του Δήμου 

Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Μ. Παναγιάς και ότι το υποέργο Σκουριών είναι συμβατό με τις 

κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του χωροταξικού 

σχεδιασμού – των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», 

όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εξάρτηση της λειτουργίας του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος από τη δασοκομία και την εξόρυξη, η αξιολόγηση της κατάστασης της 

διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Τέλος, η αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ αξία τους. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στο 

χωροταξικό σχεδιασμό – τις χρήσεις γης σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, σε σχέση με τις 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης  
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Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη διάρθρωση και τις 

λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, σε σχέση με τον 

πολεοδομικό ιστό 

 τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση τους τυχόν ρύπους που δύνανται 

να επηρεάσουν το περιβάλλον των οικισμών που χωροθετούνται πλησίον της 

εξεταζόμενης περιοχής 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στην πολιτιστική κληρονομιά 

της εν λόγω Χωρικής Ενότητας, σχετίζονται με: 

 τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, ως προς 

τις κατειλημμένες εκτάσεις, τη δυνητική οπτική όχληση των πλησιέστερων 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των τυχόν ρύπων που δύνανται να επηρεάσουν 

τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις 

γης, στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην πολιτιστική 

κληρονομιά. 

2.3.7.3.1 Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό – στις χρήσεις γης 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αλλάξουν οι χρήσεις γης των 

κατειλημμένων εκτάσεων από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στη Χωρική Ενότητα 

Σκουριών, από την υποκατηγορία «Δάση» στην υποκατηγορία «Ορυχεία, χώροι απόρριψης 

απορριμμάτων και εργοτάξια». Δεδομένου ότι η συνολική κατειλημμένη περιοχή αποτελεί το 

1,31% της άμεσης περιοχής μελέτης και το 0,34% της ευρύτερης περιοχής μελέτης, η ένταση 

των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης αξιολογείται ως Μεσαίο, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν αποκαταστάσεις επιφανειών και 

απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. Συνολικά, και δεδομένο ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης αξιολογείται ως Μεσαία, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

2.3.7.3.2 Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, σε σχέση 

με τον πολεοδομικό ιστό 

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου θα έχει Ουδέτερες επιπτώσεις στη διάρθρωση 

και τα κύρια χαρακτηριστικά των πλησιέστερων οικισμών στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

και κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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2.3.7.3.3 Επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον των οικισμών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών. Δεδομένου ότι οι 

εκπομπές θορύβου, δονήσεων και ατμοσφαιρικών ρύπων θα βρίσκονται εντός των 

προβλεπόμενων ορίων από τη νομοθεσία, και η ενδεχόμενη πτώση στάθμης του υπόγειου 

νερού στις γεωτρήσεις ύδρευσης των πλησιέστερων οικισμών θα είναι το πολύ της τάξης των 

2 m, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών σύμφωνα 

με το σχεδιασμό του έργου και με τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων, επομένως οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικισμών εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.7.3.4 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν κάποιες μετρήσιμες εκπομπές 

θορύβου, δονήσεων και ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων στη Χωρική Ενότητα Σκουριών. Δεδομένου ότι οι διαφοροποιήσεις του 

υφιστάμενου ακουστικού περιβάλλοντος που ενδεχομένως να προκύψουν, οι δονήσεις και οι 

εκπεμπόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι δε θα υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια, η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ε, αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου και με τη μελέτη των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων, επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι 

Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.7.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

αναμένεται αλλαγή στις χρήσεις γης για την υλοποίηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών και λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές διαφοροποιήσεις που θα υπάρξουν στη 

διάρθρωση και τις λειτουργίες των πλησιέστερων στα υποέργα οικισμών. Δεδομένου ότι ο 
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σχεδιασμός του έργου δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα ΓΠΣ και λαμβάνοντας υπόψη 

την ένταση των εκπεμπόμενων ρύπων στο περιβάλλον των οικισμών πλησίον των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου 

ότι αναμένεται μια διαφοροποίηση στις λειτουργίες οικισμών που βρίσκονται πλησίον των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη κίνηση 

κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5% - 10%, καθώς και της 

νέας προτεινόμενης χάραξης της οδού προς τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου, η οποία θα 

παρακάμπτει τον οικισμό, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες».  

2.3.8. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις  

Όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους, η αξιολόγηση της 

κατάστασης των δημογραφικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής μελέτης αξιολογείται ως 

«Χαμηλή», η αξιολόγηση της κατάστασης των παραγωγικών τομέων της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση από την μεταλλευτική και τον τριτογενή τομέα 

αξιολογείται ως «Μεσαία», η αξιολόγηση της κατάστασης της απασχόλησης της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης αξιολογείται ως «Μεσαία», η αξιολόγηση της κατάστασης του κ.κ. ΑΕΠ της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης αξιολογείται ως «Μεσαία», κυρίως λόγω των χαμηλών επιπέδων 

καθώς και της εξάρτησης από συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες και τέλος η 

αξιολόγηση της κατάστασης της ανθρώπινης υγείας της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

αξιολογείται ως «Χαμηλή». 

 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού στη Χωρική 

Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας στο κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης σχετίζονται με:  

 Τη δυνητική επίπτωση στη δημογραφική κατάσταση της περιοχής μελέτης, η οποία 

σχετίζεται με μετακίνηση πληθυσμού  

 Τη δυνητική επίπτωση στην παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

 Τη δυνητική επίπτωση στην απασχόληση 

 Τη δυνητική επίπτωση στο κατά κεφαλήν εισόδημα 

 Τη δυνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία 

 

Οι προαναφερθείσες πηγές δυνητικών επιπτώσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

2.3.8.1. Επιπτώσεις στα δημογραφικά στοιχεία 

Η δυνητική επίπτωση στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης 

Περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού 

σχεδίου σχετίζεται με τη μετακίνηση πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή. Η πολιτική της 

εταιρείας όσον αφορά τις προσλήψεις είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από την 
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ευρύτερη περιοχή του έργου, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% και μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό (μικρότερο του 10%) το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες θα 

προέλθει από μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ή πιθανώς και το εξωτερικό. 

Δεδομένου ότι το μέγεθος των επιπτώσεων στα δημογραφικά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται 

ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

2.3.8.2. Επιπτώσεις στην παραγωγική διάρθρωση της τοπικής κοινωνίας 

Πρωτογενής τομέας 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια αύξηση της ζήτησης των 

προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και στην παραγωγική διάρθρωση. Η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, δεδομένου ότι το υπό μελέτη έργο, θα έχει έμμεσες 

επιδράσεις στον πρωτογενή τομέα και ως εκ τούτου το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Xαμηλό.  

 

Δευτερογενής τομέας  

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένης της τόνωσης των κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

που λειτουργούν στην περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις και τα οικονομικά μεγέθη 

της λειτουργίας του έργου η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως υψηλή και ως εκ 

τούτου το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Υψηλό. 

 

Τριτογενής τομέας  

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει αύξηση της τουριστικής κίνησης 

και των εμπορικών δραστηριοτήτων. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της κατάστασης 

του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία και ως εκ τούτου το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι η συνολική επίδραση του υπό μελέτη έργου στα θέματα της 

παραγωγικής διάρθρωσης στο μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Υψηλή, 

εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή». 

2.3.8.3. Επιπτώσεις στην απασχόληση 

Αναμένονται, Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει σημαντική αύξηση της 

απασχόλησης. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της κατάστασης της απασχόλησης στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως υψηλή. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως υψηλό, εκτιμάται 

ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή». 

2.3.8.4. Επιπτώσεις στο Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της 

κατάστασης του κατά κεφαλής εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως υψηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Υψηλό, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των 

επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή». 
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2.3.8.5. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της μικρής αύξησης των εκπομπών του έργου 

προς τους τελικούς αποδέκτες, σε επίπεδα πάντως που είναι εντός των νομοθετημένων ορίων. 

Δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται 

ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι «Χαμηλή». 

2.3.8.6. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

θα υπάρχει αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής. Δεδομένου 

του μεγέθους του έργου και μόχλευσης που μπορεί να προσδώσει σε αναπτυξιακές προοπτικές 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως υψηλή. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Υψηλό, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή». 

2.3.9. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

2.3.9.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους, η αξιολόγηση της 

κατάστασης των υποδομών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», η αξιολόγηση της 

κατάστασης των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Αμελητέα» και τέλος η αξιολόγηση της κατάστασης 

των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

αξιολογείται ως «Μεσαία». 

 

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

σχετίζονται με: 

 τη χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου από οχήματα (φορτηγά και Ι.Χ.), που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 τη χρήση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου για τις εμπορικές 

μεταφορές των μεταλλευτικών προϊόντων 

 

Όσον αφορά στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου σχετίζονται με: 

 τη διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα δίκτυα και τις 

τηλεπικοινωνίες σχετίζονται με: 

 τις ανάγκες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικό νερό 

 τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων για ηλεκτρική ενέργεια 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων, 

εναέριων μεταφορών, στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, στα δίκτυα και 

τηλεπικοινωνίες. 
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2.3.9.1.1 Επιπτώσεις στις Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-20) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου 

από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι 

το ποσοστό των οχημάτων που θα αφορούν μετακινήσεις από/προς τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις, ως προς το συνολικό φόρτο στο οδικό δίκτυο θα κυμαίνεται μεταξύ 2,66% και 

31,33%, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές 

υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών 

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου κατά τις φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά μεταλλεύματος. Δεδομένου ότι ο αριθμός δρομολογίων θα είναι μικρός και 

δεδομένης της αποκλειστικής χρήσης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου για εμπορευματική χρήση, οι αναμενόμενες επιπτώσεις πρόκειται να είναι 

ουδέτερες και κατ’ επέκταση το μέγεθος των επιπτώσεων κρίνεται ως Αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των 

κατειλημμένων εκτάσεων από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών, της εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, των συνοδών της 

εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου και της εσωτερικής οδοποιίας. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, μετά το πέρας αυτής της φάσης θα έχουμε την επιστροφή 

των τεχνικών υποδομών στα επίπεδα της προ του έργου κατάστασης. Επομένως, αναμένονται 

ουδέτερες επιπτώσεις στις υποδομές των χερσαίων μεταφορών και κατ’ επέκταση το μέγεθος 

των επιπτώσεων κρίνεται ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντες». 

Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αναμένεται 

η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων φόρτωσης με την αποξήλωση των υποδομών. Η 

αποκατάσταση των υποδομών θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προκαλέσει ουδέτερες 

επιπτώσεις, κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων κρίνεται ως Αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.9.1.2 Επιπτώσεις στα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Δεδομένου ότι στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου έχει ολοκληρωθεί και 

λειτουργεί υπερσύγχρονος βιολογικός καθαρισμός, η προσέλευση των εργαζομένων 

αναμένεται να έχει Ουδέτερες επιπτώσεις στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και κατ’ 
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επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.9.1.3 Επιπτώσεις στα Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας των αντλήσεων αποστράγγισης του μεταλλείου, 

οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα σχεδόν κυκλικό κώνο πτώσης στάθμης. Δεδομένου ότι δεν 

αναμένεται να επηρεαστούν υδρευτικές γεωτρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον υδραυλικό 

φραγμό της ζώνης μυλωνίτη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές 

μεταφορών αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» 

Σημαντικότητας. 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, λόγω της παύσης των αντλήσεων και της επαναφοράς των 

συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. Δεδομένου ότι θα υπολείπονται 2 m από την 

αρχική υπόγεια στάθμη της υδροφορίας μετά την επαναφορά της στάθμης, η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Xαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές». 

Ενέργεια 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην ενέργεια της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου εκτιμώνται ως ουδέτερες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και κατ’ επέκταση το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Aμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.9.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους, η αξιολόγηση της 

κατάστασης των υποδομών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία», η αξιολόγηση της κατάστασης των 

συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως 

«Αμελητέα» και τέλος η αξιολόγηση της κατάστασης των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία». 

 

Στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις 

υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών σχετίζονται με: 

 τη χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου από οχήματα (φορτηγά και Ι.Χ.), που 

σχετίζονται με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

Όσον αφορά στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών οι δυνητικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου σχετίζονται με: 
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 τη διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα δίκτυα και τις 

τηλεπικοινωνίες σχετίζονται με: 

 τις ανάγκες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικό νερό 

 τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων για ηλεκτρική ενέργεια και την ηλεκτροδότηση όλων 

των εγκαταστάσεων του μεταλλείου από Υποσταθμό 150 kV 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων, 

εναέριων μεταφορών, στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, στα δίκτυα και 

τηλεπικοινωνίες. 

2.3.9.2.1 Επιπτώσεις στις Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου 

από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι 

το ποσοστό των οχημάτων που θα αφορούν μετακινήσεις από/προς τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις, ως προς το συνολικό φόρτο στο οδικό δίκτυο θα κυμαίνεται μεταξύ 2,06% και 

31,33%, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές 

υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Mεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των 

κατειλημμένων εκτάσεων από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου Ολυμπιάδας, τις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού και της εσωτερικής οδοποιίας. Σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του έργου, μετά το πέρας αυτής της φάσης θα έχουμε την επιστροφή των τεχνικών 

υποδομών στα επίπεδα της προ του έργου κατάστασης. Επομένως, αναμένονται Ουδέτερες 

επιπτώσεις στις υποδομές των χερσαίων μεταφορών και κατ’ επέκταση το μέγεθος των 

επιπτώσεων κρίνεται ως αμελητέο. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντες». 

2.3.9.2.2 Επιπτώσεις στα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Δεδομένου ότι στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί 

υπερσύγχρονος βιολογικός καθαρισμός, η προσέλευση των εργαζομένων αναμένεται να έχει 

Ουδέτερες επιπτώσεις στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και κατ’ επέκταση το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. Συμπερασματικά, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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2.3.9.2.3 Επιπτώσεις στα Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας των αντλήσεων αποστράγγισης του μεταλλείου, 

οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα σχεδόν κυκλικό κώνο πτώσης στάθμης. Δεδομένου της μη 

σημαντικής μείωσης της παροχής των υδρευτικών πηγών, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

Φάση Δ(Έτη: 20-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, λόγω της παύσης των αντλήσεων και της επαναφοράς των 

συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. Δεδομένου ότι θα υπολείπονται 2 m από την 

αρχική υπόγεια στάθμη της υδροφορίας μετά την επαναφορά της στάθμης, η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Ενέργεια 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, καθώς με την κατασκευή του νέου υποσταθμού 

ηλεκτροδότησης δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, ενώ 

παράλληλα θα παρέχει σταθερότητα στην ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων και των 

οικισμών μακροπρόθεσμα. Η ένταση των επιπτώσεων από την κατασκευή του νέου 

υποσταθμού ηλεκτροδότησης αναμένεται χαμηλή. Σημειώνεται ότι ο υποσταθμός θα 

εξακολουθήσει να λειτουργεί και μετά την αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

για τις ανάγκες των οικισμών. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην ενέργεια αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

2.3.9.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους, η αξιολόγηση της 

κατάστασης των υποδομών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», η αξιολόγηση της κατάστασης των 

συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως 

«Χαμηλή» και τέλος η αξιολόγηση της κατάστασης των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία». 

 

Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις 

υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών σχετίζονται με: 

 τη χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου από οχήματα (Ι.Χ.), που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

Αντίστοιχα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα συστήματα 

περιβαλλοντικών υποδομών σχετίζονται με: 
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 την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού και 

εγκαταστάσεων αποχετευτικού συστήματος 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα δίκτυα και τις 

τηλεπικοινωνίες σχετίζονται με: 

 τις ανάγκες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικό νερό 

 την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών 

από έναν υποσταθμό 150 kV 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων, 

εναέριων μεταφορών, στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, στα δίκτυα και 

τηλεπικοινωνίες. 

2.3.9.3.1 Επιπτώσεις στις Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου 

από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι 

το ποσοστό των οχημάτων που θα αφορούν μετακινήσεις από/προς τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις, ως προς το συνολικό φόρτο στο οδικό δίκτυο θα κυμαίνεται μεταξύ 2,06% και 

31,33% σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές 

υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, αναμένεται το κλείσιμο και η αποκατάσταση του υπόγειου 

μεταλλείου και των συνοδών εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση του επιφανειακού μεταλλείου, 

του χώρου προσωρινής αποθήκευσης φυτικής γης, του χώρου απόθεσης Καρατζά Λάκκου, του 

εργοστασίου εμπλουτισμού και της εσωτερικής οδοποιίας. Η αναβαθμισμένη εξωτερική 

οδοποιία των Σκουριών θα αποδοθεί στο δημόσιο, έτσι ώστε οι δρόμοι να συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούνται ως δασικοί δρόμοι, ως δρόμοι πυρόσβεσης και ως δρόμοι πρόσβασης στα 

οικοσυστήματα της περιοχής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, μετά το πέρας αυτής της 

φάσης θα έχουμε την επιστροφή των τεχνικών υποδομών στα επίπεδα της προ του έργου 

κατάστασης. Επομένως, αναμένονται Ουδέτερες επιπτώσεις στις υποδομές των χερσαίων 

μεταφορών και κατ’ επέκταση το μέγεθος των επιπτώσεων κρίνεται ως αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

2.3.9.3.2 Επιπτώσεις στα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Η Χωρική Ενότητα των Σκουριών θα εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων βιολογικού σταθμού και αποχετευτικού συστήματος, που θα κατασκευαστούν εντός 

των εγκαταστάσεων και η εκροή αυτού θα ενώνεται με το βιομηχανικό νερό για χρήση στις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Επομένως, οι αναμενόμενες επιπτώσεις κρίνονται ως ουδέτερες 

και κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 
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2.3.9.3.3 Επιπτώσεις στα Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της δημιουργίας του ελλειψοειδούς κώνου πτώσης 

στάθμης των υπόγειων υδάτων. Δεδομένου ότι η πτώση στάθμης των υπόγειων υδάτων 

ενδέχεται να προκαλέσει ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου νερού στις γεωτρήσεις 

ύδρευσης των πλησιέστερων οικισμών δίχως να επηρεάσει τη λειτουργία τους, η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, λόγω της παύσης των αντλήσεων και της επαναφοράς των 

συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. Δεδομένου ότι θα επέλθει η πλήρης επάνοδος και 

αποκατάσταση του κώνου ταπείνωσης μετά από 9 χρόνια, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

Ενέργεια 

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, καθώς με την κατασκευή νέου υποσταθμού ηλεκτροδότησης 

δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας. Η ένταση των 

επιπτώσεων από την κατασκευή του νέου υποσταθμού ηλεκτροδότησης αναμένεται χαμηλή. 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την αποκατάσταση του υποσταθμού 

ηλεκτροδότησης μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων κατά τη φάση αποκατάστασης. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην ενέργεια 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες» 

2.3.9.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι το ποσοστό των οχημάτων που θα αφορούν 

μετακινήσεις από/προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, ως προς το συνολικό φόρτο στο οδικό 

δίκτυο θα κυμαίνεται μεταξύ 2,06% και 31,33%, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων 

στις τεχνικές υποδομές αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες». 

 

Όσον αφορά τις Συνεργιστικές Επιπτώσεις, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη 

κίνηση κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5% - 10, η ένταση 

των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές αξιολογείται ως Χαμηλό, 

εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 
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2.3.10. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

2.3.10.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Η συνολική κατάσταση των υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων καθώς και η τρωτότητα του 

αποδέκτη ανά επιμέρους κατηγορίας ανθρωπογενούς πίεσης, οδηγούν στην αξιολόγηση της 

κατάστασης του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο Περιβάλλον, ως 

«Μεσαίας». 

 

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, οι δυνητικές μεταβολές των 

ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του έργου, σχετίζονται ως εκ της 

φύσεως και το σχεδιασμό του έργου, με: 

 Τις αναμενόμενες αντλήσεις υδάτων από την προτεινόμενη λειτουργία του υπόγειου 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Αφορά μόνο τη Φάση Α’, Έτη: 0-5) 

 Την προτεινόμενη αναβάθμιση ή και κατασκευή Μονάδων Κατεργασίας Νερών 

(Μαύρων Πετρών, Στρατωνίου και Κοκκινόλακκα). 

 Τροποποιήσεις του υδρογραφικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα με την υφιστάμενη 

σήραγγα εκτροπής του Κοκκινόλακκα. 

 Τη διαχείριση των αστικών λυμάτων που παράγονται από τη λειτουργία του Έργου στη 

Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

 Τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, αναφορικά με τυχόν πιέσεις διάβρωσης της 

ακτής. 

 Τη λειτουργία του υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών και τις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους λιθογόμωσης.  

 Τη λειτουργία της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα. 

 Τις εργασίες αποκατάστασης των παλαιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών. 

 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι αναμένεται αύξηση αρκετών 

ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου. Καθώς οι αναμενόμενες αρνητικές επιδράσεις περιορίζονται σημαντικά από τα 

εκάστοτε περιβαλλοντικά μέτρα, ενώ οι σημαντικότερες μεταβολές των πιέσεων περιορίζονται 

στα πέντε έτη λειτουργίας του μεταλλείου και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μεταβολών 

των ανθρωπογενών πιέσεων, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων / μεταβολών στις ανθρωπογενείς 

πιέσεις προς το περιβάλλον αξιολογείται ως χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

Αρνητικές και «Μεσαίας Σημαντικότητας». Ως εκ τούτου, κρίνεται πως η αύξηση των 

ανθρωπογενών πιέσεων που θα προκύψει από το έργο θα είναι πιθανά αισθητή και θα έχει ως 

αποτέλεσμα διαρκείς αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη. 

2.3.10.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Η συνολική κατάσταση των υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων καθώς και η τρωτότητα του 

αποδέκτη ανά επιμέρους κατηγορίας ανθρωπογενούς πίεσης, οδηγούν στην αξιολόγηση της 

κατάστασης του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο Περιβάλλον, ως 

«Μεσαίας». 
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Στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου, 

αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον σχετίζονται ως εκ της φύσεως και το 

σχεδιασμό του έργου, με: 

 Αντλήσεις υδάτων από το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας  

 Τροποποιήσεις του υδρογραφικού δικτύου με τα έργα εκτροπής του Μπασδέκη. Επίσης, 

με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της παλαιάς λίμνης τελμάτων, αναμένεται 

κατόπιν να αποκατασταθεί η παλαιά κοίτη του Ξηρόλακκα και να αρθεί η εκτροπή του. 

 Τις εκροές της Μονάδας Κατεργασίας Νερών Ολυμπιάδας στο Μαυρόλακκα. 

 Τη διαχείριση των αστικών λυμάτων που παράγονται από τη λειτουργία του Έργου στη 

Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας. 

 Τη λειτουργία του υπόγειου μεταλλείου Ολυμπιάδας και πιο συγκεκριμένα τις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους λιθογόμωσης. 

 Το μεταφορικό έργο που προκύπτει από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας.  

 Τις εργασίες αποκατάστασης των παλαιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της εκάστοτε μεταβολής των ανθρωπογενών πιέσεων, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι παρά την αναγνώριση σημαντικών θετικών μεταβολών, 

υπερισχύουν οι αρνητικές. Ως εκ τούτου κρίνεται πως ο χαρακτήρας των επιπτώσεων από το 

προτεινόμενο έργο είναι αρνητικός, ήτοι οδηγεί σε αύξηση των ανθρωπογενών πιέσεων στο 

περιβάλλον. Η συνολική ένταση των μεταβολών των ανθρωπογενών πιέσεων, κρίνεται ως 

χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις 

Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογείται ως «Χαμηλό», εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι Αρνητικές και «Μεσαίας Σημαντικότητας». Ως εκ τούτου, κρίνεται πως 

η αύξηση των ανθρωπογενών πιέσεων που θα προκύψει από το έργο θα είναι αισθητή δίχως 

όμως να επηρεάσει σημαντικά την αξία του πόρου / αποδέκτη.  

2.3.10.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η συνολική κατάσταση των υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων καθώς και η τρωτότητα του 

αποδέκτη ανά επιμέρους κατηγορία ανθρωπογενούς πίεσης, οδηγούν στην αξιολόγηση της 

κατάστασης του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο Περιβάλλον, ως 

«Χαμηλής». Σημειώνεται ότι το πλήθος των υφιστάμενων πιέσεων της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών είναι σαφώς μικρότερο των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και 

Ολυμπιάδας. 

 

Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου, 

αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον σχετίζονται ως εκ της φύσεως και το 

σχεδιασμό του έργου, με: 

 Αντλήσεις υδάτων από το μεταλλείο Σκουριών (Φάση ανάπτυξης, Φάσεις λειτουργίας 

Α’ – Β’ – Γ’), λαμβάνοντας υπόψη και την επανεισπίεση μέσω γεωτρήσεων πέραν του 

κώνου αποστράγγισης.  

 Τροποποιήσεις του υδρογραφικού δικτύου με την κατασκευή του αναχώματος της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και την κατασκευή των περιμετρικών τάφρων εκτροπής 

υδάτων.  

 Την κατασκευή, τη λειτουργία και την αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου (Φάση ανάπτυξης, Φάσεις λειτουργίας Α’ – Β’). 
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 Τις δυνητικές εκροές της Μονάδας Κατεργασίας Νερών Σκουριών στον Καρόλακκα, οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα μόνο όταν το αποθηκευμένο νερό στις εγκαταστάσεις 

προσεγγίζει την μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα και αρχίζει να λιμνάζει αμέσως ανάντη 

του φράγματος του Καρατζά Λάκκου . 

 Τη διαχείριση των αστικών λυμάτων που παράγονται από τη λειτουργία του Έργου στη 

Χωρική Ενότητα Σκουριών. 

 Τη λειτουργία του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών και πιο συγκεκριμένα με τις μεθόδους 

λιθογόμωσης που χρησιμοποιούνται (Φάσεις λειτουργίας Β’ – Γ’). 

 Την κατασκευή και τη λειτουργία του χώρου απόθεσης αδρανών υλικών εξόρυξης, στον 

οποίο θα αποθηκευτούν διακριτές ποσότητες υλικών κατασκευής για το ανάχωμα της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. 

 Την κατασκευή και λειτουργία του χώρου απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας σε διακριτό χώρο, στα βορειοδυτικά της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου. 

 

Καθότι παρατηρούνται αρκετές Νέες Πιέσεις στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, ο χαρακτήρας 

των επιπτώσεων κρίνεται αρνητικός. Οι αναμενόμενες αρνητικές επιδράσεις περιορίζονται 

σημαντικά από τα εκάστοτε περιβαλλοντικά μέτρα, ενώ αρκετές νέες πιέσεις άρονται με την 

ολοκλήρωση της λειτουργίας του μεταλλείου Σκουριών. Παρόλα αυτά και ιδίως λόγω της 

υψηλής σημαντικότητας εκμετάλλευσης φυσικών πόρων αλλά και της μόνιμης και σημαντικής 

τροποποίησης της υδρολογικής λεκάνης του Καρατζά Λάκκου και των λοιπών επιφανειακών 

ρεμάτων και ποτάμιων ΥΣ, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. Συνολικά, 

και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

περιβάλλον αξιολογείται ως μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι Αρνητικές (ελέω της 

δημιουργίας νέων πιέσεων) και «Μεσαίας Σημαντικότητας». Ως εκ τούτου, κρίνεται πως η 

δημιουργία νέων ανθρωπογενών πιέσεων που θα προκύψει από το έργο θα είναι πιθανά 

αισθητή και θα έχει ως αποτέλεσμα διαρκείς αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση του 

αποδέκτη, όπως η τροποποίηση του υδρογραφικού δικτύου. 

2.3.10.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, ο χαρακτήρας των επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο περιβάλλον κρίνεται ως εν γένει αρνητικός. Η δημιουργία νέων πιέσεων στη 

Χωρική Ενότητα Σκουριών επιβαρύνει τη Χωρική Ενότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 

όπου παρατηρούνται ορισμένες αθροιστικές επιπτώσεις που εντείνουν τις υφιστάμενες 

ανθρωπογενείς πιέσεις. Οι αναμενόμενες αρνητικές επιδράσεις περιορίζονται σημαντικά από 

τα εκάστοτε περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας, με εξαίρεση την εκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων. Επίσης, δράσεις όπως η αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών 

αναμένεται να έχουν έντονη θετική επίδραση στο περιβάλλον των εκάστοτε Χωρικών 

Ενοτήτων αλλά χαμηλότερης έντασης αναφορικά με την ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. 

 

Οι επιπτώσεις, λοιπόν, του έργου στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται 

ως Μεσαίας Σημαντικότητας, δεδομένου ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες πιέσεις στην 

Ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ούτε θα ενισχυθούν υφιστάμενες πιέσεις σε 

βαθμό ικανό να προκαλέσουν μεταβολές της αξίας του αποδέκτη. Συμπερασματικά, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι Αρνητικές (ελέω της αύξησης αρκετών υφιστάμενων αλλά και 
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τη δημιουργία νέων πηγών ανθρωπογενών πιέσεων) και «Μεσαίας Σημαντικότητας». Ως 

εκ τούτου, κρίνεται πως η αύξηση των υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων που θα προκύψει 

από το έργο θα είναι πιθανά αισθητή και θα έχει ως αποτέλεσμα διαρκείς αλλαγές στην 

υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, όπως η τροποποίηση του υδρογραφικού δικτύου ή την 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.  

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου 

ότι θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες 

ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορές που θα προκύψουν στην ένταση των ανθρωπογενών πιέσεων από το συνδυασμό του 

έργου με τις δραστηριότητες που περιεγράφηκαν παραπάνω, η ένταση των συνεργιστικών 

επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, λοιπόν, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της 

περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.11. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

2.3.11.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία του. 

 

Στη φάση ανάπτυξης οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τις εργασίες προετοιμασίας των χώρων που θα χωροθετηθούν οι υποστηρικτικές 

δραστηριότητες του μεταλλείου, του εργοστασίου εμπλουτισμού και της 

Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα 

 Τα αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στον χώρο του υπόγειου μεταλλείου 

 Τη διαφεύγουσα σκόνη από τους παλαιούς σωρούς απόθεσης 

 Τη χρήση κινητού και σταθερού εξοπλισμού 

 Οι εκπομπές διαφεύγουσας σκόνης από τη θραύση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 Εκπομπές από τις εξωτερικές μετακινήσεις 

 Εκπομπές από τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα 

 

Στη φάση λειτουργίας οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τα αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στον χώρο του μεταλλείου. 

 Τη χρήση σταθερού και κινητού εξοπλισμού  

 Τη διαφεύγουσα σκόνη από τους χώρους διαχείρισης αδρανών και σωρών αποθήκευσης 

 Εκπομπές από τη φόρτωση πλοίων στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 

 Οι εκπομπές διαφεύγουσας σκόνης από τη θραύση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 Εκπομπές από τις εξωτερικές μετακινήσεις 

 Εκπομπές από τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα 

 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες προσαυξήσεις 

συγκεντρώσεων που θα προκύψουν στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα σωματίδια από την 
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υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται με επάρκεια τα όρια της κείμενης 

νομοθεσίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας 

2.3.11.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / Αξία του. 

 

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και λειτουργίας, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα 

προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τις εργασίες προετοιμασίας των χώρων που θα χωροθετηθούν οι υποστηρικτικές 

δραστηριότητες του μεταλλείου 

 Τα αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στον χώρο του μεταλλείου. 

 Τη χρήση κινητού και σταθερού εξοπλισμού. 

 Τη μεταφορά του εξορυσσόμενου υλικού (μετάλλευμα και στείρα) προς το εργοστάσιο 

και τους χώρους απόθεσης με τη χρήση φορτηγών. 

 Οι εκπομπές διαφεύγουσας σκόνης από τη θραύση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 Εκπομπές από τις εξωτερικές μετακινήσεις 

 

Στη φάση λειτουργίας οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τα αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στον χώρο του μεταλλείου. 

 Τη χρήση σταθερού και κινητού εξοπλισμού  

 Τη διαφεύγουσα σκόνη από τους χώρους διαχείρισης αδρανών και σωρών αποθήκευσης 

 Οι εκπομπές διαφεύγουσας σκόνης από τη θραύση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 Εκπομπές από τις εξωτερικές μετακινήσεις 

 

Αναμένονται, Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες προσαυξήσεις 

συγκεντρώσεων που θα προκύψουν στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα σωματίδια από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται με επάρκεια τα όρια της κείμενης 

νομοθεσίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.11.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Υψηλού», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ Αξία του. 

 

Στη φάση ανάπτυξης οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τις εργασίες περαιτέρω αποκάλυψης του επιφανειακού μεταλλείου (εκσκαφές και 

ανατινάξεις) 

 Τις εργασίες κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού (προετοιμασία χώρου) 
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 Τις εργασίες προετοιμασίας των χώρων που θα χωροθετηθούν οι υποστηρικτικές 

δραστηριότητες του μεταλλείου, του εργοστασίου εμπλουτισμού και του χώρου 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

 Τις εργασίες κατασκευής των δυο (2) λιμνών συλλογής υδάτων 

 Τις εργασίες μεταφοράς στείρων στην πρώτη περιοχή του φράγματος απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων (Καρατζά Λάκκο)  

 

Στη φάση λειτουργίας οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται στο επιφανειακό και υπόγειο μεταλλείο για 

την εξόρυξη μεταλλεύματος και στείρων. 

 Τα αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στον χώρο του μεταλλείου. 

 Τα μηχανήματα διάστρωσης των αποτιθέμενων αποβλήτων εμπλουτισμού στην 

εγκατάσταση. 

 Τη μεταφορά του εξορυσσόμενου υλικού (μετάλλευμα και στείρα) προς το εργοστάσιο 

και το χώρο απόθεσης με τη χρήση φορτηγών. 

 Τη διαφεύγουσα σκόνη από τους χώρους διαχείρισης αδρανών και σωρών αποθήκευσης 

 Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα των εργαζομένων. 

 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες προσαυξήσεις 

συγκεντρώσεων που θα προκύψουν στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα σωματίδια από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται με επάρκεια τα όρια της κείμενης 

νομοθεσίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας 

2.3.11.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες 

συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων εντός της συνολικής περιοχής, όπως και στις επιμέρους 

χωρικές ενότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων που θα 

προκύψουν στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα σωματίδια λόγω της αθροιστικής δράσης από 

την υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται με επάρκεια τα όρια της 

κείμενης νομοθεσίας, η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαία, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις θα 

είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας, κυρίως λόγω της περιορισμένου επιπέδου επίδρασης που 

θα έχει το υποέργο Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου με το υποέργο Σκουριών. 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες 

συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων εντός της συνολικής περιοχής, όπως και στις επιμέρους 

χωρικές ενότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων που θα 

προκύψουν στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα σωματίδια λόγω της συνεργιστικής δράσης 

από την υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται με επάρκεια τα όρια της 

κείμενης νομοθεσίας, η ένταση των συνεργιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. 
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Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως μεσαίο, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα 

είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας, κυρίως λόγω της περιορισμένου επιπέδου επίδρασης που 

θα έχει το υποέργο Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου με το υποέργο Σκουριών 

2.3.12. Επιπτώσεις λόγω θορύβου και δονήσεων 

2.3.12.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / Αξία του και η αξιολόγηση της κατάστασης των δομικών κατασκευών, λόγω των 

δονήσεων που προκύπτουν από το έργο, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία». 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

θα λάβουν χώρα μια σειρά από εργασίες που σχετίζονται με εκπομπές θορύβου. Οι 

δραστηριότητες αυτές περιγράφονται ανά Φάση υλοποίησης, στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 2.3.12-1. Πηγές θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου 

Φάση Α: 

Λειτουργία 

'Έτη: 0-5 

1. Επέκταση και λειτουργία μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

2. Λιθογόμωση εξορυσσόμενων τμημάτων μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών 

3. Υλοποίηση προτεινόμενων τροποποιήσεων/αναβαθμίσεων 

συνοδών εγκαταστάσεων εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

4. Λειτουργία υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

του εγκαταστάσεων στο Στρατώνι 

5. Λειτουργία επιφανειακών εγκαταστάσεων μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών 

6. Διάθεση παλαιών χώρων απόθεσης αποβλήτων της περιοχής στην 

εγκατάσταση του Κοκκινόλακκα 

7. Υλοποίηση προτεινόμενων τροποποιήσεων/αναβαθμίσεων 

συνοδών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

8. Κατασκευή 3ης φάσης εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών) και νέας 

μονάδας κατεργασίας νερών 

9. Λειτουργία εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

και συνοδών εγκαταστάσεων 

10. Αντλήσεις νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών και κατεργασία 

στην αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

11. Κλείσιμο και αποκατάσταση στοών Μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

12. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

13. Αποκατάσταση πλατείας Καρά 

14. Αποκατάσταση πλατείας +53 και σωρών στην περιοχή της +53 

15. Αποκατάσταση σωρού απέναντι από την πλατεία Καρά 
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16. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

και συνοδών του εγκαταστάσεων 

17. Την εφαρμογή του προγράμματος έρευνας νέων κοιτασμάτων 

στην περιοχή 

Φάση Β: 

Λειτουργία και 

Αποκαταστάσεις 

'Έτη: 5-10 

1. Κλείσιμο και αποκατάσταση εργοστασίου εμπλουτισμού και 

επιφανειακών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείου και επιφανειακών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

3. Αποκατάσταση χώρων αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 

4. Αποκατάσταση μεταλλευτικού οδικού δικτύου 

5. Λειτουργία εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων  

6. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

του εγκαταστάσεων 

7. Λειτουργίας αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

8. Λειτουργίας αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Φάση Γ: 

Λειτουργία και 

Αποκαταστάσεις 

'Έτη: 10-15 

1. Αποκατάσταση περιοχής +360 

2. Λειτουργία εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και συνοδών εγκαταστάσεων  

3. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

του εγκαταστάσεων 

4. Λειτουργίας αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

5. Λειτουργίας αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Φάση Δ: 

Λειτουργία και 

αποκαταστάσεις 

'Έτη 15-20 

1. Λειτουργία εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και συνοδών εγκαταστάσεων  

2. Έναρξη αποκατάστασης τμήματος της εγκατάστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

3. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

4. Λειτουργίας αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Φάση Ε: 

Αποκαταστάσεις  

'Έτη: 20 - 30 

1. Κλείσιμο και Αποκατάσταση εγκατάστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση εγκαταστάσεων φόρτωσης και 

συνοδών εγκαταστάσεων 

3. Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Χημείου στην περιοχή 

του Μαντέμ Λάκκου 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως είναι προφανές αυτές σχετίζονται κυρίως με τις εκπομπές 

δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών και 

δευτερευόντως από τις κινήσεις βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο (εσωτερικό και 

εξωτερικό). Από τις προαναφερόμενες πηγές, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

αξιολογούνται μόνο οι δονήσεις λόγω της χρήσης των εκρηκτικών. 
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2.3.12.1.1 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις ηχοστάθμες από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή, με εξαίρεση ίσως το τμήμα της οδού 

μεταφοράς υλικών από το μεταλλείο προς το εργοστάσιο, που διέρχεται πολύ κοντά στα βόρεια 

όρια του οικισμού του Στρατωνίου. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.12.1.2 Επιπτώσεις λόγω δονήσεων 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει μια έστω και 

περιορισμένη μετρήσιμη διαφοροποίηση των δονήσεων σε πολύ λίγες περιπτώσεις στην 

περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις δονήσεις από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δομικές κατασκευές από τις δονήσεις αξιολογείται ως 

Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

2.3.12.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / Αξία του, καθώς και η αξιολόγηση της κατάστασης των δομικών κατασκευών, 

λόγω των δονήσεων που προκύπτουν από το έργο, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

αξιολογείται ως «Χαμηλή». 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας θα λάβουν χώρα 

μια σειρά από εργασίες που σχετίζονται με εκπομπές θορύβου. Οι δραστηριότητες αυτές 

περιγράφονται ανά Φάση υλοποίησης, στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 2.3.12-2. Πηγές θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

Φάση Ανάπτυξης 

και Λειτουργίας 

Α:  

'Έτη: 0-5 

1. Ανάπτυξη μεταλλείου (Έργα συντήρησης και αναβάθμισης): 

Εκμετάλλευση και επέκταση  

2. Έργα συντήρησης και αναβάθμισης με ταυτόχρονη λειτουργία του 

υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

3. Υλοποίηση προτεινόμενων τροποποιήσεων/αναβαθμίσεων συνοδών 

εγκαταστάσεων μεταλλείου 

4. Υλοποίηση προτεινόμενων τροποποιήσεων/αναβαθμίσεων συνοδών 

εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

5. Μεταφορά και Διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων εμπλουτισμού στο 

χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

6. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

7. Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων 
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8. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

9. Την εφαρμογή του προγράμματος έρευνας νέων κοιτασμάτων στην 

περιοχή 

10. Κατασκευή και λειτουργία υποσταθμού 150 kV 

Φάση 

Λειτουργίας & 

Αποκατάστασης 

Β:  

'Έτη: 5-10 

1. Λειτουργία μεταλλείου Ολυμπιάδας και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Μεταφορά και Διάθεση αποβλήτων εμπλουτισμού στον χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

4. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

5. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

Φάση 

Λειτουργίας Γ: 

'Έτη: 10-20 

1. Λειτουργία μεταλλείου Ολυμπιάδας και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Μεταφορά και Διάθεση αποβλήτων εμπλουτισμού στον χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

4. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

5. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

Φάση Δ: 

Αποκαταστάσεις  

'Έτη: 20 - 30 

1. Κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείου και επιφανειακών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση εργοστασίου εμπλουτισμού και 

επιφανειακών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

3. Αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου 

4. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως είναι προφανές αυτές σχετίζονται κυρίως με τις εκπομπές 

δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας και δευτερευόντως 

από τις κινήσεις βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο στο δυτικό όριο του οικισμού 

Ολυμπιάδας. Από τις προαναφερόμενες πηγές, οι δονήσεις λόγω της χρήσης των εκρηκτικών 

θεωρείται ότι δύναται να συνδεθούν με κάποιου είδους επιπτώσεις. 

2.3.12.2.1 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις ηχοστάθμες από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως μέτρια, κυρίως λόγω του περιορισμένου 

τμήματος πληθυσμού που θα εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου 55-60 dBA για το δείκτη Lden, 

κυρίως λόγω του κυκλοφοριακού θορύβου. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 
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αναμενόμενων επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.12.2.2 Επιπτώσεις λόγω δονήσεων 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει μια έστω και 

περιορισμένη μετρήσιμη διαφοροποίηση των δονήσεων σε πολύ λίγες περιπτώσεις στην 

περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις δονήσεις από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δομικές κατασκευές από τις δονήσεις αξιολογείται ως 

Αμελητέο, θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.12.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ Αξία του, και η αξιολόγηση της κατάστασης των δομικών κατασκευών, λόγω των δονήσεων 

που προκύπτουν από το έργο, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως 

«Αμελητέα». 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών θα λάβουν χώρα μια 

σειρά από εργασίες που σχετίζονται με εκπομπές θορύβου. Οι δραστηριότητες αυτές 

περιγράφονται ανά Φάση υλοποίησης, στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 2.3.12-3. Πηγές θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

Φάση Ανάπτυξης 

και Λειτουργίας 

Α:  

'Έτη: 0-5 

1. Προπαρασκευή (2 έτη) - Ανάπτυξη και λειτουργία επιφανειακού 

μεταλλείου 

2. Προπαρασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία υπόγειου μεταλλείου και 

συνοδών εγκαταστάσεων 

3. Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία εργοστασίου 

εμπλουτισμού και συνοδών εγκαταστάσεων 

4. Ολοκλήρωση 1ης φάσης κατασκευής και λειτουργία χώρου 

απόθεσης Καρατζά Λάκκου με ταυτόχρονες ανυψώσεις αναχώματος 

5. Ολοκλήρωση κατασκευής και Λειτουργία υποσταθμού και γραμμής 

μεταφοράς τάσης 150 kV 

6. Άντληση για καταβιβασμό στάθμης από γεωτρήσεις 

7. Ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου δρόμου σύνδεσης των 

Σκουριών με το Στρατώνι 

8. Χρήση εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας 

9. Επανεισπίεση υδάτων άντλησης μεταλλείου και εφόσον απαιτείται 

επεξεργασμένων υδάτων 

Φάση 

Λειτουργίας Β:  

'Έτη: 5-10 

1. Παράλληλη λειτουργία επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου και 

συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 
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3. Λειτουργία εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Καρατζά Λάκκου με ταυτόχρονες ανυψώσεις του και σταδιακή 

αποκατάσταση τμημάτων του 

4. Λειτουργία υποσταθμού και γραμμής μεταφοράς τάσης 150 kV 

5. Άντληση για καταβιβασμό στάθμης από γεωτρήσεις 

6. Χρήση εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας 

7. Επανεισπίεση υδάτων άντλησης μεταλλείου και εφόσον απαιτείται 

επεξεργασμένων υδάτων 

Φάση 

Λειτουργίας και 

Αποκατάστασης 

Γ: 

'Έτη: 10-15 

1. Λειτουργία υπόγειου μεταλλείου και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Λειτουργία υποσταθμού και γραμμής μεταφοράς τάσης 150 kV 

4. Άντληση για καταβιβασμό στάθμης από γεωτρήσεις 

5. Χρήση εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας 

6. Επανεισπίεση υδάτων άντλησης μεταλλείου και εφόσον απαιτείται 

επεξεργασμένων υδάτων 

7. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης της εγκατάστασης απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

8. Χρήση του εξοφλημένου επιφανειακού μεταλλείου ως εγκατάσταση 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Φάση 

Λειτουργίας Δ: 

'Έτη: 15-26 

1. Λειτουργία υπόγειου μεταλλείου και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Λειτουργία υποσταθμού και γραμμής μεταφοράς τάσης 150 kV 

4. Άντληση για καταβιβασμό στάθμης από γεωτρήσεις 

5. Χρήση εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας 

6. Επανεισπίεση υδάτων άντλησης μεταλλείου και εφόσον απαιτείται 

επεξεργασμένων υδάτων 

7. Χρήση του εξοφλημένου επιφανειακού μεταλλείου ως εγκατάσταση 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Φάση Ε: 

Αποκαταστάσεις  

'Έτη: 26 - 30 

1. Κλείσιμο και αποκατάσταση υπόγειου μεταλλείου και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση χώρου επιφανειακού μεταλλείου 

3. Αποκατάσταση χώρων προσωρινής αποθήκευσης φυτικής γης / 

εδαφικού υλικού 

4. Κλείσιμο και αποκατάσταση εργοστασίου και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

5. Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας  

 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως είναι προφανές αυτές σχετίζονται κυρίως με τις εκπομπές 

δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο επιφανειακό και υπόγειο μεταλλείο Σκουριών και 

δευτερευόντως από τις κινήσεις βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο (εσωτερικό και 

εξωτερικό). 
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Από τις προαναφερόμενες πηγές, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ εξετάζονται οι δονήσεις 

λόγω της χρήσης των εκρηκτικών.  

2.3.12.3.1 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες μόνο πλησίον των εγκαταστάσεων 

και όχι στους οικισμούς της γύρω περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα 

προκύψουν στις ηχοστάθμες από την υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα 

τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως 

αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο 

ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

2.3.12.3.2 Επιπτώσεις λόγω δονήσεων 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να υπάρξει μια έστω και 

περιορισμένες μετρήσιμη διαφοροποίηση των δονήσεων σε πολύ λίγες περιπτώσεις στην 

περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις δονήσεις από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και δεδομένου ότι το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δομικές κατασκευές από τις δονήσεις 

αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

σημαντικότητας. 

2.3.12.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Όσον αφορά τις αθροιστικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αναμένονται Αρνητικές 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις 

υφιστάμενες ηχοστάθμες μόνο πλησίον των εγκαταστάσεων και όχι στους οικισμούς της γύρω 

περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις ηχοστάθμες από την 

υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, 

η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. Συνολικά, και 

δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό 

περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως προαναφέρθηκε οι αποστάσεις μεταξύ των τριών υποέργων 

(Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα και Σκουριές) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και ως εκ 

τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα αθροιστικών επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

ενδέχεται να υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες 

στους οικισμούς της γύρω περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στις 

ηχοστάθμες από την υλοποίηση του έργου καθώς και το γεγονός ότι θα τηρούνται τα όρια της 

κείμενης νομοθεσίας, η ένταση των συνεργισικών επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων στο 

ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 
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2.3.13. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της ευρύτερης περιοχής 

των Υποέργων αξιολογείται ως χαμηλού επιπέδου, όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια 

& τρωτότητα / Αξία του. 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, εντός της ευρύτερης περιοχής των Υποέργων των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας εντοπίζονται μία σειρά από υφιστάμενες και προτεινόμενες νέες 

εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Συνοπτικά οι σχετικές 

εγκαταστάσεις που υφίστανται ή αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το νέο επενδυτικό 

σχέδιο περιγράφονται, στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 2.3.13-1. Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών ευρύτερης περιοχής των 

Υποέργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 
Περιγραφή 

Στρατώνι – 

Μαύρες Πέτρες 

Υποσταθμός Σταγείρων της Δ.Ε.Η. [Υ.Τ./Μ.Τ.] με δίκτυο Μ.Τ. των 

20 kV 

Μαύρες Πέτρες: 8 Υποσταθμοί (Υ/Σ), εκ των οποίων 4 στην επιφάνεια 

και οι υπόλοιποι 4 στις υπόγειες εγκαταστάσεις του μεταλλείου και 8 

(Μ/Σ) μετασχηματιστές. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ: 7030 KVA 

Νέος Προτεινόμενος Υποσταθμός στο νέο εργαστήριο ελέγχου 

ποιότητας στις εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών. Ο υποσταθμός θα 

είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί σε δίκτυα από 1-24 kV και θα είναι 

ισχύος 1.000 kVA 

Στρατώνι: 7 Υποσταθμοί (Υ/Σ) και 9 (Μ/Σ) μετασχηματιστές. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ: 5500 kVA 

Ολυμπιάδα 

Υποσταθμός Ολυμπιάδας 150 KV με δυναμικότητα 20/25 MVA που 

θα βρίσκεται στην περιοχή του φρέατος και θα συνδέεται μέσω της 

γραμμής 150 kV με το δίκτυο Αμφίπολης – Σταγείρων  

Από τον υποσταθμό 150 kV/20 kV θα τροφοδοτείται ο υποσταθμός 

διανομής στο +85. Εναέριο δίκτυο 20 kV θα τροφοδοτεί τους κατά 

τόπους υποσταθμούς στην επιφάνεια και θα τροφοδοτεί τοπικά με 

690 Vac ή 400 Vac σύμφωνα με τις ανάγκες του εξοπλισμού. Από το 

παλιό φρέαρ και από την +70 το δίκτυο των 20 kV θα τροφοδοτεί το 

υπόγειο δίκτυο σταθερών και μεταφερόμενων υποσταθμών που με τη 

σειρά τους θα τροφοδοτούν με 690 Vac ή 400 Vac τοπικά τον κινητό ή 

σταθερό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 6.3.12.4-1, 

η εγκατεστημένη ισχύς είναι 29.695 kW ενώ η ισχύς λειτουργίας 

υπολογίζεται περίπου σε 16.147,2 kW. 

Σκουριές 
Κατασκευή εντός των ορίων του γηπέδου του εργοστασίου 

εμπλουτισμού υποσταθμός 150 kV/M.T. (Υ/Σ Σκουριών).  

 

Ο Υ/Σ Σκουριών θα συνδεθεί με είσοδο-έξοδο στη Γραμμή Μεταφοράς 

(Γ.Μ.) 150 kV βαρέως τύπου απλού κυκλώματος (Β/150) Στάγειρα - 

Νικήτη. Η σύνδεση του Υ/Σ Σκουριών θα πραγματοποιηθεί με την 

κατασκευή τμήματος Γ.Μ. βαρέως τύπου διπλού κυκλώματος (2Β/150) 

από τον Υ/Σ Σκουριών μέχρι τη Γ.Μ. Στάγειρα - Νικήτη, μήκους 

περίπου 4 km. Το εν λόγω τμήμα Γ.Μ. θα περιλαμβάνει πύργους διπλού 
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Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 
Περιγραφή 

κυκλώματος της σειράς 4 του ΑΔΜΗΕ (τύποι S4, R4, Τ4, Ζ4) και θα 

έχει έναν αγωγό ανά φάση τύπου ACSR Grossbeak, διατομής 322 mm2. 

 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να υπάρξει μια μετρήσιμη 

διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 

που θα προκύψουν στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την υλοποίηση του έργου, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της ευρύτερης 

περιοχής των υποέργων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 

2.3.14. Επιπτώσεις στα ύδατα 

2.3.14.1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα των ποτάμιων συστημάτων κρίνεται με βάση το ρ. 

Κοκκινόλακκα καθώς εκεί κυρίως δύναται να παρουσιαστούν επιπτώσεις από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητές και συνεπώς κατατάσσεται σαν Μεσαία, διότι το ρέμα δέχεται 

διαχρονικά πιέσεις από τις μεταλλευτικές δραστηριότητας καθώς και την ΕΕΛ Στρατωνίου. 

Επιπλέον, η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του παράκτιου υδατικού συστήματος 

κατατάσσεται σαν Χαμηλή, ενώ της υπόγειας υδροφορίας του ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατατάσσεται σαν Μεσαία. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης δεν χωροθετούνται λιμναία και μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δραστηριότητες από την υλοποίηση του έργου από τις οποίες 

αναμένονται δυνητικές επιπτώσεις στα ποτάμια υδατικά συστήματα: 

 Διάθεση επεξεργασμένων νερών μεταλλείων Μαύρων Πετρών στο ρ. Κοκκινόλακκα. 

 Διάθεση επεξεργασμένων νερών από σήραγγα Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας στο ρ. 

Κοκκινόλακκα. 

 Λειτουργία εκτροπής υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα. 

 Λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα και διάθεση απορροών της με την παρεμβολή της 

Νέας Μονάδα Κατεργασίας Νερών Κοκκινόλακκα. 

 Αποστράγγιση αποθέσεων αποβλήτων παλιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

 Όμβριες απορροές από περιοχές σωρών μεταλλευτικών υλικών και μεταλλευτικού 

οδικού δικτύου.  

 Διαρροές από συντήρηση μεταλλευτικού εξοπλισμού και από αποθήκη τελικών 

προϊόντων. 

 Όμβριες απορροές πέριξ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις 

καθιζάνουσας σκόνης. 
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Οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα παράκτια υδατικά συστήματα 

σχετίζονται με τα παρακάτω: 

 Διάθεση επεξεργασμένων νερών από εγκαταστάσεις Στρατωνίου στα παράκτια υδατικά 

συστήματα. 

 Χρήση των Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου – συντήρηση του βάθους της 

λιμενολεκάνης στη θέση της σκάλα φόρτωσης. 

 Αποστράγγιση αποθέσεων αποβλήτων παλιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

 Όμβριες απορροές από περιοχές σωρών μεταλλευτικών υλικών και αποβλήτων, 

μεταλλευτικού οδικού δικτύου των εγκαταστάσεων Στρατωνίου. 

 

Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα υπόγεια υδατικά 

συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

 Αντλήσεις νερών από το υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών και εκροές από το υπόγειο 

μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου.  

 Διηθήσεις εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων από τις περιοχές των υπόγειων μεταλλείων 

Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου.  

 H διακίνηση μεταλλεύματος δημιουργεί εν δυνάμει πιθανότητες έκπλυσης και 

διοχέτευσης στην υπόγεια υδροφορία ρύπων. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύναται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα επιφανειακά, παράκτια και 

υπόγεια ύδατα. 

2.3.14.1.1 Επιπτώσεις στα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών 

συστημάτων, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα επιφανειακά υδατικά συστήματα 

της χωρικής ενότητας. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία καθώς τα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση ποτάμιων συστημάτων θα επηρεαστούν αρκετά 

κατά τις Φάσεις Β, Γ & Δ του έργου που εκτιμάται σημαντική μείωση της συνολικής απορροής 

των υπολεκανών που εξετάστηκαν. Επίσης η μείωση της απορροής δύναται να επηρεάσει τις 

κοίτες των ρεμάτων προκαλώντας αλλαγές που δεν δύναται να προβλεφθούν κατά την 

εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Η εκτροπή του ρέματος Κοκκινόλακκα θα επηρεάσει μόνιμα 

το ρέμα καθώς θα ακολουθεί την ροή της σήραγγας εκτροπής και μετά το πέρας λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου.  

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Μεσαίες». 

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Ο χαρακτήρας των επιπτώσεων αξιολογείται ως αρνητικός παρόλο που κατά τις Φάσεις Β, Γ, 

Δ & Ε αναμένεται να μειώνονται σταδιακά οι πιέσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

επιφανειακών συστημάτων και κατ’ επέκταση η ποιοτική κατάσταση θα αρχίσει να 
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βελτιώνεται ήδη από το 5ο έτος του προτεινόμενου έργου. Η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ποιοτική κατάσταση των 

επιφανειακών δεν θα υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση από ότι παρουσιάζει σήμερα. Αντιθέτως, 

με την αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας νερού και τις προγραμματισμένες 

αποκαταστάσεις, εκτιμάται ότι η ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών συστημάτων θα 

βελτιώνεται σταδιακά.  

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Μεσαίες». 

2.3.14.1.2 Επιπτώσεις στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων και κατ’ επέκταση δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση.  

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Ο χαρακτήρας των επιπτώσεων αξιολογείται ως αρνητικός ενώ αναμένεται σταδιακά να 

εξαλείφονται οι πιέσεις ήδη από το 5ο έτος και έπειτα. Η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ποιοτική κατάσταση του 

παράκτιου συστήματος δεν θα υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση. Αντιθέτως, με τις 

προγραμματισμένες αποκαταστάσεις, εκτιμάται ότι η ποιοτική κατάσταση του παράκτιου 

συστημάτων θα βελτιώνεται σταδιακά.  

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του παράκτιου υδατικού συστήματος αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παράκτιου υδατικού συστήματος θα είναι 

«Χαμηλές». 

2.3.14.1.3 Επιπτώσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων, δεδομένου ότι θα υπάρχει επίδραση κυρίως κατά τη Φάση Α που όμως μετά την 

διακοπή των αντλήσεων (Φάση Β) θα επέλθει επαναφορά της στάθμης. Η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς μετά το πέρας της Φάσης Α έως το πέρας της 

Φάσης Ε και σε συνδυασμό με τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εκτιμάται ότι 

τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων θα επανέλθουν σταδιακά στην 

προηγούμενη φυσική τους κατάσταση. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Μεσαίες». 
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Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση κατά τη Φάση Α που όμως μετά το 

κλείσιμο του υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Φάση Β) σε συνδυασμό με τις 

προγραμματισμένες αποκαταστάσεις αναμένεται σταδιακή άρση των πιέσεων. Η ένταση των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου 

συστήματος δεν θα υποστούν περαιτέρω υποβάθμιση λόγω των εφαρμοζόμενων μέτρων 

(ελεγχόμενη απόθεση σε κατάλληλους χώρους). Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων που έχουν 

ληφθεί (επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε χώρους 

κατάλληλων προδιαγραφών, πλήρωση ανενεργών στοών) σε συνδυασμό με τη χαμηλή έως 

μεσαία τρωτότητα του υδροφορέα δεν αναμένεται περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των 

υπογείων νερών. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

θα είναι «Μεσαίες». 

2.3.14.1.4 Επιπτώσεις στα Λιμναία Υδατικά Συστήματα 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

δε χωροθετούνται λιμναία υδατικά συστήματα. 

2.3.14.1.5 Επιπτώσεις στα Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

δε χωροθετούνται μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

2.3.14.2. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του συνόλου των ποτάμιων συστημάτων της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας κρίνεται με βάση τα σώματα του Μαυρόλακκα και του Μπασδέκη καθώς 

εκεί δύναται να παρουσιαστούν επιπτώσεις από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και συνεπώς 

κατατάσσεται σαν Χαμηλή. 

 

Όσον αφορά το παράκτιο υδατικό σύστημα, η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα 

κατατάσσεται σαν χαμηλή. 

 

Επιπλέον, η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα των υπόγειων υδατικών συστημάτων που 

συνδέονται με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

κατατάσσεται ως Μεσαία. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης δεν χωροθετούνται λιμναία και μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

 

Αναφορικά με τις δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα ποτάμια υδατικά 

συστήματα, αυτές σχετίζονται με τα παρακάτω: 
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 Διάθεση επεξεργασμένων νερών μεταλλείων Ολυμπιάδας στον ποταμό Μαυρόλακκα.  

 Λειτουργία εκτροπής υδάτων ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη λεκάνη 

Μπασδέκη. 

 Αποστράγγιση αποθέσεων αποβλήτων παλαιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

 Όμβριες απορροές από περιοχές σωρών μεταλλευτικών υλικών και μεταλλευτικού 

οδικού δικτύου.  

 Διαρροές από συντήρηση μεταλλευτικού εξοπλισμού και από αποθήκη τελικών 

προϊόντων. 

 Όμβριες απορροές πέριξ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις 

καθιζάνουσας σκόνης 

 

Σε σχέση με τις δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα παράκτια υδατικά 

συστήματα, αυτές σχετίζονται με τα παρακάτω: 

 Διάθεση των επεξεργασμένων νερών στο σώμα του Μαυρόλακκα (αυξητική τάση). 

Επιπλέον, οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα υπόγεια υδατικά 

συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

 Αντλήσεις νερών από το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας προς διάθεση στην μονάδα 

κατεργασίας νερού.  

 Διηθήσεις εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων από τις περιοχές του υπόγειου μεταλλείου.  

 H διακίνηση μεταλλεύματος δημιουργεί εν δυνάμει πιθανότητες έκπλυσης και 

διοχέτευσης στην υπόγεια υδροφορία ρύπων. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύναται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα επιφανειακά, παράκτια και 

υπόγεια ύδατα. 

2.3.14.2.1 Επιπτώσεις στα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Αναμένονται Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα επιφανειακά 

υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας και ιδιαίτερα στο υδάτινο σώμα του Μαυρόλακκα 

όπου θα αυξηθεί σημαντικά ο όγκος απορροής από την μονάδα κατεργασίας νερού της 

Ολυμπιάδας. Αρνητικές επιπτώσεις δύναται να παρουσιαστούν μόνο κατά την Φάση 

αποκατάστασης όπου ο συνολικός όγκος απορροής του Μαυρόλακκα θα παρουσιάζει 

σημαντική μείωση. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία καθώς τα υπό 

εξέταση συστήματα θα επηρεαστούν κατά τις Φάσεις ανάπτυξής και λειτουργίας με ιδιαίτερη 

έμφαση στο υδάτινο σώμα του Μαυρόλακκα. Επιπρόσθετα κατά την Φάση της αποκατάστασης 

η συνολική μείωση του όγκου απορροής του Μαυρόλακκα θα επιφέρει επιπτώσεις στα 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του Μαυρόλακκα. 

 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά 

συστήματα αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των ποτάμιων υδατικών συστημάτων θα είναι «Χαμηλές».  
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Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις. Παρόλο που η διάθεση των επεξεργασμένων νερών θα 

πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, θα υπάρχει κάποια επίδραση στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων από την γενική λειτουργία του έργου της 

χωρικής ενότητας. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς η διάθεση των 

επεξεργασμένων νερών θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβαθμίζονται τα 

κατάντη επιφανειακά συστήματα. Επιπρόσθετα, οι αποκαταστάσεις των παλαιών χώρων 

απόθεσης θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της έντασης των επιπτώσεων. 

 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά 

συστήματα αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των ποτάμιων υδατικών συστημάτων θα είναι «Χαμηλές». 

2.3.14.2.2 Επιπτώσεις στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων και κατ’ επέκταση δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση.  

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις. Αν και η διάθεση των επεξεργασμένων νερών θα 

πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, θα υπάρχει κάποια επίδραση στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων από την γενική λειτουργία του έργου της χωρικής 

ενότητας. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς η διάθεση των 

επεξεργασμένων νερών θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβαθμίζονται τα 

κατάντη παράκτια συστήματα. Επιπρόσθετα, οι αποκαταστάσεις των παλαιών χώρων 

απόθεσης θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της έντασης των επιπτώσεων. 

 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα παράκτια υδατικά 

συστήματα αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των παράκτιων υδατικών συστημάτων θα είναι «Χαμηλές». 

2.3.14.2.3 Επιπτώσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα υπόγεια 

υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας ιδιαίτερα κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

του υπόγειου μεταλλείου. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από χαμηλή έως μεσαία 

καθώς θα υπάρξει η άντληση σημαντικού όγκου νερού από τα υπόγεια συστήματα αλλά η 

πτώση της στάθμης δεν θα επηρεάσει τα σημεία υδροληψία.  

 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Μεσαίες».  
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Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα υπόγεια 

υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας ιδιαίτερα κατά τις φάσεις πλήρους ανάπτυξης και 

λειτουργίας του υπόγειου μεταλλείου. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται μεσαία 

καθώς θα επηρεαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων αλλά οι 

προτεινόμενες αναβαθμίσεις του έργου θα συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της 

υποβάθμισης των υπόγειων συστημάτων. 

 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Μεσαίες». 

2.3.14.2.4 Επιπτώσεις στα Λιμναία Υδατικά Συστήματα 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν χωροθετούνται λιμναία υδατικά συστήματα. 

2.3.14.2.5 Επιπτώσεις στα Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν χωροθετούνται μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

2.3.14.3. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του συνόλου των ποτάμιων συστημάτων της χωρικής 

ενότητας κατατάσσεται ως Χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ήδη επιβαρυμένα συστήματα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα τρωτότητας και ως εκ τούτου ο βαθμός απορρόφησης 

επιπρόσθετης πίεσης/επιβάρυνσης θα είναι χαμηλός. Αντίστοιχα, μη επιβαρυμένα συστήματα 

δύναται να απορροφήσουν τυχόν πιέσεις/επιβαρύνσεις και άρα παρουσιάζουν χαμηλότερα 

επίπεδα τρωτότητας. Όσον αφορά τα παράκτια υδατικά συστήματα, η ευαισθησία / ευπάθεια 

/ τρωτότητά του κατατάσσεται ως Μεσαία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης 

για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων. Τέλος, η συνολική 

ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα της υπόγειας υδροφορίας κατατάσσεται ως Χαμηλή. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης δεν χωροθετούνται λιμναία και μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

 

Όσον αφορά τις δυνητικές πηγές επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου στα ποτάμια 

υδατικά συστήματα συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Κατάληψη λεκάνης απορροής Καρατζά για την ανάπτυξη του ενοποιημένου ορύγματος 

και την κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου) και 

συνοδών εγκαταστάσεων. 

 Κατασκευή λειτουργία και αποκατάσταση εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων και 

κατάληψη της υπολεκάνης του ρ. Καρατζά. 
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 Απόθεση φυτικής γης στην λεκάνη απορροής Λοτσάνικο.  

 Αποστράγγιση με γεωτρήσεις για την ασφαλή ανάπτυξη και λειτουργία του υπόγειου 

μεταλλείου. 

 Κατασκευή και λειτουργία εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας, με χώρους προσωρινής 

απόθεσης υλικών και έργα υδραυλικής προστασίας. 

 Κατασκευή και λειτουργία προσωρινών χώρων απόθεσης εδαφικού υλικού. 

 Διάθεση νερών από την λειτουργία της μονάδας κατεργασίας νερών Σκουριών στο ρ. 

Καρόλακκα και κατ’ επέκταση στον Ασπρόλακκα. 

 Όμβριες απορροές από περιοχές σωρών μεταλλευτικών υλικών και μεταλλευτικού 

οδικού δικτύου.  

 Διαρροές από συντήρηση μεταλλευτικού εξοπλισμού και από αποθήκη τελικών 

προϊόντων. 

 Όμβριες απορροές πέριξ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις 

καθιζάνουσας σκόνης 

Αναφορικά με τις δυνητικές πηγές επιπτώσεων στα παράκτια υδατικά συστήματα, αυτές 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 Διάθεση νερών στο ρ. Ασπρόλακκα. 

 Κατασκευή και λειτουργία εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας, με χώρους προσωρινής 

απόθεσης υλικών και έργα υδραυλικής προστασίας. 

 

Σχετικά με τις δυνητικές πηγές επιπτώσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα, αφορούν τα 

κάτωθι: 

 Αποστράγγιση με γεωτρήσεις για την ασφαλή ανάπτυξη και λειτουργία του υπόγειου 

μεταλλείου. 

 Επανεισπίεση μη επιβαρυμένων νερών (non-contact) στον ίδιο υδροφορέα.  

 Επανεισπίεση εν δυνάμει επιβαρυμένων νερών (contact water) έπειτα από κατάλληλη 

επεξεργασία στον ίδιο υδροφορέα. 

 H διακίνηση μεταλλεύματος δημιουργεί εν δυνάμει πιθανότητες έκπλυσης και 

διοχέτευσης στην υπόγεια υδροφορία ρύπων. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων που δύνανται να 

προκύψουν από τις προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων, στα ποτάμια, παράκτια και υπόγεια 

υδατικά συστήματα. 

2.3.14.3.1 Επιπτώσεις στα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας και ειδικότερα στο ρ. Καρατζά και την 

υπολεκάνη, όπου οι εγκαταστάσεις του μεταλλείου θα καταλάβουν σημαντικό ποσοστό της 

έκτασή της. Η κατάληψη αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού όγκου απορροής 

του θα επηρεάσουν τα ποτάμια συστήματα κατάντη και κατ’ επέκταση το σώμα του 

Ασπρόλακκα. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία καθώς η ανάπτυξη του 

μεταλλείου θα φέρει διαφοροποιήσεις στο συνολικό όγκο απορροής των ρεμάτων Καρατζά και 

Λοτσάνικο και κατ’ επέκταση και στον ποταμό Ασπρόλακκα.  
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Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Χαμηλές». 

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας. Η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς τα νερά που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες δε θα διατίθενται σε ρέματα, ενώ τα νερά που θα διατίθενται σε ρέματα δε θα 

έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, η νέα μονάδα 

κατεργασίας νερού θα σχεδιαστεί με τέτοια κριτήρια ώστε οι συγκεντρώσεις στον αποδέκτη 

(ρ. Καρόλακκα) να πληρούν τα νομοθετικά κριτήρια.  

 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Χαμηλές». 

2.3.14.3.2 Επιπτώσεις στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Συνολικά, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων. 

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων, δεδομένου ότι η ανάπτυξη και λειτουργία του έργου θα έχει έμμεσες επιπτώσεις 

στην ποιότητα των παράκτιων συστημάτων. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

αμελητέα, καθώς τα υψηλά επίπεδα αραίωσης στο παραλιακό μέτωπο παράλληλα με τις 

φυσικές διεργασίες αυτοκαθαρισμού, είτε κατά μήκος της κοίτης του Ασπρόλακκα, είτε στις 

προσχώσεις του δέλτα, αναμένεται να περιορίσουν την εκροή ρύπων στη θάλασσα.  

 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Αμελητέο, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Ασήμαντες». 

2.3.14.3.3 Επιπτώσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. 

Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων, που θα είναι αισθητές και θα έχουν ως αποτέλεσμα διαρκείς αλλαγές στην 

υφιστάμενη κατάσταση του αποδέκτη, οι οποίες πιθανώς να προκαλέσουν υποβάθμιση του 

πόρου / αποδέκτη. Ωστόσο, η συνολική λειτουργία και η αξία του πόρου / αποδέκτη δε 
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διαταράσσεται. Σημειώνεται ότι η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς 

ο κώνος στάθμης δεν θα επηρεάσει υδρευτικές γεωτρήσεις της περιοχής.  

 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Χαμηλές». 

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αναμένονται αρνητικές 

επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα υπόγεια υδατικά συστήματα της 

χωρικής ενότητας, ιδιαίτερα κατά τις φάσεις πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας του υπόγειου 

μεταλλείου. Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς η ποιοτική 

κατάσταση των υπόγειων σωμάτων δεν αναμένεται να υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση λόγω 

της ελεγχόμενης απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων σε καταλληλά διαμορφωμένους 

χώρους και της κατάστασης τους (αδρανή και μη επικίνδυνα).  

 

Επομένως, δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι 

«Χαμηλές». 

2.3.14.3.4 Επιπτώσεις στα Λιμναία Υδατικά Συστήματα 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

δε χωροθετούνται λιμναία υδατικά συστήματα. 

2.3.14.3.5 Επιπτώσεις στα Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

δε χωροθετούνται μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

2.3.14.4. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Όσον αφορά στις αθροιστικές επιπτώσεις στα ύδατα, αυτές αναμένεται να προκύψουν από 

την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, στη Λεκάνη Απορροής 

Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N), το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191), 

το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000190) και το Υπόγειο 

Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131). 

 

Όσον αφορά στη Λεκάνη Απορροής Ασπρόλακκα, από τη λειτουργία των μεταλλείων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών ο χαρακτήρας των αθροιστικών επιπτώσεων στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδατικών συστημάτων (υπολεκάνη Ασπρόλακκα) 

αξιολογείται ως αρνητικός ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως ουδέτερος. Η ένταση των 

αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδατικών συστημάτων 

χαρακτηρίζεται ως μεσαία ενώ χαμηλή θεωρείται σχετικά με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. 
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Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων στα 

χαρακτηριστικά της υπολεκάνης αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές 

επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά της υπολεκάνης θα είναι «Μεσαίες». 

 

Όσον αφορά στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών και στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Χολομώντα Ωραιοκάστρου, ο χαρακτήρας των επιπτώσεων θεωρείται αρνητικός δεδομένου 

ότι θα υπάρξει επίδραση των έργων τόσο τα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των υπό μελέτη ΥΥΣ. Η ένταση των επιπτώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των υπόγειων υδατικών συστημάτων εκτιμάται ως μεσαία κυρίως λόγω των διαφοροποιήσεων 

στα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι «Μεσαίες». 

Όσον αφορά στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131), ο χαρακτήρας των 

επιπτώσεων θεωρείται αρνητικός στα ποσοτικά του χαρακτηριστικά ενώ ουδέτερο χαρακτήρα 

θα έχουν στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Η ένταση των επιπτώσεων στα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά του ΥΥΣ Ασπρόλακκα (EL1000131) εκτιμάται ως μεσαία. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων στα 

χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι 

αθροιστικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του ΥΥΣ Ασπρόλακκα θα είναι «Χαμηλές». 

 

Όσον αφορά τις συνεργιστικές επιπτώσεις στα ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη τα αδειοδοτημένα 

έργα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή και τα οποία θα μπορούσαν να δράσουν 

πολλαπλασιαστικά με τα προτεινόμενα έργα, εκτιμάται ότι συνεργιστικές επιπτώσεις μπορούν 

να προκύψουν στα ποτάμια υδατικά συστήματα (ρ. Μπασδέκη και ρ. Κοκκινόλακκα) από τη 

λειτουργία των ΕΕΛ, στα παράκτια υδατικά συστήματα (Κόλπος Ιερισσού) από το αλιευτικό 

καταφύγιο και στα υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ Σκουριών και Ολυμπιάδας) από τις 

απολήψεις που πραγματοποιούνται για λόγους άρδευσης και ύδρευσης. 

 

Όσον αφορά στα ποτάμια υδατικά συστήματα αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, μεσαίας 

έντασης, δεδομένου ότι θα επέλθει συνεργιστική πίεση κυρίως στα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο 

εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

 

Όσον αφορά στα παράκτια υδατικά συστήματα αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, αμελητέας 

έντασης, δεδομένου ότι θα επέλθει συνεργιστική πίεση κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των παράκτιων συστημάτων. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό, εκτιμάται ότι οι 

συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» .  

 

Τέλος, όσον αφορά στα υπόγεια υδατικά συστήματα, αναμένονται Αρνητικές επιπτώσεις, 

μεσαίας έντασης, δεδομένου ότι θα επέλθει συνεργιστική πίεση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του ΥΥΣ.. Συνολικά, και δεδομένου ότι το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο 

υδάτινο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

. 
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2.3.15. Επιπτώσεις στον κίνδυνο σημαντικών ατυχημάτων ή καταστροφών 

Η αξιολόγηση της ευπάθειας του προτεινόμενου έργου σε Σενάρια Μεγάλων Ατυχημάτων 

ή/και σε Φυσικές Καταστροφές πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ και 

βασικός στόχος της είναι η διασφάλιση ότι θα λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα στην 

περίπτωση που κριθεί ότι το οποιοδήποτε υπό μελέτη έργο είναι ευάλωτο σε Σενάρια Μεγάλων 

Ατυχημάτων ή/και σε Φυσικές Καταστροφές με σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας θα πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 Σε ποια Σενάρια Μεγάλων Ατυχημάτων ή/και σε Φυσικές Καταστροφές θα μπορούσε να 

είναι το υπό μελέτη έργο ευάλωτο; 

 Μπορούν αυτά τα Σενάρια Μεγάλων Ατυχημάτων ή/και οι Φυσικές Καταστροφές να 

οδηγήσουν σε πιθανή σημαντική δυσμενή περιβαλλοντική επίπτωση και, εάν ναι, ποια 

θα είναι αυτή; 

 Ποια μέτρα εφαρμόζονται ή πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για την πρόληψη ή την 

άμβλυνση του προβλήματος πιθανών σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων τέτοιων 

συμβάντων στο περιβάλλον; 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης έγινε ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο της ΕΕ: «Guidance on Assessing and Costing 

Environmental Liabilities 2014». Από την ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας του υπό μελέτη έργου που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

προκύπτουν τα εξής : 

 Συνολικά αναγνωρίστηκαν 35 κίνδυνοι από τους οποίους 21 αξιολογήθηκαν ως χαμηλής 

επικινδυνότητας και 14 ως μεσαίας επικινδυνότητας.  

 Οι κίνδυνοι με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι οι εξής: 

o Υπερπήδηση αναχώματος της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και ενδεχόμενη κατάρρευση αναχωμάτων  

o Υπερχείλιση των υδάτων του ρέματος Μαυρόλακκας προς τον χώρο της 

εγκατάστασης και μετατροπή σε εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα συμπαρασύροντας 

και τα επιβαρυμένα ύδατα των ανοιχτών δεξαμενών συλλογής τους. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω μείωσης της διακινδύνευσης, προβλέπονται μια σειρά από 

επανορθωτικά μέτρα, τα οποία προτείνονται μεταξύ άλλων στο Κεφάλαιο 10 της 

παρούσας. 

 Επίσης, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου περιλαμβάνει πλάνο 

αντιμετώπισης κινδύνων το οποίο προβλέπεται να αξιολογείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και να επικαιροποιείται ως απαιτείται. 
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2.4. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. ήδη εφαρμόζει τους Περιβαλλοντικούς 

όρους που της έχουν επιβληθεί μέσω της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ με αρ. πρωτ. 201745/26.07.2011 (ΑΔΑ: 

4ΑΣΔ0-ΩΔ0) και της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407 της 

29/04/2021, (ΑΔΑ: ΡΩ7Ζ4653Π8-9ΕΝ). 

 

Σύμφωνα με το νέο επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας, στο σχεδιασμό του 

Έργου επέρχονται μεταβολές που διασφαλίζουν την προστασία πολλαπλών παραμέτρων 

περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, κάποια από τα σημαντικά μέτρα του σχεδιασμού του έργου που 

αποσκοπούν πέραν των άλλων και στην βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσής του 

είναι τα εξής: 

 Δεν περιλαμβάνεται το Νέο εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στην περιοχή 

Μαντέμ Λάκκου για τη Β' φάση λειτουργίας με ετήσια τροφοδοσία 800.000tn 

 Δεν περιλαμβάνεται το εργοστάσιο Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

 Δεν περιλαμβάνεται η μονάδα παραγωγής θειικού οξέος 

 Εφαρμογή λιθογόμωσης πάστας στο μεταλλείο Ολυμπιάδας (απορρόφηση του συνόλου 

των τελμάτων)  

 Όπου απαιτείται, εφαρμογή λιθογόμωσης με χρήση αδρανών υλικών (στείρα εξόρυξης) 

με προσθήκη τσιμέντου  

 Αναβάθμιση των συστημάτων επεξεργασίας των αντλούμενων υδάτων από τα υπόγεια 

μεταλλεία και εν γένει των ομβρίων υδάτων από τις περιοχές κατάληψης του έργου 

 Επεξεργασία των δυνητικά ρυπασμένων υδάτων στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Σκουριών και διάθεση τους σε γεωτρήσεις επανεισπίεσης, σε περιόδους που αναμένεται 

υπέρβαση του δυναμικού αποθήκευσης υδάτων του έργου 

 Βελτιστοποίηση της χωροθέτησης ορισμένων από τα τμήματα του έργου στο πλαίσιο του 

οριστικού σχεδιασμού του. 

 

Επιπλέον των μέτρων και των στοιχείων του σχεδιασμού του επενδυτικού σχεδίου, για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων από την κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του υπό 

μελέτη έργου, προτείνονται μέτρα που θα πρέπει να τηρεί ο Φορέας του Έργου.  

 

Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά κάποια βασικά μέτρα, που αφορούν α) τη φάση κατασκευής 

του έργου καθώς και τις καταλήψεις που δημιουργεί το έργο επί του περιβάλλοντος, β) τη φάση 

λειτουργίας δίνοντας έμφαση σε κατηγορίες εκπομπών του έργου, όπως θορύβου και 

ατμοσφαιρικών εκπομπών, γ) τις εργασίες αποκατάστασης, και τα οποία συσχετίζονται με τους 

υφιστάμενους Π.Ο. των εν λόγω Αποφάσεων. 

 Θα πρέπει να γίνει ακριβής οριοθέτηση των έργων κατά την φάση κατασκευής τους και 

αποφυγή οιασδήποτε ενέργειας άσκοπης κατάληψης εκτάσεων εκτός των 

προδιαγεγραμμένων ορίων του Έργου. Η ακριβής χωροθέτηση να κατατεθεί στην 

αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη των νέων εργασιών κάθε 

υποέργου (Π.Ο. δ1.6, δ2.135, δ2.143) 

 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής να διατεθούν με ασφάλεια στους ενδεικνυόμενους 

από τη ΜΠΕ χώρους διάθεσης ή εναλλακτικά σε αποθεσιοθαλάμους, οι οποίοι θα 

εγκριθούν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου, απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής 

και περίσσειας υλικών εκσκαφής στη θάλασσα ή σε επιφανειακούς αποδέκτες (κοίτες 
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ρεμάτων, κλπ) της περιοχής, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και σε 

προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή περιοχές που απέχουν απόσταση 

μικρότερη των 500m από ποτάμια, λίμνες, ρέματα κλπ. (Π.Ο. δ1.8, δ3.36) 

 Να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου αναφορικά με τη 

διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση και τις εκροές των υγρών αποβλήτων. Βασικές 

αρχές λειτουργίας των παραπάνω είναι η απόληψη όσο το δυνατόν λιγότερου καθαρού 

νερού, η μικρότερη δυνατή επίδραση στα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών 

λεκανών, η αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών και η ελαχιστοποίηση των εκροών των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης 

επαναχρησιμοποίησης / ανακυκλοφορίας των νερών εντός των λειτουργιών της εκάστοτε 

μεταλλευτικής εγκατάστασης και βέλτιστης διαχείρισης των νερών μεταλλείων, των 

όμβριων υδάτων κ.ο.κ. (Π.Ο. δ2.16, δ2.77, δ2.78 δ2.91, δ2.94, δ2.96, δ2.97, δ2.112, 

δ2.121, δ2.126, δ2.127, δ2.128, δ2.138, δ2.139, δ2.153, δ2.154, δ2.155, δ2.191, δ2.192, 

δ2.195, δ2.197, δ2.224, δ2.226, δ2.228, δ2.229, δ2.230, δ2.291, δ2.292, δ2.293, δ2.294, 

δ2.295, δ2.296, δ2.298, δ2.304, δ2.306, δ2.317, δ2.320) 

 Για την ελαχιστοποίηση της εκπομπής αέριων ρύπων να λαμβάνονται τα εξής γενικά 

μέτρα, μετά από κατάρτιση σχετικού προγράμματος και τήρηση αρχείου εφαρμογής του, 

στο πλαίσιο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, το οποίο θα είναι 

διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Στρατώνι (Π.Ο. δ1.16):  

i. Οργάνωση των δρομολογίων για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης έτσι ώστε 

να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που 

προέρχονται από τις κινήσεις οχημάτων.  

ii. Καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των κινητήρων, συμπεριλαμβανομένης και της 

χρήσης καλής ποιότητας καυσίμου (με μειωμένη περιεκτικότητα σε θείο).  

iii. Για την ελαχιστοποίηση της εκπομπής καυσαερίων να γίνεται προγραμματισμένη 

περιοδική συντήρηση του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού μετά τη συμπλήρωση του 

προβλεπόμενου αριθμού ωρών λειτουργίας και έλεγχος της ποιότητας των 

καυσαερίων (Π.Ο. δ2.103, δ2.190). 

 Τα επίπεδα θορύβου να μην υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στα όρια της κείμενης 

νομοθεσίας και ειδικότερα τα εξής (Π.Ο. δ4.45): 

i. Όρια εργοταξίων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 65 dBA (Leq (1h) σε περιοχές που είναι επικρατέστερο το βιομηχανικό στοιχείο  

 55 dBA (Leq (1h) σε περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό 

στοιχείο 

ii. Ζώνες εκατέρωθεν του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται από το έργο 

 Για τον δείκτη Lden (24−ωρος): τα 70 dB 

 Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB 

 Να γίνεται τακτική (μηνιαία) παρακολούθηση και συντήρηση των προβλεπόμενων έργων 

του σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδάτων (όμβρια ύδατα, νερά μεταλλείων, εκτροπή 

καθαρών νερών κ.ά.). (Π.Ο. δ1.17, δ2.196, δ2.198) 

 Κατά το κλείσιμο των υπόγειων μεταλλείων να γίνει απομάκρυνση του μεταλλευτικού 

(κινητός εξοπλισμός εκμετάλλευσης, ανεμιστήρες, κλπ.) και μηχανολογικού (δίκτυα 

βιομηχανικού νερού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.) εξοπλισμού από τα έργα 

προσπέλασης: Τα στοιχεία εξοπλισμού που θα είναι εμπορεύσιμα να απορρυπανθούν και 

να φυλαχθούν σε προκαθορισμένες περιοχές αποθήκευσης. Σε περίπτωση που δεν 

αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (π.χ. για τα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για 

έκθεση σε μεταλλευτικό πάρκο κλπ) να διατεθούν προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. (Π.Ο. δ3.17, δ3.31, δ3.48) 
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 Μετά το κλείσιμο ο κύριος του έργου να ελέγχει τη φυσική και χημική σταθερότητα των 

εγκαταστάσεων και να περιορίζει στο ελάχιστο τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, και ιδίως στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, διασφαλίζοντας ότι: i. όλες 

οι σχετικές με τις εγκαταστάσεις κατασκευές παρακολουθούνται και συντηρούνται με 

εξοπλισμό ελέγχου και μετρήσεων πάντοτε έτοιμο προς χρήση, ii. όπου υπάρχουν, οι 

οχετοί υπερχείλισης και οι υπερχειλιστές διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι εμποδίων, 

iii. διατηρείται σε λειτουργία το υπάρχον δίκτυο συλλογής και ανακύκλωσης των 

στραγγισμάτων, μέχρις ότου κατέλθει σημαντικά η φρεατική επιφάνεια των 

στραγγισμάτων και η ποιότητά τους είναι πλήρως αποδεκτή για διάθεση σε φυσικό 

αποδέκτη. (Π.Ο. δ3.41, δ3.57) 

 Να εφαρμόζεται το πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρακολούθησης των μεταβλητών της 

παραγωγής και του περιβάλλοντος για τον αποτελεσματικό έλεγχο των μεταβολών στα 

περιβαλλοντικά μέσα ως συνέπεια όλων των φάσεων του έργου, της ακρίβειας των 

επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στην παρούσα ΜΠΕ, του βαθμού αποτελεσματικότητας 

των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και για την άμεση και επιστημονικά τεκμηριωμένη 

πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών και των πολιτών και των τοπικών φορέων για 

την κατάσταση του περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις του έργου. (Π.Ο. δ4.2) 

 Αναφορικά με την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας να γίνεται έρευνα για την 

διαπίστωση της εμφάνισης όσων ειδών χλωρίδας και πανίδας τελούν υπό καθεστώς 

προστασίας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ανά τριετία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 

παρακολούθηση του βαθμού όχλησης που τυχόν θα προκληθεί στα είδη. Η 

παρακολούθηση αυτή να συνεχιστεί και η τελευταία καταγραφή να γίνει πέντε (5) έτη 

μετά το πέρας των τελευταίων αποκαταστάσεων. (Π.Ο. δ4.47) 

 

Κατόπιν, και σε συνάρτηση με τις σημαντικές επιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί, προτείνονται 

ειδικά μέτρα τα οποία αφορούν το σύνολο των έργων, ήτοι τη Χωρική Ενότητα των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, αλλά και ενδεχομένως ορισμένες μόνο μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις.  

 

Ενδεικτικά, για τη Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής έργων προτείνονται τα ακόλουθα 

μέτρα: 

 Πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης που προβλέπεται 

στη ΜΠΕ του έργου, όπως θα προκύψει μετά από τυχόν τροποποιήσεις του (Π.Ο. δ3) 

 Διαμόρφωση των πρανών των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων σε βαθμίδες για 

τη σταδιακή δημιουργία τελικών επιφανειών προς αποκατάσταση. (Π.Ο. δ2.131, δ2.300) 

 Να παρακολουθείται η ευστάθεια και ο βαθμός διάβρωσης των πρανών σε περιοχές που 

θα αποψιλωθούν ή θα αποκατασταθούν αλλά και σε πρανή στα ανάντη και κατάντη 

επεμβάσεων (εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων, έργα οδοποιίας κλπ), ώστε να είναι 

δυνατή η εκτίμηση της αναγκαιότητας πρόσθετων μέτρων προστασίας ειδών πανίδας και 

ενδιαιτημάτων. Η παρακολούθηση να γίνεται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος στο μέσον 

της υγρής περιόδου (Ιανουάριος). Οι θέσεις και η μέθοδος παρακολούθησης να είναι 

αυτές που έχουν οριστεί στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. 

(Π.Ο. δ4.41) 

 Λόγω της συχνής μετακίνησης των βαρέων τροχοφόρων για την μεταφορά των 

προϊόντων, προτείνεται ειδική σήμανση οδικής κυκλοφορίας «Πινακίδα κινδύνου Κ19» 

για την διέλευση άγριων ζώων. Η σήμανση να προειδοποιεί τους οδηγούς για χαμηλές 

ταχύτητες ώστε να μειωθεί όσο δυνατόν γίνεται η θνησιμότητα άγριων ζώων λόγω της 

συχνής κυκλοφορίας.  
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 Ο κύριος του έργου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα παρακολουθεί σε ετήσια 

βάση την κατάσταση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου που χρησιμοποιεί για 

τις μετακινήσεις υλικών και προϊόντων του έργου, και στις περιπτώσεις που προκύπτουν 

βλάβες που σχετίζονται με τη χρήση βαρέων οχημάτων, θα συνδράμει τις αρμόδιες 

υπηρεσίες στην αποκατάσταση των βλαβών. Η υφιστάμενη κατάσταση του οδικού 

δικτύου που χρησιμοποιείται, όπως αποτυπώνεται στη μελέτη κυκλοφοριακών 

επιπτώσεων που συνοδεύει τη ΜΠΕ, θα ληφθεί υπόψη προκειμένου να γίνουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες βελτίωσης της βατότητας των έργων εντός ενός έτους από 

έγκριση της ΜΠΕ. 

 Για το σύνολο των προτεινόμενων αναβαθμίσεων ή προσθηκών Μονάδων Κατεργασίας 

νερών, να κατατεθεί ΤΕΠΕΜ που θα εγκριθεί από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με 

γνωμοδότηση της Δ/σης. Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία θα εξειδικεύεται ο σχεδιασμός τους. 

(Π.Ο. δ2.76) 

 

Για τις επιμέρους χωρικές ενότητες παρουσιάζονται ενδεικτικά τα μέτρα για τις επιπτώσεις 

εκείνες που η αξιολόγηση έχει εκτιμηθεί μεσαίας και υψηλής σημαντικότητας.  

 

Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 Οι όποιες χωματουργικές εργασίες απαιτηθούν για την κατασκευή των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων / αναβαθμίσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, θα γίνονται με 

διαμόρφωση και προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, με κατάλληλες κλίσεις 

και διαμορφώσεις των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων, ώστε να είναι 

δυνατή η φυτική τους αποκατάσταση, με αυτόχθονα είδη. 

 Για την αποφυγή της διατάραξης των εδαφών των περιοχών γύρω από το έργο με εν 

δυνάμει ρυπασμένες σκόνες από τη μεταλλευτική δραστηριότητα ή σκόνες από τις 

αποθέσεις αφυγρασμένων τελμάτων στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ή σκόνες από τις αποκαταστάσεις 

των παλαιών αποθέσεων, να γίνεται συστηματική διαβροχή των επιφανειών από τις 

οποίες μπορεί να προκύψει επαναιώρηση σκόνης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια δυσμενών 

μετεωρολογικών συνθηκών. 

 Αναφορικά με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, η παραμένουσα λεπτομερής 

σκόνη, που δεν δύναται να συγκρατηθεί στους κυκλώνες να οδηγείται στην εγκατάσταση 

σακκόφιλτρων. Η σκόνη, που τυχόν θα διαφεύγει μέσω των σακκόφιλτρων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα με βάση ισοκινητικές δειγματοληψίες που θα διεξάγονται στην έξοδο 

της καμινάδας να μην υπερβαίνει το όριο των 30 mg/Nm3. (Π.Ο. δ2.213) 

 Να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα εκτροπής και διαχείρισης των 

επιφανειακών νερών στον Γιάνναβο, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η τελική 

αποκατάσταση με δεντροφύτευση. (Π.Ο. δ3.56) 

 

Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

 Οι περιοχές των παλαιών χώρων απόθεσης αποβλήτων που σύμφωνα με το σχεδιασμό 

του έργου θα αποκατασταθούν κατά προτεραιότητα, να διαμορφωθούν με κατάλληλες 

κλίσεις και να φυτεύουν με ενδημικά φυτά προκειμένου να ενταχθούν στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό στα χαρακτηριστικά της περιοχής. Σε περίπτωση που το σχέδιο μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων προβλέπει συγκεκριμένη χρήση για τις περιοχές αυτές, 

ακολουθούνται οι σχετικές κατευθύνσεις αυτού, έχοντας υπόψη την κατά το δυνατόν 

αρμονική προσαρμογή στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
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 Προσεκτική διαχείριση και έλεγχος της δίαιτας και της ποιότητας των νερών του 

Μαυρόλακκα και του Μπασδέκη και των παραποτάμων τους, ώστε να μη διαταραχθεί το 

ποτάμιο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής. 

 Σε όλες τις πλατείες προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος, τελμάτων, στείρων 

υλικών και λοιπών υλικών τόσο στην περιοχή του μεταλλείου όσο και του εργοστασίου 

εμπλουτισμού να υπάρχουν εγκατεστημένα μόνιμα συστήματα διαβροχής. 

 Να παρακολουθούνται τυχόν φαινόμενα υφαλμύρινσης στον προσχωματικό υδροφόρο 

ορίζονται της Ολυμπιάδας, μέσω των καταγραφών του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.  

 

Χωρική ενότητα Σκουριών 

 Στην τελική επιφάνεια της ανοικτής εκσκαφής που θα διαμορφωθεί μετά την 

επαναπλήρωση να γίνει διάστρωση και πλήρης κάλυψη με τα στείρα εδαφικά υλικά και 

τη φυτική γη, ώστε η τελικά διαμορφούμενη επιφάνεια (μετά και την φάση 

αποκατάστασης) να έχει ίδια εδαφική και υπεδαφική δομή με την υφιστάμενη 

(Π.Ο. δ2.144). 

 Προσεκτική διαχείριση και έλεγχος της δίαιτας και της ποιότητας των νερών του 

Ασπρόλακκα και των παραποτάμων του, ώστε να μη διαταραχθεί το οικοσύστημα της 

ευρύτερης περιοχής των Σκουριών.  

 Έλεγχος και μείωση της σκόνης μέσω διαβροχής ή/και χρήσης υδρονεφελωτών 

εμβέλειας στην περιοχή της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., του χώρου απόθεσης Αδρανών Υλικών 

Εξόρυξης και του σωρού μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας. 

 Η οριστική θέση των γεωτρήσεων επανεισπίεσης καθαρών και επεξεργασμένων εν 

δυνάμει ρυπασμένων υδάτων να καθοριστεί με την εκπόνηση μελέτης η οποία θα 

υποβληθεί για έγκριση στην Γενική Δ/νση Υδάτων του ΥΠΕΝ κατόπιν γνωμοδότησης 

του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος.  
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2.5. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Το Έργο σε εθνική και διεθνή κλίμακα αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα, καθώς 

επαναπροσδιορίζει για την περιοχή εν όλω ή εν μέρει τα οικονομικά χαρακτηριστικά και το 

αναπτυξιακό πρότυπο μέσω πλήρους αξιοποίησης των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων, με 

παράλληλη έρευνα για την επέκταση των γνωστών κοιτασμάτων και τον προσδιορισμό νέων. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και προς 

αμοιβαίο όφελος της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τέσσερις κύριοι πυλώνες όπου 

στοχεύει και δεσμεύεται η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. με το νέο Επενδυτικό 

Σχέδιο είναι οι ακόλουθοι: 

1. Απασχόληση. Με βάση το νέο Επενδυτικό Σχέδιο σκιαγραφούνται περισσότερες άμεσες 

θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων και δημιουργείται μεγαλύτερος 

αριθμός έμμεσων θέσεων εργασίας στην περιοχή σε σχέση με το αρχικό επενδυτικό 

σχέδιο, στα πλαίσια της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Πιο 

συγκεκριμένα αναμένονται κατ’ εκτίμηση 1.500 επιπλέον θέσεις άμεσης απασχόλησης, 

αγγίζοντας συνολικά τις 3.070 θέσεις εργασίας, ενώ αναμένονται επιπλέον 720-970 

θέσεις εργασίας στις κατασκευαστικές εργασίες για το σύνολο των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. 

2. Οικονομικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές 

δαπάνες της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα 

ανέλθουν περίπου σε 1,9 δις δολάρια ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων, 

καθιστώντας το έργο επωφελές για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική και την τοπική 

οικονομία. Επιπρόσθετα, εκτιμάται πως το Ελληνικό Κράτος θα λάβει πάνω από 2,3 

δισεκατομμύρια δολάρια, υπό μορφές είσπραξης φόρων, δικαιωμάτων και μέσω 

προγραμμάτων κοινωνικής ανταπόδοσης, ωφελώντας την τοπική αλλά και την εθνική 

οικονομία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δέσμευση της εταιρείας να καταβάλλει 

επιπρόσθετα δικαιώματα 10% για όλη την ποσότητα των μετάλλων που παράγονται από 

τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Το παραπάνω αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα του 

Ελληνικού Κράτους κατά 225 εκατομμύρια δολάρια.  

3. Επενδύσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. παραμένει δεσμευμένη για ένα πρόγραμμα ΕΚΕ ύψους 80 εκ. 

δολαρίων, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινότητες. Μάλιστα, 

μέχρι σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 22 εκ. 

δολάρια σε έργα ΕΚΕ. Αναμένεται μέχρι και το πέρας της εκμετάλλευσης το συνολικό 

ποσό που θα διατεθεί για τους παραπάνω στόχους να προσεγγίσει τα 80 εκατομμύρια 

δολάρια. Μάλιστα, από αυτό το ποσό, τα 51,4 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να 

διατεθούν για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και τις υποδομές, ενώ άλλα 6,4 

εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την ενδυνάμωση των ανθρώπων, μέσω θέσεων 

εργασίας, εκπαίδευσης και διεύρυνσης των δυνατοτήτων για τους νέους. 

4. Προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. αποτελεί 

ευσυνείδητο θεματοφύλακα του περιβάλλοντος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και 

εφαρμόζει βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΔΤ) με στόχο την περαιτέρω μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου. Μάλιστα, η Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχει ήδη επενδύσει 120 εκ. δολάρια για τον καθαρισμό 

περισσότερων των 3 εκ. τόνων αποβλήτων από προγενέστερες μεταλλευτικές 

δραστηριότητες, σε πλήρη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 
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201745/26-07-2011. Το παραπάνω αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. Συμπληρωματικά, η Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. εφαρμόζει σε όλα τα μεταλλεία της την τεχνολογία αφύγρανσης των 

τελμάτων με στόχο την ξηρή απόθεση αυτών, ώστε να μειωθεί ο όγκος του χώρου 

απόθεσης. Επίσης, σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού για την προστασία του 

περιβάλλοντος είναι η χρήση μίας ενιαίας εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών 

αποβλήτων και το αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτων. Το τελευταίο 

επιτυγχάνεται μέσω της αφύγρανσης των τελμάτων και την πλήρη ανακύκλωση των 

νερών των μεταλλείων. Τέλος, άξιο αναφοράς ακόμα αποτελεί το εκτενές πρόγραμμα 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος που υλοποιείται από την Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, τα οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αναμένονται 

να είναι σημαντικά. Ιδίως για την τοπική κοινωνία, αναμένεται αύξηση των εισοδημάτων με 

κατ’ αλληλουχία αύξηση των εσόδων άλλων δραστηριοτήτων, όπως το εμπόριο και ο 

τουρισμός. Ακόμα, με την απόδοση στο Ελληνικό Κράτος, σημαντικών κεφαλαίων, 

αναμένονται οφέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τη χρηματοδότηση νέων έργων 

υποδομών και κοινής ωφέλειας. Αναλυτικότερα, η Εταιρεία προβλέπει ότι εντός της επόμενης 

25ετίας θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο φόρους της τάξης του 1 δις δολαρίων περίπου. 

Το ποσό αυτό αποτελεί σημαντική ροή φόρων που βασίζεται σε κομβικής σημασίας 

περιουσιακά στοιχεία με μακρά διάρκεια ζωής και προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης. 

 

Η εξαγωγή συμπυκνωμάτων μεταλλευμάτων θα παράγει, με τη σειρά της, σημαντικά 

δικαιώματα εκμετάλλευσης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει όχι μόνον 

σε προσαυξημένο κατά 10% μεταλλευτικό τέλος, αλλά και ότι τα μελλοντικά έσοδα από 

δικαιώματα εκμετάλλευσης θα υπολογιστούν με βάση την αξία του περιεχόμενου μετάλλου 

στο συμπύκνωμα και όχι με βάση το πληρωτέο μέταλλο, όπως ισχύει επί του παρόντος στη 

σχετική νομοθεσία. Αυτή η αύξηση στα έσοδα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης θα ωφελήσει 

άμεσα το Δημόσιο καθώς και τους πολίτες και τις κοινότητες της Χαλκιδικής επί πολλά έτη. Η 

εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται επίσης να δημιουργήσει σημαντικές εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης από τους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 

την ίδια. 
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2.6. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 

Η εξέταση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων του Έργου συνίσταται στην εξέταση των 

βασικών χαρακτηριστικών της μηδενικής λύσης (παύση εργασιών της εταιρείας στην περιοχή) 

σε σχέση με τη λύση της υλοποίησης του νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

2.6.1. Μηδενική Λύση 

Η μηδενική λύση αφορά στην παύση λειτουργίας του υφιστάμενου έργου όπως λειτουργεί 

σήμερα (2021) από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην περιοχή του 

συμπλέγματος των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Σημειώνεται πως για το 

σενάριο της μηδενικής λύσης και σε ότι αφορά τα θέματα της αποκατάστασης, θα εφαρμοστούν 

οι εν ισχύ Περιβαλλοντικοί Όροι2 που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται ήδη για το Έργο στις 

περιοχές που η Εταιρεία έχει υποχρέωση και στο βαθμό που η αποκατάσταση έχει εφαρμογή. 

Για τις περιοχές για τις οποίες δεν έχουν, στο διάστημα λειτουργίας του Έργου, 

πραγματοποιηθεί προτεινόμενα Έργα και επεμβάσεις από την προηγούμενη εγκεκριμένη 

ΜΠΕ3 του Έργου και δεν χρήζουν αποκατάστασης, δεν θα αποκατασταθούν. 

 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, σε περίπτωση 

επιλογής της μηδενικής λύσης (κλείσιμο και αποκατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων 

εκτός των κύριων έργων προσπέλασης και ανάπτυξης του κοιτάσματος λόγω των 

υπολειπόμενων βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων) αναμένεται η εμφάνιση 

σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι: 

 Για την απρόσκοπτη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και την βιώσιμη 

ανάκτηση του ορυκτού πόρου της περιοχής θα πρέπει να η συνεχής άντληση των υδάτων 

από τα μεταλλεία. Επομένως με την επιλογή της μηδενικής λύσης τα νερά μεταλλείων τα 

οποία σήμερα διατίθενται μετά από κατάλληλη κατεργασία με μέριμνα της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα συνεχίσουν να διατίθενται εις το διηνεκές, υπό αβέβαιο 

διοικητικό καθεστώς.  

 Η μονάδα κατεργασίας νερών θα παράγει ποσότητες ιλύος οι οποίες θα χρήζουν 

διάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα θα πρέπει να παραμείνει λειτουργική, με σημαντικό κόστος λειτουργίας 

και υπό αβέβαιο διοικητικό καθεστώς.  

 

                                                 
2 Για το υπό μελέτη έργο έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ η Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 201745/26.07.2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων για τα έργα (α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και (β) «Απομάκρυνση, 

Καθαρισμός & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής, από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0),. Επίσης, με την 

Απόφαση, αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/5407 της 29/04/2021, έχει τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ των έργων: (α) «Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και (β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός & Αποκατάσταση Χώρων 

Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας», ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης στο Υποέργο Σκουριών (ΑΔΑ: 

ΡΩ7Ζ4653Π8-9ΕΝ).  

 
3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ–ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ENVECO Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 2010 
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Επιπλέον, με την παύση των εργασιών θα περικοπούν σταδιακά 550 υφιστάμενες άμεσες θέσεις 

εργασίας και περίπου 280 έμμεσες, ενώ θα χαθεί η ευκαιρία για τουλάχιστον 300 νέες άμεσες 

θέσεις εργασίας καθώς και πληθώρα νέων έμμεσων θέσεων εργασίας. 

Όσον αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών, σε περίπτωση επιλογής της 

μηδενικής λύσης (ότι έχει κατασκευαστεί θα απομακρυνθεί / αποκατασταθεί, με εξαίρεση τα 

έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου λόγω των 

βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων) δεν θα υλοποιηθεί /συνεχίσει να υλοποιείται η 

προτεινόμενη επέμβαση για την κατασκευή των ως άνω περιγραφόμενων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα χαθεί η ευκαιρία για 1378 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, 

καθώς και πληθώρα νέων έμμεσων θέσεων εργασίας. 

Όσον αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, σε περίπτωση 

επιλογής της μηδενικής λύσης (κλείσιμο και αποκατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων 

εκτός των κύριων έργων προσπέλασης και ανάπτυξης του κοιτάσματος λόγω των δυνητικών 

μεταλλευτικών αποθεμάτων) αναμένεται η εμφάνιση σημαντικών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Για την απρόσκοπτη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και την βιώσιμη 

ανάκτηση του ορυκτού πόρου της περιοχής θα πρέπει να η συνεχής άντληση των υδάτων 

από τα μεταλλεία. Επομένως με την επιλογή της μηδενικής λύσης τα νερά μεταλλείων τα 

οποία σήμερα διατίθενται μετά από κατάλληλη κατεργασία με μέριμνα της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα συνεχίσουν να διατίθενται εις το διηνεκές, υπό αβέβαιο 

διοικητικό καθεστώς.  

 Οι μονάδες κατεργασίας νερών θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία για να μην 

ρυπαίνονται οι φυσικοί αποδέκτες, με σημαντικό λειτουργικό κόστος, υπό αβέβαιο 

διοικητικό καθεστώς. Ως εκ τούτου αναμένονται αντικειμενικές δυσκολίες στην ομαλή 

και αποδοτική λειτουργία των εν λόγω μονάδων η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. 

 Οι μονάδες κατεργασίας νερών θα παράγουν σημαντικές ποσότητες ιλύος οι οποίες θα 

χρήζουν διάθεσης. Σήμερα, η ιλύς διατίθεται στην Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα 

πρέπει να παραμείνει λειτουργική, με σημαντικό κόστος λειτουργίας και υπό αβέβαιο 

διοικητικό καθεστώς.  

 

Επιπλέον, με την παύση των εργασιών θα περικοπούν σταδιακά 450 υφιστάμενες άμεσες θέσεις 

εργασίας και περίπου 260 έμμεσες, ενώ θα χαθεί η ευκαιρία για πληθώρα νέων έμμεσων 

θέσεων εργασίας. 

2.6.2. Υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε. 

Όπως έχει προαναφερθεί, το Μάρτιο του 2021 κυρώθηκε η νέα επενδυτική συμφωνία της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., με το Νόμο 4785/2021 - ΦΕΚ 42/Α/23-3-2021 

«Κύρωση επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της μονοπρόσωπης 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» και συναφείς 

διατάξεις». 
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Τα γενικά στοιχεία των προτεινόμενων έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας 

επενδυτικής συμφωνίας αναφέρθηκαν ανωτέρω.  

 

Η βασική διαφορά του νέου επενδυτικού έργου σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο 

είναι ότι βάση της νέας επενδυτικής συμφωνίας η οποία κυρώθηκε από την Ολομέλεια της 

Βουλής των Ελλήνων, με τον Νόμο 4785/2021 - ΦΕΚ 42/Α/23-3-2021, το έργο της κατασκευής 

της εγκεκριμένης περιβαλλοντικά Μεταλλουργικής Μονάδας στην περιοχή του Μ. Λάκκου θα 

επανεξεταστεί. Κατόπιν τούτου, η κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας Μεταλλουργίας 

δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ. 

 

Σε ότι αφορά το υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, προβλέπεται αναβάθμιση τόσο του 

υπόγειου μεταλλείου όσο και του εργοστασίου εμπλουτισμού ώστε η ετήσια παραγωγή να 

ανέλθει στους 650.000 t. Επιπλέον, υιοθετείται η περιβαλλοντικά βέλτιστη τεχνική και 

εφαρμογή του τύπου λιθογόμωσης πάστας έναντι του τύπου της υδραυλικής λιθογόμωσης που 

περιγράφονταν στο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο. Ταυτόχρονα η Μονάδα 

Εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, διατηρείται και αναβαθμίζεται προκειμένου να κατεργάζεται 

μετάλλευμα σε παραγωγή 650.000 t και λειτουργεί μέχρι το τέλος του έργου (μία φάση 

λειτουργίας), ενώ λόγω της επανεξέτασης της κατασκευής της μεταλλουργικής μονάδας δεν 

περιλαμβάνεται στην παρούσα η κατασκευή του αδειοδοτημένου νέου εργοστασίου 

εμπλουτισμού στην περιοχή Μ. Λάκκου που προβλέπονταν για την Β' φάση λειτουργίας με 

ετήσια τροφοδοσία 800.000 t από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Τέλος, δεν περιλαμβάνεται 

στην παρούσα η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη Υπόγεια Συνδετήρια στοά Μαντέμ Λάκκου – 

Ολυμπιάδας, λόγω της επανεξέτασης της κατασκευής της μεταλλουργικής μονάδας. 

 

Σε ότι αφορά τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μεταλλείο Μαύρων Πετρών και του 

εργοστασίου Εμπλουτισμού στο Στρατώνι, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο. Σε ότι αφορά την νέα λιμενική εγκατάσταση 

στο Στρατώνι αυτή, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα αλλά προτείνεται ο εκσυγχρονισμός 

και η αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης φόρτωσης των πλοίων στο Στρατώνι, λόγω 

της επανεξέτασης της κατασκευής της μεταλλουργικής μονάδας. Οι χώροι αποθήκευσης και 

φόρτωσης αναμορφώνονται πλήρως ώστε να είναι τελείως κλειστοί από όλες τις πλευρές με 

συστήματα αρνητικής πίεσης για τη συλλογή σκόνης ενώ εγκαθίσταται νέα στεγασμένη 

αποθήκη συμπυκνωμάτων στην περιοχή του μεταλλείου Μ. Πετρών. 

 

Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) δεν 

τροποποιείται, οι ποσότητες όμως των αποβλήτων που θα φιλοξενούνταν μειώνονται λόγω 

αφενός της εφαρμογής λιθογόμωσης πάστας και αφετέρου της επανεξέτασης της κατασκευής 

της μεταλλουργικής μονάδας στο Μαντέμ Λάκκο. 

 

Σε ότι αφορά τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών, με την προτεινόμενη ΜΠΕ δεν 

επέρχονται ουσιώδης τροποποιήσεις του πρόσφατα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου. Οι 

επί μέρους τροποποιήσεις συνοψίζονται ακολούθως: 

 Μικρο-τροποποιήσεις στις ποσότητες αξιοποίησης και διαχείρισης των αδρανών 

αποβλήτων με επέκταση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης στείρων  

 Αναδιάταξη/ Επέκταση των βοηθητικών εγκαταστάσεων για λειτουργικούς και 

κατασκευαστικούς λόγους. 

 Νέα χάραξη νοτίου τάφρου ομβρίων και υπερχειλιστή στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου,  
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 Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των νερών σε μόνιμη βάση. Βελτίωση της απόδοσης 

συλλογής των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων μέσω της ανάπτυξη δύο διακριτών 

συστημάτων συλλογής και άντλησης υδάτων εκ των οποίων το πρώτο θα αντλεί εν τα 

δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα (νερά επαφής) και το δεύτερο θα αντλεί τα καθαρά νερά.  

 Μονάδα κατεργασίας υδάτων με επιπλέον επανεισπίεση επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων, το οποίο αποτελεί μέτρο πρόληψης για την ελαχιστοποίηση 

πιθανότητας διαφυγής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων ακόμα και σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. 

 Βελτιστοποίηση της όδευσης και του σχεδιασμού του δρόμου μεταφοράς προϊόντων 

Σκουριές – Στρατώνι προς όφελος της ασφάλειας του έργου και του περιβάλλοντος σε 

συνδυασμό με αναδιαμόρφωση υφιστάμενου κόμβου με συμβαλλόμενη δημόσια οδό. 

2.6.3. Αξιολόγηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων 

Η αξιολόγηση μεταξύ της μηδενικής λύσης και της λύσης συνολικής υλοποίησης του νέου 

επενδυτικού σχεδίου έγινε για τα κύρια περιβαλλοντικά μέσα και παρουσιάζεται στον πίνακα 

ου ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση αφορά σε τρεις συγκριτικούς χαρακτηρισμούς οι 

οποίοι αποτελούν και κριτήρια αξιολόγησης:  

 Ευμενέστερη: Όταν η μία λύση είναι ευμενέστερη της άλλης 

 Ισοδύναμη: Όταν η μία λύση είναι ισοδύναμη της άλλης 

 Δυσμενέστερη: Όταν η μία λύση είναι δυσμενέστερη της άλλης. 

 

Περιβαλλοντική Παράμετρος Φάση υλοποίησης  

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Μηδενική 

Λύση 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Εδαφολογικά - Μορφολογικά και 

Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά  

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό - Ακουστικό 

περιβάλλον 

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα 

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον 

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον 

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Περιβαλλοντική Παράμετρος Φάση υλοποίησης  

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Μηδενική 

Λύση 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον 

Φάση 

Ανάπτυξης/Λειτουργίας 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

 

Ειδικότερα, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου υπερισχύει της μηδενικής λύσης στο 

Κοινωνικό και Οικονομικό Περιβάλλον, δεδομένου ότι από την υλοποίηση του προκύπτουν 

σημαντικά θετικές επιπτώσεις του Έργου στο Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. 

Σημειώνεται ότι με βάση σχετική ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο της ΜΠΕ, οι δραστηριότητες 

της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην Χαλκιδική έχουν ισχυρότατες 

πολλαπλασιαστικές οικονομικές επιδράσεις, τόσο τοπικά στην Χαλκιδική (μέχρι και €620 

εκατ./έτος), όσο και στο σύνολο της χώρας (μέχρι και €720 εκατ./έτος). 

 

Σε ότι αφορά το Ιστορικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον και κατά τη φάση κατασκευής αλλά και 

κατά την φάση αποκατάστασης σε όλους του περιβαλλοντικούς τομείς που εξετάστηκαν και οι 

δύο εναλλακτικές λύσεις χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμες. 

 

Η μηδενική λύση είναι οριακά ευμενέστερη της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου στα 

Εδαφολογικά, Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά και στους Υδατικούς Πόρους 

και στο Ατμοσφαιρικό – Ακουστικό Περιβάλλον και στα Οικοσυστήματα δεδομένου ότι δεν 

αναμένονται οχλήσεις στα περιβαλλοντικά μέσα που αναφέρθηκαν, αλλά όχι σε βαθμό τέτοιο 

που να υπερισχύει των πολλαπλών οφελών που προκύπτουν από τις θετικές επιπτώσεις στο 

κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

 

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η φάση αποκατάστασης, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί 

στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, κατανέμεται στο χρόνο στην περίπτωση της 

προτεινόμενης λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου και μάλιστα λόγω της υιοθέτησης της 

παράλληλης αποκατάστασης ξεκινάει με την έναρξη της επένδυσης και ολοκληρώνεται με την 

παύση λειτουργίας της επένδυσης, έχοντας αποκομίσει παράλληλα τα οφέλη που προσφέρει το 

Έργο στο Κοινωνικό – Οικονομικό περιβάλλον της περιοχής αλλά και της χώρας. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και εναλλακτικές λύσεις για τις επιμέρους προτάσεις επιμέρους 

τροποποιήσεων που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη από την αξιολόγηση των οποίων 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Σε ότι αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου είναι ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης στο 34% των δεικτών 

αξιολόγησης και ισοδύναμη στους υπόλοιπους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία 

των επιμέρους περιπτώσεων που εξετάστηκαν, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν 

είναι δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 

 Σε ότι αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου είναι ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης στο 14% των δεικτών 

αξιολόγησης και ισοδύναμη στους υπόλοιπους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία 

των επιμέρους περιπτώσεων που εξετάστηκαν, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν 

είναι δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 
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 Σε ότι αφορά το Εργοτάξιο Μαύρων Πετρών η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου 

είναι ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης στο 26% των δεικτών αξιολόγησης και 

ισοδύναμη στους υπόλοιπους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία των επιμέρους 

περιπτώσεων που εξετάστηκαν, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν είναι 

δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 

 Σε ότι αφορά το Εργοτάξιο Στρατωνίου η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι 

ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης στο 45% των δεικτών αξιολόγησης και 

ισοδύναμη στους υπόλοιπους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία των επιμέρους 

περιπτώσεων που εξετάστηκαν, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν είναι 

δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 

 Σε ότι αφορά το Έργα Οδοποιίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι ευμενέστερη της 

αδειοδοτημένης λύσης στο 43% των δεικτών αξιολόγησης και ισοδύναμη στους 

υπόλοιπους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία των επιμέρους περιπτώσεων που 

εξετάστηκαν, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν είναι δυσμενέστερη της 

αδειοδοτημένης. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι επιμέρους μικρο-τροποποιήσεις που προτείνονται 

στην λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι γενικώς ευμενέστερες του περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένου Έργου.  

 

Όσον αφορά στην εξέταση εναλλακτικών Λύσεων για το έργο Οδοποιίας Σκουριών – 

Στρατωνίου, οι επικρατέστερες οδικές διαδρομές που εξετάσθηκαν για την μεταφορά του 

συμπυκνώματος με φορτηγά αυτοκίνητα μέχρι τις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου είναι το 

προτεινόμενο οδικό δίκτυο και η διέλευση των φορτηγών από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, 

μέσα από τα όρια των οικισμών της περιοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

αξιολόγηση αυτών των εναλλακτικών  

 

Περιβαλλοντικές παράμετροι 

Χαρακτηρισμός επιπτώσεων Σύγκριση προτεινόμενης με 

εναλλακτικές διαδρομές 

 Διαδρομή 1 Διαδρομή 2 

Έδαφος - Μορφολογία/ 

τοπίο 

Μη 

σημαντικές 
- Υπερτερεί η προτεινόμενη 

Υδατικοί Πόροι 
Μη 

σημαντικές 
Αμελητέες Υπερτερεί η διαδρομή 2 

Ατμοσφαιρικό - Ακουστικό 

περιβάλλον 

Μη 

σημαντικές 

Πολύ 

σημαντικές - 
Υπερτερεί η προτεινόμενη 

Οικοσυστήματα 
Μετρίως 

σημαντικές 
Μηδενικές Υπερτερεί η διαδρομή 2 

Οικονομικό περιβάλλον Ουδέτερες Ουδέτερες Ισοδύναμες 

Κοινωνικό περιβάλλον 
Μη 

σημαντικές 
Σημαντικές Υπερτερεί η προτεινόμενη 
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Περιβαλλοντικές παράμετροι 

Χαρακτηρισμός επιπτώσεων Σύγκριση προτεινόμενης με 

εναλλακτικές διαδρομές 

 Διαδρομή 1 Διαδρομή 2 

Ιστορικό - Πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Μηδενικές 

Μετρίως 

σημαντικές 
Υπερτερεί η προτεινόμενη  

Αποτέλεσμα αξιολόγησης 

προτεινόμενης διαδρομής 

Υπερτερεί η προτεινόμενη 

στις 4 από τις 7 περιβαλλοντικές παραμέτρους  

 

Συνεπώς, από τα όσα αναφέρθηκαν, η προτεινόμενη διαδρομή προξενεί τις μικρότερες δυνατές 

επιπτώσεις ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, δηλαδή στους οικισμούς της 

περιοχής μελέτης. Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα της είναι η αποφυγή της επιβάρυνσης 

του κύριου οδικού δικτύου της περιοχής (παραλιακή οδός) με τον φόρτο των εργοταξιακών 

οχημάτων, αφού χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό τμήμα του κύριου οδικού δικτύου, αμέσως πριν 

την διακλάδωση με τον μεταλλευτικό δρόμο του Μαντέμ Λάκκου.  
 

Τέλος, παρόλο που οι ερευνητικές γεωτρήσεις, λόγω της φύσης τους, ήτοι περιορισμένης 

κλίμακας και χρονικής διάρκειας εκτέλεσης, δεν σχετίζονται με την πρόκληση σημαντικών 

αρνητικών επιπτώσεων, το πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξετάστηκαν 3 εναλλακτικές λύσεις 

που είναι οι εξής: 

 Μηδενική λύση : Η μη υλοποίηση της έρευνας στην συγκεκριμένη περιοχή απορρίφθηκε 

διότι: 

 1η Εναλλακτική : Εξετάστηκε η πυρηνοληπτική μέθοδος, η οποία, όταν επιτυγχάνει 

υψηλή πυρηνοληψία, δίνει άμεσο δείγμα του ανορυχθέντος πετρώματος και επιτρέπει τη 

διεξαγωγή σειράς τεκτονικών, ορυκτολογικών και άλλων γεωλογικών παρατηρήσεων 

και μελετών. 

 1η Εναλλακτική : Εξετάστηκε η διενέργεια του ερευνητικού προγράμματος με την χρήση 

της κρουστικής - περιστροφικής διάτρησης (Rotary Precussion Drilling) για την διάνοιξη 

του συνόλου των ερευνητικών γεωτρήσεων, ανεξαρτήτως περιοχής και γεωλογικού 

υποβάθρου.  

 

Από την αξιολόγηση τους προκρίθηκε η πρώτη εναλλακτική λύση, σύμφωνα με την 

τεκμηρίωση που παρουσιάζεται στον ανωτέρω Πίνακα. Επιγραμματικά συνοψίζονται τα εξής: 

 Στην περίπτωση της μηδενικής εναλλακτικής λύσης δεν δύναται να σχεδιαστεί 

αποτελεσματικά η μελλοντική εκμετάλλευση, που σχετίζεται με θετικές επιπτώσεις για 

το κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε τοπικό επίπεδο λόγω της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας, όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εμμέσως μέσω της 

φορολόγησης της μελλοντικής παραγωγικής δραστηριότητας. Εξάλλου σύμφωνα με τον 

Μεταλλευτικό Κώδικα ο έχων τα δικαιώματα μεταλλευτικού χώρου (όπως στην παρούσα 

περίπτωση) υποχρεούται να διενεργεί έρευνα εντός του χώρου του μεταλλείου.  

 Παρότι τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι βιώσιμες λύσεις για την 

υλοποίηση των έργων, η πρώτη αξιολογήθηκε ως βέλτιστη περιβαλλοντικά, αφού 

λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της εταιρείας με την χρήση της μεθόδου που 

προτείνεται στην λύση αυτή, κρίνεται πιο αποτελεσματική και επομένως η υλοποίηση 

της σχετίζεται με την μείωση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των έργων και επομένως 

με την μείωση σχετικών επιπτώσεων (παραγωγή ατμοσφαιρικών - αερίων ρύπων, 

θορύβου κλπ.).  



ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΑΚΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΛΑΚΚΑΣ

ΞΗΡΟΛΑΚΚΑΣ

ΠΕΤΡ
ΟΛΑΚΚΑ

Σ

ΜΑΥΡΟΛΑΚΚΑΣ

39.22

39.71

39.71

Μ
ΠΑ

ΣΔ
ΕΚ

Η

Y=4495500

X=477000

Y=4495500

X=477500

Y=4495500

X=478000

Y=4495500

X=478500

Y=4495500

X=479000

Y=4495500

X=479500

Y=4495500

X=480000

Y=4495500

X=480500

Y=4495500

X=481000

Y=4495000

X=477000

Y=4494500

X=477000

Y=4494000

X=477000

Y=4493500

X=477000

Y=4493000

X=477000

Y=4492500

X=477000

Y=4492000

X=477000

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΤΡΟΧΩΝ

ΧΩ
ΜΑ

ΤΙΝ
Η 
ΟΔ

ΟΣ

Βάση Ο/Σ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Ρέμα

Ρέ
μα

Ρέ
μα

Υ/Σ
Υ/Σ

ΧΩ
ΜΑ

ΤΙΝ
Η 
ΟΔ

ΟΣ

Αλεξικέραυνο
- αναμεταδότης

ΠΡΟΦΡΑΓΜΑ

& ΣΗΠΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ 

ΣΩ
ΛΗ

ΝΕ
Σ Κ

ΑΛΩ
ΔΙΩ

Ν  Φ
160

 TE
M. 

8

ΣΩ
ΛΗ

ΝΕ
Σ Κ

ΑΛΩ
ΔΙΩ

Ν  Φ
110

 TE
M. 

4

ΣΩ
ΛΗ

ΝA
 ΥΔ

ΡΕΥ
ΣΗΣ

 Φ1
10 

TEM
. 1

ΧΩΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α

ΧΩΡΟΣ Δ.Ε.Η

B

A

D

ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

& ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

3P

3P

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8 Φ160

B

B

B

B

B

DF

F

F

F

F

F

A
B

B

B

B

B

B

2P

1P

1P

1P

2P

2P

B

B

B

F

F

F

F

F

F

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ75 TEM. 1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ75 TEM. 1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ110 TEM. 1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8 Φ160

F

F

F

A

Γ

Γ

B

B

E

Δ

Δ

Α

Α

ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 ΤΕΜ. 5

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Ε=25.62m²
Ε.κτιρίου= 208.67m²ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ.

Ε=49.50m²

ΧΩΡΟΣΕΛΕΓΧΟΥΑΔΜΗΕΕ=42.96m²

ΧΩΡΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ε=5.70m²

ΧΩΡΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΑΔΜΗΕ Ε=6.00m²

ΑΠΟΘΗΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Ε=8.00m²

ΑΠΟΘΗΚΗ  ΑΔΜΗΕ

Ε=10.96m²

W.C. ΑΔΜΗΕ
Ε=6.51m2

W.C.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Ε=5.80m²

ΧΩΡΟΣΜΕΤΡΗΤΩΝΑΔΜΗΕΕ=18.62m²

ΣΩΛΗΝΕΣ Φ160 ΤΕΜ.1

ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 ΤΕΜ. 1

Θ22.50 1.20

Θ2

2.50 1.20

1.75Π1 2.501.20
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1.10Π2
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1.20 Θ42.50

1.20 Θ42.50

Θ52.50 1.00
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Θ52.501.00

Θ52.50 1.00

Θ33.202.30

ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110 ΤΕΜ. 1
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ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "Ι"

ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΙI"
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ΣΩΛΗΝΕΣ Φ160 ΤΕΜ.1
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F
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F
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  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  ΙΙ

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι

  Ι
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  Ι

+81.70

+80.83

+81.11

+81.30

Κλίση 0.5%

Κλίση 0.5%

Κλίση 0.5%

ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ ΒΑΣΕΩΝ : +82.00
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ  : +81.60

ΣΤΑΘΜΗ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗΣ (ΜΕΣΗ): +81.80
ΣΤΑΘΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΜΕΣΗ) : +81.80

ΧΑΛΙΚΙ

ΧΑΛΙΚΙ

ΧΑΛΙΚΙ
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΟ
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ΣΗΜΕΙΟ
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+81.90

+81.60
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+81.40
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Δ

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΧΑΛΙΚΙ

23567

PARKING AREA

1

4

AGGREGATES

STOCKPILE

AGGREGATES

STOCKPILE

WATER TREATMENT

SYSTEM

RAMP

Θ1R 1.002.40

Ρ1 3.003.00

Θ1R1.002.40

±0.00

-0.55

-0.55

ΕΣΧΑΡΑΣ±0.00LEVEL

-0.55

-0.55

±0.00

Ρ2 2.503.00

+0.20

+0.20

+0.20

ΣΤΑΘΜΗGRATING
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0+010

0+020

0+030

0+040

0+060

0+070

0+080

0+090

0+110

0+120

0+130

0+140

0+150

0+160

0+170

0+180

0+190

0+200

0+210

0+220

0+230

0+240

0+250

ΚΤ

ΚA

Κ1

Κ2

Κ3

Κ4

Κ5

Κ6

Κ7

Κ8

Κ9

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΡΟΦΡΑΓΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΤΩΣΗΣ

26

27

24

25

Δ. ΑΡΝΑΙΑΣ

Δ. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ

TOYΜΠΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΣΚΑΜΝΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΔΕΗ ΥΤ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΠΙΘΑΝΑ

ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ

ΠΑΣΤΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗ

ΛΙΜΝΕΣ ΔΙΑΥΓΑΣΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

ΚΤΙΡΙΟ
ΠΡΟΘΡΑΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

22

28

14

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΑ 59

ΥΠΟΜΝΗΜΑ LEGEND 

ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΑ EΡΓΑ / PROPOSED FACILITIES
ΥΦΙΣΤAΜΕΝΑ EΡΓΑ / EXISTING FACILITIES

ΣΤΟA / DECLINE

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜEΝΑ OΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ / INSTITUTIONAL BOUNDARIES
OF SETTLEMENTS

ΕΘΝΙΚO ΟΔΙΚO ΔIΚΤΥΟ / NATIONAL ROAD
ΕΠΑΡΧΙΑΚO ΚΑΙ ΔΑΣΙΚO ΔIΚΤΥΟ / RURAL AND FORESTRY ROADS
ΚΤIΡΙΑ / BUILDINGS
ΚΥΡΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ / MAIN CREEKS
ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ / CREEKS
ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 4m) / CONTOURS 4M

ΟΡΙΟ ΔΗΜΩΝ / MUNICIPALITY BOUNDARIES

ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ / UPPER WEST LEVEL

ΠΕΡΙΟΧH ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ / OLD MINING AREA WITH SUBSIDENCES

ΔΥΤΙΚΟ ΚΟIΤΑΣΜΑ / WEST ORE BODY
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚH ΠΡΟEΚΤΑΣΗ / SOUTHWEST EXTENTION
ΓΕΩΛΟΓΙΚA ΠΙΘΑΝA / POSSIBLE GEOLOGICAL RESERVES
ΚYΡΙΑ ΡAΜΠΑ / MAIN RAMP
ΕΠIΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡAΣ -173 / LEVEL -173
ΕΠIΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡAΣ -188 / LEVEL -188
ΕΠIΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡAΣ -210 / LEVEL -210

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / AREAS FOR RESTORATION

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ / FORESTRY CORRIDORS
ΓΡΑΜΜΗ ΔΕΗ / POWER LINE

ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / RESTORED AREAS

ΣΩΛΗΝΑΣ / PIPELINE

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ / SEWERS

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / QA/QC
LABORATORY

2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ / WHEEL WASH UNIT
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ / SURFACE SLUDGE MANAGEMENT
EQUIPMENT

4. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / TEMPORARY STORAGE
AREA OF INDUSTRIAL - FAN ISO BOXES

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / NEW HIGH VOLTAGE SUBSTATION

6. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΙΣΚΟΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ / SURFACE VENTILATION
INSTALLATIONS - FAN ISO BOXES

7. ΚΥΡΙΟ ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ) /
VENTILATION SHAFT (VENTILATION OUTLET)

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ / FIRE FIGHTING
FACILITIES

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
/ SHOTCRETE PRODUCTION UNIT

10. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ AUXILIARY
VEHICLES WORKSHOP

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ / SLICK LINE

12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ / FUELS TANKS AND FUELS STATION

13. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /
PROJECT MACHINERY PARKING AREA

14. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /
PROJECT MACHINERY PARKING AREA

15. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 800m2/ OLYMPIAS
MINE WAREHOUSE - COVERED WAREHOUSE 800m2

16. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ / SURFACE SLUDGE MANAGEMENT
EQUIPMENT

17. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ /
CONTRACTORS TEMPORARY INSTALLATIONS

18. ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ / FIRST AID STATION
19. ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ / MINE

FACILITIES MAIN ENTRANCE
20. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΣΤΕΙΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / TEMPORARY
STORAGE AREA OF MINE WASTE ROCKS AND CRUSHER
INSTALLATION FOR AGGREGATES

21. ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / HIGH VOLTAGE LINE
22. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ

(ΡΕΜΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ) / CONSTRUCTION OF SENDIMENTS
RETAINERS ON BASDEKIS CREEK

23. ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΣΤΟΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ -
Μ.ΛΑΚΚΟΥ / OLYMPIAS - M. LAKKOS ACCESS TUNNEL

24. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ / ASPHALT PAVING FROM PASTE PLANT
UNIT TO THE ENTRANCE OF MINE INSTALLATIONS

25. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / OFFICES AND OTHER
PERSONNEL FACILITIES

26. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ /
ANCILLARY FACILITIES OF MOBILE EXPLOSIVES AND
EMULSIONS PREPARATION UNIT

27. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / SHOTCRETE HARDENING
ACCELERATOR TANKS

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /
MINE AREA NEW FACILITIES ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /

MILL AREA NEW FACILITIES

1. ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ / WHEEL WASH UNIT
2. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΙΑΣ / TEMPORARY
STORAGE AREA FOR PACKAGED CONCETRATE IN
BIGBAGS - ELIA STACKING AREA

3. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΤΕΛΜΑΤΟΣ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ / MIXED TAILINGS
TEMPORARY STORAGE AREA - AMPHITHEATER
STACKING AREA

4. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ PH / PH READJUSTMENT
UMIT

5. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΟΣΜΩΣΗΣ / CATALYTIC SYSTEM UNIT OF MULTILAYER
FILTRATION AND REVERSE OSMOSIS

6. ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ - ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ / NEW
FILTER UNIT - FILTERPRESS

7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / EXPANSION STORAGE
8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / STORAGE AREA
9. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / CONTRACTOR WORKSHOP
10. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ /

CONTRACTORS TEMPORARY INSTALLATIONS
11. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΦΟΡΤΗΓΩΝ / PASSENGER VEHICLE PARKING AREA
12. ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ / RESCUE TEAM

STATION
13. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /

PROJECT MACHINERY PARKING AREAS
14. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ (+70) / WASTE

TRANSHIPMENT AREA
15. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ /

WATER TREATMENT PLANT
16. ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ / MINE

SLUDGE TRANSHIPMENT AREA
17. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

/ EXPANSION OF ORE BIN AREA
18. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ / BOREHOLE CORE STORAGE FACILITIES
19. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

OFFICES AND OTHER PERSONNEL FACILITIES
20. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ / FLOTATION PLANT WORKSHOP
21. ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK WEIGHT SCALE
22. ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΙΤΩΝ / GOLD CONCETRATE
THICKENING UNIT

23. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ /
REAGENTS MIXING TANKS

24. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ /
PROCCESS WATER TREATMENT PLANT

25. ΔΙΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ / PROCCESS
WATER CLARIFIER

26. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ BACKWASH ΚΑΙ ΑΛΜΗΣ / BACKWASH
AND BRINE TANKS

27. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ / SURFACE SLUDGE MANAGEMENT
EQUIPMENT

28. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΙΤΩΝ / TEMPORARY STORAGE OF
GOLD PYRITES

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΑΡ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ :

ΕΡΓΟ :

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

του νέου επενδυτικού σχεδίου
των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική

Γενική Διάταξη Υποέργου
Ολυμπιάδας / General Layout of Olympias

Sub - Project
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND
Επιφανειακό όρυγμα
Open pit
Περιοχή σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης και βοηθητικών εγκαταστάσεων επιφανειακής
εξόρυξης
Primary crusher area and open pit ancillary facilities
Εργοστάσιο Εμπλουτισμού
Process Plant
Μονάδα αφύγρανσης τελμάτων
Tailings filter plant
Ταινιόδρομος μεταφοράς αφυγρασμένων τελμάτων (ενδεικτική θέση - προσωρινή
κατασκευή)
Conveyor belt for the transportation of the filtered tailings (indicative position - temporary
structure)
Ανάχωμα Καρατζά Λάκκου
Karatzas Lakkos embankment dam
Λίμνη συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο1
Contact water storage pond No1
Λίμνη συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο2
Contact water storage pond No2
Εγκεκριμένοι προσωρινοί αποθεσιοθάλαμοι φυτικής γης
Approved areas for temporary top soil storage
Χώρος απόθεσης αδρανών υλικών εξόρυξης
Stockpile of waste material
Νότιο περιμετρικό κανάλι εκτροπής καθαρών υδάτων ΚΤ1 (SD)
South diversion fresh water channel KT1 (SD)
Βόρειο περιμετρικό κανάλι εκτροπής καθαρών υδάτων ΚΤ2
North diversion fresh water channel KT2
Προσωρινή εκφόρτιση περιμετρικού καναλιού εκτροπής καθαρών υδάτων ΚΤ2
Temporary outflow of south diversion fresh water channel KT2
Έργα προστασίας κοίτης
Streambed protection works
Τελικός υπερχειλιστής
Final spillway
Ενδιάμεσοι υπερχειλιστές
Intermediate spillways
Τελική επιφάνεια τελμάτων
Final tailings surface
Φρέαρ υπογείου μεταλλείου
Underground mine shaft
Εσωτερική οδοποιία
Internal road network
Κύρια οδός πρόσβασης από το Επαρχιακό Δίκτυο
Main access road from the Local Road Network
Γραμμή σύνδεσης με δίκτυο υπερυψηλής τάσης
Connection line with high voltage network
Στόμιο εισόδου δυτικού ελικοειδούς κεκλιμένου
Portal of the west spiral decline
Στόμιο εισόδου ανατολικού ελικοειδούς κεκλιμένου
Portal of the east spiral decline
Ερευνητική στοά TVX
TVX exploration adit
Πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας
Pad for low grade ROM ore stockpile
Ενδεικτική θέση μονάδας επεξεργασίας υδάτων
Indicative position of water treatment plant
Ενδεικτική περιοχή βιολογικού καθαρισμού
Indicative area of sewage plant
Ενδεικτική θέση μονάδας λιθογόμωσης υπόγειου μεταλλείου
Indicative position of U/G backfill paste plant
Ενδεικτικές θέσεις επιφανειακών βοηθητικών εγκαταστάσεων υπόγειας εκμετάλλευσης
Indicative positions of U/G ancillary facilities in the ground surface
Ενδεικτική θέση κεντρικού κτιρίου εξυπηρέτησης υπόγειας εκμετάλλευσης
Indicative position of U/G main mine production building
Ενδεικτική θέση μονάδας σκυροδέματος
Indicative position of batch plant
Ενδεικτικές θέσεις σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων επιφανειακής εκμετάλλευσης
Indicative positions of open pit fuel stations
Ενδεικτικές θέσεις βοηθητικών εγκαταστάσεων επιφανειακής εκμετάλλευσης
Indicative positions of open pit ancillary facilities
Ενδεικτική θέση κεντρικού κτιρίου εξυπηρέτησης επιφανειακής εκμετάλλευσης
Indicative position of open pit main mine production building
Σιλό μη ευαισθητοποιημένου γαλακτώματος παρασκευής εκρηκτικών για επιφανειακή
εκμετάλλευση
Site-sensitized bulk emulsion (matrix) for open pit mining
Σιλό μη ευαισθητοποιημένου γαλακτώματος παρασκευής εκρηκτικών για υπόγεια
εκμετάλλευση
Site-sensitized bulk emulsion (matrix) for underground mining
Ενδεικτική θέση ανεμιστήρων υπόγειας εκμετάλλευσης
Indicative position of U/G fans
Ενδεικτική θέση προσωρινής αποθήκευσης υλικών εκσκαφής
Indicative position of stockpile
Δρόμος μεταφοράς προς Στρατώνι
Haul road to Stratoni
Είσοδος μεταλλείου και διάταξη καθαρισμού οχημάτων
Mine entrance area and wheel washer facility
Ενδεικτική θέση σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων υπόγειας εκμετάλλευσης
Indicative position of U/G fuel station
Πλατεία προσωρινής απόθεσης μεταλλεύματος ROM επιφανειακής εκμετάλλευσης
Temporary stockpile of open pit ROM ore
Πλατεία προσωρινής απόθεσης μεταλλεύματος ROM υπόγειας εκμετάλλευσης
Temporary stockpile of U/G ROM ore
Καμινέτα εισαγωγής καθαρού αέρα Α' φάσης υπόγειας εκμετάλλευσης
Fresh air intake raises of A' phase U/G mine development
Χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Archaeological site
Χώρος προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
Area for temporary worksite facilities
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Δρόμοι πρόσβασης πυλώνων υψηλής τάσης
Access Roads to transmission towers
Περιοχές Εισπίεσης
Reinjection Areas
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ΕΠΑΡΧΙΑΚO ΚΑΙ ΔΑΣΙΚO ΔIΚΤΥΟ / RURAL AND FORESTRY ROAD NETWORK
ΚΤIΡΙΑ / BUΙLDΙNGS
ΜΟΝΟΠAΤΙΑ / FORESTRY CORRIDORS
ΥΦΙΣΤAΜΕΝΑ ΚYΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚA EΡΓΑ  / EXISTING MAIN MINING PROJECTS
ΚΥΡΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ / MAIN CREEKS
ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ / CREEKS
ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ / CONTOURS (ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ / INTERVAL 20m)
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ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / PARKING AREA
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Συναρμογή με υφιστάμενο
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / AREAS THAT NEED REHABILITATION
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ / SUBSTATIONS & POWER GENERATORS

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΑΡ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ :

ΕΡΓΟ :

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

του νέου επενδυτικού σχεδίου
των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική

Γενική Διάταξη Υποέργου
Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών/

General Layout of
Stratoni-Mavres Petres Sub-Project

2.1.3-1

1:10.000

ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / SEPTIC TANKS

ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕΒΑΛΙΕ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - Μ. ΛΑΚΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ MAΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ

ΣΤΟΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ +220/+120

ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

ΕΠΙΧΩΜΑ
ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ

ΤΑΦΡΟΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ R1-R5

ΤΑΦΡΟΣ L2-L4

ΤΑΦΡΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ UL

ΤΑΦΡΟΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ R1-R5

ΤΑΦΡΟΣ L2-L4

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ

ΣΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ "ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΡΑ"

ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ +53

ΑΠΟΦΡΥΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ +360

ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΑΣΗΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Μ. ΛΑΚΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΩΝ

ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΝΕΡOY

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Μ.Ε. & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

KENΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ-ΛΟΥΤΡΑ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΦΕΡΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΒΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ

ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
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ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟI ΠΑΛΑΙΟI
ΧΩΡΟI ΣΩΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ +53

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΡΑTΩΝΙΟΥ /
NEW FACILITIES OF STRATONI
(1)   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / FACILITIES MAIN ENTRANCE
(2)    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SECURITY DEPARTMENT FACILITIES
(3)    ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ / NEW SEWRAGE
PIPELINE & CONNECTION WITH THE BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT
FACILITY OF THE STRATONI

(4)    ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / LOADING FACILITY CONTROL
BUILDING

(5)    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ  /
INFRASTRUCTURES FOR COLLECTION AND MANAGEMENT OF SURFACE
RUNOFFS

(6)    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / EXTENSION OF
EXISTING EMERGENCY POND

(7)    ΝΕΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ,ΓΡΑΦΕΙΑ,ΜΕΕΕΤING ROOM & ΧΩΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ / OFFICES, MEETING ROOM AND AN EMERGENCIES
MANAGEMENT ROOM

(8)    ΧΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / INDUSTRIAL WASTE
COLLECTION AREA

(9)    ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ / BREAKWATER
(10)  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ / UPGRADE CONCENTRATE

STORAGE FACILITY
(11)  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ / UPGRADE OF WATER

TREATMENT PLANT
(12)  ΝΕΟΣ ΠΑΧΥΝΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ / NEW THICKENER
(13)  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ +61,50 /

UPGRADE OF TEMPORARY ORE STORAGE AREA +61,50
(14)  ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ / WHEEL-WASH UNIT
(15)  NEO ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΤΟΠΡΕΣΣΑΣ /  NEW FILTERPRESS INSTALLATION
(16)  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ /

FLOTATION TAILINGS TEMPORARY STORAGE AREA
(17)  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / FACILITIES SECONDARY

ENTRANCE
(18)  ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΩΝ ΛΕΙΟΤΡΙΒΙΣΗΣ / GRINDING EQUIPMENT

STORAGE AREA
(19)  NEA ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ / NEW TRUCK WEIGHT SCALE
(20)  AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ / ASPHALT PAVING OF THE PRIVATE SERVICE
ROAD STRATONI TO MAVRES PETRES

(21)  ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ +53 / NEW GEOLOGICAL
EXPLORATION BUILDING AT THE +53 SQUARE

(1)   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ /
INTERVENTIONS TO CONFIGURE THE INTERCHANGE OF THE STAVROS-IERISSOS
DISTRICT ROAD WITH MAVRES PETRES ACCESS ROAD

(2)   ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ / WHEEL-WASH UNIT
(3)   ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ / NEW CHEMICAL

ANALYSIS LABORATORY
(4)    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ / KARAKOLI OFFICES
(5)    ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ / NEW HAUL

ROAD SKOURIES-STRATONI
(6)    ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ / KOKKINOLAKKAS

NEW WATER TREATMENT PLANT
(7)    ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ / OLD MADEM LAKKOS

FACILITIES ENTRANCE
(8)    ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ / CONTRACTOR

TEMPORARY INSTALLATIONS
(9)    ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ / OPEN WAREHOUSE
(10)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK WASH INSTALLATION
(11)  ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK PARKING
(12)  ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ / IBC TANK STORAGE AREA
(13)  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ / AUXILIARY FACILITIES FOR MOBILE
EXPLOSIVES UNIT

(14)  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / CONCRETE ACCELERATOR
STORAGE TANK

(15)  MONIMO ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / NEW FUEL STATION
(16)  ΝΕΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / NEW MAINTENANCE WORKSHOP
(17)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK WASH INSTALLATION
(18)  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / INFRASTRUCTURES FOR COLLECTION AND MANAGEMENT OF
SURFACE RUNOFFS

(19)  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΖΕΥΓΟΥΣ / UPGRADE OF WATER TREATMENT PLANT & POWER
GENERATORS

(20)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΑ /
CONSTRUCTION OF SEDIMENT RETAINERS ON VATHYLAKKAS CREEK

(21)  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ KAI
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ / RELOCATION OF THE AGGRIGATES AND ORE
TRANSHIPMENT AREA

(22)  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / AGGREGATE
TEMPORARY STORAGE AREA

(23)  ΝΕΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ / NEW CONCENTRATE STORAGE
FACILITY

(24)  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ / ASPHALT PAVING OF FACILITIES
SERVICE ROAD

(25)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ /
INDUSTRIAL WASTE TEMPORARY STORAGE FACILITIES

(26)  ΧΩΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ /
SOLID MATERIAL SAMPLING AREA
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(1)   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ /
INTERVENTIONS TO CONFIGURE THE INTERCHANGE OF THE STAVROS-IERISSOS
DISTRICT ROAD WITH MAVRES PETRES ACCESS ROAD

(2)   ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ / WHEEL-WASH UNIT
(3)   ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ / NEW CHEMICAL

ANALYSIS LABORATORY
(4)    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ / KARAKOLI OFFICES
(5)    ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ / NEW HAUL

ROAD SKOURIES-STRATONI
(6)    ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ / KOKKINOLAKKAS

NEW WATER TREATMENT PLANT
(7)    ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ / OLD MADEM LAKKOS

FACILITIES ENTRANCE
(8)    ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ / CONTRACTOR

TEMPORARY INSTALLATIONS
(9)    ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ / OPEN WAREHOUSE
(10)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK WASH INSTALLATION
(11)  ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK PARKING
(12)  ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ / IBC TANK STORAGE AREA
(13)  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ / AUXILIARY FACILITIES FOR MOBILE
EXPLOSIVES UNIT

(14)  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / CONCRETE ACCELERATOR
STORAGE TANK

(15)   MONIMO ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / NEW FUEL STATION
(16)  ΝΕΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / NEW MAINTENANCE WORKSHOP
(17)  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ / TRUCK WASH INSTALLATION
(18)  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / INFRASTRUCTURES FOR COLLECTION AND MANAGEMENT OF
SURFACE RUNOFFS

(19)  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΖΕΥΓΟΥΣ / UPGRADE OF WATER TREATMENT PLANT & POWER
GENERATORS

(20)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΑ /
CONSTRUCTION OF SEDIMENT RETAINERS ON VATHYLAKKAS CREEK

(21)  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ KAI
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ / RELOCATION OF THE AGGRIGATES AND ORE
TRANSHIPMENT AREA

(22)  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / AGGREGATE
TEMPORARY STORAGE AREA

(23)  ΝΕΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ / NEW CONCENTRATE STORAGE
FACILITY

(24)  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ / ASPHALT PAVING OF FACILITIES
SERVICE ROAD

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ /
NEW FACILITIES OF MAVRES PETRES MINE

ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ KAI 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ-ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
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