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Ακρωνύμιο / 
Αρκτικόλεξο  Επεξήγηση  

Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία 

Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων & Λιπασμάτων 

Α.Ε.Μ.Β.Χ. Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού 

Α.Ω. Αντίστροφη Ώσμωση 

ΑΑΤ Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές 

ΑΔΑ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης  

ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΑΔΜΘ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΕΚΚ Απόβλητα Eκσκαφών, Kατασκευών και Kατεδαφίσεων 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΑΛΕ Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων 

ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΑΣ Αιωρούμενα Σωματίδια 

ΑΣΑ Αστικά Στερεά Απόβλητα 

ΑΧΕ Αναπτυξιακή Χωρική Ενότητα 

ΑΧΣ Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο 

Β.Α.Χ. Βαρυτομετρική Ανάκτηση του ελεύθερου Χρυσού 

ΒΔΤ Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία/Τεχνική 

ΒΜΕΑ Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 

Γ.Μ Γραμμή Μεταφοράς 

Γ.Π.Σ. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

ΓΕΜ Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών 

ΓΠΧΣΑΑ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Δ.Δ. Δημοτικό Διαμέρισμα 

Δ.Ε. Δημοτική Ενότητα 

ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΙΠΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

ΔΚ Διοικητική Κοινότητα 

http://diavgeia.gov.gr/blog/?p=59
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ΔΜΕΒΟ Διεύθυνση Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών 

ΔΠΑ Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 

Ε.Α.Κ. Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

Ε.Ι.Χ. Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης 

Ε.Κ.Α. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων 

Ε.Κ.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ε.Μ.Σ.Υ. Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 

Ε.Ο. Εθνική Οδός 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 
Αποβλήτων 

Ε.Τ.Ο.Σ. Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους 

Ε.Χ. Ελληνικός Χρυσός 
ΕΓΣΑ '87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 
ΕΓΥ Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

ΕΕΛ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΕΝ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 

ΕΖΔ Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

ΕΚ Ευρωπαϊκός Κανονισμός 

ΕΚΠΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΕΚΧΑ Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 

ΕΛΙΝΥΑΕ Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

ΕΛΤΕΚ Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών 

ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΕΜΣ Ετήσιες Μέσες Συγκεντρώσεις 

ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

ΕΠΑ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

ΕΠΟ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

ΕΠΧΣΑΑ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

ΕΣΔΑ Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

ΕΣΠΔ Ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath
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ΕΣΠΚΑ Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΕΥΕΠ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

ΕΥΠΕ Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

Ζ.Ο.Ε. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 

ΖΔΥΚΠ Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

ΖΕΠ Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

ΖΠΦ Ζώνη Προστασίας της Φύσης: 

Η/Α.Λ. Ημιαυτογενής Λειοτρίβηση 

Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

Η/Μ Ηλεκτρομηχανολογικό 

Ι.Χ. Ιδιωτικής Χρήσης 

ΙΓΜΕ Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών 

Κ.Μ.Λ.Ε Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΚΑΖ Καταφύγιο Άγριας Ζωής 

ΚΑΠΗ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

ΚΔΑΠ Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

ΚΔΑΥ Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

ΚΔΣ&ΣΗΕ Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΚΕ Δείκτης Κατακρήμνισης-Εξάτμισης 

ΚΠΑ Καθαρή Παρούσα Αξία 

ΛΑΠ Λεκάνη Απορροής Ποταμού 

ΛΔΥ Λίμνη Διαχείρισης Υδάτων 

ΛΝΕ Λίμνη αποθήκευσης Νερού Επεξεργασίας 

ΛΟΚ Λόγος Οφέλους - Κόστους 

Μ.Ε. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Μ.Ε.Α. Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων 

Μ.Ο. Μέσος Όρος 

Μ.Σ. Μετεωρολογικός Σταθμός 

Μ/Σ Μετασχηματιστής 

ΜΑΠ Μέσα Ατομικής Προστασίας 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-agp-oik-53662-2021.html
https://www.siakandaris.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%BA%CE%B4%CE%B1%CF%85/
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ΜΕΑ Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων 

ΜΕΒΑ Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 

ΜΕΟ Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

ΜΕΟΑ Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

ΜΕΡΜ Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 

ΜΕΣ Μέγιστες Επιτρεπτές Συγκεντρώσεις 

ΜΕΣ Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

ΜΚΝ Μονάδα Κατεργασίας Νερών 

ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΜΠΥ Μήκος, Πλάτος, Ύψος 

ΜΣΘ Μέση Στάθμη Θαλάσσης 

ΜΥΙ Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου 

Ν.Α.Χ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής 

Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

ΟΒΕΑ Οικονομικός Βαθμός Εσωτερικής Αποδοτικότητας 

ΟΚΠΑ Οικονομική Καθαρή Παρούσα Αξία 
ΟΜΟΕ – 
ΑΣΥΕΟ 

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Τεύχος 8: Αποχέτευση – Στράγγιση 
Υδραυλικά Έργα Οδών 

ΟΜΟΕ - Χ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Χαράξεις 

ΟΠΥ Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 

ΟΣΜΕΟ Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας 

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

Π.Ε. Πολεοδομική Ενότητα 

Π.Ο. Περιβαλλοντικός Όρος 

Π.Σ.Θ. Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

Π.Τ.Π. Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΥ Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΕΠ Περιοχή Ειδικής Προστασίας 

ΠΕΡΠΟ Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης 

ΠΕΣΔΑ Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΠεΣΠΚΑ Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

ΠΕΧΠ Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων 

https://www.oasp.gr/
https://www.michanikos.gr/forums/topic/20175-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BF/
http://www.paver.gr/prodiagrafes/108-ptp
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ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΜ Πιλοτική Μονάδα 

ΠΠ Πρόγραμμα Παρακολούθησης 

ΠΠΕ Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΠΠΠ Πρότυπα Προστασίας Περιβάλλοντος 

ΠΠΧΣ Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

ΠΠΧΣΑΑ Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης 

ΠΤΚΣ Προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 

ΣΔΑ Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

ΣΔΒ Σχέδιο Δράσης για την Βιοποικιλότητα 

ΣΔΙΤ Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

ΣΔΛΑΠ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

ΣΕΔ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΣΜΑ Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

ΣΜΠΕ Στρατηγική Μελετη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΣΜΣΟ Σταθμός Μεταφόρτωσης Συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας 

ΣΟΔΒ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας 

ΣΠΠ Σημαντική Περιοχή για Πουλιά 

ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας 

ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων 

ΤΕΔ Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων 

ΤΕΠ/ΣΕΒΕ Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος/ Σώμα Επιθεώρησης Βορείου 
Ελλάδος 

ΤΕΠΕΜ Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη 

ΤΙΦΚ Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

ΤΚ Τοπική Κοινότητα 

ΤΜΕ Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης 

Υ.Α. Υπουργική Απόφαση 

Υ/Σ Υποσταθμός 

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα 

ΥΠΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

https://www.apdkritis.gov.gr/el/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD/%CE%A3%CE%94%CE%9B%CE%91%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82,_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82
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ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

ΥΠΠΟΤ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

ΥΣ Υδατικό Σώμα/Σύστημα 

ΥΤ/ΜΤ Υψηλή Τάση προς Μέση Τάση 

ΥΥΣ Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

ΥΧ Υγειονομικός Χάρτης 

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

Χ.Ε. Χωρική Ενότητα 

Χ.Θ. Χιλιομετρική Θέση 

ΧΑΔΑ Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων 

ΧΒΒΕ Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος 

ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

ΧΥΤΕΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 

ABA Εφαρμοσμένη Συμπεριφορική Ανάλυση (Applied Behavioral Analysis) 

ANFO Ammonium nitrate-fuel oil mixture 

BOD Βιοχημικά Απατούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) 

BPG Σφαλερίτης, Πυρίτης, Γαληνίτης (Blende, Pitch, Galena) 

CAF Σιμεντωμένα αδρανή (Cemented Aggregate Fill) 

CDA Ένωση Φραγμάτων Καναδά (Canadian Dam Association) 

CLP Δήλωση επικινδυνότητας (Classification, Labelling and Packaging) 

COPERT Computer Program to Calculate Emissions from Road Traffic 

CRF Σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (Cemented Rockfill) 

DAF Μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (Drift and Fill) 

DS Ξηρά στερεά (Dry Solids) 

EC Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical conductivity) 

ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemicals 
Agency) 

FRS Ινοπλισμένο Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Fiber Reinforced Shotcrete) 

GHG Επομπές Αερίων Θερμοκηπίου (Greenhouse Gasses) 

GPS Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System) 

ICOLD Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (International Society of Large 
Dams) 

IDF Πλημμύρα σχεδιασμού (Inflow Design Flood) 

IMA-Europe Ένωση Βιομηχανικών Ορυκτών Ευρώπης (Industrial Minerals 
Association – Europe) 

https://www.gov.gr/upourgeia/proedria-tes-kuberneses/ethniko-tupographeio/phulla-ephemeridas-tes-kuberneses-phek
https://el.approby.com/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%B2%CE%B1-applied-behavioral-analysis-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://lobbyfacts.eu/representative/256166e1ccd447c9a9c5dd8e77719dbb/industrial-minerals-association-europe
https://lobbyfacts.eu/representative/256166e1ccd447c9a9c5dd8e77719dbb/industrial-minerals-association-europe
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INIRC Διεθνής Επιτροπή Προστασίας έναντι μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας 
(International Non-Ionizing Radiation Committee) 

IRPA Διεθνής Εταιρεία Προστασίας έναντι Ακτινοβολίας (International 
Radiation Protection Association) 

IRR Συντελεστής εσωτερικής απόδοσης (Internal Rate of Return) 

ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for 
Standardization) 

LHD Load Haul Dump 

LLHS Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη ανάπτυξη και 
επαναπλήρωση (Longitudinal Longhole Stoping) 

LLOL Πιθανή απώλεια ζωής (Likely Loss of Life) 

MCC Πίνακας Ελέγχου Ηλεκτροδότησης Ηλεκτροκινητήρων (Motor Control 
Center) 

MCE Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός (Maximum Credible Earthquake) 

MDE Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού (Maximum Design Earthquake) 

NNP Net Neutralizing Potential (Καθαρό δυναμικό εξουδετέρωσης) 

NSR Kαθαρή Aπόδοση Mεταλλουργίας (Net Smelter Return) 

OBE Λειτουργικός Σεισμός Σχεδιασμού (Operating Basis Earthquake) 

ORP Δυναμικό Οξειδοαναγωγής (Oxidation-reduction potential) 

PAHs Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 

PAR Διατρέχοντας κίνδυνο πληθυσμός (Population Attributable Risk) 

PE Δείκτης Καθίζησης-Εξάτμισης (Precipitation-Evaporation) 

PGA Mέγιστη Εδαφική Επιτάχυνση (Peak Ground Acceleration) 

PGD Μέγιστη Εδαφική Μετατόπιση (Peak Ground Displacement) 

PGV Μέγιστη Ταχύτητα Εδάφους (Peak Ground Velocity) 

PMF Πιθανή Μέγιστη Πλημμύρας (Probable Maximum Flood) 

POPs Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι (Persistent Organic Pollutants) 

PPV Ταχύτητα Εδαφικής Δόνησης (Peak Particle Velocity) 

RRS Δακτύλιος Οπλισμένου Σκυροδέματος (Rib of Reinforced  
Shotcrete) 

S.D.I Δείκτης Πυκνότητας Λάσπης (Sludge Density Index) 

SF Μεταλλικές Ίνες 

SOP Πρότυπα οδηγιών εργασίας/διεργασιών (Standard Operating Procedures) 

SPT Δοκιμές Πρότυπης Διείσδυσης (Standard Penetration Tests) 

TDS Ολικά Διαλυμένα Στερεά (Total Dissolved Solids) 

TLHS Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά 
ανιόντα διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping) 
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TSP Ολικά Αιωρούµενα Σωµατίδια και καπνός (Total Suspended Particulates) 

TSS Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (Total Suspended Solids) 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

VOC Πτητική Οργανική Ένωση (Volatile Organic Compound) 

VSD Ηλεκτρομειωτήρες (Variable Speed Drive) 

WGS '84 Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 

WHO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) 

WMP Διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

WRAP Western Regional Air Partnership 

WTP Μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικού νερού 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Τίτλος του έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ) του νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών 

εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

Άρθρο 2 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α/21.10.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το 

Άρθρο 2 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

 

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), (βλ. Παράρτημα Ι). 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 (ΑΔΑ: 

ΡΩ7Ζ4653Π8-9ΕΝ) (βλ. Παράρτημα Ι).  

 

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 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε.) με το Ν.4785/2021 (ΦΕΚ 42Α/23.3.2021) (βλ. Παράρτημα Ι). 

 

Οι κύριες αλλαγές που προέκυψαν σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο 

παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια και περιγράφονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 3 

και αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. 

 

Υποέργο Ολυμπιάδας 

 Η Β' φάση λειτουργίας του υπόγειου μεταλλείου θα έχει μέση ετήσια παραγωγή 650.000 t 

 Αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας των αντλούμενων υδάτων από το υπόγειο 

μεταλλείο 

 Εφαρμογή λιθογόμωσης πάστας (απορρόφηση του συνόλου των τελμάτων)  

 Όπου απαιτείται, εφαρμογή λιθογόμωσης με χρήση αδρανών υλικών (στείρα εξόρυξης) 

με προσθήκη τσιμέντου  

 Το υφιστάμενο εργοστάσιο θα αναβαθμιστεί προκειμένου να κατεργάζεται μετάλλευμα 

650.000 t και λειτουργεί μέχρι εξόφλησης των μεταλλευτικών αποθεμάτων 

 Δεν περιλαμβάνεται το Νέο εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στην περιοχή Μ. 

Λάκκου για την Β' φάση λειτουργίας με ετήσια τροφοδοσία 800.000 t 
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 Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα δεν 

τροποποιείται, οι ποσότητες όμως των αποβλήτων που θα φιλοξενούνταν μειώνονται 

λόγω της εφαρμογής λιθογόμωσης πάστας και της επανεξέτασης της μεταλλουργίας. 

 Δεν περιλαμβάνεται επέκταση της υπόγειας συνδετήριας στοάς Μ. Λάκκου - 

Ολυμπιάδας για τη μεταφορά μεταλλεύματος και τέλματος - με συμμετοχή στην άντληση 

και τον αερισμό του μεταλλείου Ολυμπιάδας. Το υφιστάμενο τμήμα της συνδετήριας 

στοάς θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς γεωτεχνικής έρευνας 

 

Υποέργο Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 Αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας των αντλούμενων υδάτων από το υπόγειο 

μεταλλείο 

 Διατήρηση υφιστάμενου εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου  

 Αναβάθμιση εγκατάστασης φόρτωσης πλοίων 

 Αναβάθμιση εγκατάστασης αποθήκευσης συμπυκνωμάτων Στρατωνίου 

 Αποθήκευση συμπυκνωμάτων στην περιοχή του Καρακολίου 

 

Μεταλλουργική Μονάδα 

 Η μεταλλουργική μονάδα θα επανεξεταστεί στα επόμενα 2 χρόνια 

 Δεν περιλαμβάνεται η μονάδα παραγωγής θειικού οξέος 

 

Υποέργο Σκουριών 

 Επεξεργασία των δυνητικά ρυπασμένων υδάτων και διάθεση του 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 

 Τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του οδικού έργου σύνδεσης του υποέργου Σκουριών με 

τη σκάλα φόρτωσης Στρατωνίου για τη μεταφορά των τελικών προϊόντων 

1.2. Είδος και μέγεθος του έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων υποέργων των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 

264.000 στρεμμάτων, κάτοχος της οποίας είναι ο φορέας του έργου με βάση σχετική σύμβαση 

που έχει υπογραφεί με το Ελληνικό Δημόσιο (αρ. σύμβασης: 22138/12-12-2003) και κυρώθηκε 

με το Ν. 3220/18.01.2004 (ΦΕΚ 15Α/2004) και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4785/2021 (ΦΕΚ 

42Α/23.3.2021). Τα υποέργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας είναι τα εξής: 

1.2.1. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 Ανάπτυξη υφιστάμενου Μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την εκμετάλλευση 

κοιτάσματος μικτών θειούχων ορυκτών, με δυναμικότητα εξόρυξης 1,8x106 t 

μεταλλεύματος με υπόγεια εκμετάλλευση 

 Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, ετήσιας δυναμικότητας 400.000 t 

μεταλλεύματος 

 Μονάδα Κατεργασίας /Νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην περιοχή της στοάς 

+216, δυναμικότητας 450 m3/h 
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 Μονάδα Κατεργασίας Νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου στην περιοχή του 

Στρατωνίου, δυναμικότητας 250 m3/h 

 Αντιπλημμυρικά έργα 

1.2.2. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

 Ανάπτυξη υφιστάμενου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσματος 

μικτών θειούχων ορυκτών, με δυναμικότητα εξόρυξης 12,4x106 t μεταλλεύματος με 

υπόγεια εκμετάλλευση 

 Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 

μέσης ετήσιας δυναμικότητας 650.000 t μεταλλεύματος 

 Μονάδα Κατεργασίας Νερών μεταλλείου, δυναμικότητας 650 m3/h 

 Αντιπλημμυρικά έργα 

1.2.3. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

 Εγκατάσταση απόθεσης στερεών εξορυκτικών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του 

χειμάρρου Κοκκινόλακκα, χωρητικότητας 10,85 x 106 m3 

 Μονάδα Κατεργασίας Νερών, δυναμικότητας 250 m3/h 

1.2.4. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

 Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου-χαλκούχου 

πορφύρη, με δυναμικότητα εξόρυξης 175,8 x 106 t μεταλλεύματος με επιφανειακή και 

υπόγεια εκμετάλλευση 

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, 

ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 8 x 106 t μεταλλεύματος 

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

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων) δυναμικότητας 

απόθεσης τελμάτων 38,6 Mm3 και στείρων εξόρυξης 10,8 Mm3 και β) εγκατάσταση 

στείρων εξόρυξης στα νότια του χώρου, μέγιστης δυναμικότητας 7,8 Mm3 

 Ενοποιημένο όρυγμα και δανειοθάλαμο  

 Μονάδα Κατεργασίας Νερών, δυναμικότητας 250 m3/h 

1.2.5. Οδοποιία Σκουριών  

 Βελτίωση της υφιστάμενης δασικής οδού Σκουριών – Στρατωνίου μήκους 28,7 km 

 Κύρια Οδική Σύνδεση Εθνικού Οδικού Δικτύου με Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

Μεταλλείου Σκουριών μήκους 6,9 km 

1.2.6. Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 

Εξυπηρέτηση φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην 10.000 DWT (φόρτωση 

συμπυκνωμάτων θειούχου μόλυβδου, θειούχου ψευδάργυρου, χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη και 

χαλκού/χρυσού). 
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1.2.7. Μελλοντική έρευνα – Ερευνητικές γεωτρήσεις 

Η έρευνα θα λάβει χώρα σε έξι περιοχές, αυτές των Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, της Άνω 

Βαγιωνίας, της περιοχής Σεβαλιέ – Άγιος Νικόλαος – Κουλοχέρα, της Ολυμπιάδας, της 

Πιάβιτσας και των Σκουριών, και θα περιλαμβάνει 157 γεωτρήσεις σε σύνολο περίπου 

71.160 m με περίπου 35 δείγματα πυρήνων ανά 100 m γεώτρησης. 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου 

1.3.1. Θέση 

Το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και προς εκ νέου αδειοδότηση έργο βρίσκεται στην 

Ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής περίπου 110 km ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης (βλ. Χάρτη 1 του Κεφαλαίου 15). Οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις καλύπτουν 

μία συνολική επιφάνεια 264.000 στρ και περιλαμβάνουν τα γνωστά κοιτάσματα των Μαύρων 

Πετρών, του Μαντέμ Λάκκου (έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη του), της Ολυμπιάδας και των 

Σκουριών.  

 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των 

Τοπικών Κοινοτήτων Ολυμπιάδας, Στρατονίκης και Βαρβάρας. Συγκεκριμένα 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.  

 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου χωροθετούνται στα 

διοικητικά όρια 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.  

 

Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα βρίσκεται επίσης εντός 

των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Στρατονίκης. Οι οικισμοί της Στρατονίκης και 

του Στρατωνίου βρίσκονται 2,4 km ΒΔ και 1,7 km Α, σε ευθεία απόσταση από τα όρια της 

περιοχής επέμβασης, αντίστοιχα. 

 

Οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις των Σκουριών βρίσκονται στην περιοχή Σκουριών εντός των 

διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγιάς. Βρίσκονται νότια της 

εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι 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. 

 

Η οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου έχει προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ και διέρχεται εντός των 

διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας και της Τοπικής Κοινότητας 

Στρατονίκης με συνολικό μήκος περίπου 29 km. Η οδοποιία της Κύριας Πρόσβασης του 

μεταλλείου Σκουριών έχει προσανατολισμό ΝΔ-ΒΑ και διέρχεται εντός των διοικητικών ορίων 

της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας και της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου με 

συνολικό μήκος περί τα 7 km. 
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Οι Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου, εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας 

Στρατωνίου. Ο οικισμός του Στρατωνίου απέχει 150 m Δ σε ευθεία απόσταση από τα όρια της 

περιοχής επέμβασης. 

 

Τέλος, η μελλοντική έρευνα για τις Ερευνητικές γεωτρήσεις χωροθετούνται εντός των 

διοικητικών ορίων 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 

6,7 km, αντίστοιχα. 

 

Στο παρακάτω Σχήμα 1.3.1-1. παρουσιάζεται η θέση του υπό μελέτη έργου στην ευρύτερη 

περιοχή καθώς και τα όρια των εγκαταστάσεών του. 

 

 
Σχήμα 1.3.1-1. Θέση του υπό μελέτη έργου στην ευρύτερη περιοχή καθώς και τα όρια 

των εγκαταστάσεών του 

1.3.2. Διοικητική υπαγωγή του έργου 

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 όπως φαίνεται 

στο Χάρτη 2 του Κεφαλαίου 15.  
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1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Στον Πίνακα 1.3.3-1 που ακολουθεί παρατίθενται οι συντεταγμένες του υπό μελέτη έργου στο 

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) καθώς και στο Παγκόσμιο 

Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS '84). Οι συντεταγμένες των χωρικών ενοτήτων Ολυμπιάδας, 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου και Σκουριών δίνονται κεντροβαρικά, οι συντεταγμένες της 

οδοποιίας Σκουριών δίνονται για την αρχή, τη μέση και το τέλος της, ενώ για τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις δίνονται οι κορυφές των περιοχών μελλοντικής έρευνας. 

 

Πίνακας 1.3.3-1. Κεντροβαρικές συντεταγμένες περιοχών επέμβασης 

Προβολικό Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένες 

Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

ΕΓΣΑ ‘87 
Χ Υ 

478898 4493989 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚59ʹ90ʺ 23˚75ʹ23ʺ 

Χωρική Ενότητα Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

ΕΓΣΑ ‘87 
Χ Υ 

493739 4485224 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚52ʹ02ʺ 23˚80ʹ98ʺ 

Χωρική Ενότητα Σκουριών 

ΕΓΣΑ ‘87 
Χ Υ 

475459 4480934 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚48ʹ13ʺ 23˚71ʹ22ʺ 

Οδοποιία Σκουριών - Στρατωνίου 

ΕΓΣΑ ‘87 
Αρχή 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

474160 4480506 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚28ʹ38.7ʺ 23˚41ʹ48.9ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 
Μέση 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

482162 4476688 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚26ʹ35.6ʺ 23˚47ʹ29.1ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 
Τέλος 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

482987 4484223 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚30ʹ40.1ʺ 23˚48ʹ3.4ʺ 

Κύρια Οδός πρόσβασης Σκουριών 

ΕΓΣΑ ‘87 
Αρχή 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

470781 4478329 

WGS ‘84 
Φ λ 

40o27ʹ27.7ʺ 23o39ʹ25.7ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 
Μέση 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

472572 4480380 

WGS ‘84 
Φ Λ 

40o28ʹ34.4ʺ 23o40ʹ41.4ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 
Τέλος 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

474257 4480853 
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Προβολικό Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένες 

WGS ‘84 
Φ λ 

40o28ʹ50.0ʺ 23o41ʹ52.9ʺ 

Μελλοντική έρευνα – Ερευνητικές γεωτρήσεις 

ΕΓΣΑ ‘87 

Περιοχή Α 

Χ Υ 

478207 4493068 

478563 4493602 

479045 4493068 

WGS ‘84 

Φ λ 

40˚59ʹ07ʺ 23˚74ʹ42ʺ 

40˚59ʹ55ʺ 23˚74ʹ84ʺ 

40˚59ʹ07ʺ 23˚75ʹ12ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 

Περιοχή Β 

Χ Υ 

480257 4487405 

480870 4487421 

483538 448656 

483699 4484859 

482942 4484364 

480129 4486881 

WGS ‘84 

Φ λ 

40˚53ʹ97ʺ 23˚76ʹ86ʺ 

40˚53ʹ99ʺ 23˚77ʹ59ʺ 

40˚53ʹ22ʺ 23˚80ʹ74ʺ 

40˚51ʹ69ʺ 23˚80ʹ93ʺ 

40˚51ʹ24ʺ 23˚80ʹ04ʺ 

40˚53ʹ50ʺ 23˚76ʹ71ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 

Περιοχή Γ 

Χ Υ 

476821 4483272 

475490 4483322 

474432 4486820 

474549 4487187 

477178 4485979 

WGS ‘84 

Φ λ 

40˚50ʹ24ʺ 23˚72ʹ82ʺ 

40˚50ʹ28ʺ 23˚71ʹ25ʺ 

40˚53ʹ43ʺ 23˚69ʹ99ʺ 

40˚53ʹ76ʺ 23˚70ʹ12ʺ 

40˚52ʹ68ʺ 23˚73ʹ23ʺ 

1.4. Κατάταξη του έργου 

Η κατάταξη των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 

του Ν. 4014/2011, πραγματοποιείται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21B/13-1-2012) όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει». Οι τροποποιήσεις επί της Υ.Α. 37674/2016 που αφορούν το υπό μελέτη έργο είναι 

οι κάτωθι: 

 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656/Β` 22.10.2020). Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας. 

 Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β` 9.9.2020)  Κατάταξη στις κατηγορίες 

της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-

3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 

 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/2020 (ΦΕΚ 1482/Β` 21.4.2020) Τροποποίηση της 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 

4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την 

κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας. 

 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018, (ΦΕΚ 4420/Β/4.10.2018) «Τροποποίηση της 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10.8.2016), απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την 

υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την 

κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας» Υ.Α. οικ. 2307/2018, 

(ΦΕΚ 439/Β/14.2.2018) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 ΦΕΚ: 

2471/Β/10.8.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 

(209/Α)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 

4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο του έργου κατατάσσεται ως εξής: 

 Ομάδα 5η, «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» με: 

-  α/α 2, «Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση 

μεταλλευμάτων» και στην Υποκατηγορία Α1,  

- α/α 11, «Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων» και στις 

Υποκατηγορίες Α1 και Α2. 

 Ομάδα 9η, « Μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις», με: 

- α/α 153 «Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου από μετάλλευμα, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπυκνωμάτων τους» και στην Υποκατηγορία Α1  

- α/α 156 «Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των 

συμπυκνωμάτων αυτού» και στην Υποκατηγορία Α1 και 

- α/α 147, «Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων» και στην Υποκατηγορία Α1, 

 Ομάδα 1η, «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» με α/α 19, «Εκσυγχρονισμός, 

επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας» και στην 

Υποκατηγορία Β. 

 Ομάδα 2η, «Υδραυλικά έργα» με α/α 1 «Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης 

υδατορεμάτων» και στην Υποκατηγορία Α2,  

 Ομάδα 3η, «Λιμενικά έργα» με: 

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-921081045f152020-fek-3833b-992020
http://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-ypenddy2459329022020-fek-1482b-2142020
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- α/α 2, «Λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων» και στην Υποκατηγορία Α2 

- α/α 8, «Έργα προστασίας ακτής από τη διάβρωση – β) επί της ακτογραμμής 

παράλληλα» και στην Υποκατηγορία Α2. 

 Ομάδα 4η, «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» με α/α 25 «Μεμονωμένες 

εγκαταστάσεις φυσικοχημικής επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων (εργασία 

D9)» και στην Κατηγορία Β. 

 

Συνοψίζοντας, το έργο κατατάσσεται τελικώς στην Υποκατηγορία Α1. 

 

Επίσης, κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων 

(ΣΤΑΚΟΔ 08 και NACE Rev.2) η δραστηριότητα έχει κωδικό: 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη 

σιδηρούχων μεταλλευμάτων με κύριο κωδικό ΚΑΔ 07.29.15: Εξόρυξη συμπυκνωμάτων 

μόλυβδου και ψευδάργυρου και δευτερεύοντες κωδικούς ΚΑΔ 07.29.19: Εξόρυξη άλλων μη 

σιδηρούχων μεταλλευμάτων, ΚΑΔ 07.29.11: Εξόρυξη συμπυκνωμάτων Χαλκού, ΚΑΔ 

07.29.14: Εξόρυξη συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων και ΚΑΔ 46720000: Χονδρικό 

εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων. 

 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

(ΑΕΠΟ) του νέου Επενδυτικού Σχεδίου των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 

209Α/21.10.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 του Ν. 

4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, στην Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΔΙΠΑ). 

1.5. Φορέας του έργου 

Φορέας του Έργου είναι η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», 

που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 23Α (& Νεοφύτου Βάμβα 2), ΤΚ 106 74 

Αθήνα, Τηλ: 214 6870000, Fax: 214 6870095, E-mail: gr-public@eldoradogold.com, URL: 

www.hellas-gold.com. 

 

Εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Δημήτριο 

Δημητριάδη. 

 

Για ζητήματα σχετικά με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, υπεύθυνος 

επικοινωνίας είναι ο κύριος Δημήτριος Δημητριάδης. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2146870040, Fax. 2146870095, E-mail: 

Dimitris.Dimitriadis@eldoradogold.com  

 

 

 

http://www.hellas-gold.com/
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1.6. Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου 

Ανάδοχος της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων είναι η εταιρεία «ΕΝVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», κάτοχος Μελετητικού 

Πτυχίου Κατηγορίας 27, με αριθμό ΓΕΜ 714, τάξης Δ’, στην οποία ανατέθηκε από το Φορέα 

του έργου η σύνταξη της εν λόγω Μελέτης. Η εταιρεία ΕΝVECO Α.Ε. είναι ειδικευμένη σε 

θέματα σχετικά με τη διερεύνηση, εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.  

 

Η μελέτη ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και υπεύθυνος της μελέτης είναι ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός 

Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, MLitt, Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΕΝVECO A.E. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Περικλέους 1, ΤΚ 151 22, Μαρούσι Αττικής, Τηλ. (210) 6125 640 - 

641, Fax. (210) 6148 149, E-mail: info@enveco.gr, URL: www.enveco.gr.  

 

Η Ομάδα της ENVECO A.E. που εργάσθηκε για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης 

συγκροτήθηκε από τους παρακάτω επιστήμονες: 

 

Σπύρος Παπαγρηγορίου Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl., MSc., 

MLitt, Υπεύθυνος Μελέτης 

 

Άννα Παπαδάκη  Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, DEA Πολεοδομίας, Δρ Αστικής 

Γεωγραφίας 

 

Γιάννης Κατσέλης Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχ. Περιβάλλοντος (MSc), 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Συντονιστής Μελέτης 

 

Γιάννης Μπεκιάρης Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. 

 

Κυριακή Μανιτάρα Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα 

(MBA) 

 

Νικόλαος Γουργουλέτης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 

Βαγγέλης Παντελιάς Μηχανικός Έργων υποδομής ΤΕ 

 

Αντώνης Τοπαλίδης  Μηχανικός Περιβάλλοντος ΔΠΘ, Water Engineer (MSc) 

 

Σταμάτης Σπάτουλας  Μηχανικός Δομικών Έργων 

 

Βασίλης Τσινιάς Πολιτικός Μηχανικός, Διαχείριση Υδατικών Πόρων MSc 

 

Παναγιώτα Δαμαλίτη  Φυσικός, Επιστήμες Περιβάλλοντος MSc 

 

Σοφία Καραλή   Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
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Παναγιώτα Μπρούστη  Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστήμη και 

Τεχνολογία Υδατικών Πόρων MSc, ΕΜΠ 

 

Θεοδώρα Μποτσιαλά  Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

 

Βέρα Χαραλάμπους Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Επιστήμη και Τεχνολογία 

Υδατικών Πόρων MSc 

 

Ελισάβετ Ζαγκλέ Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βιολόγος – 

Ορνιθολόγος MSc 

 

Βασίλης Περλέρος Γεωλόγος 

 

Νικόλαος Τόρης  Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  

3.1.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

3.1.1.1. Μέγεθος και Τεχνολογίες Έργου 

Το μεταλλείο Μαύρων Πετρών είναι λειτουργούν 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 την Γαλλο-Οθωμανική Α.Ε. Οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

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

201745/26.07.2011: 

 

Α.1 Μεταλλεία στο Δ.Δ. Στρατονίκης (βλ. αναλυτικά Παράγραφο 6.2.4) 

 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 με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των νερών 

που αποστραγγίζουν από αυτό. 

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

λειτουργούσε και ως μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

 Μία μονάδα κατεργασίας 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 

σπαστηροτριβίου κ.α.). 

 

Α.2 Εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Δ.Δ. Στρατωνίου (βλ. αναλυτικά Παράγραφο 6.2.5). 

Το εργοστάσιο αυτό, στο οποίο γίνεται κατεργασία του μεταλλεύματος εξορύσεται 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 πυρίτη/αρσενοπυρίτη. 

 Εγκαταστάσεις για τη φόρτωση των προϊόντων σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας έως 

10.000 t. Η αποθήκη συμπυκνώματος της εγκατάστασης φόρτωσης και η εγκατάσταση 

φόρτωσης πλοίων θα αναβαθμιστούν κατάλληλα όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

Παράγραφο 6.8. 

 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.). 
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Η γεωγραφική θέση των επιμέρους υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών απεικονίζεται στη γενική διάταξη των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου (Σχέδιο 1-1). 

 

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

«Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου» με βάση την ΚΥΑ ΕΠΟ 

201745/2011, προβλέπονταν η κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω έργων, τα οποία όμως 

δεν έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης βάση της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής, για λόγους συντομίας 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) (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Παράγραφο 6.4). 

 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. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του υποέργου «Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου» βάση της ως άνω νέας Επενδυτικής 

Συμφωνίας, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένο έργο. 

 

Εργοτάξιο Μαύρων Πετρών 

1. Εκμετάλλευση κοιτάσματος: Η εκμετάλλευση του υφιστάμενου μεταλλείου 

προτείνεται να επεκταθεί χαμηλότερα του επιπέδου +120 και προς τα Ν-ΝΔ. Η 

συνέχιση της εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών εξαρτάται από την 

επιβεβαίωση των αποθεμάτων μέσω προγράμματος γεωλογικής διερεύνησης. Στην 

παρούσα, βάση των δυνητικών αποθεμάτων του, λαμβάνεται η παραδοχή 

εκμετάλλευσης για 5 έτη. 

2. Έργα προσπέλασης: Προβλέπεται εσωτερική επέκταση της κεκλιμένης στοάς – 

ράμπας +120/±0 προς τα χαμηλότερα επίπεδα, έως το επίπεδο -80. 

3. Μέθοδος εκμετάλλευσης: Επιπρόσθετη εφαρμογή της μεθόδου εναλλασσόμενων 

κοπών και λιθογομώσεων και με κατερχόμενη φορά σε συνθήκες συνήθων διαστάσεων 

στοάς. 

4. Κύκλωμα αερισμού: Επέκταση συστήματος αερισμού στα κατώτερα επίπεδα. 

Προστίθενται 2 νέα εσωτερικά καμινέτα αερισμού +48/+0 & +0/-75. 

5. Διαχείριση νερών μεταλλείου: Επέκταση του συστήματος διαχείρισης των νερών στα 

νέα τμήματα του κοιτάσματος. Εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου στο επίπεδο -50. 

Τοποθέτηση συστήματος διαχωρισμού των στερεών.  

6. Μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος: Xρήση της μονάδας 

λιθογόμωσης Μαντέμ Λάκκου και για την παρασκευή εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  

7. Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου +216: Αναβάθμιση της υφιστάμενης 

μονάδας με μονάδα καταλυτικού συστήματος πολυστρωματικής διήθησης και μονάδα 

αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 450 m3/h. Προσθήκη πυκνωτή δυναμικότητας 

450 m3/h. 

8. Κινητή διάταξη κοσκίνησης αδρομερούς τέλματος μεταλλείου Μαύρων Πετρών, 

δυναμικότητας 80 m3/h. 
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9. Κινητή διάταξη σπαστηροτριβείου στείρων μεταλλείου για παραγωγή αδρανών, 

δυναμικότητας 30.000 t/y. 

10. Προσθήκη ενός νέου Υποσταθμού, στο νέο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, ισχύος 

1.000 kVA. 

11. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη: Προσθήκη νέου Η/Ζ, ισχύος 450 kVA στη μονάδα 

κατεργασίας νερών μεταλλείου για την αυτόνομη λειτουργία της μονάδας. 

12. Συνεργεία Συντήρησης: Χωροθέτηση και κατασκευή δύο επιπλέον κτιρίων 

συνεργείων. 

13. Αποθήκες: Προτείνονται επιπλέον των υφιστάμενων αποθηκών: α) Μία υπαίθρια 

αποθήκη γενικών υλικών, β) Μία δεξαμενή αποθήκευσης επιταχυντή πήξης 

σκυροδέματος χωρητικότητας 20 m3 και γ) Μία δεξαμενή αποθήκευσης ρευστοποιητή 

σκυροδέματος χωρητικότητας 16 m3. 

14. Νέα αποθήκη τελικών προϊόντων εμπλουτισμού στην περιοχή των εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών. 

15. Γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού: Εγκατάσταση 

προκατασκευασμένων οικίσκων (isobox) σε τρεις περιοχές συνολικής επιφάνειας 

300 m2. 

16. Εγκατάσταση νέου πρατηρίου καυσίμων με δύο υπόγειες δεξαμενές χωρητικότητας 

20.000 L έκαστη. 

17. Στο υφιστάμενο τεχνικό έργο ανάντη της συμβολής με Κοκκινόλακκα, προτείνεται η 

κατασκευή δύο αναβαθμών συγκράτησης φερτών ρέματος Βαθύλακκα. 

18. Χρήση κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών, αποτελούμενη από αυτοκινούμενο 

φορέα ισχύος 460 hp και δυναμικότητας παραγωγής εκρηκτικών 3 t/h. 

19. Συλλογή και διαχείριση επιφανειακών απορροών εργοταξίου Μαύρων Πετρών: 

Προτείνεται η αναβάθμιση των έργων συλλογής και διαχείρισης των επιφανειακών 

απορροών με κατασκευή νέων τάφρων υδροσυλλογής, κατασκευασμένες από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, καθώς επίσης, και η κατασκευή νέου προτεινόμενου 

αντλιοστασίου, ισχύος P=14 kW, διαστάσεων 4 m x 4 m x 2,5 m και όγκου V=40 m³ . 

20. Διαχείριση αστικών λυμάτων: Στο υφιστάμενο δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων 

προτείνεται η κατασκευή πέντε νέων σηπτικών δεξαμενών, χωρητικότητας 18 m3 

έκαστη. 

21. Εγκατάσταση διάταξης πλυστικού τροχών στη νέα είσοδο στην περιοχή της στοάς 

+360. 

22. Μεταφορά της πλατείας μεταφόρτωσης από τη στοά +216 σε νέα θέση, πλησίον της 

στοάς +224, λόγω της μεταφοράς της κύριας εκμετάλλευσης του μεταλλείου. 

23. Χωροθέτηση προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων. 

24. Χωροθέτηση εγκατάστασης πλύσης φορτηγών.  

25. Αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων 

(επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) προκειμένου να βελτιωθεί η χρηστικότητα τους. 

26. Κατασκευή νέου κτιρίου Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων στη θέση Καρακόλι, 

έκτασης περίπου 1100 m2. 

27. Χωροθέτηση του σταθμού της ομάδας διάσωσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών. 

 

Εργοτάξιο Στρατωνίου 

1. Διαχείριση αστικών λυμάτων: Νέο δίκτυο αποχέτευσης και σύνδεσή του με το 

βιολογικό καθαρισμό Στρατωνίου. 

2. Γραφεία Διοίκησης: Αναβάθμιση / επέκταση των υφιστάμενων λουτρών και 

αποδυτηρίων. 
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3. Υφιστάμενο Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων: Η παύση λειτουργίας του ορίζεται 

με την έναρξη λειτουργίας του νέου Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων και η μετέπειτα 

χρήση του θα καλύψει τις ανάγκες του εργοστασίου. 

4. Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου: Προτείνονται: 

- Προσθήκη επιπλέον πυκνωτή δυναμικότητας 450 m3/h,  

- Εγκατάσταση πρόσθετης δεξαμενής κατεργασμένου νερού 100 m3,  

- Εγκατάσταση νέας φιλτρόπρεσσας GHT1500 για την αφύγρανση της ιλύος. 

5. Προσθήκη μονάδας καταλυτικού συστήματος πολυστρωματικής διήθησης και 

μονάδας συστήματος αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 250 m3/h. 

6. Αναβάθμιση της υφιστάμενης λίμνης έκτακτης ανάγκης: Προτείνεται ο 

διαχωρισμός και εκβάθυνση της λίμνης έκτακτης ανάγκης, τελικής χωρητικότητας 

15.400 m3, για τη ξεχωριστή συλλογή των εν δυνάμει επιβαρυμένων νερών. 

7. Αναβάθμιση χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού με την 

κατασκευή σκυρόδετης πλάκας και μεταλλικού υποστέγου επί αυτής. 

8. Αναβάθμιση προσωρινού χώρου αποθήκευσης μεταλλεύματος +61,50 με την 

κατασκευή σκυρόδετης πλάκας και μεταλλικού υποστέγου επί αυτής. 

9. Συλλογή και επεξεργασία επιφανειακών απορροών εργοταξίου Στρατωνίου: 

Προτείνεται ο επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων 

για τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου με την κατασκευή νέων τεχνικών έργων εκτροπής 

και συλλογής, την ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών έργων, όπως επίσης και την 

κατασκευή νέου αντλιοστασίου μεγαλύτερης δυναμικότητας. 

10. Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος γεωλογικών ερευνών: Προτείνεται η 

κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 6.980 m² στη περιοχή 

της πλατείας +53 στο Στρατώνι για την κάλυψη των αναγκών συλλογής, αποθήκευσης 

και αξιολόγησης των πυρήνων δειγματοληψίας που προκύπτουν από τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις. 

 

Έργα Οδοποίας 

1. Επεμβάσεις επί του Κόμβου της Επαρχιακής Οδού Σταυρού – Ιερισσού 

(1.887,49 m) 

2. Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης εργοταξιακής οδού Μαύρων Πετρών (3.144 m) 

3. Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης εργοταξιακής οδού σύνδεσης του εργοστασίου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου με την περιοχή Μαντέμ Λάκκου (2.011,52 m) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η Μεταλλευτική Δραστηριότητα καθώς και η 

Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού. 

 

Συνοπτική Περιγραφή της Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

Το κοίτασμα των Μαύρων Πετρών αναπτύσσεται σε βάθος μεγαλύτερο των 150 m από την 

επιφάνεια, είναι μέσου πάχους 25 m, με βύθιση προς Νότο 35ᴼ.  

 

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, δεδομένου ότι εκεί εντοπίζεται 
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σημαντικό μέρος των δυνητικών αποθεμάτων βάση των οποίων έγινε ο σχεδιασμός 

εκμετάλλευσης της παρούσας μελέτης. 

 

Στο Σχήμα 3.1.1.1-1 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. 

 

 
Σχήμα 3.1.1.1-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Με 

πράσινο χρώμα τα δυνητικά αποθέματα για εκμετάλλευση) 

 

Το δίκτυο προσπέλασης του μεταλλείου Μαύρων πετρών είναι πλέον αναπτυγμένο και 

εκσυγχρονισμένο και περιλαμβάνει: 

 Την νέα στοά προσπέλασης +224.  

 Την αποκατεστημένη στοά προσπέλασης +360.  

 Την παλαιά κεντρική στοά προσπέλασης +216. 

 Την συνδετήρια κεκλιμένη στοά – ράμπα +300/+120 που συνδέει όλα τα παραπάνω 

κύρια έργα προσπέλασης του μεταλλείου.  

 Την κεκλιμένη στοά – ράμπα +120/±0 (συνέχεια της προηγούμενης), η οποία συνδέει 

τους επιμέρους ορόφους εκμετάλλευσης χαμηλότερα από το επίπεδο +120 με τις κύριες 

στοές προσπέλασης του μεταλλείου, συνολικού μήκους 1.000 m περίπου. 

 Επιπρόσθετα, κατά την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας και εν συνεχεία την 

εξόφληση των σχετικών ορόφων εκμετάλλευσης, η χρησιμότητα ορισμένων τμημάτων 

του μεταλλείου παύει να ισχύει συνεπώς αυτά λιθογομόνονται σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη διαδικασία και τους περιβαλλοντικούς όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

κεκλιμένο (φιρές) του μεταλλείου +228/+154 έχει λιθογομωθεί καθώς δεν εξυπηρετεί 

πλέον τις ανάγκες της εκμετάλλευσης λόγω εξόφλησης του κοιτάσματος στο εν λόγω 

τμήμα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος των 

Μαύρων Πετρών, καθορίστηκε η μέθοδος εκμετάλλευσης που έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται 

στο μεταλλείο από το 2005 έως σήμερα και είναι αυτή των εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά, υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς με τον 

ακόλουθο περιορισμό: ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των προσωρινών κενών κατά τη 

διενέργεια της εκμετάλλευσης (όροι δ2.174 και δ2.177 της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011). 

 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών για το επόμενο 

διάστημα λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά γεωμετρικά στοιχεία του κοιτάσματος στους 

κατώτερους ορίζοντες, βάσει των μέχρι σήμερα μεταλλευτικών ερευνών, για την απόληψη του 

εναπομείναντος κοιτάσματος, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται να εφαρμοστεί η 

μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων εναλλακτικά και με κατερχόμενη 

φορά σε συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς. Η επιλογή ανερχόμενης ή κατερχόμενης 

λιθογόμωσης θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης, με βάση τον 

προγραμματισμό του μεταλλείου για την επίτευξη του ετήσιου στόχου παραγωγής.  

 

Η χρήση αυτοκινούμενου εξοπλισμού επιβάλλει την ανάπτυξη ελικοειδών κεκλιμένων 

(ραμπών) από όπου και γίνεται η τελική προσβολή του κοιτάσματος.  

 

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

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι το εργοστάσιο εμπλουτισμού προς επεξεργασία. Τα στείρα 

μεταφέρονται επίσης με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, και είτε αποτίθεται προσωρινά 

στον χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων για να υποστούν στην συνέχεια θραύση / 

ταξινόμηση προς παραγωγή 3Α είτε οδηγούνται προς απόθεση στην Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.). Η μεταφορά του μεταλλεύματος 

γίνεται αποκλειστικά μέσω ιδιωτικής μεταλλευτικής οδού συνολικού μήκους 4 km.  

 

Τέλος, 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 εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών όπως προτείνεται στην παρούσα, θα 

υποστηρίζεται από τις ακόλουθες βοηθητικές εγκαταστάσεις (βλέπε Σχέδιο 1-1). 

 Μονάδα Λιθογόμωσης στη θέση Σπεράντζα 

 Μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος & μονάδα λιθογόμωσης στη θέση 

Μαντέμ Λάκκος 

 Αποθήκη Εκρηκτικών υλών και καψυλλίων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, στην 

περιοχή της εισόδου της στοάς +216. Η αποθηκευτική δυναμικότητα της εν λόγω 

αποθήκης ανέρχεται σε 10.000 kg εκρηκτικής ύλης και 100.000 τεμάχια καψυλίων 

 Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην περιοχή της στοάς +216, 

δυναμικότητας 450 m3/h 

 Συγκρότημα Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα 

 Κινητή παλλόμενη διάταξη κοσκίνισης αδρομερούς τέλματος μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών, δυναμικότητας 80 m3/h 
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 Κινητή διάταξη σπαστηροτριβείου στείρων μεταλλείου για παραγωγή αδρανών (κινητός 

σπαστήρας ικανότητας 100 t/h και ιπποδύναμης 350 hp καθώς και ένα κόσκινο 2 

επιπέδων, αντίστοιχης ικανότητας) 

 Υποσταθμοί  

 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η.Ζ.) 

 Συνεργεία Συντήρησης  

 Αποθήκες  

 Νέα αποθήκη τελικών προϊόντων εμπλουτισμού  

 Γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού  

 Λεβητοστάσια  

 Εγκαταστάσεις δεξαμενών και πρατηρίων καυσίμων  

 Εγκαταστάσεις δικτύων πόσιμου  

 Εγκαταστάσεις δικτύων βιομηχανικού νερού 

 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης  

 Διαμορφώσεις αναβαθμών συγκράτησης φερτών ρέματος Βαθύλακκα 

 Κινητή μονάδα παραγωγής Εκρηκτικών Υλών, με δυνατότητα έως και 3t εκρηκτικών 

υλών ανά ώρα 

 Συλλογή και διαχείριση επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

 Διαχείριση αστικών λυμάτων (διατάξεις σηπτικών δεξαμενών) 

 Εγκατάσταση διάταξης πλυστικού τροχών στη δεύτερη είσοδο των εγκαταστάσεων στην 

περιοχή της στοάς +360 

 Πλατεία μεταφόρτωσης μεταλλεύματος (μετάλλευμα, αδρανή, ιλύς νερών υπογείων), 

κοντά στην πλατεία της στοάς +224 

 Χώρος προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων  

 Εγκατάστασης πλύσης φορτηγών  

 Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων (επικίνδυνα και μη 

επικίνδυνα) 

 Nέο κτίριο Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου  

 Σταθμό της ομάδας διάσωσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

 

Συνοπτική περιγραφή Λειτουργίας 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.  

 

Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιμων ορυκτών, όπως παρουσιάζεται στο 

Διάγραμμα Ροής του Σχεδίου 3-1.3, είναι: 

 Θραύση: Η εγκατάσταση θραύσης έχει δυναμικότητα 750 kt ετησίως, πολύ μεγαλύτερη 

της ποσότητας που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο επίπλευσης (400 kt), και ως εκ τούτου 

λειτουργεί περίπου στο 1/2 του διαθέσιμου χρόνου, ήτοι έως 12 h/d, ανάλογα με την 

περιεκτικότητα σε υγρασία του μεταλλεύματος.  

Το κύκλωμα θραύσης περιλαμβάνει τρία στάδια: την πρωτογενή (-100 mm), τη 

δευτερογενή (-50 mm) και την τριτογενή θραύση (-12 mm) ενώ για τη μεταφορά του 

μεταλλεύματος από το ένα στάδιο στο άλλο χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες.  
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 Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του μεταλλεύματος. Το κύκλωμα αποτελείται από ένα 

ραβδόμυλο, ένα σφαιρόμυλο, μία φυγοκετρική αντλία και έναν κυκλώνα. 

 Επίπλευση του γαληνίτη με: 

 Ρύθμιση του pH του πολφού σε τιμή 9-10 με Ca(ΟΗ)2 

 Καταστολή των υπολοίπων περιεχομένων ορυκτών με προσθήκη διαλύματος NaCN 

 Επίπλευση γαληνίτη με προσθήκη διαλυμάτων αφριστικού και συλλέκτη 

 Πύκνωση και διήθηση του συμπυκνώματος γαληνίτη (PbS)  

 Επίπλευση του σφαλερίτη με: 

 Ρύθμιση του pH του πολφού σε τιμή 10-11 με προσθήκη γαλακτώματος Ca(ΟΗ)2 

 Προοδοποίηση του πολφού με προσθήκη διαλύματος CuSO4 * 5H2O για την 

ενεργοποίηση του σφαλερίτη 

 Επίπλευση σφαλερίτη με προσθήκη διαλυμάτων αφριστικού και συλλέκτη  

 Πύκνωση και διήθηση του συμπυκνώματος σφαλερίτη (ΖnS)  

 Αποθήκευση των προϊόντων στις στεγασμένες πλατείες συμπυκνωμάτων και φόρτωση 

για πώληση σε μεταλλουργίες του εξωτερικού 

 Ταξινόμηση των αποβλήτων εμπλουτισμού σε δύο κλάσματα, το λεπτομερές (– 44 

μm) και το αδρομερές (+ 44 μm), τα οποία υφίστανται στην συνέχεια πύκνωση και 

διήθηση για τη περαιτέρω διαχείρισή τους υπό σχεδόν ξηρή μορφή 

 

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου όπως περιγράφεται στην παρούσα θα υποστηρίζεται 

από τις ακόλουθες βοηθητικές εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των οποίων, παρουσιάζεται στο 

Σχέδιο 1-1.  

 Συνεργεία Συντήρησης: Ένα κεντρικό μηχανουργείο με τον υπόστεγο χώρο του και την 

αποθήκη του που βρίσκεται δίπλα από τα κεντρικά γραφεία του Στρατωνίου, ένα 

ηλεκτροτεχνείο που βρίσκεται στο κτήριο του εμπλουτισμού και ένα ξυλουργείο.  

 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ): Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού είναι εγκατεστημένα 

τρία (3) σταθερά πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τα οποία τίθενται σε 

λειτουργία σε περιπτώσεις προγραμματισμένων και μη, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος 

της ΔΕΗ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια ζωτικής σημασίας λειτουργιών για 

την ασφάλεια προσωπικού, περιβάλλοντος και εγκαταστάσεων. 

 Αποθήκες (συγκρότημα Κυρίων Αποθηκευτικών Χώρων, Αποθηκευτικό χώρο μέσων 

λειοτρίβισης, Κλειστή αποθήκη χημικών αντιδραστηρίων, Κλειστή αποθήκη 

Κυανιούχου Νατρίου, Σιλό υδράσβεστου, Αποθήκη τελικών προϊόντων). 

 Υποσταθμοί. 

 Διαχείριση αστικών λυμάτων (διατάξεις σηπτικών δεξαμενών - σύνδεση με βιολογικό). 

 Γραφεία διοίκησης. 

 Υφιστάμενο Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων. 

 Εγκαταστάσεις δεξαμενών υγρών καυσίμων (χωρητικότητας 10.000 L και 7.000 L) 

και πρατηρίου καυσίμων. 

 Εγκαταστάσεις δικτύων πόσιμου.  

 Εγκαταστάσεις διάταξης πλύσης τροχών. 

 Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου. 

 Λίμνη έκτακτης ανάγκης για τη συλλογή των νερών της βροχής του γηπέδου των 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού καθώς και των νερών που προκύπτουν 

από τις διαβροχές των οδών και λοιπών επιφανειών των εγκαταστάσεων.  

 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. 
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 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού στην περιοχή της 

φιλτρόπρεσσας που βρίσκεται δυτικά των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. 

 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος στην περιοχή του τριβείου (+61,50) 

που βρίσκεται βόρεια των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 Συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

Στρατωνίου. 

 Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος γεωλογικών ερευνών συνολικής 

επιφάνειας 6.980 m². 

 

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

κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του 

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

 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι ενεργές κατά την τρέχουσα περίοδο οι οποίες 

περιγράφονται ακολούθως:  

1. Το κλείσιμο του μεταλλείου το οποίο γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, 

2. Το κλείσιμο κτηριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων,  

3. Η ασφαλής παύση λειτουργίας κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων,  

4. Η ασφαλής αποσυναρμολόγηση - κατεδάφιση κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων,  

5. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών αποθεμάτων του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών, το σύνολο των εγκαταστάσεων του υποέργου μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου θα κλείσουν και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης 

της περιοχής επέμβασης. Οι μόνες εγκαταστάσεις που θα παραμείνουν, δεδομένου ότι θα 

υποστηρίζουν και τα υπόλοιπα υποέργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα είναι οι εξής: 

 Κτήριο νέου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

 Οδικό δίκτυο και δεξαμενές υδάτων των εγκαταστάσεων 

 Αποθήκες συμπυκνωμάτων Στρατωνίου 

 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 δεν είναι ενεργές κατά την τρέχουσα περίοδο και 

έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα: 

 Κλείσιμο υπόγειου μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

 Αποκατάσταση παλαιών σωρών αποφρυγμάτων σιδηρπυρίτη Μαντέμ Λάκκου 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ (η αποκατάσταση έχει 

ολοκληρωθεί) 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Καρακολίου (η αποκατάσταση έχει 

ολοκληρωθεί) 
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 Αποκατάσταση υφιστάμενων σωρών σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 

Στρατωνίου (η αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη, έχουν αποκατασταθεί τα 20 στρ) 

 Αποκατάσταση σωρού σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου 

 Παλιά ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών υλικών 

 Εδάφη και ιζήματα στην περιοχή των παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

Η Ελληνικός Χρυσός 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 (βλ. 

Παράρτημα XVIII της παρούσας). 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. 

3.1.1.2. Δυναμικότητα και Συνολική Ισχύς Εξοπλισμού 

O υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου, μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό.  

 

Στον Πίνακα 3.1.1.2-1 που ακολουθεί δίνεται ενδεικτικά η συνολική ισχύς του μηχανολογικού 

εξοπλισμού ενώ επισημαίνεται ότι η δυναμικότητα του εξοπλισμού είναι κατάλληλη 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της παραγωγής μεταλλεύματος καθώς και της 

λειτουργίας του εργοστασίου. 

 

Πίνακας 3.1.1.2-1. Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 Εγκαταστάσεις 

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες 

Σταθερός Εξοπλισμός Κινητός εξοπλισμός 

kW Hp kVA 

Εργοστάσιο 14.905,0 1.589,0  
Μεταλλείο 4640,0 8.431,0 1.340,0 

Επιφανειακές Εγκαταστάσεις 540,0 3.586,0  

3.1.1.3. Αριθμός Απασχολούμενων 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων θα ανέλθει στους 468 εργαζόμενους και θα 

κατανεμηθεί στις επιμέρους εργασίες ως ακολούθως: 
 Υπόγειο Μεταλλείο: 292 

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Στρατωνίου: 142 

 Διοίκηση: 34 

3.1.1.4. Είδος και ποσότητες παραγόμενων προιοντων 

Στον Πίνακα 3.1.1.4-1 παρουσιάζεται το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων 

από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 
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Πίνακας 3.1.1.4-1. 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 

 

Η τυπική σύσταση του μεταλλεύματος και των προϊόντων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1.1.4-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.1.1.4-2. Τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών (επί ξηρού) 

Στοιχείο Μετάλλευμα Συμπύκνωμα PbS Συμπύκνωμα ZnS 

Pb, % 5,4 71.5 1,0 – 1,5 

Zn, % 7,8 1,5-2,0 51 

S, % 22 - 30 18 34 

Fe, % 14 - 22 5 – 6 9 – 11 

Ag, g/t 144 1582 92 

3.1.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.1.2.1. Φάση Κατασκευής - Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, πρόκειται για εδώ και πολλές δεκαετίες λειτουργούσες 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου η φάση κατασκευής της παρούσας μελέτης 

σχετίζεται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις / αναβαθμίσεις / επεκτάσεις των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων.  

 

Οι εργασίες κατασκευής όλων των επιμέρους έργων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 24 

μηνών από την έναρξη τους. 

3.1.2.1.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύει η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β’ 138) Υγειονομική 

Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/07.12.1971 (Β’ 986), Γ4/1305/02.08.1974 (ΕΚ Β’ 801) 

και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ. Ισχύει επίσης ο Ν. 4042/2012 «Ποινική 

προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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Αστικού τύπου απόβλητα 

Για την συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων που θα παραχθούν από το προσωπικό που θα 

εργάζεται στην κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής του 

εκάστοτε εργοταξίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα πρέπει να εγκατασταθούν και χημικές 

τουαλέτες.  

 

Θεωρώντας εργοτάξιο με μέγιστο αριθμό εργαζομένων περίπου 100 ατόμων, εκτιμάται παροχή 

λυμάτων ίση με: 100 L/ άτομο/ d x 100 άτομα = 10.000 L/ d ή 10 m3/d. Η διάθεση των λυμάτων 

που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Υγρά απόβλητα κατασκευής 

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής. Περαιτέρω, αρκετά στοιχεία των προς 

κατασκευή έργων είναι προκατασκευασμένα, π.χ. Isobox, και δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 

 

Πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής δεν θα γίνεται εντός των χώρων των 

εργοταξίων ενώ εφόσον για ειδικούς λόγους αυτό απαιτηθεί, θα πραγματοποιείται στους ήδη 

υφιστάμενους προς τούτο χώρους που προβλέπονται στην παρούσα ΜΠΕ. 

3.1.2.1.2. Εκροές και Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Αστικά απόβλητα 

Στη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων θα παράγονται αστικού τύπου απορρίμματα από 

το εργατικό δυναμικό. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους που θα 

εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα οχήματα του δήμου. Τα απόβλητα αυτά 

δεν είναι τοξικά και δεν αποτελούν κίνδυνο για το έδαφος, στο οποίο τελικά θα καταλήξουν 

(ΧΥΤΑ). Μία πρώτη εκτίμηση του όγκου των οικιακών απορριμμάτων που θα παράγονται 

κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη υποέργου, ανά εργοτάξιο, μπορεί να γίνει με βάση 

τις παρακάτω παραδοχές: 

 Η μέση τιμή απορριμμάτων στον εργασιακό χώρο είναι 0,4 kg/d/capita, 

 Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων/ ημέρα ανέρχεται στους 100 στην φάση 

κατασκευής. 

 

Συμπερασματικά, παράγονται περί τα 40 kg αστικών απορριμμάτων, ανά ημέρα. Το ειδικό 

βάρος των αστικών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ των 180 – 415 kg/m3, με τυπική τιμή τα 

300 kg/m3 περίπου 1. Επομένως, η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων αντιστοιχεί σε 

ελάχιστο όγκο ~0,13 m3/d. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους και θα 

απομακρύνονται από τα οχήματα του δήμου.  

                                                 
1 Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management: Engineering 

Principle and Management Issue. McGraw Hill Inc., New York. 
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Απόβλητα εργοταξίου 

Άλλα απόβλητα που δύναται να παραχθούν στη φάση κατασκευής των έργων, όπως τα 

φθαρμένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισμό (π.χ. ελαστικά, ελαστικοί ή 

μεταλλικοί σωλήνες κ.ά.), θα συλλέγονται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

βιομηχανικών αποβλήτων ή σε υφιστάμενους χώρους αποθήκευσης ομοειδών υλικών, μέχρι 

να παραληφθούν από εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

  

Τέλος, απόβλητα όπως τα εξής: ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή λιπαντικά, στουπιά με 

πετρελαιοειδή, ανταλλακτικά μηχανημάτων, μπαταρίες - συσσωρευτές αυτοκινήτων, 

φορτηγών, αναλώσιμα αυτοκινήτων, φορτηγών, όπως τακάκια, φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα 

κλπ., θα συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και θα απομακρύνονται από 

εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

3.1.2.1.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση ανάπτυξης, τα οποία 

παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6.2.11.8.1, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές αέριων 

ρύπων του Πίνακα 3.1.2.1-1.  

 

Πίνακας 3.1.2.1-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή του 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου κατά τη φάση ανάπτυξης (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κατασκευές     37,7 

Κινητός εξοπλισμός 95,1 315,2 41,6 1,2 34,7 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0   0,2 

Διαχείριση Σωρών     0,6 

Οδικό Δίκτυο 6,8 2,6 2,3 0,9 0,9 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού     2,2 

Σύνολο 102 318 44 2 76 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

3.1.2.1.4. Εκπομπές θορύβου  

Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου. Η εκτίμηση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=12 h ενός εργοταξίου 

υποθετικής σύνθεσης στόλου μηχανημάτων σε δέκτη που απέχει 100 m από αυτό. Τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.1.2.1-2 και 

3.1.2.1-3 που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνονται εντός της 

ημέρας και επίσης οι θορυβώδεις δραστηριότητες (π.χ. εκσκαφές) θα γίνονται εκτός ωρών 

κοινής ησυχίας.  
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Πίνακας 3.1.2.1-2. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας LAeq 

Μηχάνημα 

LΑeq στα 

10m 

(dBA) 

d 

(m) 

Hχομείωση λόγω 
LΑeq 

(dBA) 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας ως 

ποσοστό των 12h (%) 

Διόρθωση σε 

LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής 17 

m3/min με 2 αερό-

σφυρες 14 kg 

80 100 -20 0 60 1 8% -10,8 49,2 

Αυτοκινούμενη 

πρέσα Ο.Σ. 

 (100KW) 

79 100 -20 0 59 1 8% -10,8 48,2 

 

Πίνακας 3.1.2.1-3. Μέθοδος κινητού εργοταξίου 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Hχομείωση λόγω 
LpA 

(dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε 

LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλαση 

(dBA) 

Φορτηγό Βαρέως τύπου Φορτηγό (γεμάτο) 50 100 -20,0 0 60,82 4 -4,8 55,2 

Φορτηγό Βαρέως τύπου Φορτηγό (γεμάτο) 50 100 -20,0 0 60,82 4 -4,8 55,2 

Φορτωτής 
Λαστιχοφόρος 

φορτωτής 
50 100 -20,0 0 60,82 6 -1,8 57,2 

Οδοστρωτήρας Οδοστρωτήρας 50 100 -20,0 0 60,82 4 -4,8 48,2 

Προωθητής Προωθητής 50 100 -20,0 0 58,82 8 -1,8 57,2 

Σύστημα στρώσης 

ασφάλτου 

Σύστημα στρώσης 

ασφάλτου 
50 100 -20,0 0 66,82 4 -4,8 55,2 

Μπετονιέρα Μπετονιέρα 50 100 -20,0 0 60,82 2 -4,8 55,2 

Εκσκαφέας Εκσκαφέας 50 100 -20,0 0 64,82 8 -1,8 52,2 

Grader Grader 50 100 -20,0 0 56,82 4 -4,8 58,2 

Υπολογισμός συνολικού θορύβου για 12ωρη λειτουργία του εργοταξίου: LΑeq(12h) = 65 dBA 
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3.1.2.1.5. Εκπομπές Δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου θα παραχθούν δονήσεις, οι οποίες θεωρητικά θα 

μπορούσαν να γίνουν αισθητές στην περίπτωση κτηρίων που γειτνιάζουν άμεσα με την περιοχή 

κατασκευής των έργων. Παρόλ’ αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις των κυρίως έργων 

από τις κοντινότερες κατοικίες εκτιμάται ότι οι εκπομπές δονήσεων θα είναι περιορισμένες σε 

μέγεθος ενώ θα είναι και χρονικά περιορισμένες, σε σημείο που να μην οδηγούν σε ουσιαστικές 

οχλήσεις. 

3.1.2.1.6. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η κατασκευή των υπό μελέτη κατασκευαστικών έργων δεν σχετίζεται με εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

3.1.2.2. Φάση Λειτουργίας 

3.1.2.2.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Ως υγρά απόβλητα της όλης παραγωγικής δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν τα νερά που 

αποστραγγίζουν από τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, τα οποία μετά από 

κατάλληλη επεξεργασία διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής (Κοκκινόλακκας 

και Κόλπος Στρατωνίου, αντίστοιχα), δεδομένου ότι δεν υφίσταται απόρριψη υγρών 

αποβλήτων σε φυσικό αποδέκτη από το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Αναλυτική περιγραφή των 

εισροών υδάτων και του ισοζυγίου υδάτων δίνεται στην Παράγραφο 6.2.12.2. 

 

Οι συνολικές ποσότητες υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στις 2 μονάδες κατεργασίας 

νερών των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.2.2-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.1.2.2-1. Εισροές μονάδων κατεργασίας νερών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 

Όσον αφορά στα αστικά λύματα που προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, αυτά 

εκτιμώνται σε 17.082 m3/y, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων : 468 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και άτομο 100 L/d. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα λύματα συλλέγονται σε σηπτικές δεξαμενές από όπου 

απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένες εταιρείες προς την 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αριστοτέλη (για τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου θα υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού). 

 

 

Εισροές 

Ξηρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μέσο 

σενάριο 

(m3/h) 

Υγρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μονάδα Κατεργασίας νερών Μαύρων Πετρών 328,6 333,7 343,5 

Μονάδα Κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου 101,6 104,5 110,0 
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3.1.2.2.2. Εκροές και Διαχείριση στερών αποβλήτων 

Στον Πίνακα 3.1.2.2-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των εξορυκτικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη φάση πλήρους ανάπτυξης των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου σε ετήσια βάση. 

 

Πίνακας 3.1.2.2-2. Ποσότητες εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη λειτουργία των ΜΕ Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Ρεύμα Αποβλήτων Μέγιστες Ετήσιες Ποσότητες (t) 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Στείρα εξόρυξης 114.000 

01 03 06 Αδρομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 
241.500 

01 03 06 Λεπτομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 
80.500 

01 03 06 Ιλύς εξουδετέρωσης από την κατεργασία 

των νερών του μεταλλείου Μαύρων Πετρών  
6.250 

01 03 07* Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου Μαντέμ 

Λάκκου 

18.800 

Βιομηχανικά Απόβλητα(1) 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
0,40 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα 

ορυκτά 

16,65 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα 

επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
0,13 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά φίλτρων 

(συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που 

δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα 

σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που 

έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

37,42 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 6,75 

16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει επικίνδυνα στοιχεία (3), εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12 

0,61 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
50,77 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή και 

διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση 

με την πρόληψη μόλυνσης 

0,34 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα 

περιέχοντα υδράργυρο 
1,13 

02 01 04 Απορρίμματα πλαστικών (εκτός της 

συσκευασίας) 
5,71 
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(1) Οι υπολογισμοί βασίζονται στις πραγματικές παραγωγές βιομηχανικών αποβλήτων του έτους 2020 με αναγωγή 

στους 400.000 t ROM/y 

 

Στον Πίνακα 3.1.2.2-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των επιμέρους 

ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικες Εγκαταστάσεις Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου. 

 

Πίνακας 3.1.2.2-3. Περιγραφή τρόπου διαχείρισης αποβλήτων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 30,35 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 15,07 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 89,48 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 89,62 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 327,84 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους 
16,17 

16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί 

από απορριπτόμενο εξοπλισμό, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 16 02 15 

1,18 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
0,97 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που 

περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

1,53 

20 01 40 Μέταλλα 167,52 

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Στείρα εξόρυξης 
Αξιοποίηση (οδοποιία) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Αδρομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Αξιοποίηση (λιθογόμωση) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Λεπτομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών  

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 07* Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
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Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει επικίνδυνα στοιχεία (3), εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 

16 02 12 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή 

και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

02 01 04 Απορρίμματα πλαστικών (εκτός 

της συσκευασίας) 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν 

αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 

15 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 
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20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 

που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 40 Μέταλλα Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

3.1.2.2.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση λειτουργίας, τα 

οποία παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6.2.12.8.1, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές 

αέριων ρύπων του Πίνακα 3.1.2.2-4. 

 

Πίνακας 3.1.2.2-4. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κινητός εξοπλισμός 181,1 600,3 79,1 2,2 66,1 

Διαχείριση Σωρών     1,3 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0   0,5 

Λιμάνι 0,4 3,7 0,1 1,0 0,1 

Οδικό Δίκτυο 13,0 4,9 4,4 1,7 1,7 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού     4,2 

Σύνολο 194 609 84 5 74 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση λειτουργίας, τα 

οποία παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6.2.12.8.2, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου του Πίνακα 3.1.2.2-5. 

 

Πίνακας 3.1.2.2-5. Συνολικές εκπομπές CO2 από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας (t/d) 

 CO2 

Εκπομπές Τύπου 1 51 

Εκπομπές Τύπου 2 52 

Σύνολο 103 
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3.1.2.2.4. Εκπομπές θορύβου 

Οι κύριες πηγές εκπομπής θορύβου στην περιοχή των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Στρατωνίου 

 Λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 Λειτουργία των Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου 

 Κυκλοφορία Βαρέως τύπου οχημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά υλικών, 

προϊόντων και αποβλήτων του έργου 

 

Στον Πίνακα 3.1.2.2-6 παρουσιάζονται οι σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού 

θορύβου εντός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στον Πίνακα 3.1.2.2-7 παρουσιάζονται οι 

μέγιστοι φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης 

που εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

Επιπλέον των παρακάτω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν υπόψη 

και οι εσωτερικές μετακινήσεις – εντός των εργοταξίων – οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στους 

χάρτες βιομηχανικού θορύβου (Αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΧΙΙΙ και στο Χάρτη 13.4.2). 

 

Πίνακας 3.1.2.2-6. Σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού θορύβου στην 

περιοχή των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Όνομα Περιγραφή 
Σημειακή / 

Επιφανειακή 

PWL 

(dB) 

Μονάδα Λιθογόμωσης +360 
Μηχανολογικός εξοπλισμός / Κίνηση 

οχημάτων (Αντλίες / Αναδευτήρα) 
Επιφανειακή 108 

Ανεμιστήρες στην +224 2*132 kW Σημειακή 100 

Συγκρότημα παραγωγής 

πεπιεσμένου αέρα 

Δύο αεροσυμπιεστές δυναμικότητας 

20 & 12 m3/min ('2 αεροσυμπιεστές) 
Επιφανειακή 102 

Κινητή διάταξη κοσκίνισης 

αδρομερούς τέλματος 

Μαύρων Πετρών 

Μοτέρ/ Τσάπα Σημειακή 112 

Κινητή διάταξη 

σπαστηροτριβείου στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

Σπαστήρα ικανότητας 100 t/h, 350 hp 

& κόσκινο 2 επιπέδων ικανότητας 

100 t/h, 100 hp 

Σημειακή 110 

Παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Μετεγκατάσταση πλατείας 

μεταφόρτωσης 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Αναβάθμιση ΜΕΝ ΜΛ & 

ΗΖ 
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 88 

Νέο συνεργειο οχημάτων 
Μηχανολογικός εξοπλισμός / Εργασίες 

επισκευής 
Επιφανεαική 90 

Νέο υπόστεγο αποθήκευσης 

συμπυκνωμάτων Μαύρων 

Πετρών  

Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 
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Όνομα Περιγραφή 
Σημειακή / 

Επιφανειακή 

PWL 

(dB) 

Λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

2 Μπουλντόζες 

Οδοστρωτήρας 

Τσάπα 

Σημειακή 110 

ΜΕΝ Κοκκινόλακκα Αντίστροφη Όσμωση (RO) Επιφανειακή 88 

Πλατεία τελμάτων Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Πλατεία +61,50 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

MEN Στρατωνίου 

Αντίστροφη Όσμωση και 

φιλτρόπρεσσα (Φιλτρόπρεσσα GHT 

1500 & Αντίστροφη Όσμωση) 

Επιφανειακή 88 

Αποθήκες Εμπλουτισμένων 

Μεταλλευμάτων Στρατωνίου  

Φορτοεκφόρτωση (Μέγιστη 

αποθηκευτική ικανότητα 60.000 t) 
Σημειακή 110 

Ξυλουργείο Στρατωνίου  
Μηχανολογικός εξοπλισμός / Εργασίες 

επισκευής 
Σημειακή 102 

Νέο κτίριο φιλτρόπρεσσας 

Στρατωνίου  

Λειτουργία Φιλτρόπρεσσας (DIEMME 

GHT 1500) 
Επιφανειακή 85 

Εργοστάσιο αποβλήτων 

Στρατωνίου  
Λειτουργία Εργοστασίου Επιφανειακή 95 

Εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου 

Φορτοεκφόρτωση / Κίνηση πλοίων 

10000 DWT 
Σημειακή 107 

Εργοστασιο Εμπλουτισμού Λειτουργία εργοστασίου Επιφανειακή 110 

Κτίριο θραύσης - 

Λειοτρίβισης 
Σπαστήρας και λοιπά Επιφανειακή 112 

Χώρος στάθμευσης dumper Στάθμευση Σημειακή 110 

 

Πίνακας 3.1.2.2-7. Ημερήσιες μετακινήσεις οχημάτων λόγω της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Μέγιστοι φόρτοι 

βαρέων οχημάτων 

Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
103 

Οδός προς Στρατώνι* 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 212 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες – 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.* 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 168 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 
29 

Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 
Εγνατία 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 
66 

Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
66 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός Σταυρού - 

Νέας Χαλκιδικής 
66 
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Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Μέγιστοι φόρτοι 

βαρέων οχημάτων 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
Σταυρός 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός Βαρβάρας 

- Μαραθούσας 
66 

Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς Ορυχείο 

Ολυμπιάδας 
104 

Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 103 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 
Δασική Οδός 29 

(*) Πρόκειται περί εργοταξιακών οδών και όχι δημόσιο οδικό δίκτυο. 

3.1.2.2.5. Εκπομπές δονήσεων 

Πιθανές πηγές δονήσεων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

αποτελούν: 

 Εκπομπές δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών. 

 Εκπομπές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και την εκφόρτωση των 

εξορυσσόμενων υλικών, μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης και επεξεργασίας. 

 

Από τις προαναφερόμενες πηγές, οι δονήσεις λόγω της χρήσης των εκρηκτικών θεωρείται ότι 

δύναται να συνδεθούν με κάποιου είδους επιπτώσεις. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

 Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 2 βάρδιες 

 Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ.) 

 Είδος εκρηκτικών: Γαλακτώματα, ζελατοδυναμίτιδες  

 Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: Μέση κατανάλωση 40 kg. 

 Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: Από μερικά δευτερόλεπτα έως 15 min 

 Ελάχιστη απόσταση τμήματος μεταλλείου προς εκμετάλλευση από την επιφάνεια:140 m 

3.1.2.2.6. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι πιθανές πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου σχετίζονται με τους υποσταθμούς που 

βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων όπως περιγράφονται στις Παραγράφους 6.2.6.1.9 και 

6.2.6.2.4. Όπως προκύπτει από το Σχέδιο 1-1 γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε 

αρκετά μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές 

αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  
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3.1.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

3.1.3.1. Ισοζύγιο μάζας μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Το πρόγραμμα παραγωγής σε τόνους και οι περιεκτικότητες του μεταλλεύματος για την 

περίοδο 2021 έως 2025 δίνεται στον Πίνακα 3.1.3.1-1. Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα 

είναι κατά μέσο όρο 400 kt ROM με μέση περιεκτικότητα Pb: 5,4%, Zn: 7,8% και Ag: 144 g/t.  

 

Όπως φαίνεται και από τον εν λόγω Πίνακα 3.1.3.1-1, τα δυνητικά μεταλλευτικά αποθέματα 

ανέρχονται σε 1,81 Μt και για τις ανάγκες της παρούσας ΜΠΕ γίνεται η παραδοχή ότι 

εξορύσσονται μέχρι το 2025.  

 

Σημειώνεται πάντως ότι πιθανά αποθέματα που θα προκύψουν από το ερευνητικό πρόγραμμα 

που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να αυξήσουν τη διάρκεια της εκμετάλλευσης και να 

επιτρέψουν την παραγωγή να συνεχίσει για περισσότερα χρόνια.  
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Πίνακας 3.1.3.1-1. Πρόγραμμα παραγωγής για όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 2023 2024 2025 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 1.810.000 210.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Συμπύκνωμα Pb (dmt) 126.000 17.000 26.000 28.000 27.000 28.000 

Συμπύκνωμα Ζn (dmt) 259.000 31.000 52.000 57.000 60.000 59.000 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά (t) 516.000 60.000 114.000 114.000 114.000 114.000 

Στείρα υλικά που αποτιθενται στον Κοκκινόλακα (t) 516.000 60.000 114.000 114.000 114.000 114.000 

Όγκος (1.7 t/m3 πυκνότητα) 303.529 35.294 67.059 67.059 67.059 67.059 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων (t) 1.425.000 162.000 322.000 316.000 313.000 312.000 

Σύνολο παραγωγής αδρομερούς τέλματος (t) 1.068.750 121.500 241.500 237.000 234.750 234.000 

Σύνολο παραγωγής λεπτομερούς τέλματος (t) 356.250 40.500 80.500 79.000 78.250 78.000 

Ποσότητα αδρομερούς τέλματος που χρησιμοποιούείται στη 

λιθογόμωση (t) 
642.000 73.000 145.000 142.000 141.000 141000 

Ποσότητα αδρομερούς τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
426.750 48.500 96.500 95.000 93.750 93.000 

Ποσότητα λεπτομερούς τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
356.250 40.500 80.500 79.000 78.250 78.000 

Συνολική ποσότητα τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
783.000 89.000 177.000 174.000 172.000 171.000 

Όγκος (1.6 t/m3 πυκνότητα) 489.375 55.625 110.625 108.750 107.500 106.875 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης (t) 1.299.000 149.000 291.000 288.000 286.000 285.000 

Ιλύς Εξουδετέρωσης (t) 116.886 16.698 25.047 25.047 25.047 25.047 

Ιλύς Εξουδετέρωσης, m3 (1.5 t/m3 πυκνότητα) 77.924 11.132 16.698 16.698 16.698 16.698 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 870.828 102.051 194.382 192.507 191.257 190.632 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης (m3)  102.051 296.433 488.940 680.197 870.828 
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3.1.3.2. Εισροές και ισοζύγιο υδάτων 

Οι εισροές υπογείων υδάτων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.1.3.2-1. 

 

Πίνακας 3.1.3.2-1. Εκτιμώμενες εισροές υπογείων υδάτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Έτος 

Εισροές από μεταλλείο Μαύρων 

Πετρών και σήραγγα προσπέλασης 

(m3/d) 

Εισροές από μεταλλείο Μαντέμ 

Λάκκου προς Μονάδα 

Επεξεργασίας Στρατωνίου (m3/d) 

2020 7.500 2.700 

2021 7.800 2.550 

2022 8.000 2.495 

2023 7.900 2.445 

2024 7.800 2.390 

2025 7.700 2.345 

 

Επίσης, εισροές νερών αναμένεται να προκύψουν και από την επιφανειακή απορροή των 

λεκανών που απορρέουν εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου.  

 

Στην Παραγράφο 6.2.12.2 παρουσιάζεται αναλυτικά το Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου που 

καταστρώθηκε και επιλύθηκε για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου. 

3.1.3.3. Εισροές πρώτων και βοηθητικών υλών  

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών αποτελεί την πρώτη ύλη 

που τροφοδοτεί το εργοστάσιο εμπλουτισμού για την ανάκτηση δύο εμπορεύσιμων προϊόντων, 

του συμπυκνώματος γαληνίτη (PbS) και του συμπυκνώματος σφαλερίτη (ZnS), όπως 

παρουσιάζεται και στην Παράγραφο 6.2.12.1. Στους πίνακες της Παραγράφου 6.2.12.1 

παρουσιάζονται οι ποσότητες εισροών του μεταλλεύματος και των εξορυκτικών αποβλήτων 

καθώς και η τυπική χημική σύσταση του μεταλλεύματος αντίστοιχα.  

 

Πέραν του μεταλλεύματος, για την λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούνται και μια σειρά 

από βοηθητικές ύλες, οι ειδικές καταναλώσεις τους τόσο στο εργοτάξιο Μαύρων Πετρών όσο 

και στις εγκαταστάσεις Στρατωνίου, παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.1.3.3-1 και 3.1.3.3-2 

που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3.1.3.3-1. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών 

Υλικά Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,27 

Αγκύρια 2,5 m τεμ /t R.O.M 0,01 

Δομικό πλέγμα m2 /t R.O.M 0,13 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα m3 /t R.O.M 0,07 
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Υλικά Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Ίνες kg/m 1,7 

Σιδηρά πλαίσια HEB 140 m/t R.O.M 0,02 

Σιδηρά πλαίσια TH 21 m/t R.O.M 0,08 

Τσιμέντο λιθογόμωσης t/t R.O.M. 0,03 

 

Πίνακας 3.1.3.3-2. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,03 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,50 

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 0,30 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,06 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) 

[(CH3)2CHOCSSNa)] 

0,28 

Κροκιδωτικά 0,02 

3.1.3.4. Εισροές ενέργειας 

Η παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου γίνεται μέσω του Διαχειριστή 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει γραμμή 

10 km στα 20 kV, που καταλήγει σε πυλώνα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του 

Στρατωνίου, κοντά στη μονάδα αποβλήτων εμπλουτισμού. 

Εκεί, αφού υποβιβαστεί στα 15 kV, το ρεύμα δίνεται από τον πυλώνα μέσω δύο υπόγειων 

γραμμών.  

 Η πρώτη γραμμή εξοπλισμένη με δύο μετασχηματιστές 1600 kVA τροφοδοτεί τον 

υποσταθμό A΄ του εργοστασίου εμπλουτισμού, που με τη σειρά του τροφοδοτεί τις 

εγκαταστάσεις φόρτωσης, τη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου, τα συνεργεία 

συντήρησης, το χημείο και μεταλλουργικό εργαστήριο. 

 Η δεύτερη γραμμή τροφοδοτεί έναν δεύτερο υποσταθμό που βρίσκεται δίπλα στο 

συνεργείο του εργοστασίου. Ο υποσταθμός αυτός αποτελείται από: 

o έναν μετασχηματιστή για τη μονάδα αποβλήτων εμπλουτισμού – 800 kVA 

o έναν μετασχηματιστή για το τριβείο – 800 kVA, και 

o έναν μετασχηματιστή για τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες του Στρατωνίου – 

400 kVA,  

o μία γραμμή ρεύματος που τροφοδοτεί το μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου. Η γραμμή 

που τροφοδοτεί το μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου είναι εξοπλισμένη με δύο 

μετασχηματιστές. Αυτοί βρίσκονται στο Στρατώνι (100 kVA) και στη στοά +53 m 

(150 kVA). Η γραμμή συνεχίζει και τροφοδοτεί τους δύο υποσταθμούς που 

βρίσκονται στο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου. 

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του συνόλου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1.3.4-1.  
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Πίνακας 3.1.3.4-1. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

Eγκατεστημένη ισχύς 26.780HP 20.085 kW 

Μέση ζήτηση αιχμής ημέρας 4.823,9 kW 4,82 MW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας 59.069 kWh/d 1.772 MWh/month 

Τάση δικτύου 380/220 V 380/220 V 

3.2. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

3.2.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

3.2.1.1. Μέγεθος και Τεχνολογίες Έργου 

Οι Μεταλευτικές Εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας είναι ένα εν λειτουργία μεταλλείο μολύβδου-

ψευδαργύρου-χρυσού-αργύρου που βρίσκεται στις μεταλλευτικές παραχωρήσεις των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα. 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 

ΚΥΑ 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 εγκαταστάσεις του μεταλλείου 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 (βλ. αναλυτικά 

Παράγραφο 6.3.4) 

 Το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα επαναλειτουργήσει για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 350.000 t μεταλλεύματος. 

 Σήραγγα προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο, η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις 

εγκαταστάσεις στον Μαντέμ Λάκκο, μήκους 8,77 km και διατομής τουλάχιστον 6 m x 6 m. 

 Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 

συνολικής έκτασης 270 στρ. (σε εξέλιξη). 

 Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (πύργος 

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

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

εγκαταστάσεις και δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

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 στη γενική διάταξη του υποέργου (Σχέδιο 1-2). 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι αναφορικά με την Υπόγεια Συνδετήρια στοά Μ. 

Λάκκου Ολυμπιάδας, ως άνω αναφερόμενη ως σήραγγα προσπέλασης Μ. Λάκκου, η οποία 
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προβλέπονταν στη χωρική ενότητα του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας» με βάση την ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου, η κατασκευή της δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 

σήμερα (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Παράγραφο 6.4). 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του υποέργου «Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας 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. 

 

 Αναβάθμιση του εργοστασίου εμπλουτισμού: Το εργοστάσιο εμπλουτισμού 

αναβαθμίζεται/ επεκτείνεται προκειμένου να επιτευχθεί η επεξεργασία του 

μεταλλεύματος με προκαθορισμένο ονομαστικό ρυθμό 650.000 t (±10%) ετησίως 

 Μέθοδος Εκμετάλλευσης: Συνολικά προτέινεται να χρησιμοποιηθούν οι α) Μέθοδος 

των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (Drift and Fill, DAF) / Διαμήκη 

Προσανατολισμό - Εγκάρσιο Προσανατολισμό, β) Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων 

σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse 

Longhole Stoping, TLHS), γ) Μέθοδος διπλών κοπών και λιθογομώσεων και δ) Μέθοδος 

κοπών και λιθογομώσεων με κατερχόμενη φορά ε) Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων 

με ανερχόμενη φορά 

 Κύκλωμα αερισμού: Εγκατάσταση ανεμιστήρων στην επιφάνεια στο στόμιο του 

καμινέτου αερισμού (-173) 

 Διαχείριση νερών μεταλλείου: α) Αλλαγή χωροθέτησης του υπόγειου κεντρικού 

αντλιοστασίου δυναμικότητας 1300 m3/h στην περιοχή – 284, β) Επιπλέον 2 νέα 

αντλιοστάσια δυναμικότητας (650 m3/h) στις περιοχές Δυτικά περί του υψομέτρου – 570 

και Ανατολικά περί του υψομέτρου – 540, και γ) Εγκατάσταση συστήματος διαχωρισμού 

των στερεών στο κεντρικό αντλιοστάσιο – 284. 

 Λιθογόμωση εξοφλημένων μετώπων: Επιπλέον χρήση μεθόδων λιθογόμωσης, α) 

Λιθογόμωση πάστας, γ) Λιθογόμωση με Σιμεντωμένα αδρανή, δ) Λιθογόμωση με 

Σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης και ε) Λιθογόμωση με βραχώδη απόβλητα 

εξόρυξης του μεταλλείου. 

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού: Αύξηση δυναμικότητας και αναβάθμιση υφιστάμενου 

εργοστασίου σε 650.000 t (±10%) μεταλλεύματος ετησίως. 

 Παρασκευαστήριο εκτοξευόμενου σκυροδέματος και σύστημα μεταφοράς στα 

υπόγεια: Χωροθέτηση και εγκατάσταση εντός των επιφανειακών εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας, νέας μονάδας παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, 

συνολικής επιφάνειας 660 m2. 

 Υπόγεια κεντρική αποθήκη Εκρηκτικών: Νέα υπόγεια κεντρική αποθήκη (σε 

αντικατάσταση της υφιστάμενης), χωρητικότητας 12000 kg εκρηκτικών και 100000 

τεμαχίων καψυλίων. 

 Κινητή μονάδα παρασκευής εκρηκτικών και γαλακτωμάτων: Δυνατότητα 

παραγωγής έως και 3 t/h εκρηκτικών υλών: α) Πετραμμωνίτης (AN-FO), β) Μη 

ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Heavy EM-EX LC) και γ) Ευαισθητοποιημένο 

γαλάκτωμα (EM-EX). 

 Μονάδα Κατεργασίας Νερών: Αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας νερών 

δυναμικότητας 680 m3/h. Προσθήκη μονάδας καταλυτικού συστήματος 

πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης όσμωσης.  
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 Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα στο μεταλλείο: Εγκατάσταση αεροσυμπιεστή 

ισχύος 110 kW στο επίπεδο – 254  

 Συνεργείο επιφάνειας: Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του επιφανειακού συνεργείου 

στην περιοχή της στοάς + 59. 

 Συνεργείο βοηθητικών οχημάτων: Εγκατάσταση συνεργείου βοηθητικών οχημάτων 

στην περιοχή του φρέατος και παραπλεύρως του πρατηρίου καυσίμων, κύριου χώρου 

100 m2 που θα συνοδεύεται από ράμπα πλύσης οχημάτων 35 m2. 

 Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου εμπλουτισμού: Εγκατάσταση νέων συνεργείων 

στην περιοχή του εργοστασίου: 1) Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου, 2) Εργαστήριο 

Αυτοματισμών και 3) Ηλεκτροτεχνείο. 

 Συνεργείο εργολάβων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού: Εγκατάσταση συνεργείου 

οχημάτων, στην περιοχή στάθμευσης επιβατικών οχημάτων και φορτηγών του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, επιφάνειας 280 m2. 

 Σταθμός διάσωσης: Προβλέπονται στα υπόγεια έργα του μεταλλείου: α) Ένας μόνιμος 

σταθμός διάσωσης και β) 5 προκατασκευασμένοι κινητοί σταθμοί διάσωσης. 

 Υπόγεια Αποθήκη καυσίμων: Εγκατάσταση υπόγειου πρατηρίου υγρών καυσίμων για 

την εξυπηρέτηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων αλλά και λειτουργικών αναγκών σε 

ειδικά διαμορφωμένη στοά του μεταλλείου στο επίπεδο - 240. 

 Χωροθέτηση επιφανειακού πρατηρίου καυσίμων: Nέο μόνιμο πρατήριο καυσίμων, με 

δύο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου χωρητικότητας 40.000 L έκαστη, στην περιοχή 

του φρέατος. 

 Χωροθέτηση Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου (QA/QC): Εγκατάσταση 

εξοπλισμένου εργαστηρίου για τη διενέργεια δοκιμών ελέγχου ποιότητας στην περιοχή 

της μονάδας λιθογόμωσης πάστας. 

 Χώρος προσωρινής απόθεσης μεικτού τέλματος – Αμφιθέατρο: Διαμόρφωση και 

στεγάνωση των πρανών της υφιστάμενης πλατείας «Αμφιθεάτρου» για την προσωρινή 

απόθεση μεικτού τέλματος. 

 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης συσκευασμένου συμπυκνώματος σε μεγασάκκους 

- πλατεία Ελιάς: Προτείνεται η χρήση της κατάλληλα διαμορφωμένης Πλατείας Ελιάς, 

για την προσωρινή αποθήκευση μεγασάκων συμπυκνωμάτων. 

 Χώρος προσωρινής απόθεσης και σπαστηροτριβείο στείρων μεταλλείου για 

παραγωγή αδρανών: Στον υφιστάμενο χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων εξόρυξης 

συνολικής επιφάνειας 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται χρήση κινητού σπαστήρα 

ικανότητας 100 t/h πλησίον της εισόδου του μεταλλείου. 

 Αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής συλλογής και διαχείρισης βιομηχανικών 

αποβλήτων (επικίνδυνα, μη επικίνδυνα): Ανακατασκευή της Αδειοδοτημένης 

εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων προκειμένου να 

βελτιωθεί η χρηστικότητά της. 

 Αποθήκες μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας: Εγκατάσταση ήδη 

αδειοδοτημένης από την προηγούμενη ΜΠΕ κλειστής αποθήκης 800 m2 και β) 

εγκατάσταση αποθήκευσης και διαχείρισης δειγμάτων γεωτρήσεων επιφάνειας 3405 m2. 

 Αποθήκες εργοστασίου: Τροποποίηση/επέκταση των αποθηκών, πέριξ του 

Εργοστασίου Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, συνολικής επιφάνειας 2082 m2.  

 Περιοχή μεταφόρτωσης στείρων: Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης στείρων υλικών 

της εξορυκτικής δραστηριότητας στην είσοδο της στοάς + 70. 

 Μετατροπή της υφιστάμενης χρήσης της στοάς + 59 σε στοά αερισμού και μεταφοράς 

προσωπικού. 
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 Γραφεία και χώροι προσωπικού: Αναβάθμιση – Μικρές τροποποιήσεις- βελτιώσεις 

στα γραφεία και τους χώρους προσωπικού (π.χ. προσθήκη ορόφων, κατασκευή 

γραφείων, αντικατάσταση προσωρινών κατασκευών με μόνιμα κτίρια κ.α.). 

 Xώροι προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων: Χωροθέτηση περιοχών για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των εργολάβων. 

 Δεξαμενές αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος: Εγκατάσταση δεξαμενών 

αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος, για την ασφαλή φύλαξη, διαχείριση και 

φόρτωση χημικών προσμίκτων σκυροδέματος. 

 Χωροθέτηση σταθμού Α' Βοηθειών του εργοταξίου Ολυμπιάδας: Χωροθέτηση και 

κατασκευή νέου μεγαλύτερου σταθμού πρώτων βοηθειών εντός των εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου, επιφάνειας 50 m2. 

 Επικαιροποίηση μελέτης εκτροπής Μπασδέκη: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 Συλλογή και διαχείριση επιφανειακών απορροών εργοταξίου Ολυμπιάδας: 

Επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων, με την 

κατασκευή νέων τεχνικών έργων εκτροπής και συλλογής, την ανακατασκευή 

υφιστάμενων, την κατασκευή νέων φρεατίων και 2 νέων αντλιοστασίων. 

 Διαχείριση αστικών λυμάτων: Αναβάθμιση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων με 

κατασκευή νέων στεγανών σηπτικών δεξαμενών, χωρητικότητας 200 m3 για το 

μεταλλείο και 112 m3 για το εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

 Μονάδα Πλύσης τροχών στη μονάδα λιθογόμωσης τύπου πάστας: Εγκατάσταση νέας 

μονάδας πλύσης τροχών. 

 Χωροθέτηση εξοπλισμού για διαχείριση της ιλύος από δεξαμενές καθίζησης νερών 

μεταλλείου: Εγκατάσταση και λειτουργία επιφανειακών μονάδων αφύγρανσης λάσπης. 

 Νερό Βιομηχανικής Χρήσης: Εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου δεξαμενών. 

 Σύστημα Ηλεκτροδότησης - Νέος υποσταθμός: Προσθήκη ενός νέου Υποσταθμού 

150 kV στην περιοχή του φρέατος. 

 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης: Εγκατάσταση μιας νέας επιπλέον κυλινδρικής δεξαμενής 

6 x 6 χωρητικότητας 150 m3. 

 Ασφαλτόστρωση στο τμήμα από μονάδα λιθογόμωσης πάστας έως την είσοδο του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας: Βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους 740 m με εργασίες 

ασφαλτόστρωσης, βελτίωσης των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών, διαμόρφωσης 

καταστρώματος, οδοστρωσίας καθώς και την κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των 

όμβριων υδάτων. 

 Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης μηχανημάτων έργου, επιβατικών οχημάτων και 

φορτηγών: Χωροθέτηση και κατασκευή 8 κατάλληλων χώρων στάθμευσης των 

οχημάτων του έργου, συνολικής επιφάνειας 7.682 m2. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η Μεταλλευτική Δραστηριότητα καθώς και η 

Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού. 

 

Συνοπτική Περιγραφή της Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

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) 

 Tομέας Εναπομείναντος κοιτάσματος (Remnants) 
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Στο Σχήμα 3.2.1.1-1 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. Αναλυτικότερα, στο Σχέδιο 2-2, παρουσιάζεται η 

γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου της Ολυμπιάδας. 

 

 
Σχήμα 3.2.1.1-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Ολυμπιάδας (με πράσινο 

χρώμα τα βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα) 

 

Η προσπέλαση στο υπόγειο μεταλλείο πραγματοποιείται μέσω των κύριων στοών 

προσπέλασης +59 και +70. Η κύρια στοά προσπέλασης +59 η οποία έχει αναβαθμιστεί με 

εκβάθυνση του πυθμένα και εκτεταμένη αντικατάσταση της υποστήριξης, εκκινεί πλησίον της 

περιοχής του κτηρίου διοίκησης και καταλήγει με κλίση 10% στο επίπεδο -230. Η στοά 

προσπέλασης +70 εκκινεί πλησίον των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και καταλήγει με κλίση 

~9% στο επίπεδο -25. Εκ των στοών προσπέλασης +59 και +70 εκκινούν ελικοειδή κεκλιμένα 

μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον ανατολικό και δυτικό τομέα της 

μεταλλοφορίας, τα οποία (κεκλιμένα) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των συνδετήριων στοών 

-173, -240, -210 -248 και -300 έτσι ώστε να είναι εφικτή η διακίνηση ανθρώπινου δυναμικού 

και μηχανικού εξοπλισμού μεταξύ των δύο κύριων τομέων μεταλλοφορίας. 

 

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (όρος δ2.2), και την εγκεκριμένη 

Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης (Απόφαση ΥΠΕΚΑ Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/ 

10.2.2012) η εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα μέθοδος εκμετάλλευσης είναι συνδυασμός 

διαμήκους και εγκάρσιας κοπής και λιθογόμωσης, με ανερχόμενη φορά. Όπου τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος το επιτρέπουν, εφαρμόζεται η μέθοδος της 

διπλής κοπής και λιθογόμωσης. Η εξόρυξη γίνεται με χρήση εκρηκτικών.  

 

Με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι 

εκμετάλλευσης: 

 Στον Ανατολικό και Δυτικό τομέα η εκμετάλλευση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (Drift and 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 3   3-40 

ENVECO A.E. 

Fill, DAF). Ανάλογα με τη γεωμετρία του κοιτάσματος, θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση 

η βέλτιστη παραλλαγή της μεθόδου, προς επίτευξη της ζητούμενης αποδοτικότητας. 

 Στον Επίπεδο τομέα και ανάλογα με τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες, θα 

εφαρμοστεί τόσο η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων, όσο και η 

νέα μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα 

διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping, TLHS). Σε περιπτώσεις 

όπου η γεωμετρία του κοιτάσματος και οι υπάρχουσες συνθήκες το επιτρέπουν, θα 

εφαρμοστεί και η μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη ανάπτυξη και 

επαναπλήρωση (Longitudinal Longhole Stoping, LLHS).  

 Στον τομέα Εναπομείναντος Κοιτάσματος και στον Ανώτερο τομέα, η εκμετάλλευση θα 

πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά γεωμετρικά στοιχεία του κοιτάσματος προβλέπεται να 

εφαρμοστεί η μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων εναλλακτικά και με κατερχόμενη φορά, 

όπου απαιτείται, ούτως ώστε να παρέχεται ευελιξία κατά τις μεταλλευτικές εργασίες, που θα 

οδηγήσουν στην αύξηση της ετήσιας παραγωγής και της αποδοτικότητας του μεταλλείου.  

 

Η επιλογή ανερχόμενης ή κατερχόμενης λιθογόμωσης θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της 

εκμετάλλευσης, με βάση τον προγραμματισμό του μεταλλείου για την επίτευξη του ετήσιου 

στόχου παραγωγής. 

 

Πέραν της κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης (ανερχόμενη ή κατερχόμενη), στο μεταλλείο θα 

εφαρμοστούν και επιπλέον παραλλαγές της μεθόδου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 

του μεταλλείου. Ειδικότερα, η εφαρμογή της μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων στο μεταλλείο 

θα είναι είτε μονής κοπής (διαμήκης προσανατολισμός) ή πολλαπλών κοπών ανάλογα με τη 

γεωμετρία του κοιτάσματος. Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή της μεθόδου με διεύρυνση του 

μετώπου κατά την οπισθοχώρηση. 

 

Η τελική επιλογή της πλέον τεχνικά δόκιμης και οικονομικής μεθόδου εκμετάλλευσης προς 

εφαρμογή σε κάθε περιοχή, θα λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα: 

 των επί τόπου γεωτεχνικών συνθηκών της περιβάλλουσας βραχόμαζας, 

 της γεωμετρικής ανάπτυξης του κοιτάσματος, 

 της αραίωσης και ανάκτησης του μεταλλεύματος και 

 της αποδοτικότητας και του κόστους εφαρμογής στην υπό εξέταση περιοχή 

 

Ο κύκλος εργασίας περιλαμβάνει τον λεπτομερή προγραμματισμό της εκμετάλλευσης, την 

τοποθέτηση χωροταξικών σημείων και διευθυντικών αξόνων, την εξόρυξη με όρυξη 

διατρημάτων – γόμωση - πυροδότηση, τον εξαερισμό του μετώπου, το ξεσκάρωμα για την 

απομάκρυνση επισφαλών όγκων, την αποκομιδή του εξορυχθέντος προϊόντος και την 

υποστήριξη της εκσκαφής.  

 

Για την αποκομιδή των προϊόντων εξόρυξης (μετάλλευμα ή απόβλητο εξόρυξης) από τις στοές 

προπαρασκευής και παραγωγής στα εγκάρσια φόρτωσης / απόθεσης / προσωρινής 

αποθήκευσης, θα χρησιμοποιούνται κυρίως φορτωτές ονομαστικής ικανότητας από 14 t έως 

17 t. Η μέση απόσταση από το μέτωπο παραγωγής στο αντίστοιχο εγκάρσιο φόρτωσης / 

απόθεσης / προσωρινής αποθήκευσης θα είναι έως 200 m, ενώ η μέση απόσταση μεταξύ των 

εγκαρσίων φόρτωσης θα είναι από 150 m – 200 m. Για την μεταφορά του μεταλλεύματος θα 

χρησιμοποιηθούν φορτηγά υπογείων ονομαστικής ικανότητας 40-60 t. 
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Επιπλέον, στο υφιστάμενο φρέαρ, που βρίσκεται στην περιοχή του Ανατολικού κοιτάσματος, 

σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση νέου ανυψωτικού 

συστήματος προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς προσωπικού 

συντήρησης ώστε να είναι δυνατή τόσο η επιθεώρηση του φρέατος όσο και των δικτύων που 

είναι εγκατεστημένα μέσα σε αυτό ή οποιαδήποτε νέας εγκατάστασης απαιτηθεί. Το φρέαρ θα 

δύναται να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά προσωπικού σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης. 

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 στο 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Υδραυλική λιθογόμωση (hydraulic backfill). Στην εν λόγω μέθοδο η οποία είναι η έως 

σήμερα εφαρμοζόμενη χρησιμοποιείται αποκλειστικά το αδρομερές κλάσμα των 

αποβλήτων εμπλουτισμού μετά από ανάμιξη τους με τσιμέντο. 

2. Λιθογόμωση πάστας (Σιμεντωμένα απόβλητα εμπλουτισμού πάστα λιθογόμωσηςpaste 

backfill). Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί εκτεταμένα και επιτυχώς στις στοές του μεταλλείου 

της Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου δύναται να αποτελέσει την κυρίαρχη μέθοδο 

λιθογόμωσης καθώς αποτελεί τη βέλτιστη περιβαλλοντικά επιλογή δεδομένης της 

χρήσης του συνολικού τέλματος χωρίς να απαιτείται ταξινόμηση. 

3. Σιμεντωμένα αδρανή (Cemented Aggregate Fill, CAF). Το μίγμα λιθογόμωσης 

συνίσταται από ανάμιξη αδρανών υλικών (στείρα) με πολφό τσιμέντου. 

4. Σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (Cemented Rockfill, CRF), τα οποία 

προκύπτουν από την ανάμιξη αποβλήτων εξόρυξης (στείρα) χωρίς θραύση και κοσκίνιση 

με πολφό τσιμέντου. 

5. Βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (στείρα) του μεταλλείου (Rockfill) χωρίς θραύση και 

κοσκίνιση. 

 

Το κύριο κύκλωμα αερισμού όπως έχει διαμορφωθεί, υποβοηθείται από το κεντρικό φρέαρ, 

από ένα κεκλιμένο (φιρές) και ένα φρέαρ αερισμού στην περιοχή του κύριου φρέατος. Το κύριο 

φρέαρ εκκινεί από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις στο υψόμετρο +82 και καταλήγει στο 

υψόμετρο -314. Το φρέαρ ενώνεται με την κύρια στοά +59 στα υψόμετρα -173 και -210.  

 

Κατά την πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου, όπου οι ανάγκες σε αερισμό αυξάνονται, ο 

αερισμός των υπόγειων έργων θα είναι εξ’ ολοκλήρου τεχνητός (με χρήση ανεμιστήρων), λόγω 

της έλλειψης ουσιώδους υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των κύριων έργων προσπέλασης.  

 

Βάσει των ειδικών μελετών που έχουν εκπονηθεί για το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας, η 

μέγιστη εισροή υδάτων αναμένεται να είναι της τάξης των 650 m³/h. Σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε 

(Μέρος Δ, Άρθρο 76) η εγκατεστημένη δυναμικότητα διαχείρισης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον διπλάσια. Επομένως η δυναμικότητα του συστήματος άντλησης του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας καθορίζεται σε 1300 m³/h.  

Για το σκοπό αυτό, το κύριο σύστημα άντλησης θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Στην περιοχή του -284 όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν χωροθετείται το νέο 

κεντρικό αντλιοστάσιο δυναμικότητας 1300 m3/h με εφεδρεία βασικού εξοπλισμού 50% 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση σε περίπτωση βλάβης. 
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Το νερό θα αντλείται μέσω 2 μεταλλικών δικτύων 12” τα οποία μέσω κάθετης γεώτρησης 

πλησίον του φρέατος θα οδηγούν το νερό στην επιφάνεια και απευθείας στη μονάδα 

κατεργασίας νερών μεταλλείου.  

 

Κατά την εξέλιξη του έργου στα κατώτερα επίπεδα, θα ενσωματωθούν στο κεντρικό σύστημα 

άντλησης και άλλα 2 νέα αντλιοστάσια αντίστοιχης διάταξης φιλοσοφίας και δυναμικότητας 

(650 m3/h) στις περιοχές Δυτικά περί του υψομέτρου –570 και Ανατολικά περί του υψομέτρου 

–540. Από τα αντλιοστάσια αυτά τα νερά μεταλλείου θα οδηγούνται μέσω δικτύου 12” στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο -284 προκειμένου να καταλήξουν στην επιφάνεια προς κατάλληλη 

διαχείριση στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου. 

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι κατά την άντληση του νερού από τα διάφορα μέτωπα του μεταλλείου 

παρασύρονται πολλά στερεά τα οποία προκαλούν φθορές και προβλήματα κατά την άντλησή 

τους προς στην επιφάνεια μέσα από τις φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης, κρίνεται 

σκόπιμο να τοποθετηθεί σύστημα διαχωρισμού των στερεών πριν από την άντλησή τους στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο -284. 

 

Συνοπτική περιγραφή Λειτουργίας Εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα υφίσταται επεξεργασία στο υφιστάμενο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, δυναμικότητας έως 430.00 t μεταλλεύματος, το οποίο προβλέπεται 

να αναβαθμιστεί προκειμένου να λειτουργήσει για τα επόμενα χρόνια έως την εξάντληση του 

κοιτάσματος.  

 

Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αναβάθμισης - επέκτασης που περιγράφονται στο 

παρόν, η επεξεργασία του μεταλλεύματος θα γίνεται με προκαθορισμένο 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 σιδηροπυρίτη 

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

μορφή συμπυκνωμάτων. Παράγεται πρώτα το συμπύκνωμα αργυρούχου μολύβδου, 

ακολούθως το συμπύκνωμα ψευδαργύρου και τέλος το συμπύκνωμα 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 περίπου το 45% του 

κατεργαζόμενου μεταλλεύματος ανακτάται υπό μορφή εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων.  

 

Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιμων ορυκτών είναι: 

 Θραύση  

Το κύκλωμα θραύσης περιλαμβάνει τρία στάδια: την πρωτογενή (-70 mm), τη 

δευτερογενή (-30 mm) και την τριτογενή θραύση (-12 mm) ενώ για τη μεταφορά του 

μεταλλεύματος από το ένα στάδιο στο άλλο χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες. Η 

εγκατάσταση θραύσης έχει δυναμικότητα 750 kt ετησίως, μεγαλύτερη της ποσότητας 

που θα τροφοδοτείται στο εργοστάσιο επίπλευσης (650 (±10%) ktpa). 

 Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του μεταλλεύματος 

 Επίπλευση του γαληνίτη  

 Επίπλευση του σφαλερίτη  
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 Επίπλευση του μίγματος χρυσοφόρων πυριτών  

 Πύκνωση και Διήθηση  

Τα συμπυκνώματα υφίστανται πύκνωση και διήθηση για τη περαιτέρω διαχείρισή τους 

υπό σχεδόν ξηρή μορφή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισής τους μέσω 

συστήματος ενσάκισης.  

 Μεταφορά προς πώληση ή προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων στις στεγασμένες 

πλατείες συμπυκνωμάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.  

 Ταξινόμηση του αποβλήτου εμπλουτισμού 

Σύμφωνα με την παρούσα από το εργοστάσιο εμπλουτισμού θα παράγεται μικτό τέλμα 

το οποίο θα τροφοδοτεί την μονάδα λιθογόμωσης πάστας 

Αν απαιτηθεί, το απόβλητο δύναται να ταξινομείται σε δύο κλάσματα, λεπτομερές και 

αδρομερές στην περίπτωση χρήσης υδραυλικής λιθογόμωσης.  

Τα τέλματα υφίστανται πύκνωση και διήθηση ενώ τυχόν περίσσσεια τους που δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη λιθογόμωση οδηγείται προς διαχείριση (απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

υπό σχεδόν ξηρή μορφή. 

 

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας υποστηρίζονται από τις ακόλουθες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των οποίων παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1-2. 

 Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος και υδραυλικής λιθογόμωσης 

 Υφιστάμενο παρασκευαστήριο λιθογόμωσης τύπου πάστας 

 Παρασκευαστήριο εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

 Υπόγεια αποθήκη Εκρηκτικών αποθηκευτικής ικανότητας 12.000 kg εκρηκτικών και 

100.000 καψυλλίων 

 Κινητή μονάδα παρασκευής εκρηκτικών και γαλακτωμάτων. Οι εκρηκτικές ύλες που 

θα παράγονται από τη μονάδα, δυνατότητα παραγωγής έως και 3 t εκρηκτικών υλών την 

ώρα, είναι: Πετραμμωνίτης (AN-FO), Μη ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Heavy EM-

EX LC) και Ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (EM-EX) 

 Αναβαθμισμένη Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μεταλλείου 

 Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα στο μεταλλείο 

 Υπόγειο συνεργείο συντήρησης οχημάτων - μηχανουργείο 

 Συνεργείο επιφάνειας που έχει ρόλο υποστηρικτικό προς το υπόγειο συνεργείο 

συντήρησης. 

 Συνεργείο βοηθητικών οχημάτων 

 Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου εμπλουτισμού 

 Συνεργείο εργολάβων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 Σταθμοί Διάσωσης (Ένας μόνιμος σταθμός διάσωσης στα υπόγεια και 5 

προκατασκευασμένοι κινητοί σταθμοί διάσωσης) 

 Σύστημα ασύρματης μετάδοσης φωνής και δεδομένων 

 Υπόγεια Αποθήκη καυσίμων, εγκατεστημένη σε ενιαίο φορέα με μεταλλική βάση (skid) 

 Επιφανειακό πρατήριο καυσίμων 

 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου (QA/QC) 

 Χώρος προσωρινής απόθεσης μεικτού τέλματος - Αμφιθέατρο, αποθηκευτικής 

ικανότητας 40.000 t 

 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης συσκευασμένου συμπυκνώματος σε μεγασσάκους 

– πλατεία Ελιάς. Στον εν λόγω χώρο μπορούν να αποθηκευτούν 5000 big bags και 100 

containers και η διάρκεια παραμονής τους είναι τουλάχιστον 1 μήνας 

 Χώρος προσωρινής απόθεσης και σπαστηροτριβείο στείρων μεταλλείου για 

παραγωγή αδρανών. Η μονάδα θραύσης, θα αποτελείται από ένα κινητό σπαστήρα 
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ικανότητας 100 t/h και ιπποδύναμης 350 hp καθώς και ένα κόσκινο 2 επιπέδων, 

αντίστοιχης ικανότητας, και ιπποδύναμης 100 hp 

 Αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής συλλογής και διαχείρισης βιομηχανικών 

αποβλήτων (επικίνδυνα, μη επικίνδυνα) 

 Αποθήκες περιοχής μεταλλείου (Αποθήκες μεταλλείου, Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

πυρήνων γεωτρήσεων) 

 Αποθήκες εργοστασίου εμπλουτισμού 

 Περιοχή μεταφόρτωσης στείρων 

 Γραφεία και χώροι προσωπικού 

 Χώροι προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων 

 Δεξαμενές αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος 

 Σταθμός Α' Βοηθειών του εργοταξίου Ολυμπιάδας 

 Σταθμός της ομάδας διάσωσης του εργοταξίου Ολυμπιάδας 

 Αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Μπασδέκη  

 Υποδομές συλλογής και διαχείρισης επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

Ολυμπιάδας 

 Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων (διατάξεις βόθρων - σύνδεση με βιολογικό) 

 Μονάδα πλύσης τροχών στην μονάδα λιθογόμωσης Πάστας 

 Εγκαταστάσεις διαχείρισης λάσπης από δεξαμενές καθίζησης νερών μεταλλείου 

 Εγκαταστάσεις (Δεξαμενές) Νερού Βιομηχανικής Χρήσης 

 Σύστημα Ηλεκτροδότησης – Νέος υποσταθμός 

 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 

 

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

κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της 

Ολυμπιάδας διακρίνονται σε δυο (2) ομάδες εργασιών: 

 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων: 

 Κλείσιμο μεταλλείου παράλληλα με την εκμετάλλευση,  

 Κλείσιμο κτηριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων,  

 Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων Ολυμπιάδας,  

 Εδάφη στην περιοχή του μεταλλείου και του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας, και  

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Β. Κλείσιμο και Αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων: 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (το 

έργο βρίσκεται σε εξέλιξη), 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας 

(πρώην οικόπεδο ΜΕΤΒΑ) [το έργο έχει ολοκληρωθεί και στην θέση του έχει 

αναπτυχθεί το φυτώριο της εταιρείας] 

 Αποκατάσταση παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας [το οποίο έχει 

ολοκληρωθεί] και 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης στείρων μεταλλείου Πλατεία Φιρέ 

Ολυμπιάδας (το έργο ολοκληρώνεται αρχές του 2022). 
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Η Ελληνικός Χρυσός 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 (βλ. 

Παράρτημα XVIII). 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. 

3.2.1.2. Δυναμικότητα και Συνολική Ισχύς Εξοπλισμού 

O υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου Ολυμπιάδας, 

μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό.  

 

Στον Πίνακα 3.2.1.2-1 που ακολουθεί δίνεται ενδεικτικά η συνολική ισχύς του μηχανολογικού 

εξοπλισμού ενώ να σημειωθεί ότι η δυναμικότητα του εξοπλισμού είναι κατάλληλη 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της παραγωγή μεταλλεύματος καθώς και της 

λειτουργίας του εργοστασίου. 

 

Πίνακας 3.2.1.2-1. Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού Ολυμπιάδας 

 Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδα 

Σταθερός Εξοπλισμός Κινητός εξοπλισμός 

kW hp 

Εργοστάσιο 14.901,0 1.326,0 

Μεταλλείο 14.794,0 13.713,0 

Επιφανειακές 

Εγκαταστάσεις 
0,0 1.654,0 

3.2.1.3. Αριθμός Απασχολούμενων 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο Ολυμπιάδας συμπεριλαμβανομένων 

των εργολάβων πλήρους απασχόλησης θα ανέλθει στους 848 εργαζόμενους και θα 

κατανεμηθεί στις επιμέρους εργασίες ως ακολούθως: 

 Υπόγειο Μεταλλείο: 470 

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού: 296 

 Διοίκηση: 82 

3.2.1.4. Είδος και ποσότητες παραγόμενων προϊόντων 

Στον Πίνακα 3.2.1.4-1 παρουσιάζεται το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων 

από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. 
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Πίνακας 3.2.1.4-1. 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 

 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα PbS 0,78 
0,78 

προϊόν προς πώληση 

Συμπύκνωμα ZnS 1,21 
1,21 

προϊόν προς πώληση 

Συμπύκνωμα πυριτών 

(μίγματος FeAsS – FeS2) 
3,47 

3,47 

προϊόν προς πώληση 

 

Η τυπική σύσταση του μεταλλεύματος και των προϊόντων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2.1.4-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.2.1.4-2. Τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων έργου 

Ολυμπιάδας (επί ξηρό) 

Στοιχείο Μετάλλευμα  
Συμπύκνωμα 

γαληνίτη 

Συμπύκνωμα 

σφαλερίτη 

Συμπύκνωμα 

χρυσοφόρων 

πυριτών 

Pb, % 4,3 53,0 –67,0 1,6 – 2,3 0,5-1,5 

Zn, % 5,4 1,2 – 3,0 50,0 – 53,0 0,5-1,3 

Fe, % 14,9 3,4 – 5,9 12,0 – 13,0 30,0 – 39.0 

S, % 19,6 13,0 –17,0 26,0 – 28,0 28,0-44,0 

As, % 4,4 0,5 – 2,2 0,06 – 0,23 6,0 - 13,0 

Au, g/t 6,7 3,5 – 6,3 1,2 – 2,1 16-30 

Ag, g/t 129 1600 – 2200 55 – 90 20 - 35 

3.2.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.2.2.1. Φάση Κατασκευής - Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

3.2.2.1.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύει η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β’ 138) Υγειονομική 

Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/07.12.1971 (Β’ 986), Γ4/1305/02.08.1974 (ΕΚ Β’ 801) 

και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ. Ισχύει επίσης ο Ν. 4042/2012 «Ποινική 
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προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

 

Αστικού τύπου απόβλητα 

Για τη συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων που θα παραχθούν από το προσωπικό που θα 

εργάζεται στην κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής του 

εκάστοτε εργοταξίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα πρέπει να εγκατασταθούν και χημικές 

τουαλέτες.  

 

Θεωρώντας εργοτάξιο με μέγιστο αριθμό εργαζομένων 100 ατόμων, εκτιμάται παροχή 

λυμάτων ίση με: 100 L/ άτομο/ d x 100 άτομα = 10.000 L/ d ή 10,0 m3/d. Η διάθεση των 

λυμάτων που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

 

Υγρά απόβλητα κατασκευής 

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής. Περαιτέρω, αρκετά στοιχεία των προς 

κατασκευή έργων είναι προκατασκευασμένα, π.χ. Isobox, και δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 

 

Πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής δεν θα γίνεται εντός των χώρων των 

εργοταξίων ενώ εφόσον για ειδικούς λόγους αυτό απαιτηθεί, θα πραγματοποιείται στους ήδη 

υφιστάμενους προς τούτο χώρους που προβλέπονται στην παρούσα ΜΠΕ. 

3.2.2.1.2. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Αστικά απόβλητα 

Στη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων θα παράγονται αστικού τύπου απορρίμματα από 

το εργατικό δυναμικό. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους που θα 

εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα οχήματα του δήμου. Τα απόβλητα αυτά 

δεν είναι τοξικά και δεν αποτελούν κίνδυνο για το έδαφος, στο οποίο τελικά θα καταλήξουν 

(ΧΥΤΑ). Μία πρώτη εκτίμηση του όγκου των οικιακών απορριμμάτων που θα παράγονται 

κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη υποέργου, ανά εργοτάξιο, μπορεί να γίνει με βάση 

τις παρακάτω παραδοχές: 

 Η μέση τιμή απορριμμάτων στον εργασιακό χώρο είναι 0,4 kg/d/capita, 

 Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων/ ημέρα ανέρχεται στους 100 κατά την φάση 

κατασκευής του έργου. 

 

Συμπερασματικά, παράγονται περί τα 40 kg αστικών απορριμμάτων, ανά ημέρα. Το ειδικό 

βάρος των αστικών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ των 180 – 415 kg/m3, με τυπική τιμή τα 
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300 kg/m3 περίπου2. Επομένως, η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων αντιστοιχεί σε 

ελάχιστο όγκο ~0,14 m3/d. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους και 

απομακρύνονται από τα οχήματα του δήμου.  

 

Απόβλητα εργοταξίου 

Άλλα απόβλητα που δύναται να παραχθούν στη φάση κατασκευής των έργων, όπως τα 

φθαρμένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισμό (π.χ. ελαστικά, ελαστικοί ή 

μεταλλικοί σωλήνες κ.ά.), θα αποτίθενται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

βιομηχανικών αποβλήτων ή σε υφιστάμενους χώρους αποθήκευσης ομοειδών υλικών, μέχρι 

να παραληφθούν από εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

  

Τέλος, απόβλητα όπως τα εξής: ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή λιπαντικά, στουπιά με 

πετρελαιοειδή, ανταλλακτικά μηχανημάτων, μπαταρίες - συσσωρευτές αυτοκινήτων, 

φορτηγών, αναλώσιμα αυτοκινήτων, φορτηγών, όπως τακάκια, φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα 

κλπ., θα συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και θα απομακρύνονται από 

εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

3.2.2.1.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση ανάπτυξης, τα οποία 

παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6.3.11.8.1, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές αέριων 

ρύπων του Πίνακα 3.2.2.1-1.  

 

Πίνακας 3.2.2.1-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή της 

Ολυμπιάδας κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κατασκευαστική Δραστηριότητα 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 134,8 433,2 60,9 0,4 49,3 

Διαχείριση Σωρών  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Οδικό Δίκτυο 9,5 3,9 3,2 1,2 1,2 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

Σύνολο 144 437 64 2 91 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

 

 

                                                 
2 Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management: Engineering 

Principle and Management Issue. McGraw Hill Inc., New York. 
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3.2.2.1.4. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου. Η εκτίμηση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=12 h ενός εργοταξίου 

υποθετικής σύνθεσης στόλου μηχανημάτων σε δέκτη που απέχει 200 m από αυτό.  

 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.2.2.1-2 και 

3.2.2.1-3 που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνονται εντός της 

ημέρας και επίσης οι θορυβώδεις δραστηριότητες (π.χ. εκσκαφές) θα γίνονται εκτός ωρών 

κοινής ησυχίας.  
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Πίνακας 3.2.2.1-2. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας LAeq 

Μηχάνημα 

LΑeq 

στα 

10m 

(dBA) 

d 

(m) 

Αυξομείωση λόγω 
LΑeq 

(dBA) 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας ως 

ποσοστό των 12h (%) 

Διόρθωση σε 

LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) 
Απόσταση 

(dBA) 

Ανάκλαση 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής 

17 m3/min 

με 2 αερόσφυρες 

14 kg 

80 200 -26 +3 57 1 8% -10,8 46,2 

Αυτοκινούμενη 

πρέσα Ο.Σ. (100 kW) 
79 200 -26 +3 56 1 8% -10,8 46,2 

 

Πίνακας 3.2.2.1-3. Κινητές πηγές θορύβου: Μέθοδος κινητού εργοταξίου 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Αυξομείωση λόγω 
LpA 

(dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη Απόστασης (dBA) 
Ανάκλασης 

(dBA) 

Φορτηγό 

Βαρέως 

τύπου 

80 100 200 -26,0 3 57,0 10 -0,8 56,2 

Φορτηγό 

Βαρέως 

τύπου 

80 100 200 -26,0 3 57,0 10 -0,8 56,2 

Φορτωτής 79 100 200 -26,0 3 56,0 10 -0,8 55,2 

Φορτωτής 79 100 200 -26,0 3 56,0 10 -0,8 55,2 

Προωθητής 79 100 200 -26,0 3 56,0 8 -1,8 54,2 

Προωθητής 79 100 200 -26,0 3 56,0 8 -1,8 54,2 

Μπετονιέρα 80 100 200 -26,0 3 57,0 8 -1,8 55,2 

Grader 83 100 200 -26,0 3 60,0 4 -1,8 49,2 

Εκσκαφέας 74 100 200 -26,0 3 51,0 8 -1,8 58,2 

 

Υπολογισμός συνολικού θορύβου για 12ωρη λειτουργία του εργοταξίου: LΑeq(12h) = 65 dBA



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 3    3-51 

ENVECO A.E. 

3.2.2.1.5. Εκπομπές Δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δύναται να προκλθούν δονήσεις, οι οποίες 

θεωρητικά θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές στην περίπτωση κτηρίων που γειτνιάζουν άμεσα 

με την περιοχή κατασκευής των έργων. Παρόλ’ αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις των 

κυρίως έργων από τους κοντινότερες κατοικίες εκτιμάται ότι οι εκπομπές δονήσεων θα είναι 

ασήμαντες. 

3.2.2.1.6. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η κατασκευή των υπό μελέτη κατασκευαστικών έργων δεν σχετίζεται με εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

3.2.2.2. Φάση Λειτουργίας 

3.2.2.2.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Ως υγρά απόβλητα της όλης παραγωγικής δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν τα υπόγεια 

νερά από το μεταλλείο Ολυμπιάδας, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία διατίθενται 

στο ρέμα του Μαυρόλακκα. Αναλυτική περιγραφή των εισροών υδάτων και του ισοζυγίου 

υδάτων δίνεται στην Παράγραφο 6.3.12.2. 

 

Οι συνολικές ποσότητες υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στη μονάδα κατεργασίας νερών 

των εγκαταστάσεων στην μέγιστη ανάπτυξη του μεταλλείου Ολυμπιάδας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.2.2.2-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.2.2.2-1. Εισροές μονάδων κατεργασίας νερών Ολυμπιάδας 

 

Όσον αφορά στα αστικά λύματα που προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, αυτά 

εκτιμώνται σε 30.952 m3/y, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων : 848 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και άτομο 100 L/d/capital 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα λύματα συλλέγονται σε σηπτικές δεξαμενές από όπου 

απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένες εταιρείες προς την 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αριστοτέλη. 

3.2.2.2.2. Διαχείριση και Εκροές Στερεών Αποβλήτων 

Στον Πίνακα 3.2.2.2-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των εξορυκτικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη φάση πλήρους ανάπτυξης των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σε ετήσια βάση. 

 

Εισροές 
Ξηρό σενάριο 

(m3/h) 

Μέσο σενάριο 

(m3/h) 

Υγρό σενάριο 

(m3/h) 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

Ολυμπιάδας 
667,1 671,9 679,7 
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Πίνακας 3.2.2.2-2. Ποσότητες εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη λειτουργία των ΜΕ Ολυμπιάδας 

Ρεύμα Αποβλήτων Μέσες Ετήσιες Ποσότητες (t) 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Απόβλητα από την εκσκαφή 

ορυκτών που περιέχουν μέταλλα – Στείρα 

εξόρυξης 

195.000,000 

01 03 06 Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 – 

Μικτό τέλμα 

364.000,000 

01 03 07* Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 
5.200 

Βιομηχανικά Απόβλητα (1) 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
0,11 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

19,89 

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού 105,73 

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές 

ελαίου / νερού 
202,24 

13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 
1,71 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

2,59 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

59,27 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 8,49 

16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά 

υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

22,09 

16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά χημικά 

υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

10,19 

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
34,68 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
1,29 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή 

και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 

σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

0,17 
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(1) Οι ποσότητες των βιομηχανικών αποβλήτων αφορούν στη λειτουργία των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

με μέση δυναμικότητα 650.000 t/y 

 

Στον Πίνακα 3.2.2.2-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των επιμέρους 

ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. 

 

Πίνακας 3.2.2.2-3. Περιγραφή τρόπου διαχείρισης αποβλήτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και 

τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 
0,35 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 21,34 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 23,20 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 134,65 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 194,24 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 242,06 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 
1,68 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που 

περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

2,47 

20 01 39 Πλαστικά 8,16 

20 01 40 Μέταλλα 338,46 

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Απόβλητα από την εκσκαφή 

ορυκτών που περιέχουν μέταλλα – Στείρα 

εξόρυξης 

Αξιοποίηση (οδοποιία) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 - 

Μικτό τέλμα 

Αξιοποίηση (λιθογόμωση) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 07* Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου / 

νερού 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές 

ελαίου / νερού 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 
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15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα 

χημικά υλικά που αποτελούνται από 

επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά 

χημικά υλικά που αποτελούνται από 

επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

17 05 03* Χώματα και πέτρες που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η 

συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και 

τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και 

χαρτόνι 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 

23 που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

20 01 39 Πλαστικά 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

20 01 40 Μέταλλα 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 
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3.2.2.2.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση λειτουργίας, τα 

οποία αναλύονται στην Παράγραφο 6.3.12.8.1, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές του 

Πίνακα 3.2.2.2-4. 

co 

Πίνακας 3.2.2.2-4. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή της 

Ολυμπιάδας κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 181,8 584,2 82,2 0,6 66,5 

Διαχείριση Σωρών  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Οδικό Δίκτυο 12,8 5,3 4,3 1,7 1,7 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 

Σύνολο 195 590 87 2 77 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση λειτουργίας, τα 

οποία αναλύονται στην Παράγραφο 6.3.12.8.2, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου του Πίνακα 3.2.2.2-5. 

 

Πίνακας 3.2.2.2-5. Συνολικές εκπομπές CO2 από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

της Ολυμπιάδας κατά τη φάση λειτουργίας (t/d) 

 CO2 

Εκπομπές Τύπου 1 52 

Εκπομπές Τύπου 2 173 

Σύνολο 225 

3.2.2.2.4. Εκπομπές θορύβου 

Οι κύριες πηγές εκπομπής θορύβου στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 Κυκλοφορία Βαρέως τύπου οχημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά υλικών, 

προϊόντων και αποβλήτων του έργου 

 

Στον Πίνακα 3.2.2.2-6 παρουσιάζονται οι σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού 

θορύβου εντός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στον Πίνακα 3.2.2.2-7 παρουσιάζονται οι 

μέγιστοι φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης 

που εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  
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Πέραν των παρακάτω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν υπόψη 

και οι εσωτερικές μετακινήσεις – εντός των εργοταξίων – οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στους 

χάρτες βιομηχανικού θορύβου (Αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΧΙΙΙ και στο Χάρτη 13.4.1). 

 

Πίνακας 3.2.2.2-6. Σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού θορύβου στην 

περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Όνομα Περιγραφή 
Σημειακή / 

Επιφανειακή 
PWL (dB) 

Εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

Λειτουργία Εργοστασίου - 

μονάδα λειοτρίβισης 
Επιφανειακή 110 

Πλατεία φόρτωσης τέλματος 

(F/P 3) 
Λειτουργία Φιλτρόπρεσσας Επιφανειακή 85 

Περιοχή ενσάκισης 

χρυσοφόρου πυρίτη 
Λειτουργία 2 Φιλτροπρεσσών Επιφανειακή 85 

Πλατεία φόρτωσης τέλματος 

(F/P 10) 
Λειτουργία Φιλτρόπρεσσας Επιφανειακή 85 

Κύκλωμα αερισμού 
2 ανεμιστήρες εν παραλλήλω 

(2*1000kW) 
Σημειακή 100 

Υφιστάμενη μονάδα 

Υδραυλικής λιθογόμωσης  
Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Υφιστάμενο παρασκευαστήριο 

λιθογόμωσης τύπου πάστας 
Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Νέο παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Χώρος προσωρινής απόθεσης: 

Αμφιθέατρο 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Χώρος προσωρινής απόθεσης: 

Ελιά 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Χώρος προσωρινή απόθεσης 

στείρων και κινητή διάταξη 

σπαστηροτριβείου στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

Φορτοεκφόρτωση / Σπαστήρας Σημειακή 112 

Περιοχή μεταφόρτωσης 

στείρων +70 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών 

(ΜΚΝ Ολυμπιάδας) 
Αντλίες / Αντίστροφη όσμωση Επιφανειακή 88 

Αποθήκες εργοστασίου 

εμπλουτισμού 
  Σημειακή 115 

Στέγαστρο τροφοδοσίας 

μεταλλεύματος / Πλατεία 

αποθήκευσης ROM 

Κίνηση οχημάτων έργου/ 

Φορτοεκφόρτωση 
Σημειακή 110 

Μονάδα θράυσης  Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 112 

Χώροι προσωρινής στάθμευσης 

μηχανημάτων έργου 
Κίνηση οχημάτων έργου Σημειακή 110 
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Πίνακας 3.2.2.2-7. Ημερήσιες μετακινήσεις οχημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Μέγιστοι φόρτοι 

βαρέων οχημάτων 

Επ. Οδός Ιερισσού Σταυρού Ολυμπιάδα 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
103 

Οδός προς Στρατώνι* 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 212 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες – 

Κοκκινόλακκα* 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 168 

Συνδετήρια Εγνατίας Οδού Εγνατία 
Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 
66 

Επ. Οδός Λαγκαδά Ρεντίνας 
Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
66 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός Σταυρού - 

Νέας Χαλκιδικής 
66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
Σταυρός 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 
66 

Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς Ορυχείο 

Ολυμπιάδας 
104 

Επ. Οδός Ιερισσού Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 103 

(*) Πρόκειται περί εργοταξιακών οδών (δηλαδή ιδιωτικών μεταλλευτικών οδών και όχι δημόσιο οδικό δίκτυο). 

3.2.2.2.5. Εκπομπές δονήσεων 

Πιθανές πηγές δονήσεων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας αποτελούν: 

 Εκπομπές δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας. 

 Εκπομπές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και την εκφόρτωση των 

εξορυσσόμενων υλικών, μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης και επεξεργασίας. 

 

Από τις προαναφερόμενες πηγές, οι δονήσεις λόγω της χρήσης των εκρηκτικών θεωρείται ότι 

δύναται να συνδεθούν με κάποιου είδους επιπτώσεις. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

 Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 12 

 Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση, κ.λ.π.), 

 Είδος εκρηκτικών: Εκρηκτικό Γαλάκτωμα EM-EX (extraco), Explo gel 200 high energy 

(ΕΛΤΕΚ) 

 Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: Μέση κατανάλωση 120 kg 

 Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: Από 2,4 s έως μερικά λεπτά 
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3.2.2.2.6. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι πιθανές πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας σχετίζονται με τους υποσταθμούς που βρίσκονται εντός των 

εγκαταστάσεων όπως περιγράφονται στις Παραγράφους 6.3.6.36, 6.3.8.3 και 6.3.12.4. Όπως 

προκύπτει από το Σχέδιο 1-2 της γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε αρκετά 

μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές αναμένεται να 

είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  

3.2.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

3.2.3.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων 

Το πρόγραμμα παραγωγής σε τόνους για την περίοδο 2021 έως 2040 δίνεται στον Πίνακα 

3.2.3.1-1. Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα είναι κατά μέσο όρο 650 kt (+/- 10%) ROM 

με μέση περιεκτικότητα Pb: 4,3%, Zn: 5,4%, Au: 6,7 g/t και Ag: 129 g/t. 

 

Όπως φαίνεται και από τον εν λόγω Πίνακα 3.2.3.1-1, τα μεταλλευτικά αποθέματα με βάση τα 

σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας ανέρχονται σε 12,38 Μt και αναμένεται η αξιοποίησή 

τους μέχρι το 2040.  

 

Σημειώνεται πάντως ότι πιθανά αποθέματα που θα προκύψουν από το ερευνητικό πρόγραμμα 

που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να αυξήσουν τη διάρκεια της εκμετάλλευσης και να 

επιτρέψουν την παραγωγή να συνεχίσει για περισσότερα χρόνια.  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 3          3-59 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 3.2.3.1-1. Πρόγραμμα παραγωγής για όλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου Ολυμπιάδας (1) 

Έτος Σύνολο 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 12.376.497 470.216 470.017 463.680 612.809 689.286 710.074 

Συμπύκνωμα Pb 780.912 20.553 24.386 24.756 37.142 45.238 48.245 

Συμπύκνωμα Zn 1.204.770 28.646 30.787 30.966 49.096 61.374 66.794 

Συμπύκνωμα AuPy 3.467.649 120.395 109.463 123.841 166.063 187.353 196.648 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά 3.739.913 267.237 276.466 288.900 258.684 272.469 284.345 

Στείρα υλικά προς λιθογόμωση (15%) 595.471 42.550 44.019 45.999 41.188 43.383 45.274 

Στείρα υλικά που θα μεταφερθούν στο Κοκκινόλακκα 3.144.443 224.688 232.447 242.901 217.496 229.086 239.071 

Στείρα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

του φράγματος (9.2%) 
343.629 103.089 240.540 0 0 0 0 

Συνολικά στείρα υλικά που αποτίθενται στον Κοκκινόλακκα 2.800.814 200.133 207.045 216.357 193.728 204.052 212.945 

Όγκος @ 1.7 t/m3 πυκνότητα 1.647.538 117.726 121.791 127.269 113.958 120.030 125.262 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων 6.923.166 300.621 305.381 284.117 360.507 395.322 398.386 

Ποσότητα τελμάτων που χρησιμοποιούνται για λιθογόμωση 6.185.773 235.014 234.914 231.747 306.282 344.505 354.895 

Ποσότητα τελμάτων που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 737.393 65.607 70.467 52.370 54.226 50.816 43.492 

Όγκος @ 1.6 t/m3 πυκνότητα 460.870 41.004 44.042 32.731 33.891 31.760 27.182 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης 3.538.207 265.740 277.512 268.727 247.953 254.868 256.437 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 2.108.408 158.730 165.833 160.000 147.849 151.791 152.444 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης  158.730 324.563 484.563 632.411 784.202 936.646 
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Έτος 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 687.233 700.521 721.834 705.642 668.860 687.644 685.823 

Συμπύκνωμα Pb 39.887 42.132 42.758 46.500 46.253 48.858 49.028 

Συμπύκνωμα Zn 64.687 61.780 66.049 65.465 69.890 78.485 72.564 

Συμπύκνωμα AuPy 197.408 191.531 200.492 190.780 189.919 198.671 188.159 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά 276.918 245.847 252.323 286.667 255.876 147.872 145.768 

Στείρα υλικά προς λιθογόμωση (15%) 44.091 39.144 40.175 45.643 40.741 23.544 23.209 

Στείρα υλικά που θα μεταφερθούν στο Κοκκινόλακκα 232.827 206.703 212.148 241.023 215.135 124.327 122.559 

Στείρα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

του φράγματος (9.2%) 
0 0 0 0 0 0 0 

Συνολικά στείρα υλικά που αποτίθενται στον Κοκκινόλακκα 207.384 184.114 188.964 214.684 191.625 110.741 109.166 

Όγκος @ 1.7 t/m3 πυκνότητα 121.990 108.302 111.156 126.285 112.720 65.142 64.215 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων 385.252 405.078 412.535 402.897 362.798 361.630 376.072 

Ποσότητα τελμάτων που χρησιμοποιούνται για λιθογόμωση 343.479 350.120 360.773 352.680 334.296 343.684 342.774 

Ποσότητα τελμάτων που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 41.773 54.958 51.763 50.217 28.502 17.945 33.298 

Όγκος @ 1.6 t/m3 πυκνότητα 26.108 34.349 32.352 31.386 17.814 11.216 20.811 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης 249.156 239.072 240.727 264.901 220.127 128.686 142.464 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 148.098 142.651 143.507 157.670 130.534 76.357 85.026 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης 1.084.744 1.227.396 1.370.903 1.528.573 1.659.107 1.735.465 1.820.491 
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Έτος 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 672.098 660.089 677.597 695.485 676.228 599.985 121.377 

Συμπύκνωμα Pb 49.333 47.205 46.714 48.295 39.005 28.508 6.117 

Συμπύκνωμα Zn 80.476 76.702 77.668 82.701 71.569 58.633 10.437 

Συμπύκνωμα AuPy 204.163 194.831 201.144 211.324 199.078 167.466 28.921 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά 81.925 188.546 88.335 66.602 3.425 3.429 48.278 

Στείρα υλικά προς λιθογόμωση (15%) 13.044 30.020 14.065 10.604 545 546 7.687 

Στείρα υλικά που θα μεταφερθούν στο Κοκκινόλακκα 68.881 158.526 74.271 55.998 2.880 2.883 40.591 

Στείρα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

του φράγματος (9.2%) 
0 0 0 0 0 0 0 

Συνολικά στείρα υλικά που αποτίθενται στον Κοκκινόλακκα 61.353 141.202 66.154 49.878 2.565 2.568 36.156 

Όγκος @ 1.7 t/m3 πυκνότητα 36.090 83.060 38.914 29.340 1.509 1.511 21.268 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων 338.127 341.351 352.070 353.166 366.576 345.378 75.901 

Ποσότητα τελμάτων που χρησιμοποιούνται για λιθογόμωση 335.915 329.912 338.663 347.604 337.979 299.873 60.664 

Ποσότητα τελμάτων που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 2.212 11.438 13.408 5.562 28.597 45.506 15.237 

Όγκος @ 1.6 t/m3 πυκνότητα 1.383 7.149 8.380 3.476 17.873 28.441 9.523 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης 63.566 152.640 79.562 55.441 31.162 48.074 51.393 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 37.473 90.209 47.294 32.817 19.382 29.952 30.791 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης 1.857.964 1.948.173 1.995.467 2.028.283 2.047.665 2.077.617 2.108.408 

(1) Η ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου (μέγιστη ετήσια ποσότητα 5.200 τόνοι) θα οδηγείται επίσης στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα όταν κρίνεται ανέφικτη η ανακύκλωσή της 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού  
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3.2.3.2. Εισροές και ισοζύγιο υδάτων 

Οι εισροές υπογείων υδάτων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας κατά τη 

διάρκεια ζωής του μεταλλείου Ολυμπιάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.3.2-1. 

 

Πίνακας 3.2.3.2-1. Εκτιμώμενες εισροές υπογείων υδάτων μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Έτος Εισροές (m3/d) 

2020 11,500 

2021 11,575 

2022 11,850 

2023 12,150 

2024 13,300 

2025 13,725 

2026 14,525 

2027 15,750 

2028 16,025 

2029 15,450 

2030 15,600 

2031 15,600 

2032 15,600 

2033 15,600 

2034 15,600 

2035 14,950 

2036 14,950 

2037 14,950 

2038 14,950 

2039 14,950 

2040 14,375 

 

Στις Παραγράφο 6.3.12.2 παρουσιάζεται αναλυτικά το Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου που 

καταστρώθηκε και επιλύθηκε για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. 

3.2.3.3. Εισροές πρώτων και βοηθητικών υλών 

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας αποτελεί την πρώτη ύλη 

που τροφοδοτεί το παρακείμενο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού το οποίο 

εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται προς παραγωγή ονομαστικού μέσου ετήσιου ρυθμού 

650.000 t (±10%) για την ανάκτηση τριών προϊόντων, συμπυκνώματος γαληνίτη, 

συμπυκνώματος σφαλερίτη και συμπυκνώματος μίγματος χρυσοφόρων πυριτών.  

 

Τα παραγόμενα συμπυκνώματα θα αποθηκεύονται προσωρινά στους αντίστοιχους χώρους 

προσωρινής αποθήκευσης συμπυκνωμάτων του εργοστασίου εμπλουτισμού μέχρι την τελική 

τους μεταφορά προς πώληση.  

 

Πέραν του μεταλλεύματος, για την λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούνται και μια σειρά 

από βοηθητικές ύλες. Οι ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών στο μεταλλείο και το 

εργοστάσιο εμπλουτισμού ανά τόνο εξορυσσόμενου ή κατεργαζόμενου μεταλλεύματος 

δίνονται στους Πίνακες 3.2.3.3-1 και 3.2.3.3-2, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.2.3.3-1. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος από το Μεταλλείο Ολυμπιάδας 

Υλικά Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,5-0,87 

Αγκύρια Swellex Pm24 (2.4 m ή 4.0 

m): Αγκύρια συνεχούς πάκτωσης 

διαστελλόμενου χαλυβδοσωλήνα. 

τεμ /t R.O.M 0,14 

Αγκύρια Split-set FS47 (2.4 m): 

Αγκύρια συνεχούς πάκτωσης με 

σφηνούμενο σχιστό σωλήνα 

τεμ /t R.O.M 0,15 

Αγκύρια GEWI Threadbars Φ25 

(2.4 m): Συμπαγή χαλύβδινα 

αγκύρια Φ25 με ολόσωμο 

σπείρωμα. 

τεμ /t R.O.M 0,11 

Πλάκες Αγκυριών τεμ /t R.O.M 0,14 

Συρματόσχοινο m /t R.O.M 0,04 

Πλάκες συρματόσχοινου τεμ /t R.O.M 0,001 

Σφήνες συγκράτησης 

συρματόσχοινου (concrete barrels) 

τεμ /t R.O.M 0,002 

Γαλβανιζέ μεταλλευτικό πλέγμα 

(3,00 x 1,70 m)  

m2 /t R.O.M 0,05 

Δακτύλιος Οπλισμένου 

Σκυροδέματος (RRS) 

τεμ /t R.O.M 0,04 

Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα (FRS) 

m3 /t R.O.M 0,05 

Μεταλλικές Ίνες (SF) kg/m2 1,21 

Επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

Kg/t R.O.M. 0,03 

Τσιμέντο λιθογόμωσης t/t R.O.M. 0,16 

Σφαίρες και αναλώσιμα 

(σφαιρόμυλου) 

t/t R.O.M. 0,97 

Σωληνώσεις m /t R.O.M. 0,025 

Βάνες τεμ /t R.O.M. 0,004 

Φιλτρόπανα και τελάρα πρεσσας τεμ /t R.O.M. 0,005 

 

Πίνακας 3.2.3.3-2. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόμενου 

μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 

Θειικός Ψευδάργυρος (ZnSO4.H2Ο) 3,5 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,49 

Θειικό οξύ (Η2SO4) 9,14 

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 0,37 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,16 

Αφριστικό (Dow-froth 250, MIBC) 0,09 

Kροκιδωτικά 0,07 
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Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό άλας ή / και λοιπά 

ξανθογονικά άλατα) 
0,34 

Συλλέκτης (Aerophine 3418A) 0,05 

3.2.3.4. Εισροές ενέργειας 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του έργου θα καλυφθούν από τον υποσταθμό των 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. Κατά συνέπεια ο υποσταθμός των 

150KV θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από τις δύο περιοχές.  

 

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 3.2.3.4.-1, η 

εγκατεστημένη ισχύς είναι 29.695 kW ενώ η ισχύς λειτουργίας υπολογίζεται περίπου σε 

16.147 kW. 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνεται ο Πίνακας β της ΚΥΑ 69269/5387 

(ΦΕΚ 678/25.10.90) για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. Πίνακα 3.2.3.4-2). 

 

Πίνακας 3.2.3.4-1. Εγκατεστημένη ισχύς και ισχύς λειτουργίας του εκτεταμένου έργου 

Ολυμπιάδας 

ΧΡΗΣΗ 
ΘΕΣΗ - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ  

(kW) 

ΙΣΧΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(kW) 

Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού* 
 12644 6.520 

Αερισμός* 
Επιφάνεια - 

Ανεμιστήρες 
1900 1.140 

Άντληση Ράμπα-Αντλίες 890 360 

Άντληση Αντλιοστάσιο 6800 1.663 

Αερισμός* Φορητός ανεμιστήρας 440 440 

Παραγωγή Μέτωπα - Διατρητικά 450 270 

Αερισμός* Μέτωπα-Ανεμιστήρες 1800 540 

Άντληση Ανάπτυξη-Αντλίες 444 240 

Αερισμός* 
Ανάπτυξη-

Ανεμιστήρες 
220 705 

Ανάπτυξη Μέτωπα - Διατρητικά 1050 630 

Φωτισμός  100 60 

Επιφάνεια Μηχανουργείο 492 295 

Επιφάνεια Γραφεία 200 120 

Επιφάνεια Λιθογόμωση 2265 135 

ΣΥΝΟΛΟ  29.695 16.147 
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Πίνακας 3.2.3.4-2. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας έργου Ολυμπιάδας σύμφωνα με τον 

Πίνακα β της ΚΥΑ 69269 

Εγκατεστημένη ισχύς 39.593 HP 29.695 kW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας* 292.172 kWh/d 8.765 ΜWh/month 

Τάση δικτύου  690/400/240 V  690/400/240 V 

*Βάσει της λειτουργικής ισχύος 

3.3. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

3.3.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

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

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

Κοκκινόλακκα. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη λόγω των ακόλουθων 

χαρακτηριστικών: 

 Βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης - Στρατωνίου (ΠΔ 18/10/79). 

 Η περιοχή ήταν ήδη κατειλημμένη και κατ’ επέκταση και διαταραγμένη από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα  

 Τα όποια δομικά προβλήματα των παλαιών χώρων απόθεσης που βρίσκονται εντός του 

χώρου αντιμετωπίζονται οριστικά με την ενοποίησή τους εντός της κατάλληλα 

προστατευμένης εγκατάστασης απόθεσης. 

 Λόγω της μορφολογίας της, δημιουργείται μία εγκατάσταση απόθεσης με βέλτιστο λόγο 

όγκου φράγματος χωρητικότητας απόθεσης.  

 Το υφιστάμενο δίκτυο δρόμων προσπέλασης ήταν καλά ανεπτυγμένο οπότε οι ανάγκες 

για νέους δρόμους ήτανπεριορισμένες 

 
Η γενική διάταξη της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων «Κοκκινόλακκα» 

δίνεται στο Σχέδιο 1-4. 

 

Οι βασικές παράμετροι που υιοθετήθηκαν στον σχεδιασμό και την κατασκευή της 

εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων «Κοκκινόλακκα» είναι οι ακόλουθες:  

 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης να είναι σε συμφωνία με 

α) τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ3 όπως αυτή ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε1034, β) τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

                                                 

3 Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και 

τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/360/ΕΚ, 2009/337/ΕΚ, 

2009/359/ΕΚ, 2009/335/ΕΚ, 2009/358/ΕΚ) 

4 ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 (ΦΕΚ 2076/τ.Β’/25.09.09). 
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Τεχνικές5 για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (βλέπε 

Παράρτημα VII) και γ) τις προδιαγραφές κατασκευής των εγκαταστάσεων απόθεσης 

της ΚΥΑ 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 

καθώς και των υλικών που προκύπτουν από την απομάκρυνση, καθαρισμό και εξυγίανση 

των παλαιών ρυπογόνων και μη λειτουργικών εγκαταστάσεων απόθεσης και περιοχών 

από τη μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική 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 και κατασκευαστεί 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 

μεταλλευτική δραστηριότητα, με την κατασκευή του έργου γίνεται και παράλληλη 

αποκατάσταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής. 

 

Ο χώρος κατασκευάζεται, σε 4 διακριτές φάσεις (φάση Α, Β, Γ και Δ που θα είναι και η 

τελική) και θα 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. 

 

Ο όγκος των φραγμάτων και η αντίστοιχη αποθηκευτική χωρητικότητα που δημιουργείται σε 

κάθε στάδιο, με βάση το σχεδιασμό του έργου, συνοψίζονται στον Πίνακα 3.3.1-1 που 

ακολουθεί. 

 

                                                 
5 Best Available Techniques (BAT) for the Management of Waste from Extractive Industries in Accordance with 

Directive 2006/21/EC (2018), το οποίο αναθεωρεί το Reference Document for Management of Tailings and Waste-

Rock iin Mining Activities (MTWR BREF), το οποίο υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις 7 Ιανουαρίου 2009 για το σκοπό 

της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαχείριση αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας (2009/C81/06). 
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Πίνακας 3.3.1-1. Στάδια κατασκευής της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 
Φάση 

κατασκευής 
Περίοδος 

λειτουργίας 

(έτη) 

Στάθμη 

Απόθεσης 

(Υψόμετρο) 

Αποθηκευτική ικανότητα Όγκος υλικών αναχωμάτων 

Α/Α Υψόμετρο 
Ανά φάση 

(Mm3) 

Αθροιστικά 

(Mm3) 

Ανάντη 

(Mm3) 

Κατάντη 

(Mm3) 

Αθροιστικά 

(Mm3) 

1 

(Α) 
+185 4 +185 1,90 1,90 

Μία φάση 

ανύψωσης 

στο +218 

 

0,560 

1,319 1,319 

2 

(B) 
+200 6 +200 3,32 5,22 0,264 1,583 

3 

(Γ) 
+205 3 +205 2,15 7,37 0,588 2,172 

4 

(Δ) 

+218 / 

+215 
7 +215 3,48 10,85 0,540 2,712 

 

Στην πρώτη φάση (φάση Α) κατασκευάστηκαν τα ακόλουθα έργα, με την χρονική διαδοχή που 

αναφέρονται: η σήραγγα εκτροπής των νερών του ρέματος, το ανάντη φράγμα μέχρι το 

υψόμετρο +218 m, τα περιμετρικά κανάλια εκτροπής και οι δρόμοι προσπέλασης και 

εξυπηρέτησης του χώρου, το κατάντη φράγμα μέχρι το υψόμετρο +185 m, η προστασία της 

εγκατάστασης απόθεσης με την τοποθέτηση κατάλληλης στεγάνωσης και το σύστημα 

συλλογής και διαχείρισης στραγγισμάτων. 

 

Στη δεύτερη φάση κατασκευής (φάση Β), η οποία λαμβάνει χώρα παράλληλα με την πρώτη 

φάση λειτουργίας του χώρου, γίνεται ανύψωση του κατάντη φράγματος μέχρι το υψόμετρο 

+215 m με ταυτόχρονη επέκταση του συστήματος στεγάνωσης έως το υψόμετρο +200. Η 

ανύψωση της λεκάνης έως το υψόμετρο +200, επί του παρόντος έχει ολοκληρωθεί κατά μήκος 

του δεξιού αντερείσματος της εγκατάστασης και βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των 

αντίστοιχων έργων κατά μήκος του αριστερού αντερείσματος, η οποία προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022. Με την ανύψωση του φράγματος και τη στεγάνωση του 

χώρου μέχρι το +200 m δημιουργείται πρόσθετη αποθηκευτική δυναμικότητα περίπου 

3,3 Mm3 ή ισοδύναμα αθροιστική αποθηκευτική δυναμικότητα 5,2 Mm3.  

 

Παράλληλα με τη δεύτερη φάση λειτουργίας του χώρου, ξεκινάει η τρίτη φάση κατασκευής 

(φάση Γ). Κατά τη φάση αυτή γίνεται επέκταση της στεγάνωσης μέχρι το υψόμετρο 

κατάληψης της περιοχής απόθεσης στο +205.  

 

Η ολοκλήρωση της τρίτης φάσης κατασκευής οριοθετεί και την έναρξη της τέταρτης φάσης 

(φάση Δ) που είναι και η τελευταία φάση λειτουργίας της εγκατάστασης που διαρκεί μέχρι την 

εξόφληση (ή επέκταση με την περαιτέρω έρευνα) των γνωστών κοιτασμάτων των Μαύρων 

Πετρών και της Ολυμπιάδας. Κατά το στάδιο αυτό γίνεται επέκταση της στεγάνωσης μέχρι το 

τελικό υψόμετρο +215. 

 

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, νέρα μονάδα κατεργασίας νερού, κλπ) η 

κατάληψη υπολογίζεται σε 584,50 στρέμματα.  

 

Η σχεδιασμένη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου ανέρχεται σε 10,85 Mm3 ενώ μέχρι 

σήμερα (Δεκ. 2020) έχουν ήδη αποτεθεί 1,68 Mm3 τόσο από την εξορυκτική δραστηριότητα 
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όσο και από την απομάκρυνση και εξυγίανση μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών 

από την παλαιά δραστηριότητα. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη στην εγκατάσταση 

πρόκειται επίσης να φιλοξενηθούν 3,22 Mm3 εξορυκτικών αποβλήτων από την μελλοντική 

εκμετάλλευση των μεταλλείων Μ. Πετρών και Ολυμπιάδας ενώ οι υπόλοιπες παλαιές 

ρυπογόνες αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής που πρόκειται να ενταχθούν στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

στο πλαίσιο της εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 

3,05 Mm3. 

 

Για την ταξινόμηση της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που προβλέπονται 

στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 και είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1: βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2: περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3: περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

 

Στον Πίνακα 3.3.1-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται και αιτιολογείται η αποτύπωση της 

αξιολόγησης του κάθε ενός από τα 3 κριτήρια που χρησιμοποιούνται. 

 

Πίνακας 3.3.1-2. Αξιολόγηση κριτηρίων ταξινόμησης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Κριτήριο Αξιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήματος) 

 Aρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης 

 Μηδενικός Πληθυσμός σε κίνδυνο 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα 

αποβλήτων) 

 Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 

 Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνες 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι πολύ χαμηλός, 

 Τα απόβλητα που θα αποτίθενται χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα με ένα πολύ μικρό 

τμήμα αυτών να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου 
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Μ. Λάκκου-Στρατωνίου, Ιλύς νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας) ή να είναι οριακά κάτω 

από τα όρια μη επικινδύνων αποβλήτων και  

 Ο Στόχος της Αρχής της προφύλαξης είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 

του περιβάλλοντος μέσω προληπτικής λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις κινδύνου 

Θεωρείται ότι η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. συνεχίζει να ταξινομείται ως εγκατάσταση τύπου Α. 

 

Τέλος, σημειωνεται 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. 

3.3.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.3.2.1. Διαχείριση υδάτων και εκροές υγρών αποβλήτων 

Στην κεντρική δεξαμενή συλλογής απορροών του χώρου απόθεσης οδηγούνται 3 ρεύματα:  

(1)  oι απορροές του υποκείμενου του συστήματος στεγάνωσης (καθαρά νερά)  

(2)  οι απορροές του υπερκείμενου του συστήματος στεγάνωσης δικτύου σωληνώσεων (εν 

δυνάμει επιβαρυμένα νερά), και τέλος 

(3)  τα επιβαρυμένα νερά που αποστραγγίζουν από τους παλαιούς χώρους απόθεσης 

3.3.2.2. Διαχείριση και εκροές στερεών αποβλήτων 

Όπως είναι προφανές, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την διαχείριση των 

εξορυκτικών αποβλήτων των υποέργων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου και Ολυμπιάδας και 

ως εκ τούτου τα θέματα της μεθόδου διαχείρισης των αποβλήτων τους περιγράφονται τόσο 

στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου καθώς και στα κείμενα της παρούσας 

παραγράφου. 

 

Επίσης, ως εκ του σχεδιασμού της, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. αποτελεί έναν περιβαλλοντικά ασφαλή χώρο 

τελικής διάθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και δεν αναμένονται εκροές αποβλήτων από αυτή. 

3.3.2.3. Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Ως κατασκευαστική περίοδος του έργου θεωρείται η περίοδος την ολοκλήρωσης του 

τελευταίου σταδίου κατασκευής του έργου.  

 

Ακολούθως παρουσιάζεται μία εκτίμηση των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από 

την λειτουργία ενός τυπικού εργοταξίου, που δύναται να χρησιμοποιηθεί στη φάση 
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κατασκευής. Στη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων, οι κύριες πηγές εκπομπής αεριών 

και σωματιδιακών ρύπων είναι οι εξής: 

 Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές 

κλπ)  

 Σκόνη από τη διαχείριση των χωματουργικών εργασιών σε μη ασφαλτοστρωμένες 

επιφάνειες.  

 

Στον Πίνακα 3.3.2.3-1 παρουσιάζονται οι συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων για ένα δυσμενές 

σενάριο ταυτόχρονης λειτουργίας των περισσοτέρων μηχανημάτων στο εργοτάξιο του 

Κοκκινόλακκα. 

 

Πίνακας 3.3.2.3-1. Ρυθμός εκπομπής ρύπων 

Ρύπος CO NOx VOC SO2 TSP 

Εκσκαφέας JCB 0.294 0.102 0.150 0.036 0.084 

Προωθητήρας 0,299 0,104 0,153 0,037 0,086 

Δονητικός Οδοστρωτήρας 0,020 0,007 0,010 0,003 0,006 

Grader 0,153 0,053 0,078 0,019 0,044 

Ανατρεπόμενα οχήματα 0,436 0,151 0,222 0,053 0,124 

Φορτωτής 0,163 0,057 0,083 0,020 0,047 

Αεροσυμπιεστής 0,054 0,019 0,028 0,007 0,016 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 0,020 0,007 0,010 0,002 0,006 

Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης 0,022 0,008 0,012 0,002 0,006 

Σύνολο 1,461 0,508 0,746 0,179 0,419 

 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκπομπών από τη διαχείριση των χωματουργικών 

εργασιών που θα λάβουν χώρα στην περιοχή της κατασκευής του τελευταίου σταδίου του 

έργου χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία πρώτης βαθμίδας (Tier 1) της US EPA για την 

εκτίμηση εκπομπών σκόνης. 

 

Από την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας προκύπτουν οι ποσότητες εκπομπών σκόνης 

κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής (2 έτη) των έργων του Κοκκινόλακκα που δίνονται 

στον Πίνακα 3.3.2.3-2. 

 

Πίνακας 3.3.2.3-2. Εκπομπές σωματιδίων της φάσης ανάπτυξης (Tier 1) 

Ρύπος Εκπομπές (kg) Εκπομπές (g/s) 

TSP 38.500,00 0,00061 

ΑΣ10 11.666,67 0,00018 

ΑΣ2.5 1.166,67 0,00002 

 

Για την περίοδο λειτουργίας οι εκτιμώμενες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν 

συνυπολογιστεί με τα έργα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών (βλ. Παράγραφο 6.2.12.8). 

3.3.2.4. Εκπομπές θορύβου 

Ως κατασκευαστική περίοδος του έργου θεωρείται η περίοδος την ολοκλήρωσης του 

τελευταίου σταδίου κατασκευής του έργου.  
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Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου. Η εκτίμηση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=12 h ενός εργοταξίου 

υποθετικής σύνθεσης στόλου μηχανημάτων σε δέκτη που απέχει 500 m από αυτό. Στην 

πραγματικότητα, ο κοντινότερος οικισμός από το εργοτάξιο του Κοκκινόλακκα, είναι το 

Στρατώνι που απέχει τουλάχιστον 1,5 km από το εργοτάξιο.  

 

Δεν ελήφθησαν υπόψη μειώσεις του ήχου λόγω ηχοπετασμάτων, αλλά αντιθέτως ελήφθησαν 

υπόψη επί του δυσμενούς, αυξήσεις της στάθμης θορύβου λόγω ανακλάσεων (+3dB). Τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου με σημείο ελέγχου σε απόσταση 500 m 

από το εργοτάξιο, παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.3.2.4-1 και 3.3.2.4-2 που ακολουθούν.  

 

Εκπομπές Δονήσεων 

Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να 

είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το είδος 

του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την μορφή 

κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

 

Ο θόρυβος των μηχανών εσωτερικής καύσεως και κυρίως της εξάτμισής τους χαρακτηρίζεται 

από αρκετά υψηλά επίπεδα στην περιοχή μεταξύ 50 και 100 Hz του ακουστικού φάσματος. 

Σαν θόρυβος αυτές οι συχνότητες δεν είναι ενοχλητικές για το αυτί και η μέθοδος μέτρησης 

θορύβου σε dB(A) μειώνει με κατάλληλο φιλτράρισμα τη συνεισφορά τους στη συνολική 

στάθμη θορύβου.  

 

Με βάση τα παραπάνω καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος των εργασιών 

εκτιμάται ότι αναμένονται μη σημαντικά επίπεδα δονήσεων τόσο στο έδαφος όσο και στον 

αέρα από τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες. 

 

Ο συνολικός θορύβος για 12ωρη λειτουργία του εργοταξίου υπολογίστηκε: LΑeq(12h) = 59 dBA 
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Πίνακας 3.3.2.4-1. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας La,eq 

Μηχάνημα 

LΑeq στα 

10m 

(dBA) 

d 

(m) 

Αυξομείωση λόγω 
LΑeq 

(dBA) 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας ως 

ποσοστό των 12h (%) 

Διόρθωση σε 

LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής 

17 m3/min 

με 2 αερόσφυρες 

14 kg 

80 200 -34,0 +3 49,0 2 8% -7,8 41,2 

Αυτοκινούμενη 

πρέσα Ο.Σ. 

(100 KW) 

79 200 -34,0 +3 48,0 2 8% -7,8 40,2 

 

Πίνακας 3.3.2.4-2. Κινητές πηγές θορύβου: Μέθοδος κινητού εργοταξίου 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Αυξομείωση λόγω 

LpA (dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτωτής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Φορτωτής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Φορτωτής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Προωθητής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Προωθητής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Μπετονιέρα 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Grader 83 250 500 -34,0 3 52,0 8 -1,8 50,3 

Εκσκαφέας 74 250 500 -34,0 3 43,0 8 -1,8 41,3 

Εκσκαφέας 74 250 500 -34,0 3 43,0 8 -1,8 41,3 

Οδοστρωτήρας Δονούμενος 83 250 500 -34,0 3 52,0 8 -1,8 50,3 

Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης 74 250 500 -34,0 3 43,0 8 -1,8 41,3 
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Για την περίοδο λειτουργίας οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου έχουν συνυπολογιστεί με τα 

έργα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του εργοταξίου Μαύρων Πετρών (βλ. 

Παράγραφο 6.2.12.9.1) 

3.3.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

3.3.3.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών κατασκευής έργων 

Ο συνολικός όγκος υλικών κατάλληλων για την κατασκευή των αναχωμάτων καθορίζεται από 

το υφιστάμενο ανάγλυφο και τη γεωμετρία των αναχωμάτων. Ο συνολικός όγκος των 

κατάλληλων υλικών για την κατασκευή του κατάντη αναχώματος αναφέρεται στον 

Πίνακα 3.3.3.1-1.  

 

Πίνακας 3.3.3.1-1. Τύποι και ποσότητες διαθέσιμων υλικών κατασκευής της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Προέλευση 
Όγκος έως σήμερα 

Όγκος από 

σήμερα 
Ποσοστό 

Mm3 Mm3 % 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Εκσκαφές διαμόρφωσης λεκάνης 1,96 0,56 63 

Στείρα Μεταλλείου Ολυμπιάδας 0,24 0,20 11 

Στείρα Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 0,04 0,00 1 

Στοά προσπέλασης 0,00 0,00 0 

Δανειοθάλαμος 1,00 0,00 25 

Σήραγγα εκτροπής 0,00 0,00 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3,24 0,76 100 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Ανάντη φράγμα 0,56 0,00 100 

Κατάντη φράγμα 2,68 0,76 100 

ΣΥΝΟΛΟ 3,24 0,76 100 

 

Τα στείρα εξόρυξης που παράγονται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες θεωρούνται 

κατάλληλα για την κατασκευή των δύο αναχωμάτων και είναι ταξινομημένα κατά Ε.Κ.Α. με 

κωδικό 01 01 01. 

3.3.3.2. Εισροές εξορυκτικών αποβλήτων 

Στον Πίνακα 3.3.3.2-1 που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά οι τύποι και οι αντίστοιχες μέγιστες 

δυνατές ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον υπό μελέτη χώρο απόθεσης. 

Με βάση όσα σχετικά αναφέρονται, η απαιτούμενη δυναμικότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. για την 

περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων, μέχρι της εξάντλησης του συνόλου 

των γνωστών μεταλλευτικών αποθεμάτων των υποέργων Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας 

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.  
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Πίνακας 3.3.3.2-1. 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 (Ε.Κ.Α.: 01 03 06)  0,22 

2 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Στρατώνι (Ε.Κ.Α.: 01 

03 07*) 

0,17 

3 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

(Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 

0,05 

4 Αδρομερές Στρατωνίου (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 0,27 

5 Απόβλητα εξόρυξης (1) (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 0,30 

 Μερικό σύνολο 1 1,01 

Υποέργο Ολυμπιάδας 

1 Απόβλητα εξόρυξης (1) (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 1,65 

2 Μεικτά μη ταξινομημένα απόβλητα εμπλουτισμού 

(Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 

0,46 

3 Λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) << 

4 Αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) << 

5 Ιλύς νερών μεταλλείου (Ε.Κ.Α.: 01 03 07*) 0,1 

 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 

(Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 

0,60 

2 Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέμ Λάκκος (Ε.Κ.Α.: 01 03 04*) 0,60 

3 Παλαιοί σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην πλατεία 

+53 – Στρατώνι (Ε.Κ.Α.: 01 03 04* & 17 05 03*) 

0,30 

4 Σωρός συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά – 

Στρατώνι (Ε.Κ.Α.: 01 03 04* & 17 05 03*) 

0,25 

5 Καθαρισμός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ-

Στρατώνι (κυρίως Ε.Κ.Α.: 01 03 06 & 17 05 04 αλλά και 

Ε.Κ.Α. 01 03 07* & 17 05 03*) 

0,30 

6 Καθαρισμός και εξυγίανση παλαιών περιοχών Ολυμπιάδας 

(κυρίως Ε.Κ.Α.: 01 03 06 & 17 05 04 αλλά και Ε.Κ.Α. 01 03 

07* & 17 05 03*) 

1,00 

 Μερικό σύνολο 3 3,05 

 Αποθέσεις εως 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 0,4 Μm3 υπολείματος κατεργασίας παλαιών τελμάτων 

Ολυμπιάδας  

(3) Στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 
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Ο φορέας του έργου στο πλαίσιο της διερεύνησης των θεμάτων διαχείρισης των βασικών 

ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων των δραστηριοτήτων του, που καταλήγουν στον 

Κοκκινόλακκα, προχώρησε σε μελέτες χαρακτηρισμού αυτών, με εκτίμηση των πιθανών 

κινδύνων τους σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, οι οποίες επισυνάπτονται 

στο Παράρτημα IX της παρούσας μελέτης. 

 

Όπως προκύπτει, τα βασικά συμπεράσματα των μελετών χαρακτηρισμού είναι τα εξής: 

 Μικτό απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο  

 Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Στείρα εξόρυξης – Ολυμπιάδα (01 01 01): Αδρανές Μη επικίνδυνο 

 Ίλυς νερών μεταλλείου – Ολυμπιάδα (01 03 07*): Επικίνδυνο ως προς τις ιδιότητες 

HP14 &HP15 

 Λεπτομερές τέλμα εμπλουτισμού - Στρατώνι (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου (01 03 06) : Μη επικίνδυνο 

 Στείρα εξόρυξης Στρατώνι (01 01 01): Αδρανές - Μη επικίνδυνο 

 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (01 03 07*) : Επικίνδυνο ως προς 

τις ιδιότητες HP10 & HP15 

 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

3.4. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

3.4.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

3.4.1.1. Μέγεθος και Τεχνολογίες Έργου 

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουρίων αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά με την ΚΥΑ ΕΠΟ 

201745/26.07.2011, ενώ με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021, εγκρίθηκε μια 

σειρά από τροποποιήσεις του τεχνικού σχεδιασμού, στην πλευρά της περαιτέρω βελτίωσης του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υποέργου. Ειδικότερα, το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο 

έργο 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 επιφανειακή και 

υπόγεια εκμετάλλευση.  

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 8 Mt 

μεταλλεύματος για την παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού 

συμπεριλαμβανομένης μονάδας βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού 

doré (για την ανάκτηση του του 18%-30% του περιεχόμενου ελεύθερου χρυσού)  

 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.  

 Μονάδας κατεργασίας υδάτων δυναμικότητας 250 m3/h, ως μέτρο πρόληψης για την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διαφυγής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων στους 
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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 στη γενική διάταξη του υποέργου 

(Σχέδιο 1-3). 

 

Τέλος, σύμφωνα με την 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. 

 

Τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα με την παρούσα: 

 Κύρια έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπύγειου μεταλλείου: Διαμορφώνονται 

έργα προσπέλασης και ανάπτυξης συνολικού μήκους περί τα 48 km. 

 Αποκομιδή μεταλλεύματος: Κατά την 1η φάση λειτουργίας, το μετάλλευμα θα 

μεταφέρεται με φορτηγά απευθείας στην επιφάνεια και πιο συγκεκριμένα στον ίδιο 

θραυστήρα που χρησιμοποιείται για το επιφανειακό όρυγμα. 

 Κατάληψη έργου: Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του σχεδιασμού του έργου 

προέκυψε η απαίτηση για επιπλέον καταλήψεις, κυρίως για βοηθητικές εγκαταστάσεις, 

γενικά εντός του συνολικού περιτυπώματος του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου, με 

αποτέλεσμα η συνολική κατάληψη των τμημάτων του έργου να είναι ίση με 2552 στρ. 

 Κύκλωμα αερισμού υπόγειου μεταλλείου: Οι νέες απαιτήσεις αερισμού του μεταλλείου 

ανέρχονται κατά μέγιστο σε 1.000 m3/s, ήτοι 60.000 m3/min. Για την εξυπηρέτηση των 

παραπάνω απαιτήσεων θα εγκατασταθούν επιπλέον ανεμιστήρες (συνολικά 8).  

 Διαχείριση νερών μεταλλείου: Προτείνεται η ανάπτυξη δύο διακριτών συστημάτων 

συλλογής και άντλησης υδάτων. Το πρώτο θα αντλεί εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα 

(νερά επαφής) και το δεύτερο θα αντλεί καθαρά νερά. Η συνολική δυναμικότητα των 

παραπάνω ανέρχεται σε 1.980 m3/h. 

 Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού – Στοιχεία σχεδιασμού: Ένα ποσοστό της 

τάξης του 18% - 30% του χρυσού που περιέχεται στο μετάλλευμα είναι ελεύθερος και 

ανακτάται στο εργοστάσιο με βαρυτομετρικές μεθόδους και μετατρέπεται απευθείας σε 

κράμα χρυσού doré. 

 Αλληλουχία κατασκευής Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου: Προτείνεται η κατασκευή 

της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 6 στάδια (από το έτος -1 έως και το έτος 5). Η χρονική αλληλουχία 

των εργασιών κατασκευής του αναχώματος Καρατζά Λάκκου θα προσαρμοστεί 

κατάλληλα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στείρων υλικών που θα εξορύσσονται. 

 Γενικά χαρακτηριστικά Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου: Προτείνεται η απόθεση 

22,4 Mt αδρανών υλικών εξόρυξης εντός του χώρου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

 Υπερχειλιστές (Ενδιάμεσοι και Τελικός): Επέρχονται μεταβολές στο σχεδιασμό των 

ενδιάμεσων υπερχειλιστών, όπως στη στέψη αναχώματος και τα υψόμετρα κάθε 

ενδιάμεσου υπερχειλιστή. Διαφορεοποιείται η χωροθέτηση του τελικού υπερχειλιστή της 

εγκαταστάσης, και του νότιου καναλιού εκτροπής. 

 Χώρο απόθεσης αδρανών υλικών: Μεταβάλλεται η κατάληψη και προτείνεται ο χώρος 

απόθεσης αδρανών υλικών να έχει μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 7,8 Mm3. 

 Φορητοί θραυστήρες αδρανών για χρήση στη συντήρηση οδών: Προτείνεται η 

λειτουργία φορητής μονάδας θραύσης αδρανών στείρων υλικών, ικανότητας 2.500 m3/d 

και ισχύος 910 hp. 
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 Βοηθητικές εγκαταστάσεις ανοικτού ορύγματος: Προτείνεται οι εξής εγκαταστάσεις: 

Διώροφο κτίριο πολλαπλών χρήσεων για εργαζόμενους, Συνεργείο οχημάτων ύψους 

18 m με διπλό γερανό 25/5 t, κτίριο αποθήκευσης ελαίων και λιπαντικών ύψους 8 m, 

πλυντήριο οχημάτων ύψους 7 m και κτίριο γενικής αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού 

ύψους 9 m. 

 Αποθήκες καυσίμου και επιφανειακές εγκαταστάσεις διανομής: Προτείνεται η 

τοποθέτηση δύο σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων, χωρητικότητας 40.000 L έκαστος 

και η κατασκευή ενός πρατηρίου καυσίμων 4 υπογείων δεξαμενών των 50.000 L έκαστη. 

 Πύργος φρέατος ανέλκυσης: Προτείνεται η κατασκευή του αδειοδοτημένου πύργου 

φρέατος ανέλκυσης στη 2η φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Εσωτερικό οδικό δίκτυο: Προτείνεται μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης οδού R06. Επιπλέον προτείνονται δύο νέοι οδοί, η 

πρώτη με προορισμό τις εγκαταστάσεις του υπόγειου μεταλλείου και η δεύτερη με 

αφετηρία τα γραφεία των εγκαταστάσεων και προορισμό την εγκατάσταση επεξεργασίας 

τελμάτων (Κτίριο φιλτροπρεσσών). 

 Μονάδα επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων: Προτεινόμενη κατάληψη 

4,5 στρ. Προστίθεται η δυνατότητα διάθεσης επεξεργασμένων εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων σε ξεχωριστό πεδίο διάθεσης από των μη επιβαρυμένων υδάτων, σε περιπτώσεις 

όπου η διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα των εγκαταστάσεων του έργου εκτιμάται ότι 

δεν είναι επαρκής. 

 Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων: Προτείνεται η κατασκευή μονάδας 

βιολογικού καθαρισμού με επεξεργασία μεμβρανών δυναμικότητα επεξεργασίας 

λυμάτων 1.100 ατόμων ημερησίως. 

 Γεωτρήσεις επανεισπίεσης καθαρών, μη επιβαρυμένων υδάτων προαποστράγγισης: 

Εξειδικεύεται η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη επανεισπίεση με τις πλέον 

επικαιροποιημένες εκτιμήσεις. Προτείνεται η εγκατάσταση 15-16 γεωτρήσεων, 

συνολικής δυναμικότητας 3.700 m3/d, στην περιοχή της λεκάνης του Λοτσάνικου. 

 Γεωτρήσεις επανεισπίεσης καθαρών, επεξεργασμένων εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων: Προτείνεται η επανεισπίεση επεξεργασμένων εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

κατά μήκος της οδού σύνδεσης Σκουριών – Στρατωνίου, με την εγκατάσταση ενδεικτικά 

επτά γεωτρήσεων συνολικής δυναμικότητας 70 m3/h. 

 Χρήση ενέργειας: Προτεινόμενη εγκατεστημένη ισχύς: 114.868 kW. Προτεινόμενη 

ισχύς λειτουργίας: 74.720 kW. 

 Χρήση στοάς TVX: Χρήση τα πρώτα χρόνια για αερισμό. 

 

Ακολούθως, περιγράφεται ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός του υποέργου «Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Σκουριών» και παρουσιάζεται συνοπτικά η Μεταλλευτική Δραστηριότητα, η 

Λειτουργία του Εργοστασίου Εμπλουτισμού καθώς και η Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά Λάκκου. 

 

Συνοπτική Περιγραφή της Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

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. 
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Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Σκουριών γίνεται συνδυαστικά με επιφανειακή και 

υπόγεια εκμετάλλευση. Η λειτουργική οργάνωση του μεταλλείου δίνεται στο Σχήμα 3.4.1.1-1. 

 

 
Σχήμα 3.4.1.1-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Σκουριών 

 

Επιφανειακό όρυγμα 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια σχεδιασμού, το ενοποιημένο όρυγμα σχεδιάστηκε ως εξής:  

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

 Μέγιστο βάθος 245 m, καταμερισμένο 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).  

 Η τελική κλίση του συνολικού πρανούς κυμαίνεται από 37ο έως 41ο. 

 Η επιφάνεια που καταλαμβάνει κατ’ εκτίμηση ανέρχεται σέ 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 %. 

 

Λόγω της μεγάλης κλίμακας διαμόρφωσης των επιφανειακών ορυγμάτων, είναι εφικτή η χρήση 

μεγάλων μηχανημάτων μαζικής παραγωγής, μέσω των οποίων παρέχεται, σχετική ευελιξία, 

υψηλοί ρυθμοί παραγωγής, απλή ανάπτυξη, μικρές απαιτήσεις σε εκσκαφές για την 

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και καλή απόληψη του μεταλλεύματος. Επίσης, 

εξασφαλίζονται ασφαλέστερες και καλύτερης ποιότητας εργασιακές συνθήκες, ενώ η 

επάνδρωση δεν απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και στις περισσότερες 
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περιπτώσεις απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Ο κύκλος της 

εξορυκτικής εργασίας περιλαμβάνει εκσκαφή, φόρτωση και μεταφορά. Σε ορισμένες μόνο 

περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται τοπικά και μέτρα υποστήριξης. 

 

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 και περιλαμβάνουν: 

 Δυτική στοά προσπέλασης και ελικοειδές κεκλιμένο: μήκος 5.015 m και διατομή 

6 m x 6 m (υπολειπόμενο μήκος προς κατασκευή 3.732 m). 

 Ανατολική στοά προσπέλασης και ελικοειδές κεκλιμένο: μήκος 5.260 m και διατομή 

6 m x 6 m. 

 Στοές περιχάραξης επιπέδων (U-drives): συνολικό μήκος ~12.300 m και διατομή 

5,5 m x 5,7 m. 

 Λοιπές στοές ανάπτυξης επιπέδων: συνολικό μήκος ~8.100 m και διατομή 6,0 m x 5,7 m. 

 Στοά αερισμού στο +350 m και αποκατεστημένο τμήμα στοάς TVX: συνολικό μήκος 

~670 m και διατομή 7 m x 7 m. 

 Βόρεια σύνδεση με τα καμινέτα ακάθαρτου αέρα στα επίπεδα +65 m και +10 m: 

συνολικό μήκος ~840 m και διατομή 5,5 m x 5,5 m. 

 Στοές σύνδεσης στα επίπεδα +65 m και +10 m με τα σιλό αποθήκευσης χονδρόκοκκου 

μεταλλεύματος στην περιοχή του υπόγειου θραυστήρα: συνολικό μήκος ~2.030 m και 

διατομή 6,0 m x 6,0 m. 

 Στοά προσπέλασης στα επίπεδα -61 m και -130 m: συνολικό μήκος ~1.600 m και διατομή 

6,0 m x 6,0 m. 

 Στοά σύνδεσης των ανατολικών καμινέτων ακάθαρτου αέρα με το επίπεδο +350 m: 

μήκος ~1000 m και διατομή 5,5 m x 5,5 m. 

 Στοές αερισμού στον επίπεδο +110 m και στοές εξυπηρέτησης προαποστράγγισης και 

αντλιοστασίων: συνολικό μήκος ~4.100 m και διατομή 7,0 m x 7,0 m (στοές αερισμού) 

και 6,0 m x 5,7 m. 

 Στοές ταινιοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του θραυστήρα, συνολικού μήκους ~250 m.  

 Στοές για την εξυπηρέτηση της λιθογόμωσης στο επίπεδο +110 m: συνολικό μήκος 

~6.600 m και διατομή 5,5 m x 5,5 m. 

 

Η κάθετη ανάπτυξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Το κύριο φρέαρ ανέλκυσης προϊόντων: Εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες ανέλκυσης των 

εξορυσσόμενων υλικών από το υπόγειο μεταλλείο. Χωροθετείται στην πλατεία 

πρόθραυσης μεταλλεύματος (ROM pad) στα νότια του θραυστήρα της επιφανειακής 

εκμετάλλευσης. Το συνολικό βάθος του φρέατος είναι 714 m, με κεφαλή στο απόλυτο 

υψόμετρο +597 m και πυθμένα στο απόλυτο υψόμετρο -117 m. 

 Κύρια καμινέτα εισαγωγής καθαρού αέρα: κυκλικής διατομής, συνολικού μήκους 

~390 m. 

 Κύρια καμινέτα εξαγωγής ακάθαρτου αέρα: κυκλικής διατομής, συνολικού μήκους 

~1.970 m. 

 Λοιπά εσωτερικά καμινέτα μεταφοράς καθαρού αέρα στα διάφορα επίπεδα: κυκλικής 

διατομής, συνολικού μήκους ~1.250 m. 
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 Λοιπά εσωτερικά καμινέτα απαγωγής ακάθαρτου αέρα στα διάφορα επίπεδα: κυκλικής 

διατομής, συνολικού μήκους ~2.570 m. 

 

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.  

 

Το κύκλωμα αερισμού του μεταλλείου αναπτύσσεται ανάλογα με τη φάση λειτουργίας σε 5 

διακριτά στάδια. Το δίκτυο αερισμού κατά την πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου, αποτελεί 

μυζητικό σύστημα αερισμού που θα έχει οχτώ (8) κύριους ανεμιστήρες στα στόμια ισάριθμων 

καμινέτων ακάθαρτου αέρα. Οι ανεμιστήρες θα είναι κατάλληλης ισχύος και θα έχουν 

συστήματα ελέγχου και εξασθένισης του θορύβου. H μέγιστη παροχή σε αερισμό ανέρχεται σε 

1.000 m3/s το Έτος 19 λειτουργίας του μεταλλείου κατά τη δεύτερη φάση εκμετάλλευσης. 

 

Προβλέπεται η ανάπτυξη δύο (2) διακριτών συστημάτων συλλογής και άντλησης για την 

κάλυψη των αναγκών του υπόγειου μεταλλείου. Το πρώτο σύστημα άντλησης αφορά στη 

δυνατότητα διαχείρισης εισροών εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και το δεύτερο σύστημα 

άντλησης αφορά στη δυνατότητα διαχείρισης εισροών καθαρών υδάτων.  

 

Η επαναπλήρωση των κενών της εκμετάλλευσης γίνεται με υλικό λιθογόμωσης το οποίο 

συνίσταται από μίγμα αποβλήτου εμπλουτισμού και τσιμέντου. Οι συνολικές ανάγκες του 

υπόγειου μεταλλείου των Σκουριών σε απόβλητο εμπλουτισμού για τη λιθογόμωση των κενών 

σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου ανέρχονται σε περίπου 55,8 Mt. 

 

Συνοπτική περιγραφή Λειτουργίας 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 είτε απευθείας σε ευρωπαϊκές μεταλλουργίες πέραν των 

συνόρων (π.χ. Βουλγαρία), ή και δια της θαλασσίας οδού μέσω του λιμανιού 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, όπως παρουσιάζεται στο 

Διάγραμμα Ροής του Σχεδίου 3-3, είναι: 

 Θραύση: Το μετάλλευμα υφίσταται πρόθραυση μέσω θραυστήρα δυναμικότητας 

1.215 t/h. Στη συνέχεια το μετάλλευμα μεταφέρεται και αποτίθεται προσωρινά σε μία 

στεγασμένη πλατεία σε μορφή κωνικού σωρού, με χρήση συστήματος ταινιόδρομου.  
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 Τροφοδοσία μεταλλεύματος στο κύκλωμα λειοτρίβισης: Το υλικό μεταφέρεται από 

την σκεπαστή πλατεία μεταλλεύματος μέσα στο κτίριο της κεντρικής μονάδας 

εμπλουτισμού με τρεις τροφοδότες μεταβλητής ταχύτητας, δυναμικότητας 1.215 t/h, οι 

οποίοι βρίσκονται σε μια υπόγεια σήραγγα κάτω από την πλατεία. 

 Κύκλωμα λειοτρίβισης. Το κύκλωμα αποτελείται από ένα μύλο ημιαυτογενούς 

λειοτρίβισης δυναμικότητας 1.050 t/h, ένα σφαιρόμυλο δυναμικότητας 1.050 t/h και ένα 

ζεύγος κωνικών θραυστήρων δυναμικότητας 254 t/h, αντλίες και κυκλώνες. 

 Κύκλωμα επίπλευσης 6 σταδίων: Η επίπλευση γίνεται σε 6 στάδια: (α) την χονδροειδή 

(rougher), (β) την 1η τελική (1st cleaning), (γ) την καθαριστική (scavenger), (δ) την 2η 

τελική (2nd cleaning), (ε)την 3η τελική (3nd cleaning) και (στ) την επιπλέον τελική 

(additional cleaning), προς παραγωγή ενός καθαρού συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού. 

 Κύκλωμα επαναλειοτρίβισης: Η επαναλειοτρίβηση γίνεται σε έναν σφαιρόμυλο 

δυναμικότητας 300 t/h, διαμέτρου 4,60 m και μήκους 7,00 m. 

 Κύκλωμα βαρυτομετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού: Το κύκλωμα 

βαρυτομετρικής ανάκτησης ελεύθερου χρυσού (Β.Α.Χ.) απαρτίζεται από 

φυγοκεντρικούς διαχωριστές KNELSON. 

o Το κύκλωμα πρωτογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού του χρυσού έχει 

δυναμικότητα 630 t/h. 

o Το κύκλωμα δευτερογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού του χρυσού έχει 

δυναμικότητα 237 t/h. 

 Μονάδα χρυσού – ξήρανση, φρύξη και τήξη: Το τελικό συμπύκνωμα της Β.Α.Χ, που 

μεταφέρεται στη μονάδα χρυσού, κατανέμεται χειρονακτικά σε ανοξείδωτους 

χαλύβδινους δίσκους, οι οποίοι τοποθετούνται εντός ενός μικρού μεγέθους φούρνου 

ξήρανσης – φρύξης, χωρητικότητας 0,16 m3, με κατανάλωση 20 kW. Οι δοκιμές 

βαρυτομετρικής ανάκτησης χρυσού έδειξαν ότι ένα ποσοστό 18 – 30% του χρυσού του 

μεταλλεύματος που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού μπορεί να ανακτηθεί 

με τη μορφή κράματος χρυσού doré. 

 Πύκνωση και διήθηση συμπυκνώματος επίπλευσης: Το τελικό συμπύκνωμα του 2ου 

σταδίου τελικής επίπλευσης, οδηγείται σε έναν πυκνωτή διαμέτρου 12 m και ύψους 

2,4 m. 

 Πύκνωση αποβλήτου εμπλουτισμού: Το απόβλητο της επίπλευσης ισομοιράζεται σε 

τρεις πυκνωτές τύπου βαθέως κώνου, εσωτερικής διαμέτρου 26 m και ύψους 12 m.  

 Διήθηση αποβλήτου εμπλουτισμού: Πριν τη διάθεσή τους, τα παραγόμενα απόβλητα 

εμπλουτισμού θα μεταφέρονται στη μονάδα διήθησης αποβλήτων εμπλουτισμού, η οποία 

βρίσκεται πλησίον του εργοστασίου εμπλουτισμού, στο δευτερεύον έργο κατάντη των 

πυκνωτών του εργοστασίου εμπλουτισμού και πολύ κοντά στη θέση διάθεσης των 

αποβλήτων εμπλουτισμού. Οι φιλτρόπρεσσες της μονάδας απομακρύνουν το νερό από 

τα απόβλητα του εμπλουτισμού μέχρι επαρκώς χαμηλού επιπέδου υγρασίας (12%-16%) 

 

Συνοπτική περιγραφή Εγκατάστασης 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: 
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 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 (βλέπε 

Παράρτημα VII).  

 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. 

 

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. 
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 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 3.4.1.1.-1: 

 

Πίνακας 3.4.1.1-1. 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 επαναπλήτρωση 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.  
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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. 

 

Για την ταξινόμηση της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που προβλέπονται 

στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 και είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1: βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2: περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3: περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

 

Στον Πίνακα 3.4.1.1-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται και αιτιολογείται η αποτύπωση της 

αξιολόγησης του κάθε ενός από τα 3 κριτήρια που χρησιμοποιούνται. 

 

Πίνακας 3.4.1.1-2. Ταξινόμηση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Κριτήριο Αξιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήματος) 
 Αρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης 

 Μηδενικός πληθυσμός σε κίνδυνο 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα αποβλήτων) 
 Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 
 Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνες 
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Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Ενιαία Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών δεν ταξινομείται ως εγκατάσταση κατηγορίας Α 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009. 

 

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

Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων προβλέπει την 

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. 

 

Η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών υποστηρίζεται από τις 

ακόλουθες βοηθητικές εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των οποίων, παρουσιάζεται στο 

Σχέδιο 1-3.  

 Εγκαταστάσεις ασφαλείας Μεταλλείου: Πρόκειται για ένα φυλάκιο εισόδου, ένα 

δωμάτιο ελέγχου, ένα υπόστεγο αναμονής και διέλευσης προσωπικού, ένα κτίριο 

γραφείων εισόδου, ένα πλυντήριο οχημάτων και μία γεφυροπλάστιγγα. 

 Μονάδα Πρόθραυσης μεταλλεύματος: Πρόκειται για τη μονάδα πρόθραυσης 

επιφανείας, με γυροσκοπικό θραυστήρα ισχύος 432 kW και δυναμικότητας 1.215 t/h και 

τη μονάδα πρόθραυσης υπογείων, με ίδιο γυροσκοπικό θραυστήρα και δυναμικότητα 

1.500 t/h. 

 Μονάδα θραύσης Κροκάλων: Βρίσκεται εντός του κτιρίου S-3701 και διαθέτει ζεύγος 

κωνικών θραυστήρων ισχύος 450 kW έκαστος και δυναμικότητας 254 t/h. 

 Φορητοί θραυστήρες αδρανών για χρήση στη συντήρηση οδών: Πρόκειται για 

φορητή μονάδα θραύσης με σπαστήρα 680 kW, δυναμικότητας 2.500 m3/h. 

 Πλατεία προθραυσμένου μεταλλεύματος: Στεγασμένη πλατεία ενεργούς 

αποθηκευτικής ικανότητας 24.000 t και συνολικής περίπου 80.000 t, με σκοπό τη 

σταθερή παροχή μεταλλεύματος στο εργοστάσιο. 

 Περιοχή απόθεσης ROM χαμηλής περιεκτικότητας: Χωροθετείται εντός, στο βόρειο 

τμήμα, της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και παρέχει μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα 8 Mt, με μέγιστη 

κατάληψη τα 82 στρέμματα. 

 Βοηθητικές εγκαταστάσεις ανοιχτού ορύγματος: Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο 

πολλαπλών χρήσεων, ένα συνεργείο οχημάτων, ένα κτίριο αποθήκευσης ελαίων και 

λιπαντικών, ένα πλυντήριο οχημάτων και ένα κτίριο γενικής αποθήκευσης. 

 Μονάδα παρασκευής υλικού λιθογόμωσης και λοιπές βοηθητικές επιφανειακές 

εγκαταστάσεις υπόγειου μεταλλείου: Πρόκειται για δύο μονάδες παρασκευής υλικού 

λιθογόμωσης, ονομαστικής δυναμικότητας 200 m3/h έκαστη, ένα συνεργείο οχημάτων, 

ένα τριώροφο κτίριο πολλαπλών χρήσεων, ένα διώροφο κτιρίο γενικής αποθήκευσης και 

μία μονάδα παρασκευής σκυροδέματος. 

 Αποθήκες καυσίμου και επιφανειακές εγκαταστάσεις διανομής: Πρόκειται για τρεις 

σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, έκαστος με δεξαμενή καυσίμων 40.000 L.  

 Πύργος φρέατος ανέλκυσης: Πρόκειται για έναν πύργο ανέλκυσης μεταλλεύματος με 

silo εισόδου, αποθηκευτικότητας 1.000 t, και μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος 5.500 kW. 

 Ανεμιστήρες αερισμού υπογείων: Πρόκειται για 8 κεντρικούς ανεμιστήρες αερισμού 

με διατάξεις ηχοαπορρόφησης. 

 Αποθήκη εκρηκτικών: Έχει επιλεγεί η ημερήσια κατανάλωση εκρηκτικών χωρίς τη 

μακροχρόνια αποθήκευση εκρηκτικών και καψυλίων. 
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 Κινητή μονάδα παραγωγής εκρηκτικών: Ικανότητα παραγωγής μέχρι 3 t/h AN-FO, 

Βαρύ EM-EX LC και EM-EX. 

 Κτίρια παρασκευής αντιδραστηρίων εργοστασίου εμπλουτισμού: Αποτελούνται από 

7 κτίρια, παραγωγής και αποθήκευσης των αντιδραστηρίων της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 Εσωτερικό οδικό δίκτυο: Αποτελείται από 10 οδούς συνολικής κατάληψης 128 

στρεμμάτων. 

 

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

κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των 

Σκουριών παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι ενεργές το τρέχον χρονικό διάστημα και είναι οι εξής:  

 Κλείσιμο του επιφανειακού και του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών, 

 Κλείσιμο εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού στον Καρατζά Λάκκο, 

 Κλείσιμο μονάδας λιθογόμωσης Σκουριών,  

 Κλείσιμο εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών,  

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών αποθεμάτων του μεταλλείου 

Σκουριών, το σύνολο των εγκαταστάσεων του υποέργου μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών θα κλείσουν και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της περιοχής επέμβασης. 

Οι μόνες εγκαταστάσεις που θα παραμείνουν θα είναι οι εξής: 

 Οδικό δίκτυο 

 Άλλες εγκαταστάσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης 

 

Η Ελληνικός Χρυσός 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 (βλ. 

Παράρτημα XVIII της παρούσας). 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. 

3.4.1.2. Δυναμικότητα και Συνολική Ισχύς Εξοπλισμού 

O υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου Σκουριών, 

μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό.  

 

Στον Πίνακα 3.4.1.2-1 που ακολουθεί δίνεται ενδεικτικά η συνολική ισχύς του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, άνω των 20 kW ενώ να σημειωθεί ότι η δυναμικότητα του εξοπλισμού είναι 

κατάλληλη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της παραγωγής μεταλλεύματος καθώς και 

της λειτουργίας του εργοστασίου. 
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Πίνακας 3.4.1.2-1. Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού Σκουριών 

 Εγκαταστάσεις 

Σκουριές 

Σταθερός Εξοπλισμός 

(άνω των 20 kW) 
Κινητός εξοπλισμός 

kW kW 

Ενοποιημένο όρυγμα 

Σκουριών και 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου 

9151 18777 

Υπόγειο Μεταλλείο 44494 19119 

Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού 49191 2849 

3.4.1.3. Αριθμός Απασχολούμενων 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο των Σκουριών 

συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων θα ανέλθει στους 1.378 εργαζόμενους και θα 

κατανεμηθεί στις επιμέρους εργασίες ως ακολούθως: 

 Επιφανειακό Μεταλλείο: 348 

 Υπόγειο Μεταλλείο: 524 

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού: 290 

 Εγκαταστάσεις Απόθεσης / Περιβαλλοντική Παρακολούθηση: 72 

 Έργα Ανάπτυξης: 72 

 Διοίκηση: 72 

3.4.1.4. Είδος και ποσότητες παραγόμενων προϊόντων 

Στους Πίνακα 3.4.1.4-1 & 3.4.1.4-2 παρουσιάζεται το είδος, οι ποσότητες των παραγόμενων 

προιόντων και η τυπική χημική σύσταση του μεταλλεύματος από τη λειτουργία των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών. 

 

Πίνακας 3.4.1.4-1. 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 
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Πίνακας 3.4.1.4-2. Τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων έργου 

Σκουριών (επί ξηρού) 

Στοιχείο Μετάλλευμα 
Συμπύκνωμα 

χαλκού - χρυσού 
Κράμα χρυσού dorė 

Cu, % 0,48 26,0 10 

S, % 0,8 36,4 - 

Fe, % 6,1 32,2 - 

Au, g/t 0,70 27 80 

Ag, g/t 0,84 - 10 

3.4.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.4.2.1. Φάση Προπαρασκευής - Κατασκευής 

3.4.2.1.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής δεν αναμένονται εκροές υγρών αποβλήτων και ως εκ 

τούτου ανάγκη διαχείρισης τους. Τα μοναδικά υγρά απόβλητα που αναμένονται σχετίζονται 

αφενός μεν με τα αστικά λύματα του προσωπικού και τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από 

τη χρήση των μηχανημάτων.  

 

Ειδικά, όσον αφορά στα αστικά λύματα της αρχικής περιόδου, οι ανάγκες θα καλύπτονται είτε 

μέσω διαχείρισης με στεγανό βόθρο και μεταφορά σε κατάλληλες αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις είτε μέσω της χρήσης χημικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν σε σημεία 

πλησίον των εργασιών. 

 

Θεωρώντας εργοτάξιο με μέγιστο αριθμό εργαζομένων περίπου 200 ατόμων, εκτιμάται παροχή 

λυμάτων ίση με: 100 L/ άτομο/ d x 200 άτομα = 20.000 L/ d ή 20 m3 / d. Η διάθεση των 

λυμάτων που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

3.4.2.1.2. Εκροές και διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Όπως προαναφέρθηκε τα υλικά που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προπαρασκευής αφορούν εν μέρει τα υλικά των εκσκαφών από την περιοχή του επιφανειακού 

μεταλλείου και αποτελούν εξορυκτικά απόβλητα.  

 

Πέραν των εξορυκτικών αποβλήτων, άλλα είδη αποβλήτων κατά την περίοδο της 

προπαρασκευής αφορούν έλαια συντήρησης εξοπλισμού και απόβλητα ΑΕΚΚ. 

3.4.2.1.3. Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση ανάπτυξης, τα οποία 

παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6.6.15.12.1, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές αέριων 

ρύπων του Πίνακα 3.4.2.1-1.  
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Πίνακας 3.4.2.1-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή των 

Σκουριών κατά τη φάση ανάπτυξης (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κατασκευαστική Δραστηριότητα     765,2 

Χρήση Εκρηκτικών  104,2   6384,0 

Εκσκαφές/Αποθέσεις     471,8 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 443,5 1422,3 201,1 1,4 161,9 

Σύνολο 444 1527 201 1 7783 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

3.4.2.1.4. Εκπομπές θορύβου 

Λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του έργου και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σταθερό και 

κινητό) που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης του, στον 

Πίνακα 3.4.2.1-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες στάθμες ακουστικής ισχύος 

εντός της περιοχής επέμβασης (PWL – dB).  

 

Πίνακας 3.4.2.1-2. Σύνθεση εξοπλισμού και εκτιμώμενα επίπεδα θορύβου έργου 

Σκουριών (περίοδος ανάπτυξης) 

ID Περιγραφή Σημειακή / Επιφανειακή PWL (dB) 

1C Κατασκευή φράγματος  Σημειακή 100 

2C Κατασκευή μονάδας επεξεργασιας Σημειακή 90 

3C Κατασκευή λίμνης συγκέντρωσης  Σημειακή 100 

4C Κατασκευή λίμνης συγκέντρωσης #2  Σημειακή 100 

5C Ανοιχτός λάκκος  Σημειακή 100 

6C 
Εγκαταστάσεις επιφανειακής 

υποστήριξης  
Σημειακή 100 

7C Εδαφική Συγκέντρωση 1 Σημειακή 100 

8C Εδαφική Συγκέντρωση 2 Σημειακή 100 

9C Εδαφική Συγκέντρωση 3 Σημειακή 100 

10C Διάνοιξη σκάμματος  Σημειακή 100 

11C Διάνοιξη σκάμματος  Σημειακή 100 

1 Ανατινάξεις, Φορτοεκφορτώσεις Σημειακή 112 

2 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

4 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

5 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

3.4.2.1.5. Εκπομπές δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις είτε λόγω των ανατινάξεων 

για την αποκάλυψη του επιφανειακού μεταλλείου είτε λόγω των μεγάλων μηχανημάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν και αφορούν δονήσεις  
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 Μέσω του εδάφους 

 Μέσω του αέρα  

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο ανάπτυξης 

παρουσιάζεται στην Παράγραφο 6.6.13 και παρόλο που οι εργασίες που θα προκύψουν θα 

είναι εντατικές, λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό υπόβαθρο εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικά επίπεδα δονήσεων στο έδαφος. 

3.4.2.1.6. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά τη φάση ανάπτυξης του έργου δεν υπάρχουν εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εκτίμηση εκπομπών. 

3.4.2.2. Φάση Λειτουργίας 

3.4.2.2.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Τα θέματα της διαχείρισης υδάτων περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.6.16.2 του 

Κεφαλαίου 6, όπου περιγράφονται αναλυτικά τόσο τα θέματα διαχείρισης των υγρών 

αποβλήτων, όσο και οι εκροές τους. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, εκπονήθηκε μοντέλο υδατικού ισοζυγίου (MYI) για το 

σύνολο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων μέσω του λογισμικού GoldSimTM για τη 

διερεύνηση του σχεδιασμού της διαχείρισης των υδάτων του μεταλλείου των Σκουριών και την 

εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

 

Το μοντέλο προσομοιώνει την πλήρη διάρκεια ζωής του μεταλλείου (Life of Mine), η οποία 

εκτιμάται σε 26 έτη. Δεν έχει προσομοιωθεί η φάση κατασκευής του μεταλλείου όπως δεν έχει 

προσομοιωθεί και κάποιο σενάριο κλεισίματος του μεταλλείου. 

 

Το αποτελέσματα του ΜΥΙ που αποτελεί κύριο κριτήριο αξιολόγησης των δυνητικών 

επιπτώσεων στα επιφανειακά ύδατα, είναι ο όγκος επεξεργασμένων νερών επαφής που δύναται 

να διατεθεί στον Καρόλακκα, εξαιτίας ιδιαίτερα υγρών κλιματικών συνθηκών. Στον 

Πίνακα 3.4.2.2-1 παρουσιάζονται οι παραπάνω όγκοι για τα πέντε προσομοιωμένα κλιματικά 

σενάρια, όπου αποτυπώνεται η ενδεχόμενη ανάγκη απόρριψης μόνο κατά τα υγρά κλιματικά 

σενάρια. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-1. Αθροιστικές ποσότητες διάθεσης υδάτων στον Καρόλακκα (m3) 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 50 έτη) 
297.771  314.761  -  

75ο Υγρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 4 έτη) 
70.210  72.649  -  

Μέσο -  -  -  

75ο Ξηρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 4 έτη) 
-  -  -  
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Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Ξηρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 50 έτη) 
-  -  -  

 

Για ξηρές ή και μέσες συνθήκες και για όλες τις συνθήκες κατά τη φάση λειτουργίας 2, η όποια 

περίσσεια νερών επαφής είναι διαχειρίσιμη εντός των εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται 

επεξεργασία και διάθεση στους φυσικούς αποδέκτες. Στην περίπτωση υγρών κλιματικών 

συνθηκών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε κρίσιμα στάδια της λειτουργίας του μεταλλείου, 

δύναται να υπάρξει περιορισμένη διάθεση στον Καρόλακκα, για την αποφυγή 

μακροπρόθεσμης συσσώρευσης νερού στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ή υπερχείλιση νερού επαφής εκτός 

των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι ιδίως για το 75ο υγρό σενάριο, με μικρή μεταβολή των 

κριτηρίων λειτουργίας δύναται να μειώσει σημαντικά και ενδεχομένως να εξαλείψει την 

ανάγκη διάθεσης στον Καρόλακκα. Το ΜΥΙ δείχνει πως η συγκεκριμένη μέθοδος διάθεσης 

(επεξεργασία και διάθεση στον Καρόλακκα) είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των υδάτων σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τη διάρκεια πολύ υγρών ετών, έντονων καταιγίδων, ιδίως 

όταν αυτά συμβαίνουν κατά τα κρίσιμα έτη ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου.  

 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, όταν τα νερά επαφής αυξάνονται πέραν από τη 

ζήτηση των εγκαταστάσεων σε νερό και άλλων μεθόδων διάθεσης, η όποια περίσσεια νερών 

επαφής επεξεργάζεται και επανεισπιέζεται σε νέα διάταξη γεωτρήσεων επανεισπίεσης, η οποία 

θα κατασκευαστεί Νότια των εγκαταστάσεων. Στον Πίνακα 3.4.2.2-2 παρουσιάζονται οι 

ποσότητες επεξεργασμένων νερών επαφής, οι οποίες αναμένεται να διαχειριστούν μέσω του 

συστήματος επανεισπίεσης κατά τη φάση λειτουργίας 1, οι οποίες μηδενίζονται για τα 

περισσότερα σενάρια κατά τη φάση λειτουργίας 2, με εξαίρεση το 98ο υγρό σενάριο. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-2. Ποσότητες επεξεργασμένων νερών επαφής προς επανεισπίεση (m3) 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 221,155 186,875 48,720 

75ο Υγρό 201,409 171,178 - 

Μέσο 107,211 63,849 - 

75ο Ξηρό 82,132 60,588 - 

98ο Ξηρό 10,080 8,400 - 

 

Τα αποτελέσματα του ΜΥΙ καταδεικνύουν πως κατά τη φάση λειτουργίας 1, η επανεισπίεση 

επεξεργασμένων νερών επαφής αναμένεται να απαιτηθεί για όλα τα χρονικά στιγμιότυπα και 

για όλα τα κλιματικά σενάρια που εξετάστηκαν. Κατά τη φάση λειτουργίας 2, η επανεισπίεση 

επεξεργασμένων νερών επαφής δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση, με εξαίρεση το 98ο Υγρό 

κλιματικό σενάριο και κατά τη διάρκεια του 18ου έτους λειτουργίας του μεταλλείου. 

 

Τα καθαρά νερά που προέρχονται από την προαποστράγγιση του ανοιχτού ορύγματος και του 

υπόγειου μεταλλείου επαναχρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα εντός των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, όταν η ζήτηση νερού δεν καλύπτεται από τα αποθηκευμένα νερά επαφής. 

Παρόλα αυτά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των ξηρών κλιματικών σεναρίων, αναμένεται 
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περίσσεια καθαρών νερών, η οποία σε συμμόρφωση και με το αδειοδοτημένο έργο, 

επανεισπιέζεται μέσω των γεωτρήσεων στη λεκάνη του Λοτσάνικου. Οι ποσότητες αυτές 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.2.2-3. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-3. Ποσότητες καθαρών νερών προς επανεισπίεση (m3) 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 990,665 819,693 532,800 

75ο Υγρό 896,780 646,958 380,700 

Μέσο 875,590 577,567 245,321 

75ο Ξηρό 747,504 443,249 212,400 

98ο Ξηρό 591,868 253,296 85,500 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα και για τα πέντε κλιματικά σενάρια, καταδεικνύουν ότι απαιτείται 

επανεισπίεση νερού καθώς η ζήτηση του νερού καλύπτεται κατά βάση από τα νερά επαφής. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. υποστηρίζει την υλοποίηση 

κοινοτικών έργων τα οποία θα επωφεληθούν από τη λήψη είτε επεξεργασμένων νερών επαφής 

είτε καθαρών νερών, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα επανεισπιέζονται είτε θα 

αποθηκεύονταν εντός των εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη επιλογή δύναται να αξιολογηθεί, 

όταν τα κοινοτικά έργα οριστικοποιηθούν.  

 

Όσον αφορά στα αστικά λύματα που προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, αυτά 

εκτιμώνται σε 50.297 m3/y, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων: 1.378 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και άτομο 100 L/d/capita 

 

Tα λύματα θα επεξεργάζονται στην προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών μέσω συστήματος επεξεργασίας 

MBR. 

3.4.2.2.2. Διαχείριση και εκροές στερεών αποβλήτων  

Στον Πίνακα 3.4.2.2-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των εξορυκτικών 

αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη φάση πλήρους ανάπτυξης των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών σε ετήσια βάση. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-4. Ποσότητες εξορυκτικών αποβλήτων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία των ΜΕ Σκουριών 

Ρεύμα Αποβλήτων Μέγιστες Ετήσιες Ποσότητες (τόνοι) 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Στείρα εξόρυξης 7.411.000 

01 03 06 Απόβλητα εμπλουτισμού 7.895.000 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 3   3-93 

ENVECO A.E. 

 

Στον Πίνακα 3.4.2.2-5 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των επιμέρους 

ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-5. Περιγραφή τρόπου διαχείρισης αποβλήτων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών 

3.4.2.2.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση λειτουργίας, τα 

οποία αναλύονται στην Παράγραφο 6.6.16.8.1, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές αέριων 

ρύπων του Πίνακα 3.4.2.2-6. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-6. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή των 

Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Διαχείριση Σωρών      16,6 

Οδικό Δίκτυο 28,2 11,9 9,5 3,7 3,7 

Χρήση Εκρηκτικών   226,3   13860,0 

Εκσκαφές/Αποθέσεις     555,4 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 494,7 1641,3 214,8 5,6 185,9 

Σύνολο 523 1880 224 9 14622 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής για τις πηγές, καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία 

δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φάση λειτουργίας, τα 

Ιλύς από τη διαύγαση των νερών του 

μεταλλείου  
4.551 

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Στείρα εξόρυξης 

Αξιοποίηση για την κατασκευή 

αναχωμάτων και άλλων τεχνικών εντός της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

01 03 06 Απόβλητα εμπλουτισμού 

Αξιοποίηση (Λιθογόμωση) 

Αξιοποίηση (Επαναπλήρωση ενοποιημένου 

ορύγματος) 

Απόθεση (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) 

Ιλύς από τη διαύγαση των νερών του 

μεταλλείου  

Ανακύκλωση στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 
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οποία αναλύονται στην Παράγραφο 6.6.16.8.2, προκύπτουν οι συνολικές εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου του Πίνακα 3.4.2.2-7. 

 

Πίνακας 3.4.2.2-7. Συνολικές εκπομπές CO2 από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

των Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας (t/d) 

 CO2 

Εκπομπές Τύπου 1 148 

Εκπομπές Τύπου 2 1340 

Σύνολο (*) 1488 

(*) Οι συνολικές εκπομπές CO2 οφείλονται κυρίως στον όγκο της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας (Εκπομπές Τύπου 2). 

3.4.2.2.4. Εκπομπές θορύβου 

Οι κύριες πηγές εκπομπής θορύβου στην περιοχή των εγκαταστάσεων Σκουριών μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Τα εκσκαπτικά μηχανήματα καθώς και άλλα μηχανήματα κάθε είδους (φορτωτές κλπ) 

που θα χρησιμοποιούνται στο μεταλλείο για την εξόρυξη μεταλλεύματος και αγόνων 

 Τα εκρηκτικά που θα χρησιμοποιούνται στον χώρο του μεταλλείου (ανοικτού) 

 Τη μεταφορά του εξορυσσόμενου υλικού (απόβλητα εξόρυξης) προς την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

με τη χρήση ταινιοδρόμων 

 Τη λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του έργου και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σταθερό και 

κινητό) που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης του, στον 

Πίνακα 3.4.2.2-7 παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου. Επιπλέον, στον Πίνακα 

3.4.2.2-8 παρουσιάζονται οι φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης 

κυκλοφοριακής κατάστασης που εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

Πέραν των παρακάτω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν υπόψη 

και οι εσωτερικές μετακινήσεις – εντός των εργοταξίων – οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στους 

χάρτες βιομηχανικού θορύβου (Αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΧΙΙΙ και στο Χάρτη 13.4.3). 

 

Πίνακας 3.4.2.2-8. Σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού θορύβου στην 

περιοχή των εγκαταστάσεων Σκουριών 

Περιγραφή 
Σημειακή / 

Επιφανειακή 

PWL 

(dB) 

Κατασκευή φράγματος  Σημειακή 100 

Ανοιχτός λάκκος  Σημειακή 100 

Εγκαταστάσεις επιφανειακής υποστήριξης  Σημειακή 100 

Ανατινάξεις, Φορτοεκφορτώσεις Σημειακή 112 

Φορτοεκφόρτωση στείρων Σημειακή 110 

Φορτοεκφόρτωση αποβλήτων εμπλουτισμού Σημειακή 110 

Φορτοεκφόρτωση στείρων Σημειακή 110 
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Περιγραφή 
Σημειακή / 

Επιφανειακή 

PWL 

(dB) 

Φορτοεκφόρτωση μετα. Χαμηλής περιεκτικότητας Σημειακή 110 

Ανεμιστήρες (PWL for each fan) Σημειακή 101 

Σπαστήρας Σημειακή 112 

Ανεμιστήρες (PWL for each fan) Σημειακή 101 

Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Ανεμιστήρας Σημειακή 102 

Γεωτρήσεις επανεισπίεσης Σημειακή 100 

Μονάδα Θραύσης & Επίπλευση Επιφανειακή 112 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Επιφανειακή 110 

Μονάδα Αφύγρανσης Τελμάτων Επιφανειακή 85 

Ταινιόδρομος Μεταφοράς Μεταλλεύματος Επιφανειακή 112 

Μονάδα Λιθογόμωσης Επιφανειακή 108 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών Επιφανειακή 88 

Ταινιόδρομος Μεταφοράς Αφυγρασμένων 

Τελμάτων 
Επιφανειακή 119 

Μηχανουργείο Επιφανειακή 90 

 

Πίνακας 3.4.2.2-9. Ημερήσιες μετακινήσεις οχημάτων λόγω της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Βαρέα Οχήματα 

Δραστηριότητας 

Οδός προς Στρατώνι 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 212 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 
29 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός Ιερισσού 

- Σταυρού 
Δασική Οδός 29 

Δασική Οδός 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 
Ορυχείο Σκουριών 29 

Δασική Οδός Ορυχείο Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

62 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - Αγίου 

Νικολάου 

Δασική Οδός 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 
62 

Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Οδός Αρναίας 

Απόλλωνος 
62 

Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 
62 

Παράκαμψη Αρναίας 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 
62 
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3.4.2.2.5. Εκπομπές δονήσεων 

Στη φάση λειτουργίας του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις είτε λόγω των ανατινάξεων 

είτε λόγω των μεγάλων μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και αφορούν δονήσεις  

 Μέσω του εδάφους 

 Μέσω του αέρα  

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο λειτουργίας 

παρουσιάζεται στην Παράγραφο 6.6.13 και παρόλο που οι εργασίες που θα προκύψουν θα 

είναι εντατικές, λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό υπόβαθρο εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικά επίπεδα δονήσεων στο έδαφος. 

 

Όσον αφορά, στις δονήσεις που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκάλυψης του κοιτάσματος 

του επιφανειακού μεταλλείου, με βάση το σχεδιασμό του έργου, αναμένονται ανατινάξεις, στις 

οποίες θα χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες ως ακολούθως: 

 Επιφανειακό μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 36.000 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 50 kg 

 Υπόγειο μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 16.200 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 12 kg 

 

Οι ποσότητες αυτές είναι σχετικά μικρές λαμβάνοντας τη μεγάλη απόσταση του έργου από 

ευαίσθητους αποδέκτες και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικά επίπεδα 

δονήσεων τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. 

3.4.2.2.6. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι πιθανές πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών σχετίζονται με τους υποσταθμούς που βρίσκονται εντός των 

εγκαταστάσεων και τη Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας για τη σύνδεση του Υποσταθμού με το 

Εθνικό Δίκτυο, όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 6.6.10 της παρούσας μελέτης.  

 

Όπως προκύπτει από το Σχέδιο 1-3 γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε αρκετά 

μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές αναμένεται να 

είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  

3.4.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

3.4.3.1. Ισοζύγιο μάζας μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Το πρόγραμμα παραγωγής σε τόνους για την περίοδο προπαρασκευής και των 26 ετών 

λειτουργίας δίνεται στον Πίνακα 3.4.3.1-1.  

 

Όπως φαίνεται και από τον εν λόγω Πίνακα 3.4.3.1-1, τα μεταλλευτικά αποθέματα με βάση τα 

σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας ανέρχονται σε 175,78 Μt και αναμένεται η αξιοποίησή 

τους μέχρι το 26ο έτος λειτουργίας.  
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Πίνακας 3.4.3.1-1. Πρόγραμμα παραγωγής για όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του μεταλλείου Σκουριών 

Φάση εκμετάλλευσης ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΣΗ 1 - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Έτος -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Πρώτη ύλη              

Ενοποιημένο όρυγμα (kt)  1.000 7.106 6.720 5.773 5.428 5.500 5.429 5.500 5.500 5.500 2.379  

Μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας, LGO            3.021 4.979 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 1 (kt)   226 1.224 2.154 2.499 2.360 2.572 2.500 2.499 2.500 2.399 2.039 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 2 (kt)              

Σύνολο μεταλλεύματος (kt) 0 1.000 7.332 7.944 7.927 7.927 7.860 8.001 8.000 7.999 8.000 7.799 7.018 

Προϊόντα              

Συμπύκνωμα χρυσού - χαλκού (dmt)  11.910 127.243 142.875 163.881 127.911 103.702 105.333 121.839 113.543 129.923 96.378 69.608 

Κράμα χρυσού dore (oz Au)  5.937 30.064 32.712 39.961 27.962 19.998 20.955 25.354 23.051 27.797 22.495 13.590 

Φάση εκμετάλλευσης ΦΑΣΗ 2 - ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Έτος 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

Πρώτη ύλη                 

Ενοποιημένο όρυγμα (kt)                55.835 

Μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας, LGO                8.000 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 1 (kt)                22.972 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 2 (kt) 5.486 6.488 6.500 6.499 6.492 6.499 6.500 6.499 6.499 6.499 6.499 6.498 6.348 5.335 322 88.964 

Σύνολο μεταλλεύματος (kt) 5.486 6.488 6.500 6.499 6.492 6.499 6.500 6.499 6.499 6.499 6.499 6.498 6.348 5.335 322 175.771 

Προϊόντα                 

Συμπύκνωμα χρυσού - χαλκού (dmt) 110.635 118.808 114.188 115.390 122.852 136.077 134.875 123.493 115.496 114.161 108.229 99.955 92.362 71.768 4.043 2.896.479 

Κράμα χρυσού dore (oz Au) 26.633 27.372 25.932 25.104 26.762 28.910 25.736 22.464 18.692 19.266 16.998 13.912 13.472 12.219 803 594.154 
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3.4.3.2. Εισροές και ισοζύγιο υδάτων 

Οι εισροές υπογείων υδάτων κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου των Σκουριών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.3.2-1. 

 

Πίνακας 3.4.3.2-1. Εκτιμώμενες εισροές υπογείων υδάτων μεταλλείου Σκουριών 

Έτος Εισροές (m3/d) 

0-0,5 έτη 990 

0,5-1,5 έτη 5.078 

1,5-5 έτη 5.584 

5-11 έτη 5.246 

11-20 έτη 5.237 

>20 έτη 4.889 

 

Επίσης εισροές νερών αναμένεται να προκύψουν και από την επιφανειακή απορροή των 

λεκανών που απορρέουν εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.  

 

Στην Παραγράφο 6.6.16.2 παρουσιάζεται αναλυτικά το Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου που 

καταστρώθηκε και επιλύθηκε για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών. 

3.4.3.3. Εισροές πρώτων και βοηθητικών υλών  

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο Σκουριών αποτελεί την πρώτη ύλη που 

τροφοδοτεί το εργοστάσιο εμπλουτισμού για την ανάκτηση δύο εμπορεύσιμων προϊόντων, του 

κράματος χρυσού dore και του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού (CuAu), όπως παρουσιάζεται 

και στην Παράγραφο 6.6.16.1. Στους πίνακες της Παραγράφου 6.6.16.1 παρουσιάζονται οι 

ποσότητες εισροών του μεταλλεύματος και των εξορυκτικών αποβλήτων καθώς και η τυπική 

χημική σύσταση του μεταλλεύματος αντίστοιχα.  

 

Πέραν του μεταλλεύματος για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούνται και μια σειρά 

από βοηθητικές ύλες, οι ειδικές καταναλώσεις τους τόσο στο εργοτάξιο Σκουριών, 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.4.3.3-1 και 3.4.3.3-2 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3.4.3.3-1. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών εργοταξίου Σκουριών 

ΥΛΙΚΑ Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,18-0,25 

Υπόγεια εκμετάλλευση 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,54 

Συρματόσχοινα για υποστήριξη m/t R.O.M 0,002 

Binder Τσιμέντο λιθογόμωσης 

(κονία) να μείνει και ο αγγλικός 

όρος 

t/t R.O.M. 0,05 
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Πίνακας 3.4.3.3-2. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,03 

Αφριστικό MIBC 0,03 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) 

[(CH3)2CHOCSSNa)] 
0,07 

Συλλέκτης Aeropromoter MX-5010 ή 5540 0,04 

Άσβεστος 1 

Όξινο Θειώδες Νάτριο 2,5 

Κόμμι Γκουάρ 0,2 

Κροκιδωτικά 0,02 

3.4.3.4. Εισροές ενέργειας 

Η παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις των Σκουριών γίνεται από την ΑΔΜΗΕ ή τον 

εκάστοτε πάροχο. Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται μέσω 2 γραμμών 150 kV και 

μετασχηματίζεται σε 20 kV για τη διανομή του Υ/Σ, όπως περιγράφονται στη 

Παράγραφο 6.6.10. Όλοι οι κινητήρες ισχύος ≥ 315 kW και οι 6,6/0,4 kV μετασχηματιστές 

συνδέονται σε υποσταθμούς των 6,6 kV. 

 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής χρησιμοποιείται εργοταξιακή παροχή 20 kV ισχύος 

3000 kVA, η οποία ενδέχεται να αυξηθεί στα 9000 kVA. 

 

Η συνολική ισχύς λειτουργίας για το όλο έργο υπολογίζεται σε 74,7 MW, λαμβάνοντας υπόψη 

και τον εξοπλισμό, ισχύος μικρότερης των 20 kW. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του 

συνόλου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3.4.3.4-1.  

 

Πίνακας 3.4.3.4-1. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

Eγκατεστημένη ισχύς 154.040 HP 114.868 kW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας 1.325.000 kWh/d 39.800 MWh/month 

Τάση δικτύου 690/400/230 V 690/400/230 V 

3.5. Οδοποιία Σκουριών  

3.5.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

3.5.1.1. Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου 

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί έχει σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης δασικής 

οδού Σκουριών – Στρατωνίου προκειμένου να επιτευχθεί η απευθείας σύνδεση του εργοταξίου 

των Σκουριών με την περιοχή του Στρατωνίου προς διεκόλυνση της μεταφοράς 

συμπυκνωμάτων στο λιμάνι Στρατωνίου αποφεύγοντας την χρήση του υφιστάμενου 

επαρχιακού δικτύου. Εκτείνεται νοτιοδυτικά του εργοταξίου των Σκουριών, έως την περιοχή 

των εργοταξίων Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου, εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, 

της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Η βελτίωση της υφιστάμενης οδού συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, 

διαπλάτυνσης του καταστρώματος και μείωσης της αξονικής κλίσης, βελτίωσης των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου (ακτίνες καμπυλότητας, μήκος απόσβεσης 

της επίκλισης μεταξύ αντίρροπων καμπυλών) διαμόρφωσης του καταστρώματος και 

οδοστρωσίας, την κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων καθώς και την 

κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών, κιβωτοειδών οχετών και γεφυρών). Η χάραξη 

ακολουθεί τον υπάρχοντα χωμάτινο δασικό δρόμο, του οποίου βελτιώνονται τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, και ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος των 28,7 km. Η οδός θα είναι διπλής 

κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος 7,50 m έως 8,00 m. Στα Σχέδια 6-1, 6-2 και 6-3 δίνονται 

αντίστοιχα η οριζοντιογραφία, η μηκοτομή και οι τυπικές διατομές της προτεινόμενης οδού. 

 

Το συνολικό εύρος κατάληψης της οδού ανέρχεται σε 537,95 στρέμματα εκ των οποίων ο 

επιμερισμός σε δασώδεις και μη εκτάσεις έχει ως εξής: 

 Δασωμένη έκταση: 420,08 στρέμματα. 

 Μη δασωμένη έκταση: 117,87 στρέμματα. 

 

Η περιγραφόμενη οδός όπως προαναφέρθηκε σκοπό έχει την απευθείας σύνδεση του 

εργοταξίου των Σκουριών με την περιοχή του Στρατωνίου αποφεύγοντας την χρήση του 

υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου. Η οδός θα εξυπηρετεί βαρέα οχήματα κυρίως για τη 

μεταφορά των συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού που παράγονται στο εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού Σκουριών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, ενώ ο αναμενόμενος 

αριθμός διερχόμενων οχημάτων σε καθημερινή βάση επί της μελετώμενης οδού εκτιμάται ότι 

θα είναι εικοσιεννέα (29) βαρέα οχήματα ανά κατεύθυνση (βλ. Παράρτημα XIV). Τα 

παραπάνω βαρέα οχήματα ισοδυναμούν σε 86 Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (Μ.Ε.Α.). 

Επίσης, εκτιμάται πως ο δρόμος θα χρησιμοποιείται ημερησίως και από 175 Ε.Ι.Χ. 

 

Ο προτεινόμενος προς βελτίωση δασικός δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός Α΄ κατηγορίας 

(σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εκπονήσεως Μελετών Δασικών 

Μεταφορικών Εγκαταστάσεων, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 126386/1730/10-06-1966 

απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας). 

 

Στην μελετώμενη οδό η επιφάνεια κυκλοφορίας από χαλίκι και χώμα μετατρέπεται σε άσφαλτο 

και βελτιώνονται τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά τόσο οριζοντιογραφικά όσο και 

μηκοτομικά. Η ταχύτητα μελέτης είναι 30 km/h και το συνολικό πλάτος κυκλοφορίας είναι 

7,50 m στις ευθυγραμμίες (διπλή κυκλοφορία – πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,75 m) και 8,00 

m στις στροφές (διαπλάτυνση της μίας λωρίδας κατά 0,50 m). 

 

Στις περιοχές των ορυγμάτων τοποθετείται στην άκρη της οδού έρεισμα πλάτους 1,00 m και 

τραπεζοειδής τάφρος, ενώ στις περιοχές των επιχωμάτων τοποθετείται έρεισμα πλάτους 

1,00 m. Στα ερείσματα προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, όπου 

κρίνεται απαραίτητο. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της οδού είναι τα ακόλουθα: 

 Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας στον άξονα 15 m. 

 Μέγιστη κατά μήκος κλίση 10,58% ενώ στο μεγαλύτερο μήκος δεν υπερβαίνει το 8%. 

 Ελάχιστη επίκλιση στην ευθυγραμμία 2,50% και μέγιστη επίκλιση στις καμπύλες 

6,00%. 

 Κλίση πρανών ορυγμάτων 1:1 και κλίση πρανών επιχωμάτων 2:3. 
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 Έρεισμα πλάτους 1,00 m. 

 Τραπεζοειδής τάφρος από σκυρόδεμα, για την αποχέτευση των όμβριων του 

καταστρώματος. 

 

Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών, θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, την 

κατασκευή έργων διευθέτησης και την δημιουργία διαπλατύνσεων. 

 

Οι καμπύλες συναρμογής αποτελούνται από κυκλικά τόξα.  

 

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

υφιστάμενων κόμβων της υπό μελέτη οδού με συμβαλλόμενες οδούς. Αναλυτικότερα, οι υπό 

μελέτη κόμβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται και στο παρακάτω Σχήμα 3.5.1.1-1 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 3.5.1.1-1. Ενδεικτική θέση υπό μελέτη κόμβων 

3.5.1.2. Οδοποιία Κύριας Οδικής Σύνδεσης Εθνικού Οδικού Δικτύου με Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού Μεταλλείου Σκουριών 

Πρόκειται για την υφιστάμενη κύρια οδό πρόσβασης που 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 

εξυπηρετεί τη μεταφορά των υλικών κατασκευής και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ 

ΜΑΝΤΕΜ
ΛΑΚΚΟΣ  ΣΤΡΑΤΩΝΙ 
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κατά την περίοδο λειτουργίας του Μεταλλείου ο δρόμος θα εξυπηρετεί την κίνηση επιβατικών 

αυτοκινήτων και φορτηγών μεταφοράς πρώτων υλών.  

 

Η χάραξη της οδού συνέπεσε σε σημαντικό βαθμό με τον υφιστάμενο χωμάτινο δασικό δρόμο, 

το μήκος της είναι περί τα 6,92 km και το συνολικό ασφαλτοστρωμένο πλάτος στην τυπική 

διατομή είναι 7,50 m (3,75 m για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας), ενώ στις κλειστές καμπύλες με 

τις διαπλατύνσεις το πλάτος κατά μέσο όρο είναι 8,20 m. Στις θέσεις επιχωμάτων εφαρμόζεται 

έρεισμα πλάτους 1,25 m στο φρύδι των επιχωμάτων, ενώ στις θέσεις ορυγμάτων για την 

προστασία της οδού από όμβρια ύδατα εφαρμόζεται πλευρική διαμόρφωση τριγωνικής τάφρου 

από σκυρόδεμα πλάτους 1,40 m. Στην εξωτερική πλευρά της οδού είναι τοποθετημένα επίσης 

προστατευτικά στηθαία ασφαλείας, σε επιχώματα με ύψος μεγαλύτερο από 0,5 m. 

 

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 

υπόψιν οδό. Στα Σχέδια 6-5, 6-6 και 6-7 δίνονται αντίστοιχα η οριζοντιογραφία, η μηκοτομή 

και οι τυπικές διατομές της αναβαθμισμένης οδού. 

 

Η περιγραφόμενη οδός όπως προαναφέρθηκε σκοπό είχε τη σύνδεση του εργοταξίου των 

Σκουριών με την Επαρχιακή Οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας. Η οδός εξυπηρετεί 

επιβατικά και βαρέα οχήματα ενώ ο μέγιστος αριθμός διερχόμενων οχημάτων, λόγω της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας, σε καθημερινή βάση επί της μελετώμενης οδού αναμένεται να 

ανέλθει στα εξήντα δύο (62) βαρέα οχήματα και διακόσια είκοσι (220) Ι.Χ. 

 

Στην εν λόγω οδό η ταχύτητα μελέτης είναι 40 km/h και το συνολικό πλάτος κυκλοφορίας είναι 

7,50 m στις ευθυγραμμίες (διπλή κυκλοφορία – πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,75 m). 

 

Η χάραξη της οδού αφορά οδικό άξονα περί τα 6,92 km και σκοπός της είναι η σύνδεση του 

εθνικού επαρχιακού δρόμου Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς με τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις των Σκουριών. 

 

Η κατάληψη της αναβαθμισμένης οδού πρόσβασης Σκουριών ανέρχεται στα 110 στρέμματα. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κύριας Οδού Πρόσβασης είναι τα ακόλουθα: 

 Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας στον άξονα 40 m. 

 Μέγιστη κατά μήκος κλίση 10,0% στην αρχή της οδού μετά τον κόμβο. 

 Ελάχιστη επίκλιση στην ευθυγραμμία 2,5% και μέγιστη επίκλιση στις καμπύλες 7%. 

 Κλίση πρανών ορυγμάτων 2:1 και κλίση πρανών επιχωμάτων 2:3. 

 Τριγωνική τάφρος από σκυρόδεμα για την αποχέτευση των ομβρίων καταστρώματος. 

 Ερείσματα από υλικό 3Α πλάτους 1,25 m στα επιχώματα. 

 Μέγιστη τιμή διαπλάτυνσης στις καμπύλες 1,60 m. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα ανωτέρω βασικά χαρακτηριστικά της κύριας οδού 

πρόσβασης, η εν λόγω οδός κατατάσσεται στην κατηγορία δασικού δρόμου Α (σύμφωνα με τη 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εκπονήσεως Μελετών Δασικών Μεταφορικών 

Εγκαταστάσεων, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 126386/1730/10-06-1966 απόφαση του 

Υπουργείου Γεωργίας).  
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Στην περιοχή που γίνεται η σύνδεση της Επ. Οδού Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας με την 

κύρια οδό πρόσβασης του Μεταλλείου Σκουριών, έχει δημιουργηθεί ισόπεδος κόμβος μορφής 

Τ. Για το λόγο αυτό έχει γίνει διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδοστρώματος της Επ. Οδού κατά 

4,0 m ανατολικά, σε μήκος περίπου 350 m ώστε να δημιουργηθεί η εσοχή για την αριστερή 

στροφή. Η δυτική πλευρά της οδού παρέμεινε ως είχε. Το μήκος στο οποίο έχει υλοποιηθεί η 

διεύρυνση της οδού είναι 70 m ενώ το μήκος της εσοχής της αριστερής στροφής είναι 140 m. 

Στην Εικόνα 3.5.1.2-1, παρουσιάζεται ο κόμβος σύνδεσης της Κύριας Οδού Πρόσβασης με 

την Επ. Οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας. 

 

 
Εικόνα 3.5.1.2-1. Κόμβος σύνδεσης Κύριας Οδού Πρόσβαση με Επ. Οδό Παλαιοχωρίου 

– Μεγάλης Παναγίας 

 

Τέλος, όσον αφορά τη φάση παύσης λειτουργίας – αποκατάστασης σημειώνεται ότι η 

οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου καθώς και η Κύρια Οδική Σύνδεση Εθνικού Οδικού Δικτύου 

με Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Μεταλλείου Σκουριών αποτελούν μόνιμες οδικές υποδομές της 

περιοχής και δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για καθαίρεση των εν 

λόγω κατασκευών. 
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3.5.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.5.2.1. Φάση Κατασκευής - Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

3.5.2.1.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Για τη διαχείριση των παραγόμενων αστικών λυμάτων στον εργοταξιακό χώρο θα υπάρχουν 

χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό και τα παραγόμενα λύματα θα διαχειρίζονται 

από τον Ανάδοχο του έργου με τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων. Οι ποσότητες των αστικών λυμάτων αναμένονται να είναι μικρές και 

απολύτως διαχειρίσιμες. Όσον αφορά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά θα είναι ανάλογα των 

συνήθων αστικών λυμάτων. 

 

Ποσότητες εκροών υγρών αποβλήτων, δύναται, επίσης, να παραχθούν, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών, όταν η χρήση υδάτων στα μέτωπα των έργων ενδέχεται να 

εμπλουτιστεί με διάφορες επιβλαβείς ουσίες από τα μηχανήματα, το σκυρόδεμα, κλπ. Για τον 

λόγο αυτό: 

 Η χρήση νερού κατά τις εργασίες κατασκευής θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, 

ούτως ώστε να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες διαρροές υδάτων, και θα περιορίζεται 

αποκλειστικά στο μέτωπο των εργασιών, ενώ θα υπάρχει μέριμνα για την ομαλή 

παροχέτευση των όποιων απορροών. 

 Θα αποφεύγεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών 

φαινομένων (βροχοπτώσεις, κτλ.). 

 

Σε γενικές γραμμές οι ποσότητες των παραγόμενων εκροών, εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα και η χρήση υδάτων πραγματοποιηθεί με μέτρο, δεν αναμένονται σημαντικές. Όσον 

αφορά την ποιότητα τους, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευμένες 

ροές να μην επηρεάζονται και να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (αιωρήματα, λάσπες) 

και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, ορυκτέλαια, καύσιμα, κτλ.). 

 

Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλες δυνητικές πηγές παραγωγής εκροής 

υγρών αποβλήτων που σχετίζονται με τις εργασίες κατασκευής ενός έργου και οι οποίες αν και 

δεν αναμένονται σε μεγάλες ποσότητες, εντούτοις, είναι ιδιαιτέρως επιβλαβείς για το 

περιβάλλον της περιοχής. Για τον λόγο αυτό ανά περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται 

κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα κάτωθι: 

 Απαγορεύεται η εκκένωση υπολειμμάτων ή η απόρριψη επιτόπου πλεοναζουσών 

ποσοτήτων σκυροδέματος στην περιοχή του έργου. Αντιθέτως, πρέπει να λαμβάνει χώρα 

σε ειδικά διαμορφωμένη θέση (στεγανό δάπεδο με κατάλληλη κλίση), όπου θα 

συλλέγονται τα απόνερα και θα αξιοποιούνται με ανάλογο τρόπο. 

 Η διαχείριση αυτών και το πλύσιμο να γίνεται υποχρεωτικά στον χώρο του εργοταξίου 

προμήθειας του έτοιμου σκυροδέματος, το οποίο οφείλει να διαθέτει κατάλληλη 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 

 Κατά την παρασκευή ή μεταφορά του σκυροδέματος να δίδεται προσοχή ώστε να μην 

υπάρχει διαρροή σκυροδέματος. 

 Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του επιφανειακού 

εδαφικού στρώματος κλπ. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 

όπως άμμος, ροκανίδι ή ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Η διάθεση 

αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 
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 Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια των μηχανημάτων και οχημάτων θα πρέπει να 

συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί “διάθεσης 

χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων”: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004). Γενικώς, τα 

ορυκτέλαια και τα υπόλοιπα υγρά αναλώσιμα των μηχανημάτων και οχημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν στις κατασκευαστικές εργασίες θα αλλάζονται σε αδειοδοτημένα 

συνεργεία της περιοχής, τα οποία θα είναι υπεύθυνα και για τη διαχείρισή τους. 

 

Η συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων θα γίνεται σε αδειοδοτημένο συνεργείο της 

περιοχής και επομένως, ο κίνδυνος διαρροών είναι ελάχιστος. Σε περίπτωση, όμως, που παρά 

τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών πρέπει 

να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή του εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους ή διαφυγής τους. 

Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του 

εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. 

3.5.2.1.2. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της υπό μελέτη οδού αναμένεται να προκύψουν στερεά 

απόβλητα, τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται κατάλληλα. Τα 

πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά που εκτιμάται ότι θα παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής του 

συνόλου του έργου αποτελούν τα υλικά εκσκαφής, τα απορρίμματα του προσωπικού που 

αναμένεται να απασχοληθεί, καθώς και οι συσκευασίες των υλικών κατασκευής. 

 

Τα πλεονάζοντα υλικά του έργου που αφορούν στην περίσσεια εκσκαφών που ενδεχομένως 

προκύψει από την κατασκευή του δρόμουείτε θα αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης των 

μεταλλευτκών εγκαταστάσεων ή θα οδηγηθούν για εναλλακτική διαχείριση, σε 

εξουσιοδοτημένα Κέντρα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. 

 

Σε ότι αφορά τα στερεά απορρίμματα που αναμένεται να προκύψουν κατά τις κατασκευαστικές 

εργασίες, δεν αναμένεται να παραχθούν επικίνδυνα στερεά απόβλητα, ιλύες και τοξικά 

απόβλητα. Τα απόβλητα που θα παραχθούν, όπως συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι, 

πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικές συσκευασίες, μπαταρίες μολύβδου, σκυρόδεμα, κλπ. θα 

διαχειριστούν (ανάκτηση / διάθεση) από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς. 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τα λοιπά στερεά απόβλητα, αυτά θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται 

σε αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης αποβλήτων ενώ για τη διαχείριση των προιόντων υλοτομίας 

θα ακολουθείται η δασική νομοθεσία. 

  

Γενικώς, κατά τη λειτουργία του οδικού τμήματος η συλλογή των απορριμμάτων θα πρέπει να 

ενταχθεί στις λοιπές λειτουργίες συντήρησης και να γίνεται οργανωμένα και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Ειδικότερα: 

 Τα οικιακά απορρίμματα που προέρχονται από το προσωπικό του έργου, αν και οι 

ποσότητες τους δεν αναμένονται μεγάλες, θα συλλέγονται προσεκτικά σε ειδικούς 

κάδους. 

 Οι κάδοι θα είναι κατάλληλα τοποθετημένοι στον χώρο του εργοταξίου και θα 

απομακρύνονται (με ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) από τον χώρο του έργου. 

 Θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται όλα τα στερεά απόβλητα (ευθύνη του 

υπευθύνου του εργοταξίου) που προέρχονται από την κατασκευή όπως άχρηστα υλικά, 
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μπάζα, μηχανήματα κ.ά. Για τα υλικά αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος συλλογής 

των άχρηστων υλικών (υπολείμματα υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, σακούλες, κ.λπ.), 

που θα προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες. Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση 

και αποθήκευση στον χώρο εργασιών υπολειμμάτων εκτός κάδων, η έκθεση τους σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών 

αποβλήτων. Γενικώς οι ποσότητες των άχρηστων – υπολειμματικών υλικών στερεάς 

μορφής αναμένεται μικρή και απολύτως διαχειρίσιμη. Η διάθεσή των στερεών 

αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και θα πρέπει να 

μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο εναπόθεσης στερεών αποβλήτων της ευρύτερης 

περιοχής. 

3.5.2.1.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Κατά τις εργασίες ανακατασκευής και διαμόρφωσης των χερσαίων χώρων ενδέχεται να 

παραχθούν προσωρινές εκπομπές ρύπων και σκόνης από τα μηχανήματα του εργοταξίου, τα 

οχήματα και τις εργασίες κατασκευής. 

 

Α) Δημιουργία Σκόνης 

Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθεί από: 

 Την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων. 

 Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών. 

 Την αποθήκευση μπαζών ή άλλων πρώτων υλών. 

 

Β) Συνήθεις εκπομπές μηχανημάτων εργοταξίου 

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από τη λειτουργία των εργοταξιακών μηχανημάτων είναι: 

 Μovoξείδιo τoυ άνθρακα (CO). 

 Υδρoγovάvθρακες (HC). 

 Διάφορα οξείδια τoυ αζώτου (NOx). 

 Διάφορα οξείδια τoυ θείου (SOx). 

 Αιωρούμενα σωματίδια και καπνός (TSP). 

 

Επιπλέον, είναι πιθανό να δημιουργηθούν επιτόπου κάποιες δυσάρεστες οσμές από την καύση 

του πετρελαίου κίνησης, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και από την εκπομπή 

καυσαερίων, οι οποίες όμως αναμένεται να είναι περιορισμένες και μικρής κλίμακας. 

 

Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται πολύ 

προσεκτικά, ενώ θα ληφθεί μέριμνα και για τη συστηματική διαβροχή των οδών διέλευσης, 

αλλά και των χώρων επέμβασης. Επιπλέον, θα υπάρξει κάλυψη των φορτηγών που μεταφέρουν 

χωματουργικά υλικά, με πλαστικά ή άλλα καλύμματα, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά σκόνης 

στην περιοχή. 

3.5.2.1.4. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι κυριότερες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

αφορούν την πρόκληση οχλήσεων λόγω της λειτουργίας βαρέων μηχανημάτων, της κίνησης 

των οχημάτων και την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών κατασκευής. Η αύξηση της στάθμης 

του θορύβου και η έκθεση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτήν την 
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κατάσταση εμπίπτει στη γενική κατηγορία των εργοταξιακών οχλήσεων, οι οποίες 

συνοδεύονται από επιπτώσεις προσωρινές και πλήρως αναστρέψιμες.  

 

Με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κατάλληλων μέτρων, αναμένεται ο 

περιορισμός της στάθμης θορύβου σε επίπεδα κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

3.5.2.1.5. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας.  

3.5.2.2. Φάση Λειτουργίας 

3.5.2.2.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Το έργο, λόγω της φύσης του, δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εκροές υγρών 

αποβλήτων. 

3.5.2.2.2. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν 

αποτελούν τα απορρίμματα που θα προκύπτουν από τους επιβαίνοντες των διερχόμενων 

οχημάτων. Σε κατάλληλες θέσεις αναμένεται να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι 

με μέριμνα τον αρμοδίων θα συντηρούνται. 

3.5.2.2.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Κατά τη φάση λειτουργίας του συνόλου του έργου, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον αναμένεται 

να επιβαρυνθεί από εκπομπές αέριων ρύπων που θα προέρχονται από την κίνηση των 

οχημάτων/μηχανημάτων στην περιοχή. 

 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι (καυσαέρια, κτλ.) προέρχονται από τη λειτουργία των μηχανών 

εσωτερικής καύσης των οχημάτων (βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων), ενώ γενικώς 

εκτιμάται ότι είναι ελαφριάς μορφής. 

 

Οι κυριότεροι ρύποι εκπομπής από βενζινοκινητήρες είναι: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από ατελή καύση της βενζίνης, πτητικοί υδρογονάνθρακες 

(VOC) από ατελή καύση της βενζίνης και τα οξείδια του αζώτου (NOX) από υψηλές 

θερμοκρασίες καύσης. Οι κυριότεροι ρύποι εκπομπής από πετρελαιοκινητήρες είναι: διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOC), τα 

οξείδια του αζώτου (NOX), το διοξείδιο του θείου (SO2) και στερεά σωματίδια (T.S.P) 

αποτελούμενα από υδρογονάνθρακες, θειικό οξύ, αιθάλη, κλπ. 

 

Συνολικά, λοιπόν, η λειτουργία του έργου αναμένεται να αυξήσει ελαφρώς τα επίπεδα 

εκπομπής αέριων ρύπων λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου που θα επέλθει.  

 

Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές και συγκεντρώσεις ρύπων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του συνολικού έργου δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τα υφιστάμενα επίπεδα 

συγκεντρώσεων και θα κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 
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3.5.2.2.4. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Κατά τη λειτουργία του έργου, αναμένεται να υπάρξει μία μικρή αύξηση των επιπέδων 

θορύβου, συγκριτικά με αυτά που επικρατούν στην υφιστάμενη κατάσταση. Ωστόσο, οι 

αναμενόμενες στάθμες θορύβου δεν θα υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια θορύβου των 

υπαρχουσών προδιαγραφών της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

3.5.2.2.5. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η λειτουργία του μελετώμενου έργου δεν σχετίζεται με την εκπομπή αξιοσημείωτων επιπέδων 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

3.5.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου θα προκύψουν στερεά απόβλητα από τις εκσκαφικές 

εργασίες, ενώ παράλληλα θα απαιτηθούν υλικά με σκοπό την κατασκευή της οδού.  

 

Από το βασικό ισοζύγιο των χωματισμών, σύμφωνα με την μελέτη οδοποιίας κατά την 

κατασκευή του έργου οδοποιίας Σκουριών - Στρατωνίου αναμένονται συνολικά: 

 Εκσκαφές: 999.936,00 m3. 

 Επιχώματα: 774.461,00 m3. 

 

Συνεπώς όπως προκύπτει κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει πλεόνασμα υλικών 

εκσκαφής ποσότητας 225.475,00 m3.  

 

Από το βασικό ισοζύγιο των χωματισμών, σύμφωνα με την μελέτη οδοποιίας κατά την 

κατασκευή του έργου Οδοποιία Κύριας Οδικής Σύνδεσης Εθνικού Οδικού Δικτύου με 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Μεταλλείου Σκουριών παρήχθησαν συνολικά: 

 Εκσκαφές: 243.000,00 m3. 

 Επιχώματα: 62.500,00 m3. 

 

Συνεπώς όπως προκύπτει από την κατασκευή του έργου υπήρξε πλεόνασμα υλικών εκσκαφής 

ποσότητας 180.500,00 m3. 

 

Τα πλεονάζοντα υλικά θα αποθηκεύονται προσωρινά εντός του χώρου του εργοταξίου μέχρι 

να αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης ή να οδηγηθούν για εναλλακτική διαχείριση.  

 

Για την κατασκευή του έργου δεν θα απαιτηθεί κατανάλωση ηλεκτρισμού. Θα γίνει ωστόσο 

κατανάλωση περιορισμένων ποσοτήτων πετρελαίου για τη λειτουργία των εργοταξιακών 

μηχανημάτων και των φορτηγών οχημάτων που θα εξυπηρετούν τις κατασκευαστικές 

εργασίες. Για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής θα απαιτηθεί νερό, το οποίο 

όμως αφορά μικρές ποσότητες και μπορεί να εξασφαλιστεί από το δίκτυο υδροδότησης. Η 

κατανάλωση νερού κατά την κατασκευή του έργου σχετίζεται με την κατανάλωση για τις 

ανάγκες των εργαζομένων στα εργοτάξιο, καθώς και με τις εργοταξιακές δραστηριότητες 

(διαβροχή χώρων για την αποφυγή σκόνης). 
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3.6. Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου 

3.6.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

3.6.1.1. Μέγεθος και Τεχνολογίες Έργου 

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 πλατφόρμα φόρτωσης. Ο 

φορτωτής έχει δυναμικότητα φόρτωσης προϊόντος με ρυθμό 400 - 500 t/h, ανάλογα με 

το είδος του συμπυκνώματος. Ο προβλήτας 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 πλατφόρμα 

φόρτωσης καθώς και σε τρεις πλωτήρες που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της πλατφόρμας 

φόρτωσης. 

 

 Σύστημα μεταφορικών ταινιών και πύργου 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 τελικών προϊόντων των εργοστασίων 

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 
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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 των 

Εγκαταστάσεων Φόρτωσης παράγονται συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου και 

ψευδαργύρου τα οποία μεταφέρονται στον στεγασμένο χώρο αποθήκευσης μέσων 

μεταφορικών ταινιών. Στο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας το οποίο βρίσκεται 

σε απόσταση 22 km. από τις Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου 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. 

 

Με τη παρούσα μελέτη προτείνονται οι παρακάτω αναβαθμίσεις.  

 

Η υπάρχουσα στεγασμένη αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

προτείνεται να αναβαθμιστεί στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ 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.  

 

Η νέα στεγασμένη αποθήκη σχεδιάστηκε για την φόρτωση και εξαγωγή χύδην συμπυκνωμάτων 

από την εγκατάσταση φόρτωσης Στρατωνίου, με τα παρακάτω βασικά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά: 

 Σκυρόδετη πλάκα συνολικής έκτασης περίπου 7500 m2. 

 Υπόστεγο αποθήκευσης συνολικής έκτασης 7500 m2 και εσωτερικού ύψους 10 m για τη 

διευκόλυνση της εκφόρτωσης των συμπυκνωμάτων από τα φορτηγά και της περαιτέρω 

διαχείρισης των προϊόντων. 

 Δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων (περίοδος επαναφοράς 1:50 έτη για το εσωτερικό 

δίκτυο και 1:100 έτη για το περιμετρικό δίκτυο). 

 

Η αναβαθμισμένη στεγασμένη αποθήκη συμπυκνωμάτων Στρατωνίου θα διαθέτει τις 

παρακάτω ενδεικτικές χωρητικότητες ανά τύπο συμπυκνώματος (Πίνακας 3.6.1.1-1). 

 

Πίνακας 3.6.1.1-1. Χωρητικότητες αποθήκης συμπυκνωμάτων Στρατωνίου 

 
Πυκνότητα 

Συμπυκνώματος 
Ύψος Σωρού 

Αποθηκευτική 

Ικανότητα 

kg/m3 m wmt 

S-Pb 3.300 4,5 4.200 

S-Zn 2.500 4,5 5.875 

O-Pb 3.300 4,5 4.200 

O-Zn 2.500 4,5 5.935 

OAsPy 2.000 4,5 4.240 

Cu-Au 2.000 4,5 4.240 
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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. 

 

Προβλέπεται η χρήση δύο ταινιοδρόμων για τη μεταφορά των συμπυκνωμάτων από την 

αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωσης του Στρατωνίου στο σύστημα φόρτωσης πλοίων. 

Λόγω των διακυμάνσεων του ρυθμού τροφοδοσίας των φορτωτών, αλλά και της διακύμανσης 

της στιγμιαίας δυναμικότητας του συστήματος ταινιοδρόμων, χρησιμοποιείται μια μέγιστη 

δυναμικότητα σχεδιασμού 1.000 t/h. Αυτή η μέγιστη δυναμικότητα σχεδιασμού εξασφαλίζει 

ότι το σύστημα μεταφοράς θα λειτουργεί με καθαρή δυναμικότητα 500 t/h, χωρίς τον κίνδυνο 

υπερφόρτωσης του ταινιοδρόμου όταν ο στιγμιαίος ρυθμός υπερβαίνει τα 500 t/h. 

 

Ο ταινιόδρομος φόρτωσης εντός της αποθήκης θα τροφοδοτείται μέσω τριών χοανών. Η 

φόρτωση του μολύβδου και του ψευδαργύρου θα γίνεται από αποκλειστικές για το κάθε 

συμπύκνωμα χοάνες ενώ οι CuAu και AsPy από κοινόχρηστη χοάνη. Οι χοάνες θα 

τροφοδοτούν έναν ταινιόδρομο πλάτους 1.000 mm με σκαφοειδή διαμόρφωση. Το σύστημα 

ταινιοδρόμων είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με ταχύτητα 2 m/s χωρίς διαφυγή υλικού εκτός 

του ταινιοδρόμου. Αυτός ο ταινιόδρομος θα μεταφέρει συμπυκνώματα από τα σημεία 

φόρτωσης σε μια χοάνη μεταφοράς, εκτός της αποθήκης, η οποία θα μεταφέρει το συμπύκνωμα 

στον δεύτερο ταινιόδρομο. 

 

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 των 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών και συγκεκριμένα βόρεια της πλατείας μεταφόρτωσης της 

στοάς +224. H αποθήκη αυτή θα βρίσκεται περίπου 6,5 km ανατολικά των Εγκαταστάσεων 

Φόρτωσης Στρατωνίου και θα εξυπηρετεί την διακίνηση των συμπυκνωμάτων με φορτηγά 

μεταξύ των εγκαταστάσεων. 

 

Η μεταφορά των συμπυκνωμάτων προς τη νέα αποθήκη θα λαμβάνει χώρα με φορτηγά 

αυτοκίνητα κατάλληλης χωρητικότητας και κατάλληλων προδιαγραφών. Για τη διαμόρφωση 

του συμπυκνώματος σε σωρούς στην κατάλληλη θέση αποθήκευσης θα χρησιμοποιούνται δύο 

φορτωτές μεγέθους CAT 966M ή αντίστοιχοι. Όταν πραγματοποιείται εξαγωγή 

συμπυκνώματος αποθηκευμένου στην αποθήκη των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μ. 

Πετρών, ο ένας από τους δύο φορτωτές θα χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση του 

συμπυκνώματος και τη φόρτωση των φορτηγών μεταφοράς ενώ ο άλλος φορτωτής θα 

διατηρείται σε διαθεσιμότητα για την εκφόρτωση των φορτηγών και τη διευθέτηση των σωρών.  

 

Η νέα αποθήκη συμπυκνωμάτων έχει διαστασιολογηθεί με βάση τις απαιτήσεις αποθέματος 

συμπυκνωμάτων (στοκ). Ο σχεδιασμός της αποθήκης προβλέπει επαρκή χώρο για την κίνηση 

μηχανημάτων φορτωτών, φορτηγών και προσωπικού. Έχει προβλεφθεί πρόσθετος χώρος για 

την εγκατάσταση φίλτρων. Ο σχεδιασμός της στεγασμένης νέας αποθήκης συμπυκνωμάτων 

περιλαμβάνει τις παρακάτω προβλέψεις: 

 Διάκενο 1 m γύρω από τα τοιχώματα του κτίσματος για να είναι δυνατή η πρόσβαση του 

προσωπικού. 
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 Περιθώριο 7,4 m για 2 λωρίδες πρόσβασης φορτηγών εντός της αποθήκης. 

 10 m κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της κορυφής του σκυροδέματος και της κάτω 

πλευράς του χάλυβα για να επιτρέπεται η εκφόρτωση των συμπυκνωμάτων εντός της 

αποθήκης. 

 Εγκατάσταση φίλτρων και σχετικός εξοπλισμός. 

 

Οι συνολικές διαστάσεις κάτοψης της στεγασμένης αποθήκης είναι 110 m x 62 m και η 

χωροθέτησή της είναι τέτοια, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα αναγκαία χωματουργικά. Η 

διάταξη της εγκατάστασης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Οδό πρόσβασης πλάτους 10 m δύο λωρίδων μεταξύ της υπάρχουσας οδού και της 

αποθήκης. Θα χρειαστεί η ανακατασκευή τμήματος της υφιστάμενης οδού. 

 Πλυντήριο τροχών οχημάτων. 

 Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης φορτηγών. 

 Κτίριο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

 

Τα φορτηγά θα διαθέτουν όριο δυναμικότητας διακίνησης 180 t/h με βάση τους ποικίλους 

περιορισμούς φόρτωσης φορτηγών. Οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί υποδηλώνουν ότι ένας 

μεμονωμένος φορτωτής θα έχει ικανότητα φόρτωσης με ρυθμό υψηλότερο από τον ελάχιστο 

απαιτούμενο ρυθμό των 180 t/h. 

 

Η αποθηκευτική ικανότητα της νέας αποθήκης συμπυκνωμάτων απεικονίζεται στον Πίνακα 

3.6.1.1-2. 

 

Πίνακας 3.6.1.1-2. Χωρητικότητες συμπυκνωμάτων νέας στεγασμένης αποθήκης 

Συμπύκνωμα 

Πυκνότητα 

Συμπυκνώματος 

Ύψος 

Απόθεσης 

Πλάτος 

κελιού 

Αποθηκευτική 

Ικανότητα 

Σχεδιασμού 

kg/m3 m m wmt 

O-Pb 3.300 5 25 9.075 

O-Zn 2.500 5 25 11.500 

O-AsPy 2.000 5 50 18.500 

Cu-Au 2.000 5 50 18.500 

 

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

Μεταλευτικών Εγκαταστάσεων Μ. Πετρών αναμένεται να 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. 

3.6.1.2. Δυναμικότητα και Συνολική Ισχύς Εξοπλισμού 

Στον Πίνακα 3.6.1.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 
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Πίνακας 3.6.1.2-1. Κατάλογος H/Μ εξοπλισμού Εγκαταστάσεων 

 Εγκαταστάσεις 

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου 

Σταθερός Εξοπλισμός  Κινητός εξοπλισμός 

kW hp 

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης 34 0 

Αποθήκη Στρατωνίου 2.960 410 

Νέα Αποθήκη 760 410 

Σύνολο 3.754 820 

3.6.1.3. Αριθμός Απασχολούμενων 

Το προσωπικό που θα απασχολείται στις Εγκατάστασεις Φόρτωσης Στρατωνίου θα συνίσταται 

από κατάλληλα εκπαιδευμένους εργαζόμενους του εργοστασίου εμπλουτισμού οι οποίοι θα 

αποσπούνται από την εργασία τους για την φόρτωση των πλοίων. 

3.6.1.4. Είδος και ποσότητες παραγόμενων προϊόντων 

Οι μέγιστες ετήσιες ποσότητες καθώς και το είδος των διακινούμενων προϊόντων μέσω των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.6.1.4-1: 

 

Πίνακας 3.6.1.4-1. Μέγιστη ετήσια ποσότητα και είδος διακινούμενων προϊόντων 

Μεταλλείο Συμπύκνωμα 
ID 

Συμπυκνώματος 

Max 

Διακινούμενη 

Ποσότητα (wmt) 

Ολυμπιάδας 

Pb (Μολύβδου) Ο-Pb 49.000 

Zn (Ψευδαργύρου) O-Zn 83.000 

AsPy (Χρυσού) O-AsPy 201.000 

Στρατωνίου 
Pb (Μολύβδου) S-Pb 20.000 

Zn (Ψευδαργύρου) S-Zn 60.000 

Σκουριών Cu-Au (Χαλκού-Χρυσού) Cu-Au 200.000 

Σύνολο   613.000 

3.6.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.6.2.1. Φάση Κατασκευής - Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

3.6.2.1.0. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων  

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής. Περαιτέρω, αρκετά στοιχεία των προς 

κατασκευή έργων είναι προκατασκευασμένα, π.χ. isobox, και δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 
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Πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής δεν θα γίνεται εντός των χώρων των 

εργοταξίων ενώ εφόσον για ειδικούς λόγους αυτό απαιτηθεί, θα πραγματοποιείται στους ήδη 

υφιστάμενους προς τούτο χώρους που προβλέπονται στην ΜΠΕ των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

(του ίδιου έργου). 

3.6.2.1.1. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Οι ποσότητες που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των παλαιού υπόστεγου αποθήκευσης 

συμπυκνωμάτων είναι οι κάτωθι: 

 Οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχοποιίας και θεμελίων περίπου 3.400 m3. 

 Οπλισμός σκυροδέματος περίπου 600 t. 

 Επένδυση οροφής συνολικής επιφάνειας 7.400 m2 μέρος των οποίων αποτελείται από 

πάνελ αμιάντου. 

 Συστήματα φόρτωσης συμπυκνωμάτων αποτελούμενα από τρείς ταινιόδρομους και 

δονούμενες χοάνες φόρτωσης μήκους περίπου 80 m.  

3.6.2.1.2. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου κατά τη φάση κατασκευής των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.11.8 

Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

3.6.2.1.3. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων  

Οι εκπομπές θορύβου - δονήσεων κατά τη φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.11.9 Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

3.6.2.1.4. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

Η κατασκευή των υπό μελέτη έργων που αφορά κυρίως την αναβάθμιση της υφιστάμενης 

αποθήκης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου και την κατασκευή της 

νέας αποθήκης στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μ. Πετρών, δεν σχετίζεται με κανενός 

είδους εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

3.6.2.2. Φάση Λειτουργίας 

3.6.2.2.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης φόρτωσης δεν παράγονται υγρά απόβλητα. Τυχόν 

απορροές από την υγρασία των προϊόντων συλλέγονται δια βαρύτητας σε στεγανή δεξαμενή 

και αντλούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών Στρατωνίου.  

3.6.2.2.2. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Δεν παράγονται στερεά απόβλητα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παρά μόνο αυτά στα 

οποία γίνεται αναφορά στην Παράγραφο 6.8.6.5, τα οποία και συλλέγονται και διαχειρίζονται 

όπως περιγράφεται παραπάνω. 
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3.6.2.2.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου κατά τη φάση λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.12.8 

Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

3.6.2.2.4. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων  

Οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.12.9 Εκπομπές θορύβου δονήσεων 

για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

3.6.2.2.5. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η λειτουργία των υπό μελέτη έργων που αφορά κυρίως την αναβάθμιση της υφιστάμενης 

αποθήκης στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου και την κατασκευή της 

νέας αποθήκης στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μ. Πετρών, δε σχετίζεται με κανενός 

είδους εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

3.6.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

3.6.3.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων  

Όλα τα φυσικά υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου θα 

προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ανάπτυξης του έργου. Τα 

υλικά κατασκευής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών και 

λοιπών στεγασμένων χώρων (σιδηρούς οπλισμός, τσιμέντα, οπτόπλινθοι, κουφώματα κ.λπ.) θα 

προμηθευτούν κατά προτίμηση από τις τοπικές αγορές οικοδομικών υλικών.  

 

Άλλα υλικά που αναμένεται να απαιτηθούν παρατίθενται παρακάτω: 

 Αδρανή υλικά όπως άμμος, χαλίκι κ.ά. περίπου 3.000 m3. 

 Σκυρόδεμα περίπου 5.500 m3. 

 Οπλισμός σκυροδέματος περίπου 580 t. 

 Υλικά επένδυσης τοίχων και οροφής 10.950 m2. 

 Υλικά Στεγάνωσης  

 Στοιχεία στεγάστρων 

 Στοιχεία μεταλλικών κατασκευών, όπως κοιλοδοκοί κ.ά. περίπου 600 t.  

 Προκατασκευασμένοι οικίσκοι (isobox) 

 Στοιχεία περίφραξης, όπως πάσσαλοι και πλέγματα περίφραξης 

 Άσφαλτος 

 Σωλήνες χαλύβδινες, περίπου 25 t. 

 Σωλήνες PVC. 

 Στοιχεία από χυτοσίδηρο, όπως καλύμματα φρεάτων 
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Για την θεμελίωση της αποθήκης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου 

θα απαιτηθούν εκσκαφές περίπου 10.000 m3 και επιχώσεις περίπου 6.000 m3 με υλικό 

κατάλληλων προδιαγραφών που θα προκύψουν κατά προτεραιότητα από την περιοχή του 

έργου. Εάν υπάρξει περίσσεια κατάλληλων υλικών, αυτά θα χρησιμοποιηθούν εντός των 

εγκαταστάσεων για έργα υποδομής. 

 

Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης δεν αναμένεται να προκύψει παραγωγή 

αποβλήτων.  

3.6.3.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής οι εισροές νερού θα διαχειρίζονται μέσω 

προσωρινών δομών διαχείρισης και άντλησης νερού που θα οδηγούν τα προς διαχείριση νερά 

στην υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών Στρατωνίου. 

 

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν απαιτούνται υλικά και κατανάλωση ύδατος. Οι 

ανάγκες της εγκατάστασης σε ενέργεια καλύπτονται από τον υποσταθμό χαμηλής τάσης του 

εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου όπως αυτός περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2 της 

παρούσας μελέτης.  

3.7. Μελλοντική Έρευνα 

3.7.1. Βασικά Στοιχεία του Έργου 

3.7.1.1. Μέγεθος και Τεχνολογίες Έργου 

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 τους σε μεταλλευτικά αποθέματα. 

 

Υπάρχουν πολυάριθμοι στόχοι έρευνας εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., σε ποικίλα στάδια της ωρίμανσης της έρευνας, οι οποίοι συνοψίζονται 

στον Πίνακα 3.7.1.1-1 και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.7.1.1-1.  

 

Πίνακας 3.7.1.1-1. Προγραμματιζόμενη έρευνα εντός των μεταλλευτικών 

παραχωρήσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

Στόχος Στάδιο έρευνας Προτεινόμενη έρευνα 

Ολυμπιάδα Μεταλλείο σε λειτουργία Επέκταση γεωτρήσεων σε 

ανεξερεύνητες περιοχές και 

γεωφυσική έρευνα 

υπεδάφους (IP) 

Μπασδέκη Β-Α Δημιουργία έργου Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία  
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Στόχος Στάδιο έρευνας Προτεινόμενη έρευνα 

Μπασδέκη Ν-Δ Δημιουργία έργου Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία  

Φροσύνη Γεωτρήσεις επέκτασης 

πόρων 

  

Πυρήνεια Δημιουργία έργου Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία  

Μπαχτσίνα Δυτ. Γεωτρήσεις στοχοποίησης Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία  

Κηπουρήστρα Δημιουργία έργου Αναγνωριστική 

χαρτογράφηση  

Κουτσουμπός Στόχευση γεωτρήσεων   

Μπαχτσίνα  Στόχευση γεωτρήσεων   

Μαύρες Πέτρες Στάδιο έργου εισαγωγική 

οικονομοτεχνική εκτίμηση, 

προμελέτη 

υλοποιησιμότητας, μελέτη 

υλοποιησιμότητας) 

Συνέχεια γεωτρήσεων για τη 

δοκιμή της καθοδικής κλίσης 

και της επέκτασης προς 

δυσμάς της μεταλλοφορίας  

Μαδέμ Λάκκος Πρώιμες γεωτρήσεις Μικρό πρόγραμμα 

γεωτρήσεων (~2.000 m) 

όταν ολοκληρωθεί η 

συγκέντρωση των 

δεδομένων 

Σεβαλιέ Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Άγιος Νικόλαος Γεωτρήσεις στοχοποίησης Αναλυτική χαρτογράφηση, 

έλλειψη δεδομένων 

εξαλλοίωσης και δομής  
Κουλοχέρα Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Γρανοδιορίτης Στρατωνίου Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Αρά (Άνω Βαγιωνία) Γεωτρήσεις στοχοποίησης   

Πιαβίτσα Προχωρημένες 

γεωτρήσεις/προσδιορισμός 

πόρων 

Εξερεύνηση Πιαβίτσας ως 

επιθερμικό φλεβικό 

πέτρωμα. Γεωφυσική έρευνα 

- εφαρμογή γεωτρήσεων Σκουριές Βόρειο  Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Βαρβάρα Δυτικό Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Πιαβίτσα Δυτικό  Πρώιμες γεωτρήσεις 

Σκουριές Στάδιο έργου (εισαγωγική 

οικονομική εκτίμηση, 

προμελέτη 

υλοποιησιμότητας, μελέτη 

υλοποιησιμότητας) 

Αναλυτική χαρτογράφηση 

με εστίαση στην 

εξαλλοίοωση και τη δομή 

Φισώκα Προχωρημένες 

γεωτρήσεις/προσδιορισμός 

πόρων 

  

Σπηλιά Δράκου Πρώιμες γεωτρήσεις   

Τσικάρα Κεντρικό Πρώιμες γεωτρήσεις   

Άσπρη Γούβα Γεωτρήσεις στοχοποίησης   

Τσικάρα Βορειοανατολικό Γεωτρήσεις στοχοποίησης Αναλυτική χαρτογράφηση 

επί της σημειακής 

μαγνητικής ανωμαλίας 
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Στόχος Στάδιο έρευνας Προτεινόμενη έρευνα 

(bullseye). Στη συνέχεια 

μικρό πρόγραμμα 

γεωτρήσεων για τον έλεγχο 

του στόχου 

Τσικάρα Ανατολικό Πρώιμες γεωτρήσεις   

Κολομπούκι Γεωτρήσεις στοχοποίησης   

Παλαιόμυλος Δημιουργία έργου Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία 

Καραμπογιά Δημιουργία έργου Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία 

Χάλκωμα Δημιουργία έργου Αναλυτική χαρτογράφηση 

και δειγματοληψία 

 

 
Σχήμα 3.7.1.1-1. Περιοχές προγραμματιζόμενης έρευνας εντός των μεταλλευτικών 

παραχωρήσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

 

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. 

 

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 εμπίπτει στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης. 
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Στο πλαίσιο της προτεινόμενης προκαταρκτικής έρευνας το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 

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

 

Πίνακας 3.7.1.1-2. Συνοπτικό πλαίσιο έρευνας 

Δραστηριότητα Ποσότητα 

Αριθμός γεωτρήσεων 157 

Μέτρα 71.160 

Δείγματα (~ ανά 100 m γεώτρησης) ~35 

 

Η γεωτρητική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στην μακρόχρονη εμπειρία του 

προσωπικού και των συνεργατών - εργολάβων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και έχει επιλεχθεί 

με βάση τον συνδυασμό της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που εξάγονται και την ταχύτητα 

διάτρησης/προχώρησης. Ως εκ τούτου ως ιδανικότερη διατρητική μέθοδος έχει επιλεχθεί 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. 

 

Η διαμόρφωση και χωροθέτηση των χώρων εγκατάστασης του γεωτρύπανου καθώς και η 

μεταφορά του εξοπλισμού και γενικά η εγκατάστασή του, θα πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κανονισμό 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., ΦΕΚ931Β/31.12.84, Άρθρα 78-90) σε 

συνδυασμό με τα Περιβαλλοντικά Πρότυπα και Πρακτικές/Οδηγίες που έχει αναπτύξει η 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος Προστασίας του Περιβάλλοντος 

καθώς και του Προγράμματος Προστασίας της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων 

της. 

 

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. Εντός του εκάστοτε οριοθετημένου χώρου, θα διανοίγεται 

μία (1) μικρή εκσκαφή, μεγίστων διαστάσεων (Π) x (Μ) x (Β) = 2,0 x 2,5 x 1,2 m (6 m3), 

γνωστή ως λεκάνη συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης ή αλλιώς εκσκαφή ανακύκλωσης 

νερού διάτρησης. Σκοπός της λεκάνης αυτής είναι η ανακύκλωση του νερού που 

χρησιμοποιείται κατά τη διάτρηση, η συλλογή των μικρών τριμμάτων που τυχόν θα παραχθούν 

κατά τη διάρκεια της διάτρησης, η συλλογή τυχόν επιφανειακών απορροών (νερά βροχής) από 

τη θέση εργασίας του γεωτρυπάνου και τέλος η συλλογή τυχών ποσοτήτων νερού που θα 

εξέρχονται από την γεώτρηση (π.χ. σε περίπτωση που διατρηθεί κάποια ασυνέχεια στα 

πετρώματα με εγκλωβισμένη μικρή ποσότητα νερού ή κάποιος υδροφόρος ορίζοντας). Στη 

τελευταία περίπτωση, θα διακόπτεται προσωρινά η γεώτρηση για την στεγανοποίηση του 

τμήματος της υδροφορίας με χρήση τσιμέντου. 

 

Κατά τη διάρκεια διάνοιξης της κάθε γεώτρησης θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την 

ασφάλεια και προστασία της επιφάνειας και γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου. Όλες οι 

προαναφερόμενες λεκάνες συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης, θα σκεπάζονται με 

μεταλλικές ασφαλείς κατασκευές, θα περιφράσσονται ανάλογα με την περίπτωση και θα 

σηματοδοτούνται με κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες.  
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Παράλληλα όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιβλέποντες / επισκέπτες που θα εισέρχονται 

εντός του οριοθετημένου χώρου θα φέρουν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

(ΜΑΠ), που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον κράνος από συνθετική πλαστική ύλη, 

παπούτσια/άρβυλα αντιολισθητικά, ενισχυμένα με ατσάλινο προστατευτικό κάλυμμα των 

άκρων και γυαλιά προστασίας από διαφανή άθραυστο πλαστικό. Η θέση εργασίας θα φωτίζεται 

ικανοποιητικά με τεχνητό φωτισμό σε κάθε περίπτωση που το φυσικό φως της ημέρας δεν θα 

κρίνεται επαρκές. 

 

Πριν τη διαμόρφωση της κάθε θέσης γεώτρησης και την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου σε 

αυτήν, όλος ο περιβάλλοντας χώρος θα φωτογραφίζεται με σκοπό την τεκμηρίωση της 

κατάστασής του πριν την πραγματοποίηση οποιονδήποτε εργασιών (π.χ. διαμόρφωσης). Η ίδια 

διαδικασία θα ακολουθείται και μετά την ολοκλήρωση της γεωτρητικής δραστηριότητας και 

απομάκρυνση του γεωτρυπάνου, έτσι ώστε να δύνανται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

συγκρίσεις (πριν – μετά) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να απεικονίζει στον μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό την αρχική κατάσταση του τοπίου. Να σημειωθεί πως ο μέγιστος χρόνος κατάληψης 

κάθε γεώτρησης ξεχωριστά υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες, υπό κανονικές συνθήκες. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση κάθε γεώτρησης, ο γεωτρητικός εξοπλισμός 

θα μετακινείται στην επόμενη θέση, η περιοχή θα καθαρίζεται από τυχόν άχρηστα υλικά, η 

λεκάνη συγκέντρωσης των νερών της γεωτρήσεως (ή αλλιώς καλούμενη ως εκσκαφή 

ανακύκλωσης διατρητικού πολφού) θα επιχωματώνεται και το στόμιο της γεώτρησης θα 

σφραγίζεται. Οι χώροι διεξαγωγής των γεωτρήσεων θα καταλαμβάνονται προσωρινά.  

 

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. 

3.7.1.2. Δυναμικότητα και Συνολική Ισχύς Εξοπλισμού 

Για την ανόρυξη των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν δύο (2) γεωτρύπανα κατάλληλου τύπου 

για δειγματοληπτικές ερευνητικές γεωτρήσεις, συνεχούς πυρηνοληψίας (Wireline Core), με 

χρήση ύδατος. Τα γεωτρύπανα θα έχουν δυνατότητα διάτρησης μέχρι βάθος τουλάχιστον 

1.200 m και με δυνατότητα εναλλαγής της διαμέτρου της γεώτρησης σε διάφορα μεγέθη 

(PQ: 122,6 mm, HQ: 96 mm και NQ: 75,7 mm). Ο τελικός τύπος του γεωτρύπανου εξαρτάται 

από τη διαθεσιμότητα τη δεδομένη χρονική περίοδο πραγματοποίησης των γεωτρήσεων καθώς 

και από την τελική επιλογή του Εργολήπτη Γεωτρήσεων. Επισημαίνεται ότι η επιλογή του εν 

λόγω εργολήπτη θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια από πλευράς τεχνικής 

επάρκειας και καταλληλόλητας εξοπλισμού, ώστε να πληρεί το σύνολο των σχετικών εθνικών 

και διεθνών προδιαγραφών, καθώς και της πολιτικής Ασφάλειας και Υγιεινής των 

εργαζομένων και Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.  

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν βοηθητικά μηχανήματα 

(αντλία νερού για την ανακύκλωση του νερού διάτρησης, γεννήτρια μικρής ισχύος για τον 

φωτισμό του χώρου εργασίας, κ.α.) και αναλώσιμα, κατάλληλα και συμβατά με τον γεωτρητικό 

εξοπλισμό που θα επιλεχθεί, και ικανά ώστε η γεωτρητική εργασία να πραγματοποιείται με τον 

καλύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο.  

 

Επιπρόσθετα, το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού του γεωτρύπανου, σε κάθε περίπτωση 

θα εγκαθίσταται, θα τίθεται σε λειτουργία, θα λειτουργεί και θα συντηρείται έτσι ώστε να 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 3   3-121 

ENVECO A.E. 

λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε. (άρθρα 33-36 και 87-90) και τις οδηγίες 92/58/ΕΕ, 89/392/ΕΕ 

και 89/655/ΕΕ. Τέλος, για τη μετακίνηση του προσωπικού αλλά και την προσκόμιση 

αναλωσίμων, ανταλλακτικών κλπ. σε κάθε θέση γεώτρησης θα χρησιμοποιηθούν και 1-2 

αυτοκίνητα τύπου pickup (με τετρακίνηση) και τύπου jeep (με τετρακίνηση). Σημειώνεται δε 

ότι στο χώρο της κάθε γεώτρησης θα παραμένει πάντοτε ένα τουλάχιστον από τα ανωτέρω 

αναφερόμενα οχήματα ως μέτρο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. 

πρόβλημα υγείας προσωπικού κ.α.).  

3.7.1.3. Αριθμός Απασχολούμενων 

Η μελλοντική έρευνα δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο από προσωπικό της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. όσο και από επιλεγμένους εργολάβους. Το σύνολο του προσωπικό που θα 

απασχολείται στη Μελλοντική Έρευνα θα ανέλθει στους 41 εργαζόμενους. 

3.7.2. Βασικά Στοιχεία Φάσεων Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου 

3.7.2.1. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Η προσωρινή αποθήκευση της απαιτούμενης ημερήσιας ποσότητας καυσίμων και λιπαντικών 

για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του γεωτρύπανου, θα γίνεται μέσα σε ειδικά δοχεία 

(βαρέλια) τα οποία θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση, ενώ στην βάση τους θα διαθέτουν 

ειδικό αδιαπέραστο μανδύα προστασίας ικανό στην προσρόφηση οποιασδήποτε διαρροής. 

Επιπρόσθετα, ο χώρος της προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε., θα είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένος και αποψιλωμένος σε ακτίνα 10 m, ενώ παράλληλα θα είναι 

εφοδιασμένος με πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου (A-B-C) αλλά και με σκεύη 

αποκατάστασης (Spill Kits) του περιβάλλοντος χώρου από τυχόν διαρροή καυσίμων κατά την 

μεταφορά τους. Προσέγγιση στον συγκεκριμένο χώρο θα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του 

εργοταξίου. Πρόσθετη μέριμνα θα ληφθεί στην περίπτωση τυχόν διαρροής λαδιών κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των γεωτρήσεων και οι οποίες θα συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία 

τα οποία στην συνέχεια θα παραλαμβάνονται από ειδικό εργολάβο που θα διαθέτει όλες τις 

κατά νόμο απαιτούμενες άδειες. 

3.7.2.2. Εκροές και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Κάδοι απορριμμάτων θα βρίσκονται εντός του εργοταξίου και θα φέρουν την κατάλληλη 

σήμανση. Το σύνολο των απορριμμάτων θα απομακρύνεται σε καθημερινή βάση από το 

εργοτάξιο και θα μεταφέρεται στον χώρο προσωρινής συγκέντρωσης απορριμμάτων του 

πλησιέστερου εργοταξίου για ανακύκλωση ή διάθεση. 

3.7.2.3. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Στον Πίνακα 3.7.2.3-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που εκτιμήθηκε ότι θα 

χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε ένα δυσμενές σενάριο κατά την εκτέλεση των ερευνητικών 

γεωτρήσεων και τη διαμόρφωση δρόμων προσπέλασης. 
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Πίνακας 3.7.2.3-1. Μηχανικός εξοπλισμός ερευνητικών γεωτρήσεων και διαμόρφωσης 

δρόμων προσπέλασης 

α/α Τύπος μηχανήματος Τεμάχια Ίπποι (hp) 

Εξοπλισμός ερευνητικών γεωτρήσεων 

1.  Αυτοκινούμενο ερευνητικό γεωτρύπανο 2 215 x 2 

2.  Αεροσυμπιεστής 2 300 x 2 

3.  Φορτηγό 2 400 x 2 

4.  Αγροτικό Αυτοκίνητο 4x4 3 140 x 2 

5.  Υδροφόρα 1 400 

 

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση για τους παραγόμενους αέριους ρύπους κατά τη λειτουργία των 

οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη έργο, όπως 

παρουσιάζεται ακολούθως. 

 

Στον Πίνακα 3.7.2.3-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε 

ένα από αυτά τα μηχανήματα και η εκτιμώμενη ημερήσια κατανάλωση καυσίμου. Στον 

υπολογισμό της ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου λήφθηκε υπόψη ο αριθμός μηχανημάτων 

και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως παρουσιάστηκε στον ανωτέρω 

Πίνακα 3.7.2.3-1.  

 

Πίνακας 3.7.2.3-2. Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου μηχανημάτων και οχημάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη έργο 

Μηχάνημα/Όχημα 
Είδος 

καυσίμου 

Συνολική Ημερήσια 

κατανάλωση καυσίμου 

(L/d) 

Ημερήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου (kg/d) 

Αυτοκινούμενο 

ερευνητικό 

γεωτρύπανο 

Πετρέλαιο 200 167 

Αεροσυμπιεστής " 200 167 

Φορτηγό " 80 67 
Αγροτικό Αυτοκίνητο 

4x4 
" 60 50 

Υδροφόρα " 30 25 
 

Οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκπέμπονται από την λειτουργία των εργοταξιακών 

μηχανημάτων είναι: 

 μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

 υδρογονάνθρακες (HCs) 

 διάφορα οξείδια του αζώτου (NOx) 

 διάφορα οξείδια του θείου (SOx) 

 

Με βάση τους συντελεστές εκπομπής καυσαερίων της βιβλιογραφίας, εκτιμήθηκαν οι 

συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων για ένα δυσμενές σενάριο ταυτόχρονης λειτουργίας των 
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περισσοτέρων μηχανημάτων, όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.7.2.3-3 και 3.7.2.3-4 που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3.7.2.3-3. Παραγόμενοι ρύποι ανά ώρα αιχμής (kg ρύπου/h) 

Μηχάνημα/Όχημα CO NOx HCs SO2 TSP 

Αυτοκινούμενο ερευνητικό γεωτρύπανο 0,82 0,42 0,28 0,10 0,23 

Αεροσυμπιεστής 1,02 0,52 0,35 0,13 0,29 

Φορτηγό 1,64 0,84 0,57 0,20 0,47 

Αγροτικό Αυτοκίνητο 4x4 0,82 0,42 0,28 0,10 0,23 

Υδροφόρα 0,41 0,21 0,14 0,05 0,12 

Σύνολο 4,71 2,40 1,63 0,58 1,35 

 

Πίνακας 3.7.2.3-4. Ρυθμός Εκπομπής Ρύπων (g/s) 

Μηχάνημα/Όχημα CO NOx HCs SO2 TSP 

Αυτοκινούμενο ερευνητικό γεωτρύπανο 0,23 0,12 0,08 0,03 0,06 

Αεροσυμπιεστής 0,28 0,14 0,10 0,03 0,08 

Φορτηγό 0,46 0,23 0,16 0,06 0,13 

Αγροτικό Αυτοκίνητο 4x4 0,23 0,12 0,08 0,03 0,06 

Υδροφόρα 0,11 0,06 0,04 0,01 0,03 

Σύνολο 1,31 0,67 0,45 0,16 0,37 

 

Όσον αφορά τις εκπομπές σκόνης, από τις εργασίες και την κίνηση οχημάτων στην περιοχή 

του έργου και σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς, εκτιμάται ότι δύναται να περιοριστούν σε 

σημαντικό βαθμό με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.  

3.7.2.4. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Λόγω της φύσης του έργου και του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίησή του, δεν 

αναμένονται δονήσεις, ενώ ο θόρυβος ο οποίος προέρχεται από την λειτουργία του 

γεωτρύπανου γίνεται αντιληπτός σε ακτίνα λίγων μόλις μέτρων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 

ικανή απόσταση από γειτονικές κατοικημένες περιοχές ώστε ο θόρυβος να μην γίνεται 

αντιληπτός. 

 

Στον Πίνακα 3.7.2.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αναμενόμενες εκπομπές θορύβου 

που θα παραχθούν κατά τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων εντός της περιοχής 

επέμβασης, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε παρόμοια έργα.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7.2.4-1 που ακολουθεί, προκύπτει 

το συμπέρασμα ότι, τοπικά αναμένονται σχετικά υψηλά επίπεδα θορύβου, τα οποία ωστόσο 

δύναται να περιοριστούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως η χρήση κινητών 

ηχοπετασμάτων γύρω από σημειακές πηγές θορύβου υψηλής στάθμης κλπ.  
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Πίνακας 3.7.2.4-1. Μέσες τιμές μετρήσεων θορύβου σε εργασίες ερευνητικών 

γεωτρήσεων  

Περιοχή 
Εκπομπές θορύβου 

(dB) 

Διάτρηση Ανάστροφης Κυκλοφορίας (Reverse Circulation) 113 

Περιστροφική Διάτρηση (Rotary Drilling) με 

αδαμαντοκορώνες 
99,8 

Πηγή: Άρθρο “Analysis of Challenges Related to Poor Environmental Regulatory Framework on Mineral 

Exploration Projects: A Case of Tanzania” (Meserecordias Wilfred Lema, Department of Environmental 

Engineering and Management, School of Environmental Sciences and Technology, College of Earth Sciences, 

University of Dodoma, Dodoma, Tanzania, 2016).  

3.7.2.5. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Λόγω του είδους και της φύσης του έργου δεν αναμένονται κανενός είδους εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. 

3.7.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων 

3.7.3.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων 

Στο σχεδιασμό του έργου δεν προβλέπεται η κατασκευή οδών πρόσβασης προς τις πλατείες 

των γεωτρήσεων. Για την κατασκευή των πλατειών των γεωτρήσεων η μόνη ενέργεια που 

απαιτείται είναι ο καθαρισμός του χώρου από τη βλάστηση. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα 

πραγματοποιηθούν ήπιες επεμβάσεις για την επιπεδοποίηση του χώρου των πλατειών αλλά σε 

κάθε περίπτωση, το ισοζύγιο χωματουργικής μάζας θα παραμείνει αρνητικό. Οι μικρές 

ποσότητες χωμάτων που θα προκύψουν από την εκσκαφή του λάκου κάθε γεώτρησης θα 

διατηρηθούν στην περιοχή και θα χρησιμοποηθούν για την αποκατάσταση του λάκκου. 

3.7.3.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των 

γεωτρήσεων θα γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρξει ουδεμία επίδραση στην ποιότητα 

των υδατικών πόρων της περιοχής. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση οι ανάγκες του γεωτρητικού εξοπλισμού σε νερό θα καλύπτονται 

κατά κύριο λόγο με ανακύκλωση από τη λεκάνη συλλογής των νερών της γεώτρησης. Η 

απαιτούμενη ποσότητα νερού αναπλήρωσης (λόγω φυσικών απωλειών π.χ. από εξάτμιση) θα 

μεταφέρεται στη θέση της γεώτρησης με βυτιοφόρο όχημα ή με βυτίο επί γεωργικού 

ελκυστήρα. Η ποσότητα του νερού αναπλήρωσης που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί για την 

ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των διατρητικών εργασιών είναι της τάξεως του 1 m3/h 

λειτουργίας του γεωτρυπάνου.  

 

Το νερό, με τη βοήθεια ειδικής αντλίας, τροφοδοτείται συνεχώς εντός της διατρητικής στήλης, 

η δε περίσσεια του υπερχειλίζει από το στόμιο της γεώτρησης και οδηγείται στη λεκάνη 

συλλογής των νερών της γεώτρησης. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της 

ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού για τις αναγκαίες συμπληρώσεις των απωλειών του 
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και ανακύκλωσή του μέσα στο διατρητικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη αξιοποίησή 

του. 

 

Σημειώνεται ότι η επιλογή και η χωροθέτηση του χώρου εγκατάστασης του διατρητικού 

εξοπλισμού έχει γίνει με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται 

η φυσική απορροή των επιφανειακών απορροών. Οι επιφανειακές απορροές της ανάντη 

περιοχής θα εκτρέπονται ένθεν και ένθεν της θέσης της κάθε γεώτρησης με την κατασκευή 

κατάλληλης περιμετρικής τάφρου (μέγιστου βάθους 10-15 cm), ενώ οι επιφανειακές απορροές 

από τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης του γεωτρυπάνου θα συγκεντρώνονται μέσα στην μικρή 

εκσκαφή (λεκάνη συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης), με σκοπό την εξασφάλιση 

ασφαλών συνθηκών εργασίας του προσωπικού (με την αποφυγή δημιουργίας λάσπης, 

γλιστερής επιφάνειας εδάφους κ.α.). 

 

Μετά το πέρας των διατρητικών εργασιών σε οποιαδήποτε από τις θέσεις εκτέλεσης της 

γεώτρησης, το νερό που βρίσκεται εντός της λεκάνης συλλογής των νερών της γεώτρησης θα 

αντλείται προς κατάλληλη διαχείριση πριν την επιχωμάτωσή της με τα προϊόντα της εκσκαφής 

της. 

 

Τέλος, οι ανάγκες σε πόσιμο νερό για την κάλυψη των απαιτήσεων του προσωπικού κατά την 

ώρα εργασίας τους στον χώρο διεξαγωγής της γεώτρησης, θα καλύπτονται με εμφιαλωμένο 

νερό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

4.1. Στόχος και σκοπιμότητα 

4.1.1. Στόχος και σκοπιμότητα έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που προκύπτουν 

από την υλοποίηση του Νέου Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για το σύνολο 

των Μεταλλείων Κασσάνδρας και συντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Επενδυτικής 

Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός A.E. και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα 

του άρθρου 22.2 (α) αυτής, όπως κυρώθηκε από το Ν. 4785/2021 (ΦΕΚ 42Α/23-3-2021) (βλ. 

Παράρτημα Ι).  

 

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, και 

την 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 τέσσερεις κύριοι πυλώνες 

όπου στοχεύει και δεσμεύεται η Ελληνικός Χρυσός 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. 

2. Οικονομικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές 

δαπάνες της Ελληνικός Χρυσός 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.  

3. Επενδύσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Ελληνικός Χρυσός 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 επενδύσει περισσότερα από 22 εκ. δολάρια σε έργα ΕΚΕ. 

4. Προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελληνικός Χρυσός 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 Α.Ε. έχει επενδύσει 120 εκ. 

δολάρια για τον καθαρισμό περισσότερων των 3 εκ. τόνων αποβλήτων από 

προγενέστερες μεταλλευτικές δραστηριότητες, σε πλήρη εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26-07-2011. Το παραπάνω αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. 

 

Το επενδυτικό σχέδιο συνοψίζει τη διάρκεια ζωής για τα τρία μεταλλεία που βρίσκονται επί 

του παρόντος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, της Ολυμπιάδας, των Μαύρων Πετρών και των 

Σκουριών, και τις συνοδές επιφανειακές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα μεταλλεία αυτά. 
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Δύο από αυτά τα υποέργα είναι σε φάση λειτουργίας, ήτοι της Ολυμπιάδας και των Μαύρων 

Πετρών/Στρατωνίου, ενώ το τρίτο, των Σκουριών, βρίσκεται σε φάση προχωρημένης 

ανάπτυξης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες. Στο επενδυτικό 

σχέδιο, περιλαμβάνονται επίσης σημαντικά έργα υποστηρικτικής υποδομής, ήτοι η 

εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα για τα υποέργα Ολυμπιάδας 

και Μαύρων Πετρών/Στρατωνίου και η αντίστοιχη του Καρατζά Λάκκου για το υποέργο 

Σκουριών. 

 

Αναφορικά με τα επιμέρους Υποέργα και τις τροποποιήσεις του σχεδιασμού που επιφέρει το 

νέο Επενδυτικό Σχέδιο, η σκοπιμότητά τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1.1-1. 

Πίνακας 4.1.1-1. Σκοπιμότητα των μεταβολών του σχεδιασμού του νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου 

Νέο Επενδυτικό Σχέδιο Σκοπιμότητα 

Υποέργο Σκουριών 

Μεταβολές στο σχεδιασμό του 

Υπόγειου και του Επιφανειακού 

Μεταλλείου 

Αύξηση της παραγωγής και των εσόδων 1ης περιόδου με 

σκοπό την απόσβεση των επενδύσεων νωρίτερα 

Μεταβολές στο σχεδιασμό της 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

1. Εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου δ.2.129  

2. Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (ΒΔΤ) 

3. Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος τελμάτων 

4. Μείωση Κατάληψης 

5. Καλύτερη γεωτεχνική συμπεριφορά 

Μεταβολές στη Διαχείριση των Υδάτων Πρόληψη 

Υποέργο Ολυμπιάδας 

Μεταβολές στο σχεδιασμό του 

Υπόγειου Μεταλλείου 

1. Αναβάθμιση ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος 

2. Εφαρμογή εγκριτικού όρου β.2.η της Τεχνικής Μελέτης 

3. Εφαρμογή Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνικής (ΒΔΤ) 

4. Ασφάλεια Κατασκευής σε ειδικές συνθήκες 

Μεταβολές στο σχεδιασμό της Μονάδας 

Εμπλουτισμού 

Συνδέεται με την επανεξέταση της Μονάδας 

Μεταλλουργίας 

Δεν περιλαμβάνεται η επέκταση της 

Υπόγειας Συνδετήριας στοάς Μαντέμ 

Λάκκου – Ολυμπιάδας 

Συνδέεται με την επανεξέταση της μεταλλουργικής 

εγκατάστασης και κατ΄ επέκταση την επανεξέταση της 

συγκέντρωσης της δραστηριότητας στην περιοχή του 

Μαντέμ Λάκκου 

 

Υποέργο Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Μεταβολές στο σχεδιασμό του 

Υπόγειου Μεταλλείου 
Αναβάθμιση ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος 

Μεταβολές στο σχεδιασμό του 

Εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Στρατωνίου 

Συνδέεται με την επανεξέταση της Μονάδας 

Μεταλλουργίας 

Υποέργο Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

Μείωση των ποσοτήτων που θα 

φιλοξενούνται  

Συνδέεται με (α) την εφαρμογή λιθογόμωσης πάστας και 

(β) την επανεξέταση της μονάδας μεταλλουργίας 

Υποέργο Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

αποθήκευσης συμπυκνωμάτων και 

1. Λόγω της επανεξέτασης της μεταλλουργικής μονάδας 

δεν περιλαμβάνονται οι δεξαμενές αποθήκευσης 
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Νέο Επενδυτικό Σχέδιο Σκοπιμότητα 

φόρτωσης πλοίων, και κατασκευή νέας 

αποθήκης συμπυκνωμάτων στις 

εγκαταστάσεις Μαύρων  

θειικού οξέος και οι εγκαταστάσεις φόρτωσής του στα 

πλοία 

2. Εκσυγχρονισμός των Εγκαταστάσεων Φόρτωσης με 

κριτήριο την περιβαλλοντική προστασία 

Υποέργο Μεταλλουργικής Μονάδας 

Επανεξέταση μεταλλουργικής μονάδας 

εντός 2 ετών  

Επανεξέταση της μεθόδου μεταλλουργικής κατεργασίας 

για την επίτευξη πρόσθετης αξίας από τα χρυσοφόρα 

συμπυκνώματα 

 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα, ειδικά όσον αφορά στο έργο των Σκουριών, πολλές 

από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Επενδυτικού Σχεδίου έχουν ήδη αδειοδοτηθεί 

περιβαλλοντικά με την απόφαση υπ’ Α. Π. ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021. Επίσης, στην 

παρούσα μελέτη δεν εξετάζεται η επέκταση της εγκατάστασης φόρτωσης πλοίων. 

4.1.2. Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη 

 Αναπτυξιακά οφέλη 

Με βάση το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., όπως κυρώθηκε από την 

Ελληνική Δημοκρατία, αναμένονται περισσότερες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά 

τη διάρκεια ζωής του έργου, σε σχέση με το παλαιό επενδυτικό σχέδιο. 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.  

 

Η σχεδιαζόμενη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. υπολογίζεται περί τα 1,9 

δισεκατομμύρια δολάρια για τη διάρκεια ζωής των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Επιπρόσθετα, 

εκτιμάται πως το Ελληνικό Κράτος θα λάβει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, υπό 

μορφή είσπραξης φόρων, δικαιωμάτων και μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ανταπόδοσης, 

ωφελώντας την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

δέσμευση της εταιρείας να αυξήσει το ποσοστό των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά 10% 

για όλα τα μέταλλα που παράγονται από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Το παραπάνω αναμένεται 

να αυξήσει τα έσοδα του Ελληνικού Κράτους κατά 225 εκατομμύρια δολάρια.   

 Περιβαλλοντικά οφέλη 

Η δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για υιοθέτηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

(ΒΔΤ) και κάθε άλλης τεχνολογικής εξέλιξης, αποτελεί εχέγγυο για τη διαρκή μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Έργου. Σε πλήρη συμμόρφωση με τους Εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς Όρους του προηγούμενου επενδυτικού σχεδίου, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

έχει δαπανήσει 120 εκατομμύρια δολάρια για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση παλαιών 

χώρων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπών μεταλλευτικών υλικών. Συγκεκριμένα, 

έχουν καθαριστεί πάνω από τρία εκατομμύρια τόνοι παλαιών αποθέσεων. Συμπληρωματικά, η 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά την εφαρμογή της τεχνολογίας 

αφύγρανσης των εξορυκτικών αποβλήτων  που προκύπτουν από όλα τα έργα της (απόβλητα 

εμπλουτισμού, ιλύς νερών μεταλλείου, κλπ), με στόχο την ξηρή απόθεση αυτών, ώστε να 

μειωθεί ο όγκος του χώρου απόθεσης. Τέλος, σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού για την 

προστασία του περιβάλλοντος είναι η χρήση μίας ενιαίας εγκατάστασης διαχείρισης 
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εξορυκτικών αποβλήτων και το αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτων. Το 

τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω της αφύγρανσης των εξορυκτικών αποβλήτων και την πλήρη 

ανακύκλωση του νερού στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Για τα μεταλλεία Κασσάνδρας, αναμένεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων, με βάση το νέο επενδυτικό σχέδιο. Η 

τεχνική της ξηρής απόθεσης θα εφαρμοστεί για τα τέλματα από όλα τα μεταλλεία, τεχνική που 

αναβαθμίζει αισθητά τα μηχανικά – γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των τελμάτων. Οι νέες 

εγκαταστάσεις χωροθετούνται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση και η κατάληψη 

που έχουν στο φυσικό περιβάλλον, δίχως να περιορίζεται η ανάπτυξη των μεταλλείων. Η 

κατασκευή των φραγμάτων θα γίνεται σε στάδια, με διαδοχικές ανυψώσεις της στέψης. Η 

παραπάνω πρακτική εξασφαλίζει, με βάση τη διεθνή εμπειρία, τις ανώτερες γεωτεχνικές και 

γεωμηχανικές συνθήκες ασφαλείας. Ακόμα, σε όλες τις εγκαταστάσεις αναμένεται να γίνεται 

ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση νερού και υλικών κατά το μέγιστο εφικτό. Άξιο αναφοράς 

ακόμα αποτελεί το εκτενές πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που υλοποιείται από 

την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

 

Επιπρόσθετα, στο νέο επενδυτικό σχέδιο αποτυπώνονται ποικίλα περιβαλλοντικά οφέλη ανά 

Υποέργο. Αναλυτικότερα, για το Υποέργο των Σκουριών λόγω της τεχνολογίας της ξηρής 

απόθεσης και της κατασκευής μιας ενιαίας ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης 

αποβλήτων στη λεκάνη του Καρατζά Λάκκου, αναμένεται μείωση της αρχικά εγκεκριμένης 

συνολικής κατάληψης γης, καθώς και απελευθέρωση μέρους των κατειλημμένων δασικών 

επιφανειών. Επιπλέον, προβλέπεται να γίνεται διαχείριση και του μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας στα πλαίσια των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, λόγω της 

χρήσης νέου εξοπλισμού χαμηλών εκπομπών αναμένεται μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. Αναφορικά με τις αποθέσεις, η λεκάνη του Λοτσάνικου θα απελευθερωθεί, ενώ 

τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά των τελμάτων – κατόπιν της τεχνολογίας αφύγρανσης – σε 

συνδυασμό με την κατασκευή ενδιάμεσων υπερχειλιστών ανά φάση ανύψωσης του φράγματος, 

αναμένεται να μειώσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους της εγκατάστασης απόθεσης 

τελμάτων. Τέλος, αναμένεται ταχύτερη αποκατάσταση των χώρων απόθεσης, λόγω της 

ευκολότερης πρόσβασης που προσφέρει η τεχνική της ξηρής απόθεσης, ενώ αναβαθμίζεται και 

το σύστημα διαχείρισης των υδάτων με εκτενείς λίμνες αποθήκευσης και μονάδα κατεργασίας 

υδάτων για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων υπό το πρίσμα της κλιματικής 

αλλαγής. 

 

Στο Υποέργο Ολυμπιάδας, η αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

απελευθερώνει 156 στρέμματα στο Μάντεμ Λάκκο, που περιλάμβανε το παλιό επενδυτικό 

σχέδιο για την νέα μονάδα εμπλουτισμού και την νέα μεταλλουργική μονάδα. Επίσης, οι αέριες 

εκπομπές του Υποέργου θα είναι μειωμένες λόγω της μειωμένης ετήσιας παραγωγής (μέση 

ετήσια παραγωγή και επεξεργασία 650.000 t/y έναντι των 800.000 t/y που προέβλεπε το παλιό 

επενδυτικό σχέδιο) ενώ παράλληλα αναμένεται μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων που 

καταλήγουν στον τελικό αποδέκτη λόγω της αναβάθμισης του συστήματος επεξεργασίας των 

αντλούμενων υδάτων από το υπόγειο μεταλλείο. Ακόμα, η λιθογόμωση τύπου πάστας που 

πρόκειται να εφαρμοστεί, θα αξιοποιεί το σύνολο (αδρομερές και λεπτομερές κλάσμα) των 

παραγόμενων τελμάτων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιφανειακών αποθέσεων 

λεπτομερούς τέλματος, τη μείωση του όγκου των αποθέσεων και των μεταφορών τέλματος.  
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Στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, ο οποίος έχει 

σχεδιαστεί και για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος θα έχει και πρόσθετη 

χωρητικότητα πάνω από τρία εκατομμύρια κυβικά μέτρα που δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

μελλοντικές αναπτύξεις των μεταλλείων. Συμπληρωματικά, στην εγκατάσταση διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων του Κοκκινόλακκα, λαμβάνει χώρα στεγάνωση, με κατάλληλα 

αδιαπέρατα υλικά, για την αποτροπή των διηθήσεων στον υπόγειο υδροφόρο.  

 

Στο Υποέργο Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, απελευθερώνεται η έκταση που συνδεόταν με 

την υλοποίηση της μονάδας παραγωγής θειικού οξέος, περιορίζοντας τις εκτάσεις κατάληψης, 

ενώ οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης θα επανασχεδιαστούν ώστε να 

περιλαμβάνουν στεγανά συστήματα συλλογής σκόνης. Επίσης, με την αναβάθμιση του 

συστήματος επεξεργασίας των αντλούμενων υδάτων από το υπόγειο μεταλλείο αναμένεται 

μείωση της ποσότητας των ρύπων που καταλήγουν στον τελικό αποδέκτη και ως εκ τούτου 

βελτίωση της ποιότητας του τελικού αποδέκτη. 

 

Παράλληλα με την εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας αποκαθίστανται όσο το 

δυνατόν περισσότερα στοιχεία της εκμετάλλευσης, όπως εξοφλημένες στοές ή και αποθέσεις 

παλαιότερων εκμεταλλεύσεων. Επίσης, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πλήρους 

αποκατάστασης και απόδοσης στην τοπική κοινωνία των κατειλημμένων χώρων, δράσεις 

αποκατάστασης λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την παύση λειτουργίας κάθε επιμέρους 

εγκατάστασης. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας, θα εξεταστεί και η δυνατότητα 

ανάπτυξης μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης στους χώρους των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια 

ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τις ευρύτερες περιοχές του Στρατωνίου, Σκουριών και 

Ολυμπιάδας, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα XVIII της παρούσας. 

 Κοινωνικά οφέλη 

Βασικό πυλώνα ανάπτυξης και υλοποίησης του νέου επενδυτικού σχεδίου, αποτελεί το 

ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αριθμεί 1.611 εργαζόμενους και 

εργολάβους (Σεπτέμβριος 2021). Με την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου, αναμένεται 

να δημιουργηθούν κατ’ εκτίμηση άλλες 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, οι παραπάνω 

θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι μακροχρόνιες, με διάρκεια τουλάχιστον δύο δεκαετίες. 

Επιπρόσθετα, κατά τις φάσεις κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν άλλες 720 – 970 

θέσεις εργασίες άμεσα συσχετιζόμενες με το Έργο. Επίσης, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. θα 

δεσμευτεί σε πρόγραμμα εργασίας με στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, 

τη δημιουργία νέων και τη μεταφορά εργαζομένων από εγκαταστάσεις που παύουν να 

λειτουργούν σε άλλες, όπου κάτι τέτοιο δύναται να εφαρμοστεί. 

 

Η Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη επιτρέπει την μακροπρόθεσμη απόδοση αξίας στο εσωτερικό 

της εταιρείας, στην τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα. Ως ένας από τους μεγαλύτερους 

άμεσους επενδυτές στην Ελλάδα, η Ελληνική Χρυσός Α.Ε., δεσμεύεται για την αειφόρο 

οικονομική ανάπτυξη, και την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση του Έργου. Βασικό 

μέλημα της εταιρείας είναι η προσφορά ευκαιριών στην τοπική κοινότητα αλλά και στο 

Ελληνικό Κράτος ώστε να επωφεληθούν από την επένδυση. Ως εκ τούτου, η εταιρεία 

δεσμεύεται στην ενδυνάμωση της σύνδεσης και της στήριξής της προς την τοπική κοινωνία, 

μέσω πρωτοβουλιών για την προώθηση της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, των κατασκευών, 

της συντήρησης ή και αναβάθμισης κομβικών υποδομών, την προσφορά δυνατοτήτων 

μόρφωσης, την ανάπτυξη των υποδομών υγείας και πολιτισμού κ.ά. Ήδη, κατά τα έτη 2012-

2018, έχουν δαπανηθεί από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 22 εκατομμύρια δολάρια στα πλαίσια 
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δράσεων Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης. Αναμένεται μέχρι και το πέρας της εκμετάλλευσης 

το συνολικό πόσο 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. 

4.1.3. Οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο 4.1.2 του παρόντος Κεφαλαίου, τα οφέλη σε τοπικό 

αλλά και περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αναμένεται 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, όπως περιγράφεται και στο νέο επενδυτικό σχέδιο, 

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 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. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να αυξηθεί 

το ποσοστό των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά 10% για όλα τα μέταλλα που παράγονται 

από τα Μεταλλεία της Κασσάνδρας.  

 

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 Α.Ε. και την 

ίδια.  

4.2. Ιστορική εξέλιξη του έργου 

Η μακραίωνη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της ΒΑ 

Χαλκιδικής, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Ολυμπιάδας, Στανού, Μ. Παναγιάς 

και Ιερισσού (έκτασης 200 km2), αποδεικνύεται από το πλήθος των αρχαίων μεταλλευτικών 

έργων και από τους σωρούς σκωρίας, που προέρχονται από την αξιοποίηση των χρυσοφόρων 

μαγγανιούχων και μικτών θειούχων αργυρο-χρυσοφόρων μεταλλευμάτων της περιοχής και 

απαντώνται στις κλιτύες του Στρατονικού όρους. Οι σημαντικότερες θέσεις απόθεσης αρχαίων 

σκωριών έχουν εντοπισθεί στα ανατολικά όρια της Στρατονίκης και στα Δ&Ν της Ολυμπιάδας. 

 

Η μεταλλευτική δραστηριότητα συνεχίσθηκε μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο. Η κατάκτηση όμως 

από τους Ρωμαίους των πλούσιων ορυχείων χρυσού και αργύρου της Ισπανίας είχε ως 

αποτέλεσμα να περιέλθουν σε μαρασμό τα μεταλλεία της ΒΑ Χαλκιδικής. Η εκμετάλλευση 

των μεταλλείων επαναδραστηριοποιήθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Μεταλλευτικό 
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κέντρο της περιοχής την περίοδο αυτή ήταν τα Σιδηροκαύσια (κοινώς Σιδερόκαψα), όπως 

ονομαζόταν η περιοχή βόρεια από το ΄Ισβορο (Στρατονίκη). Το τοπωνύμιο Σιδηροκαύσια 

απαντάται για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα.  

 

Με την Τουρκική κατάκτηση, στις αρχές του 15ου αιώνα, αρχίζει νέα περίοδος ακμής για τα 

μεταλλεία της περιοχής. Αντικείμενο της εκμετάλλευσης ήταν ο άργυρος και ο μόλυβδος. Για 

την κατεργασία του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος λειτουργούσαν στην περιοχή 500 - 600 

καμίνια. Από φιρμάνι του 1475, είναι γνωστό ότι οι μεταλλωρύχοι των Σιδηροκαυσίων έπρεπε 

να παραδίδουν ως φόρο στο σουλτάνο το 1 στα 12 δράμια αργύρου της παραγωγής τους.  

 

Από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, τα μεταλλεία της περιοχής γνωρίζουν εναλλασσόμενες 

περιόδους κρίσης και άνθισης. Με βάση τις πληροφορίες από φιρμάνι του 1775, τα μεταλλεία 

της περιοχής τα εκμεταλλεύονταν οι κάτοικοι των Μαντεμοχωρίων. Τα χωριά αυτά 

(«ελευθεροχώρια» ή «σιδηροχώρια») υπάγονταν απ΄ ευθείας στον Σουλτάνο και έχαιραν του 

δικαιώματος της αυτοδιαχείρισης, όπως τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, με υποχρέωση να 

παραδίδουν ως φόρο 550 λίβρες αργύρου τον χρόνο. Για τον σκοπό αυτό είχαν συστήσει 

Μεταλλευτικό Συνεταιρισμό, στη γενική διοίκηση του οποίου μετείχαν μόνο οι εκπρόσωποι 

των 12 μεγάλων χωριών. Μετά την αποτυχία της επανάστασης του 1822, τα Μαντεμοχώρια 

έχασαν την αυτονομία τους. Ο Μεταλλευτικός Συνεταιρισμός διαλύθηκε και κάτω από 

συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες, σύντομα τα μεταλλεία της περιοχής διέκοψαν την 

λειτουργία τους. 

 

Η μεταλλευτική δραστηριότητα ξανάρχισε στην ευρύτερη περιοχή του έργου την τελευταία 

δεκαετία του 19ου αιώνα. Συνολικά, 800.000 t μεταλλεύματος περιεκτικότητας 30 - 40% Mn 

παρήχθησαν μέχρι το 1908, οπότε η εταιρεία διέκοψε την λειτουργία της, λόγω του 

ανταγωνισμού από τα μαγγανιούχα μεταλλεύματα της Μαύρης Θάλασσας,  

 

To 1927 τα παραπάνω μεταλλεία με έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 

μεταβιβάσθηκαν στην Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. (με έτος ίδρυσης το 1909). Το 1953 η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. 

ξεκίνησε τη λειτουργία του Μεταλλείου του Μάντεμ Λάκκου και το 1957 των Μαύρων Πετρών 

με παραγωγή μικτών θειούχων μεταλλευμάτων (B.P.G). Παράλληλα εγκατέστησε στο 

Στρατώνι, στη θέση του παλαιού πλυντηρίου, εργοστάσιο εμπλουτισμού διαφορικής 

επίπλευσης για την παραγωγή θειούχων συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και 

σιδηροπυρίτη που αντικαταστάθηκαν το 1971 και 1974 με δύο νέα εργοστάσια εμπλουτισμού 

δυναμικότητας κατεργασίας 50 t/h το καθένα. Το 1974, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. εγκατέλειψε την 

εκμετάλλευση του κοιτάσματος σιδηροπυρίτη του Μάντεμ Λάκκου, από το οποίο παραγόταν 

συμπύκνωμα κοινού σιδηροπυρίτη (standard), και περιορίσθηκε στην αξιοποίηση των μικτών 

θειούχων μεταλλευμάτων της περιοχής. Το 1972 ξεκίνησε παράλληλα τη δοκιμαστική 

εκμετάλλευση της μικτής θειούχου, χρυσοφόρου μεταλλοφορίας της Ολυμπιάδας. Το 

μετάλλευμα μέχρι το 1976 υφίστατο επεξεργασία στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του 

Στρατωνίου, οπότε τέθηκε σε λειτουργία η αντίστοιχη μονάδα της Ολυμπιάδας, δυναμικότητας  

50 t/h.  

 

Το 1992, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης και μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, 

που διενήργησε η «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.», η TVX Hellas A.E., θυγατρική της TVX Gold 

Inc., απέκτησε το ενεργητικό του Συγκροτήματος των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η σχετική 

σύμβαση υπογράφθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1995 με ως εκ τρίτου συμβαλλόμενα μέρη το 
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Ελληνικό Δημόσιο και την TVX Gold Inc. και επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με 

τον Ν. 2436/1996. 

 

Το επενδυτικό σχέδιο της TVX Hellas Α.Ε. δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί εντός των 

σχετικών χρονοδιαγραμμάτων με αποτέλεσμα στις 12 Δεκεμβρίου 2003 υπογράφηκε μεταξύ 

της TVX Hellas Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου σύμβαση εξωδικαστικού συμβιβασμού (αρ. 

συμ. 22137/2003), με βάση την οποία το σύνολο της κυριότητας των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

επέστρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Η σύγχρονη πορεία του έργου εγκαινιάστηκε με την υπ’ αρίθμ 22.138 σύμβαση που 

υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και η οποία 

κυρώθηκε με τον Νόμο 3220/18.01.2004 (ΦΕΚ 15Α/2004) και μεταβιβάστηκε στην Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε., το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Με 

την ΑΕΠΟ της ΚΥΑ 201745/26.07.2011, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, εγκρίθηκαν 

περιβαλλοντικά οι δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αναφορικά με τα Μεταλλεία 

Κασσάνδρας και την αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών 

καταλοίπων. Από τον Φεβρουάριο του 2012, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. λειτουργεί ως 

θυγατρική της Eldorado Gold. Ορόσημο στην ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αποτελεί 

η 17η Απριλίου 2013 όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε μια ιστορική απόφαση, 

επισφραγίζει την νομιμότητα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων 

της επένδυσης. Το έτος 2021, με την υπ’ αριθμό απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29-04-

2021, αποφασίστηκε η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του 2011, αναφορικά με το Υποέργο των 

Σκουριών ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης (ΑΔΑ: ΡΩ7Ζ4653Π8-9ΕΝ). Τέλος, με το Ν. 

4785/2021 (ΦΕΚ 42Α/23.3.2021) κυρώθηκε η νέα επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για το σύνολο των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

4.3. Οικονομικά στοιχεία του έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου, έχει πραγματοποιηθεί οικονομική ανάλυση, βασισμένη στα 

δεδομένα παραγωγής των Σκουριών, της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

καθώς και τις εκτιμώμενες τιμές των παραγόμενων μετάλλων (χρυσού, αργυρού, μολύβδου, 

ψευδαργύρου και χαλκού).  

Η πρόβλεψη για ετήσιες ταμειακές ροές σχηματίζεται με βάση το χρηματοοικονομικό μοντέλο 

των αρχικών εξόδων.  

Σύμφωνα με την ανάλυση ταμειακών ροών μετά τους φόρους, τα ενοποιημένα έργα Σκουριών, 

Ολυμπιάδας και Στρατωνίου παρέχουν εύρωστο συντελεστή απόδοσης όταν υπολογίζεται σε 

μελλοντική βάση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του μοντέλου. Οι ταμειακές εκροές που 

πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του μοντέλου θεωρούνται 

κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες και μειώνουν αισθητά τη συνολική απόδοση των 

έργων. Ένας συντελεστής εσωτερικής απόδοσης (IRR) 34,4% υπολογίζεται σε μελλοντική 

βάση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ενώ υπολογίζεται IRR 6,8% όταν συνεκτιμώνται οι 

κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του μοντέλου.  

Τα αποτελέσματα του μοντέλου παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.3-1 και 4.3-2 και στο Σχήμα 

4.3-1. 
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Πίνακας 4.3-1. Σύνοψη ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια ζωής των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας (μελλοντική βάση) 

Παράμετρος Μονάδα Ολυμπιάδα Σκουριές Στρατώνι Σύνολο 

Ακαθάριστα έσοδα Εκ. δολ. 4,892,3 $ 7,845,3 $ 540,4 $ 13.278.0 $ 

Έξοδα μεταφοράς και κατεργασίας Εκ. δολ. 499,6 $ 407,2 $ 75,5 $ 982,3 $ 

Λειτουργικά έξοδα Εκ. δολ. 1.848,9 $ 3.340,2 $ 317,5 $ 5.506,6 $ 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες Εκ. δολ. 350,4 $ 1.400,9 $ 66,0 $ 1.817,3 $ 

Φόρος εισοδήματος Εκ. δολ. 395,4 $ 564,5 $ 21,8 $ 981,7 $ 

Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Εκ. δολ. 108,5 $ 110,0 $ 6,5 $ 225,1 $ 

Δαπάνες ΕΚΕ Εκ. δολ. - - - 80,0 $ 

Ταμειακές ροές μετά τους φόρους Εκ. δολ. 1.662,4 $ 1.970,9$ 53,1$ 3.606,4$ 

Πίνακας 4.3-2. Οικονομική σύνοψη Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Παράμετρος Μονάδα 
Μελλοντική 

βάση 

Ιστορική 

βάση * 

Καθαρή παρούσα αξία (0% προεξοφλητικό επιτόκιο) Εκ. δολ. 3.606,4 $ 2.430,9 $ 

Καθαρή παρούσα αξία (5% προεξοφλητικό επιτόκιο) Εκ. δολ. 1.809,1 $ 324,5 $ 

Καθαρή παρούσα αξία (10% προεξοφλητικό επιτόκιο) Εκ. δολ. 949,0 $ -311,1 $ 

Συντελεστής εσωτερικής απόδοσης IRR % 34,4% 6,8% 
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Σχήμα 4.3-1. Προφίλ αναμενόμενων ταμειακών ροών από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (μελλοντική βάση) 
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4.4. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

Εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης λειτουργούν ή προγραμματίζονται ορισμένα έργα, τα 

οποία έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο. Ειδικότερα τα έργα αυτά είναι τα 

εξής: 

 Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

οικισμών που βρίσκονται πλησίον των Υποέργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 Το υδρευτικό έργο Φράγμα Χαβρία και δίκτυα Φράγματος Χαβρία, της Π.Ε. Χαλκιδικής 

 

Αναφορικά με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

λειτουργούν οι ΕΕΛ Ολυμπιάδας, Στρατωνίου, Ιερισσού, Νέα Ρόδων, Ουρανούπολης, 

Γοματίου,  Πυργαδικίων και Αμμουλιανής.  

 

Με βάση το Εθνικό Υπηρεσιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Γ’ 

Προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μάρτιος 2019) υπό κατασκευή 

βρίσκονται οι ΕΕΛ Μεγάλης Παναγίας και Αρναίας – Παλαιοχωρίου (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

από το Υπ. Ανάπτυξης). Επίσης, ο Δήμος Αριστοτέλη προγραμματίζει την κατασκευή νέου 

δικτύου αποχέτευσης στα Στάγειρα και τη Στρατονίκη εντός του 2022 (Χρηματοδότηση 

πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) και επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην Ιερισσό. 

 

Όσον αφορά τη διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, ο Δήμος 

Αριστοτέλη δρομολογεί την υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως: 

 Κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού και νέας δεξαμενής στην ΤΚ Βαρβάρας. 

 Κατασκευή και αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων στη ΔΚ Ιερισσού. 

 Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης 

πόσιμου νερού, στην ΤΚ Νεοχωρίου. 

 Κατασκευή ενδιάμεσης υδατοδεξαμενής – εξωτερικού υδραγωγείου στη ΔΚ Μ. 

Παναγίας. 

 Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Αρναίας 

 Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Παλαιοχωρίου 

 Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Νεοχωρίου 

 Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Πυργαδικίων 

 Μονάδα κατεργασίας νερού στην Αρναία 

 Μονάδες φίλτρανσης νερού σε Παλαιοχώρι, Νεοχώρι και Πυργαδίκια 

 

Επιπλέον, επιδίωξη του Δήμου αποτελεί και η δημιουργία του μεγάλου έργου του φράγματος 

Πετρένια.1. 

 

Ακόμα, ο Δήμος Αριστοτέλη στοχεύει στην αναβάθμιση του δικτύου πόσιμου νερού στην 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου με την κατασκευή Μονάδας Φίλτρανσης Νερού. Επίσης, με 

βάση δελτίο τύπου του Δήμου Αριστοτέλη βρίσκεται υπό υλοποίηση έργο για την ενίσχυση 

της ύδρευσης της Αρναίας με την εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας επιβλαβών ουσιών 

σε τρεις γεωτρήσεις. 

 

Τέλος, όσον αφορά το υδρευτικό φράγμα του Χαβρία και του συναφούς δικτύου αφορά στην 

κατασκευή φράγματος επί του χειμάρρου Χαβρία στη Νότια Χαλκιδική περί τα 3 km ΒΑ του 

                                                 
1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αριστοτέλη 2012-2014, Νοέμβριος 2011 
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οικισμού Ορμύλιας καθώς και την κατασκευή υδραγωγείου, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξη 

του θα εκτείνεται σε μια περιοχή 14.000 km2 (274 km) και του βασικού δικτύου άρδευσης 

γεωργικής γης συνολικής έκτασης 24.000 στρεμμάτων. Η συμβατότητα της λειτουργίας του 

υδρευτικού φράγματος Χαβρία εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι η εγκατάσταση των 

Σκουριών είναι «υδραυλικά απομονωμένη» ακόμα και από την υδρολογική λεκάνη στην οποία 

εντάσσεται και δεν υπάρχουν εκροές από αυτή προς το επιφανειακό δίκτυο της περιοχής. Η 

διαχείριση των νερών της περιοχής ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου έχει σχεδιασθεί με 

γνώμονα την προστασία όχι μόνο των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των φυσικών υδάτων και δεν αναμένεται να διατεθούν κανενός είδους υγρά απόβλητα προς 

την υδρολογική λεκάνη του π. Χαβρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1. Θέση του έργου ως προς φυσικές εκτάσεις και ανθρωπογενές περιβάλλον 

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ισχύουν τα ακόλουθα εγκεκριμένα χωροταξικά και 
πολεοδομικά σχέδια: 
 
Θεσμοθετημένα όρια οικισμών: 

• Στρατονίκη–Στάγειρα: αρ. πρωτ. οικ 58629/30.7.1987 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 
(ΦΕΚ 810/Δ/26.8.1987) 

• Στρατώνι: αρ. πρωτ. ΕΠΑ 1520/93/26.1.1994 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 
121/Δ/11.2.1994) 

• Ολυμπιάδα: υπ’ αριθμ. 55254/22.1.1988 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 
128/Δ'/12.2.1988), υπ' αριθμ. 1083/29.5.1991 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 
383/Δ'/24.6.91) και υπ' αριθμ. ΕΠΑ/1301/23.7.1992 Απόφαση Ν Χαλκιδικής (ΦΕΚ 
890/Δ'/26.8.1992) 

• Καλύβια Βαρβάρας: υπ' αριθμ. οικ/55255/22.1.1988 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 
(ΦΕΚ 127/Δ'/12.2.1988). Τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 55146/20.1.1989 Απόφαση 
Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 32/Δ'/26.1.89) 

• Νεοχώρι: υπ' αριθμ. οικ/58629/30.7.1987 (ΦΕΚ 810/Δ'/26.8.1987) Απόφαση Νομάρχη 
Χαλκιδικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1191/5.7.1991 Απόφαση Νομάρχη 
Χαλκιδικής (ΦΕΚ 550/Δ'/7.8.91) 

• Στανός (ΦΕΚ 1199/Δ/1986) 
• Βαρβάρα (ΦΕΚ 492/Δ/1987) 
• Γομάτιον (ΦΕΚ 369/Δ/1989) 

 
Η άμεση περιοχή μελέτης του έργου βρίσκεται εντός των ορίων των οικισμών Στρατονίκη-
Στάγειρα, Ολυμπιάδα και Καλύβια Βαρβάρας, ενώ ο οικισμός Στρατωνίου χωροθετείται εντός 
των περιοχών επέμβασης. 
 
Γ.Π.Σ.: 

• Δημοτική Ενότητα Παναγίας: Υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για την 
Δημοτική Ενότητα Παναγίας που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεγάλης 
Παναγίας (οικισμός Μ. Παναγίας), Πυργαδικίων (οικισμοί Πυργαδίκια, Αγ. Ιωάννης 
Πρόδορομος και συνοικισμός Άσσα) και Γοματίου (οικισμός Γομάτι και συνοικισμοί 
Δεβελίκι και Πύργος), όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση 830/26-6-2007 [ΦΕΚ 
420/ΑΑΠ/13-9-2007] του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/5.9.2011, 95/ΑΑΠ/28.3.2012]. Tα όρια 
του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Παναγίας, όπως αυτά 
ορίζονται κατά τον Ν.2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΦΕΚ 244Α’). 

• Δημοτική Ενότητα Σταγείρων-Ακάνθου: Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της 
Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής [ΦΕΚ 332/ΑΑΠ/10-08-2010] 
περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιερισσού, Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, 
Ολυμπιάδας, Ουρανούπολης, Σταγείρων, Στρατονίκης, Στρατωνίου και τους οικισμούς: 
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Ιερισσού (έδρα του Δήμου), Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, Ολυμπιάδας, Ουρανούπολης, 
Σταγείρων, Στρατονίκης, Στρατωνίου. Tα όρια του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά 
όρια του πρώην Δήμου Σταγείρων − Ακάνθου, όπως αυτά ορίζονται κατά τον Ν. 
2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244Α΄).  

• Δημοτική Ενότητα Αρναίας: Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής 
Ενότητας Αρναίας (απόφαση Αρ. Πρωτ: 12217/12 -11- 2010 τη Γενικής Γραμματέας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 534/ΑΑΠ/14.12.2010), περιλαμβάνει τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Στανού και 
τους οικισμούς: Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Καλυβίων Βαρβάρας, 
Στανού. Tα όρια του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου 
Αρναίας, όπως αυτά ορίζονται κατά τον Ν.2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244Α’). 

 
Η άμεση περιοχή μελέτης του έργου βρίσκεται εντός του Γ.Π.Σ. Παναγιάς, του Γ.Π.Σ. 
Σταγείρων-Ακάνθου (σε ΠΕΠ Δάσους – Δασικών εκτάσεων) και του Γ.Π.Σ. Αρναίας (ΠΕΠ 
Δασικής Προστασίας).  
 
Τα ανωτέρω όρια των οικισμών και των Γ.Π.Σ. παρουσιάζονται στους Χάρτες 
Θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Χάρτες 9.1 και 9.2) 
της παρούσας μελέτης. 

5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 
3937/2011 (Α' 60), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4691/2020 - ΦΕΚ 108/Α/9-6-2020 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από πληθώρα βιοτόπων, οικολογικά ευαίσθητων 
και προστατευόμενων περιοχών, που διαθέτουν και συντηρούν ποικιλία ενδημικών φυτών και 
ζώων.  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος οι οποίες 
εμπίπτουν εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις τους από 
το υπό μελέτη έργο.  
 

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

12,2 km από το υποέργο Ολυμπιάδας. Σημειώνεται ότι η περιοχή αυτή εντάσσεται και 
στις περιοχές πΤΚΣ «προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας»  

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

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

 
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) 
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o Περιοχή ΖΕΠ «Όρος Χολομώντας» GR1270012: 0,6 km από την Κύρια Οδό 
Πρόσβασης Σκουριών 

o Περιοχή ΖΕΠ «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» 
GR1220009: 0,8km από τις ερευνητικές γεωτρήσεις 
 

• Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ (Ν. 3937/2011 – ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) 
o Περιοχή ΚΑΖ «Κρυονέρι – Καλογερικό» Κ115: εντός της περιοχής εμπίπτουν 

ερευνητικές γεωτρήσεις  
o Περιοχή ΚΑΖ «Μπροστόμνιτσα (Στρατονίκης)» Κ122: 0,05 km από το υποέργο 

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

Ιερισσού – Σταγείρων)» Κ129: εντός της περιοχής χωροθετείται το υποέργο Σκουριών 
και η Οδός Σκουριών - Στρατωνίου 

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

o Περιοχή ΚΑΖ «Χολομώντας Δήμου Αρναίας» Κ841: 6,7 km από το υποέργο 
Σκουριών (οδοποιία πρόσβασης σε πυλώνα ΓΜΜΥΤ) 
 

• Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 
o Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών 

Τεμπών: Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε με βάση την ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ 
248/Δ/05-03-2004), η οποία τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 39542/2008 (ΦΕΚ 
441/ΑΑΠ/09-10-2008).  

 
Σημειώνεται ότι 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).  

 
Οι ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές παρουσιάζονται στο Χάρτη Προστατευόμενων 
Περιοχών (Χάρτης 8) της παρούσας μελέτης. 

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις  

Η ευρύτερη και άμεση περιοχή μελέτης καλύπτονται από τις ακόλουθες κατηγορίες δασικών 
εκτάσεων, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες:  
 

ΔΔ: Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία / 
Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες 
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ΑΑ: Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης 
Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες 

ΑΔ: Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης 
Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες 

ΠΑ: Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – Μη δασικές 
ΔΑ: Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία 

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις αυτοψίες 
ΠΔ: Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού –Δασικές 

 
Σημειώνεται ότι οι πράξεις χαρακτηρισμού των εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ1. 
 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τους κυρωμένους δασικούς χάρτες που έχουν 
αναρτηθεί, στο Σχήμα 5.1.3-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές δασικού χαρακτήρα 
εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 
 

 
Σχήμα 5.1.3-1. Περιοχές Δασικού Χαρακτήρα βάσει των Κυρωμένων Δασικών χαρτών 

και άμεση περιοχή μελέτης 

                                                 
1http://dp.ypeka.gr/?filter_4=&filter_55=&filter_41=&filter_14=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%8
4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&page_id=21  

http://dp.ypeka.gr/?filter_4=&filter_55=&filter_41=&filter_14=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&page_id=21
http://dp.ypeka.gr/?filter_4=&filter_55=&filter_41=&filter_14=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&page_id=21
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5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 

Οι ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη, μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ένα μεγάλο 
βαθμό από τις υπάρχουσες κοινωνικές υποδομές. 2 

• 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.  

 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα Γ.Π.Σ. των Δημοτικών Ενοτήτων Αρναίας (απόφαση Αρ. Πρωτ: 
12217/12 -11- 2010), Παναγιάς (Απόφαση 830/26-6-2007 - ΦΕΚ 420/ΑΑΠ/13-9-2007 όπως 
τροποποιήθηκε) και Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής (ΦΕΚ ΑΑΠ 332/10-08-2010), οι 
προτεινόμενες κοινωνικές υποδομές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

                                                 
2 Διπλωματική Εργασία «Στρατηγικό σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Αριστοτέλη (προ Άθω περιοχή) του νομού 
Χαλκιδικής», Παρασκευάς Αντωνιάδης 
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Πίνακας 5.1.4-1. Υποδομές κοινής Ωφέλειας των Οικισμών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. 
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5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

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. 
 
Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι της ευρύτερης περιοχής αποτελούν:  

• Τα αρχαία Στάγειρα (αποικία της Άνδρου από τα μέσα περίπου του 7ου αιώνα π.Χ. και 
γενέτειρα του Αριστοτέλη), 

• Η αρχαία Στρατονίκη (οικισμός ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων στην περιοχή του 
σημερινού οικισμού Στρατωνίου), 

• Τα Σιδηροκαύσια (οικισμός βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου στον οικισμό 
Σταγείρων) 

• Το ερειπωμένο χωριό «Χωρούδα» (χωριό μεταλλωρύχων που καταστράφηκε από τους 
Οθωμανούς κατά τον 19ο αιώνα) 

• Η αρχαία Άκανθος (αποικία της Άνδρου του 7ου αιώνα π.Χ. στον σημερινό οικισμό 
Ιερισσού). 

 
Στην ευρύτερη περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει εντοπιστεί 
μεγάλος αριθμός θέσεων και μνημείων με ιστορική και αρχαιολογική σημασία οι οποίοι έχουν 
κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι και προστατευόμενα μνημεία αντίστοιχα με σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις και απαριθμούνται στη συνέχεια ανά γεωγραφική περιοχή.  
 

Πίνακας 5.1.5-2. Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι και μνημεία 
Περιοχή Ονομασία Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 

Περιοχή Δ.Δ. 
Ολυμπιάδας 

Αρχαία Στάγειρα 
ΦΕΚ 1194/Β/05.10.1973 και 
212/Β/23.3.1995, Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 
15, Α 

Νησίδα Κάπρος ή 
Καυκανάς 

ΦΕΚ 897/Β/05.11.1991,  Χάρτης 9.1, 
Κεφάλαιο 15, Β 

Θέση «Πετρόλακκος» 
ΦΕΚ1194/Β/05.10.1973 και 
ΦΕΚ505/ΤΑΑΠΘ/02.10. 2009,  Χάρτης 9.1, 
Κεφάλαιο 15, Γ 

Περιοχή 
ανάμεσα στο 

Δ.Δ. 
Ολυμπιάδας 
και στο Δ.Δ. 
Στρατωνίου 

Θέση «Ζέπκος» 
Στρατονίκης 

ΦΕΚ 51/Β/28.01.1981,  Χάρτης 9.1, 
Κεφάλαιο 15, Δ 

Νήσοι «Λευτερίδες» 

Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/17945/335/27−4−199
4 και ΦΕΚ373/Β/19.05.1994,  Χάρτης 9.1, 
Κεφάλαιο 15, Ε 

Περιοχή Δ.Δ. 
Βαρβάρας 

Θέση «Γιάζο-Τζώρτζη» ΦΕΚ 717/Β/27.11.1985 
Κτίριο του 19ου αιώνα 
ιδιοκτησίας Καλογριάς 

Απόστολου 
ΦΕΚ 494/Β/24.08.1983 
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Περιοχή Ονομασία Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 

Περιοχή Δ.Δ. 
Σταγείρων και 
Στρατονίκης 

Σιδηροκαύσια 
ΦΕΚ 666/Β/23.09.1970 και ΦΕΚ 
311/ΤΑΑΠΘ/02.07.2009,  Χάρτης 9.1, 
Κεφάλαιο 15, ΣΤ 

Ενοριακός ναός Γέννησης 
της Θεοτόκου και οι δυο 

κοιμητηριακοί ναοί 
ΦΕΚ 825/Β/ 26.10.1989 

«Χωρούδα» ΦΕΚ 665/Β/09.09.1988,  Χάρτης 9.1, 
Κεφάλαιο 15, Ζ 

Δ.Δ. 
Στρατωνίου Στρατώνι ΦΕΚ 352/Β/16.05.1996,  Χάρτης 9.1, 

Κεφάλαιο 15, Η 

Περιοχή Δ.Δ. 
Αρναίας 

Σχολείο ΦΕΚ 905/Β/12.09.1980 
Αρχοντικό Κατσάγγελου ΦΕΚ866/Β/02.11.1982 

Οικισμός Αρναίας ΦΕΚ759/Β/31-10-1986 
Χοροστάσι ΦΕΚ419/Δ/19.06.1995 

Αρχοντικό Μαντζάνου ΦΕΚ428/Β/13.08.1987 
Ναός Αγίων Αναργύρων ΦΕΚ 587/Β/24.08.1988 

Αρχοντικό Μήτσου ΦΕΚ619/Β/25.08.1989 
Αρχοντικό Σαραφιανού ΦΕΚ661/Β/09.09.1988 

Θέση «Προφήτης Ηλίας» ΦΕΚ 118/Β/26.10.1986 και  ΦΕΚ 561/Β/27-
8-86 

Δ.Δ. Μεγάλης 
Παναγίας Μεγάλη Παναγία ΦΕΚ 127/Β/21.02.1989) 

Περιοχή Δ.Δ. 
Ιερισσού 

Ιερισσός, Αρχαία Άκανθος. ΦΕΚ 1194/Β/05.10.1973, 
ΦΕΚ258/Β/14.04.1992) 

Ιερισσός ΦΕΚ 182/Β/31.01.1981 
Ιερισσός ΦΕΚ 889/Β/30.10.1991 
Ιερισσός ΦΕΚ 85/Β/15.02.1985 
Ιερισσός ΦΕΚ 534/Β/ 21.08.1992 
Ιερισσός ΦΕΚ 591/Β/30.09.1992 
Ιερισσός ΦΕΚ 529/Β/17.08.1992 

Ιερισσός 
Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2059/34502/15.07.1992 
και ΦΕΚ 486/Β/28.07.1992 

Περιοχή Δ.Δ. 
Νέων Ρόδων 

Χερσόνησος του Άθω ΦΕΚ714/Β/24.10.1965 
Νέα Ρόδα: Διώρυγα του 

Άθω ΦΕΚ 1194/Β/05.10.1973) 

Διώρυγα του Ξέρξη, 
αρχαία Σάνη και αρχαία 

Ουρανούπολη 

Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/61729/3518/21.12.19
98 ΦΕΚ 1311/Β/31.12.1998 

Δ.Δ. 
Πυργαδικίων 

Πυργαδίκια ΦΕΚ 1194/Β/05.10.1973 
Πυργαδίκια ΦΕΚ 407/Β/26.06.1992 

Δ.Δ. Στανού Στανός ΦΕΚ 663/Β/1-11-1985 

Δ.Δ. 
Ουρανούπολη

ς 
Πύργος και προσκτίσματα 

Υ.Α.ΥΠΠΕ/140670/6146/07.12.1956 ΦΕΚ 
281/Β/09.12.1956 και Υ.Α. 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/33442/831/23.06.1981 
ΦΕΚ 406/Β/09.07.1981 
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Περιοχή Ονομασία Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 

«Κολληγάδικο−Σιδεράδικο
» 

Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1447/27871/09.06.1982 
ΦΕΚ 427/Β/25.07.1983 

 
Εκτός από τους κηρυγμένους χώρους και μνημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ευρύτερη 
περιοχή έχουν εντοπιστεί μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία και θέσεις, τα οποία είτε 
αναφέρονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – 
Ακάνθου (τμήμα του νυν Δήμου Αριστοτέλη – ΦΕΚ 332/ΤΑΑ/10.08.2010), είτε εντοπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών που αποτέλεσαν μέρος της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Έργου (οι σημαντικότερες από τις θέσεις αυτές 
απεικονίζονται στο Χάρτη Θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης (Χάρτης 9.1) της παρούσας 
μελέτης). Οι θέσεις και τα μνημεία αυτά δεν είναι κηρυγμένα, ωστόσο προστατεύονται από τις 
διατάξεις του Ν.3028/2002 «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».  

5.2. Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του 
έργου 

5.2.1. Προβλέψεις και κατευθύνσεις των ΓΠΧΣΑΑ, ΕΠΧΣΑΑ και ΠΠΧΣΑΑ 

 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α΄ 
2008) 

Σύμφωνα με το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
128 Α΄ 2008) και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενότητα «Β. Βιομηχανία (εξόρυξη - 
μεταποίηση) Βασικοί στόχοι - επιδιώξεις» προβλέπεται: 
«... 
Διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και 
διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα 
ορυκτά, με τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων λειτουργίας 
των γειτονικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται, κυρίως, για ορυκτούς πόρους που καλύπτουν 
εγχώριες ανάγκες ή απευθύνονται σε διεθνείς αγορές, όπως: ο λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία 
και την Πελοπόννησο, ο βωξίτης στη Φωκίδα, Βοιωτία και Φθιώτιδα, τα σιδηρονικελιούχα 
μεταλλεύματα στη Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, το αργό 
πετρέλαιο στο νομό Καβάλας, τα βιομηχανικά ορυκτά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τα 
μεικτά θειούχα και ο λευκόλιθος στη Χαλκιδική, οι άστριοι και στη κεντρική Μακεδονία, ο χρυσός 
στην Κεντρική Μακεδονία, η ποζολάνη, ο περλίτης, ο μπεντονίτης και γενικά τα βιομηχανικά 
ορυκτά στις Κυκλάδες και το νότιο Αιγαίο και ιδίως στη Μήλο, τη Νίσυρο και το Γυαλί, ο γύψος 
στην Κρήτη και τα μάρμαρα σε διάφορες θέσεις στον Ελλαδικό χώρο. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα μάρμαρα αποτελούν μία σημαντική κατηγορία ορυκτών πόρων με πολιτισμική και εμπορική 
σημασία που απαντώνται σε διάφορες θέσεις με ποικιλία μορφών και ιδιοτήτων. Οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις εντοπίζονται στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Αττικής, 
Κοζάνης, Βοιωτίας, Αργολίδος, Αρκαδίας και νήσων όπως η Χίος και η Νάξος. 
...». 
 
Συνεπώς η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή είναι συμβατή με τις καθορισμένες 
χωροταξικές ρυθμίσεις και προτείνεται ως χωροταξική κατεύθυνση.  
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Επιπροσθέτως, ως προς τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των 
παραγωγικών τομέων και τη σχέση τους με το περιβάλλον (Ε.6,7 - σελ.2258) αναφέρεται ότι: 

• «Η χώρα είναι πλούσια σε μεταλλεύματα και ορυκτά. Οι σχετικές δραστηριότητες 
συναντώνται σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας, ακόμη και στις νησιωτικές περιοχές, 
όπου απαντώνται διάφορα κοιτάσματα και ορυκτά και τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της συμβολής τους στην παραγωγική διαδικασία. Η 
χωρική διάσταση της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας συνδέεται με την 
ανάγκη αναγνώρισης των ορυκτών πόρων ως ισότιμων προς τους λοιπούς φυσικούς 
πόρους και με την εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησής τους, κατά τρόπο συμβατό με 
την προστασία του περιβάλλοντος και την άσκηση τουριστικών ή άλλων δραστηριοτήτων». 

• «Εκτιμάται ότι, με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων και 
μέτρων, η άσκηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλλει στην τοπική 
ανάπτυξη περιοχών με περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες και στη συγκράτηση του 
πληθυσμού στην ύπαιθρο χώρα». 

 Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr/?tabid=513), τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης αποτελούν σύνολα κειμένων ή και διαγραμμάτων με τα οποία εξειδικεύονται ή και 
συμπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου και ιδίως: 

• Τη χωρική διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 
εθνικής σημασίας. 

• Τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής 
υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τα δίκτυα και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και 
καινοτομίας. 

• Ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές, τις ορεινές και προβληματικές ζώνες, τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή 
ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες 
του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και 
κοινωνικά προβλήματα. 

Τα Ειδικά Πλαίσια είναι τα εξής: 
• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία 

και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ 2009) 
• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138 Β’ 2009) 
• Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 
3155 Β’ 2013)  

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505 Β’ 2011) 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού (ΦΕΚ 2464 Β’ 2008) 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Καταστημάτων 
Κράτησης (ΦΕΚ 1575 Β’ 2001). 

http://www.ypeka.gr/?tabid=513
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Από τα ανωτέρω Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού αυτά που σχετίζεται με την 
εξεταζόμενη δραστηριότητα είναι τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες, τα οποία αναλύονται 
στη συνέχεια.  
 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 
(ΦΕΚ 151 ΑΑΠ΄ 2009) 
 
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ΄ 2009) και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενότητα «3.2 
Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», επισημαίνονται τα εξής:  
Τονίζονται τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και οι εθνικοί στόχοι (Παράρτημα Ι παρ. 
3.2): 

• «Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση των Α.Π.Ε., στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων και 
στην προστασία του περιβάλλοντος». 

• «Όσον αφορά ειδικότερα τη βιομηχανία, υπάρχουν θετικές προοπτικές, περαιτέρω 
ανάπτυξης της (οικονομίες συγκέντρωσης, ορυκτοί πόροι, εγγύτητα με την Αθήνα)».  

... 
 
Νομός Χαλκιδικής 
 
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση. Χαμηλή + (0,5). 
 
Κλαδικές προτεραιότητες: Δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα στη μεταποίηση, πλην των ορυκτών πρώτων υλών (με το Νομό να ειδικεύεται σε 
πολύ υψηλά επίπεδα στον κλάδο 13−μεταλλούχα μεταλλεύματα, και σε χαμηλότερα στον κλάδο 
14 (λοιπές εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες). Μια προσπάθεια να υπάρξει 
καθετοποίηση εξόρυξης−μεταποίησης θα ήταν κατ’ αρχήν εύλογη, αλλά πρέπει να συνεκτιμηθούν 
οι πιθανές επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση (η εξόρυξη καταλαμβάνει ούτως ή άλλως 
σημαντικές εκτάσεις) και στον τουρισμό. Είναι αναγκαίος ο λεπτομερής σχεδιασμός στο Νομό 
για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών αυτών και μη εύκολα συμβατών 
δραστηριοτήτων. 
 
Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Εστίες της μεταποίησης θα είναι ο Πολύγυρος, τα 
Μουδανιά και ο Άγιος Παύλος που θα μπορούσε να συμβάλλει στην εκτόνωση του Π.Σ.Θ. 
 
Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Η Χαλκιδική αποτελεί δυναμική τουριστική 
ενότητα με ιδιαίτερα εκτεταμένες παράκτιες ζώνες αλλά και με εσωτερικές περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος, γεγονός που επιβάλλει προστασία των φυσικών της πόρων. 
 
Συγχρόνως όμως θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι όροι για την ομαλή λειτουργία της 
εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων (της επέκτασης των απαραίτητων χώρων εξόρυξης 
συμπεριλαμβανομένης) και της συνδεδεμένης με αυτήν βιομηχανικής δραστηριότητας, μεταξύ 
των οποίων και διέξοδοι στο βασικό οδικό δίκτυο και στο θαλάσσιο μέτωπο. 
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις από τη 
μεταποίηση. Σημειώνονται, ωστόσο, οι επιπτώσεις από την εξόρυξη. 
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Πολιτική για τις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλή παρουσία βιομηχανίας (ενδονομαρχιακές 
ανισότητες): Πολιτική τύπου 6, με εξαίρεση τις περιοχές δυνητικής καθετοποίησης με την 
εξόρυξη, που πρέπει να στηριχθούν ισχυρότερα. 
 
Βιομηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτική τύπου 3. 
…» 
 
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις 
που ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
την Βιομηχανία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές 
επιπτώσεις στην περιοχή. 
 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
(ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) 
 
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
(ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) στοχεύει, μεταξύ άλλων «στη διαμόρφωση συνθηκών για την 
προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας, σύμφωνα με τις 
φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του τοπίου και ειδικότερα στην προστασία των υδατικών πόρων και του 
εδάφους και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.». 
 
Σύμφωνα με το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τον Τουρισμό, η περιοχή μελέτης του έργου χωροθετείται 
εντός αναπτυσσόμενων τουριστικά περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (Β2). 
 
Οι αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές (Β1 και Β2) σύμφωνα με το άρθρο 4 χαρακτηρίζονται 
από τα εξής στοιχεία: 

• Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 
• Αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 
• Περιορισμένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό. 
• Δυνατότητα μεγαλύτερης διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος 

σε σύγκριση με τις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. 
• Ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών. 

 
Οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του τουρισμού που δίνονται για τις Β1 και 
Β2 περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι μεταξύ άλλων οι εξής:  

• Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους. 

• Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία 
κ.λπ.). 
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Σχήμα 5.2.1.2-1. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

Περιοχή μελέτης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 5   5-17 
ENVECO A.E. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο συνάδει με τους στόχους και τις κατευθύνσεις 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην 
περιοχή. 
 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505 Β’ 2011) 
 
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505 Β’ 2011) και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 7 
«Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης μονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας», 
επισημαίνονται τα εξής:  
 
«… 
Σε περίπτωση χωροθέτησης μονάδων ή ζωνών υδατοκαλλιεργειών σε κλειστούς κόλπους ή 
στενούς θαλάσσιους δίαυλους, οι εγκαταστάσεις των μονάδων θα πρέπει να απέχουν 1.500 μ. 
από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα 
Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ. 
 
Χίλια (1.000) μέτρα τουλάχιστον από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). 
…» 
 
Επιπλέον βάσει του επισυναπτόμενου στο ΦΕΚ Χάρτη στην θαλάσσια περιοχή της 
Ολυμπιάδας οριοθετούνται περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιέργειας – 
Οστρακοκαλλιέργειας.  
 
Το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή. 

 Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

Πρόσφατα, εγκρίθηκε η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 485/Δ/20-8-2020).  
 
Όσον αφορά το αναπτυξιακό πρότυπο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο άρθρο 
3, στις προοπτικές και στόχους για το χωρικό αναπτυξιακό πρότυπο περιλαμβάνεται η 
Περαιτέρω αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πόρων, ιδίως για ορυκτούς πόρους εθνικής 
σημασίας. 
 
Στις δυνατότητες για παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και 
για μεγάλες επενδύσεις στην Περιφέρεια γίνεται αναφορά στις εξορυκτικές δραστηριότητες. 
 
Στο σχέδιο γίνεται η αναφορά ότι προσδιορίζονται, με βάση τους υπάρχοντες ορυκτούς πόρους, 
επτά ζώνες εστίασης της μεταλλευτικής εξόρυξης, υφιστάμενες ή περιοχές διερεύνησης, που 
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συναποτελούν την αντίστοιχη ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη: μία στη Χαλκιδική (χρυσός, 
εκτεταμένη ζώνη περί την περιοχή Ολυμπιάδας). 
 
Στο Άρθρο 17 - Καθορισμός περιοχών για την εφαρμογή ΠΕΧΠ και ΣΟΟΑΠ, στις Περιοχές 
Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), προτείνεται η ευρύτερη περιοχή της 
βορειοανατολικής Χαλκιδικής όπου και η μεταλλευτική περιοχή και η επένδυση της 
«Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.». 
 
Οι περιοχές επέμβασης του υπό μελέτη έργου χωροθετούνται εξολοκλήρου εντός της περιοχής 
παραχωρήσεων-μισθώσεων μεταλλευτικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζονται από την 
Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις 
που ορίζονται στην Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09-
08-2016), την Υ.Α. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017) και τις κατευθύνσεις της Εθνικής 
Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016), είναι ο 
προσδιορισμός και η ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. 
 
Οι βασικοί πυλώνες του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ θα είναι: 

• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς και περιοχές 
προτεραιότητας, με δράσεις προσαρμογής που συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης 
ανάπτυξης – Παρακολούθηση υλοποίησης και αποτελεσματικότητας δράσεων. 

• Ενδυνάμωση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή δημιουργία νέων δομών.  

• Επικοινωνία και διάχυση πληροφορίας. 
 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ: 

1. Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών στις 
δράσεις των φορέων της Περιφέρειας. 

2. Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. 
3. Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας 

με έμφαση στους πλέον ευάλωτους. 
4. Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των 

δράσεων και πολιτικών προσαρμογής. 
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 

 
Με βάση την εκτίμηση των αναμενόμενων κλιματικών μεταβολών στην ΠΚΜ προκύπτει ότι 
το κλίμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι τις επόμενες δεκαετίες πιο θερμό 
και πιο ξηρό, με σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων και με αύξηση της 
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συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων (κυρίως ξηρασία, πλημμύρες και κύματα 
καύσωνα). Στις κλιματικές μεταβολές που αναμένεται να επηρεάσουν την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας συγκαταλέγεται και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.  
 
Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης κλιματικής τρωτότητας τομέων και 
γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αναγνωρίστηκαν, 
εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στους διαφορετικούς τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομικής και της κοινωνικής 
δραστηριότητας στην ΠΚΜ. Παράλληλα έγινε καθορισμός των τομεακών και των χωρικών 
προτεραιοτήτων με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης γεωγραφικής και τομεακής 
τρωτότητας σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων. 
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον εξορυκτικό τομέα οι αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρονται 
στη ΣΜΠΕ είναι οι εξής: 

• Καταστροφές υποδομών (π.χ. διάβρωση οδικού δικτύου, κατολισθήσεις πρανών 
εκμετάλλευσης και αποθέσεων κλπ.) 

• Μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων  
• Αύξηση εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 
• Απώλεια ημερών εργασίας 
• Ανάγκη για αύξηση και ενίσχυση μέτρων και δράσεων προστασίας και αποκατάστασης 

περιβάλλοντος (π.χ. συντήρηση έργων αποκατάστασης λόγω διάβρωσης εδαφικού 
καλύμματος και αυξημένων αναγκών άρδευσης, αποφυγή υποβάθμισης υδατικών πόρων 
λόγω μειωμένης παροχής των υδατικών συστημάτων, περαιτέρω αύξηση των 
συντελεστών ασφαλείας κατά το σχεδιασμό φραγμάτων τελμάτων κλπ.) 

 
Με βάση την εκτίμηση των αναμενόμενων μεταβολών των κλιματικών δεικτών, την ανάλυση 
τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή διαφορετικών τομέων της οικονομίας και γεωγραφικών 
περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την εκτίμηση των άμεσων και 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον καθορισμό χωρικών και 
τομεακών προτεραιοτήτων, παρουσιάστηκαν, αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν δράσεις και 
μέτρα για την προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή. 
Οι προτεινόμενες δράσεις και τα αντίστοιχα μέτρα, που περιλαμβάνουν, στοχεύουν κατά 
προτεραιότητα: 

• στην αποφυγή των επιπτώσεων, 
• στη μείωση της έντασης και έκτασης των επιπτώσεων και 
• στην αποκατάσταση αυτών. 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα ακολουθούν αναλυτικά οι δράσεις και τα αντίστοιχα μέτρα που 
προτείνονται στη ΣΜΠΕ του ΠεΣΚΠΑ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 

• Δράση 15.1. Ενίσχυση της πληροφόρησης του κλάδου για την κλιματική αλλαγή. 
o Μέτρο 15.1.1. Εκπόνηση μελέτης «υποβάθρου» για την εκτίμηση των επιπτώσεων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας (π.χ. εκτίμηση επιπτώσεων σε υδατικούς πόρους, αύξηση 
εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, αύξηση δείκτη επικινδυνότητας δασικών 
πυρκαγιών, κ.λπ.). 

o Μέτρο 15.1.2. Εκτίμηση των φυσικών και οικονομικών επιπτώσεων για την 
εξορυκτική δραστηριότητα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο βάσει των 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 5   5-20 
ENVECO A.E. 

αποτελεσμάτων τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή και σε σχέση με κλιματικές 
συνιστώσες όπως (ενδεικτικά), η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, η 
διαθεσιμότητα υδατικών και άλλων πόρων και η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

• Δράση 15.2. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση 
και στη λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 
o Μέτρο 15.2.1. Καθορισμός μέτρων προσαρμογής και ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο στρατηγικό και λειτουργικό 
προγραμματισμό των επιχειρήσεων, όπως εθελοντικές δεσμεύσεις για λήψη μέτρων 
προσαρμογής, προετοιμασία σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής σε κρίσιμες εισροές (π.χ. εξασφάλιση επαρκούς τροφοδοσίας 
υδατικών πόρων με πολιτικές ορθής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης, κλπ.), 
προετοιμασία αναλύσεων εκτίμησης κινδύνου και σχεδίων έκτακτης ανάγκης από 
επιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, διαφοροποίηση των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. δημιουργία ενός διευρυμένου portfolio Ορυκτών 
Πρώτων Υλών για αντιμετώπιση της πτώσης ζήτησης) κ.ά. 

o Μέτρο 15.2.2. Ενίσχυση των υποδομών και των έργων κατά τη διάρκεια της 
εκμετάλλευσης και μετά το πέρας αυτής (π.χ. υιοθετώντας κατάλληλους συντελεστές 
ασφάλειας, αυξάνοντας το χρονικό εύρος της ανάλυσης κατά τη φάση του 
σχεδιασμού, κλπ.) ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μέτρα προσαρμογής για 
αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων. 

o Μέτρο 15.2.3. Επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη λύσεων που σχετίζονται με 
ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με σχέδια διαχείρισης από κοινού με 
την τοπική κοινωνία κρίσιμων πόρων της περιοχής (π.χ. υδατικών αποθεμάτων), κλπ. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον εξορυκτικό τομέα 
συγκαταλέγονται η καταστροφή υποδομών, η μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων, η αύξηση 
αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα κ.ά. Οι παραπάνω επιπτώσεις μετριάζονται με την 
λήψη των αναφερόμενων ανωτέρω μέτρων για την ενίσχυση των υποδομών και των έργων 
κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης, τη διαχείριση των τοπικών κρίσιμων πόρων (π.χ. 
υδατικών αποθεμάτων) και γενικότερα με τον καθορισμό μέτρων προσαρμογής και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
 
Συνοψίζοντας, το υπό μελέτη έργο συνάδει με τις προβλέψεις του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι 
πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή. 

5.2.2. Θεσμικό καθεστώς εγκεκριμένων σχεδίων 

Τα θεσμοθετημένα όρια των οικισμών και τα εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια 
που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στην Παράγραφο 5.1.1 
ανωτέρω. 
 
Πρόσθετα των ήδη αναφερόμενων και σύμφωνα με το Π.Δ. 04-04-2002 (ΦΕΚ 326/Δ/26-04-
2002) «Καθορισμός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου κατάτμησης και 
λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 
προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Σταγείρων – Ακάνθου (Ν. Χαλκιδικής)» έχει 
θεσμοθετηθεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν 
στη δόμηση και έχουν ως στόχο την προστασία της περιοχής του καποδιστριακού Δήμου 
Σταγείρων-Ακάνθου (πλέον Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου). 
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5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων κλπ.) 

 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

Πρόσφατα, με την υπ’ αριθμ. 39/31-8-2020 ΠΥΣ (ΦΕΚ 185/Α/29-9-2020) εγκρίθηκε το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).  
 
Ο νέος εθνικός σχεδιασμός, στο πλαίσιο της φιλόδοξης περιβαλλοντικής πολιτικής που 
ακολουθεί η χώρα, θέτει εμπροσθοβαρή στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων, που είναι η κατώτερη βαθμίδα διαχείρισης στην πυραμίδα ιεράρχησης 
των αποβλήτων, σε ποσοστό μικρότερο του 10% το έτος 2030, φέρνοντας τον συγκεκριμένο 
στόχο πέντε χρόνια νωρίτερα από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, οι οποίες προβλέπουν μέγιστο 
ποσοστό ταφής 10% το έτος 2035.  
 
Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πραγματοποιηθεί με σειρά μέτρων πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, την εισαγωγή νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων διακριτών ρευμάτων 
αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, την ενίσχυση των ποσοστών 
ανακύκλωσης, την προώθηση της αγοράς δευτερογενών υλικών, την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη γρήγορη ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 
και βιοαποβλήτων (ΜΕΑ και ΜΕΒΑ), τη σοβαρή αναβάθμιση των ΚΔΑΥ και αύξηση του 
αριθμού τους και την ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών 
(δευτερογενών/απορριμματογενών) καυσίμων και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας. 
  
Το νέο ΕΣΔΑ δίνει μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Ειδικότερα 
προβλέπει την καθολική ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για το σύνολο της χώρας στο τέλος 
του 2022, ένα χρόνο νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Παράλληλα προβλέπει ένταση των 
προσπαθειών για ξεχωριστή συλλογή 4 ρευμάτων στην ανακύκλωση, καθώς και 
προτεραιότητα στη δημιουργία δικτύου ενίσχυσης της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.  
 
Το νέο ΕΣΔΑ θέτει στόχους ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τη νομοθεσία της ΕΕ και ειδικότερα από τις Οδηγίες περί αποβλήτων 2018/851 και 2018/852 
(L 150), καθώς και την Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης 2019/904 (ΕΕ,L 155). Οι στόχοι 
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση για τα αστικά απόβλητα της οδηγίας 
2018/851 είναι πολύ φιλόδοξοι για τη χώρα, αφού απέχουν σημαντικά από τα ποσοστά που 
ισχύουν σήμερα, όμως η υιοθέτησή τους από το παρόν ΕΣΔΑ, εκτός της υποχρέωσης, αποτελεί 
και σημαντικό κίνητρο προκειμένου να δρομολογηθούν δράσεις και επιμέρους ενέργειες προς 
τη συγκεκριμένη στόχευση, ώστε να καλυφθεί το «χάσμα» που χωρίζει τη χώρα μας από τα 
λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.  
 
Ο εθνικός σχεδιασμός στοχεύει στη μέγιστη αύξηση της ανάκτησης και αξιοποίησης των 
Βιομηχανικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΒΜΕΑ) από τις μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων. Προκρίνει την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της 
βιομηχανικής συμβίωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών ως δευτερογενών πρώτων 
υλών ή και εναλλακτικών καυσίμων.  
 
Προτείνει δράσεις για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων της χώρας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία των αποβλήτων (περίπου 
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40%) και που η διαχείρισή τους έως σήμερα, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, γίνεται με 
αδόκιμο τρόπο, όπως με καύση στον τόπο εφαρμογής, κατά την οποία εκπέμπονται σημαντικές 
ποσότητες αέριων ρύπων.  
 
Περιλαμβάνει σχεδιασμό για τη συλλογή και ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης και την αξιοποίηση τους στην παραγωγή δευτερογενών 
προϊόντων (όπως λίπασμα) ή/και εναλλακτικών καυσίμων. 
  
Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη των ευθυνών που αναλογεί στους παραγωγούς στο 
πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Έτσι προβλέπει ρητά την ανάληψη, μεταξύ 
άλλων, των ευθυνών συλλογής των αποβλήτων από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
που λειτουργούν σήμερα και τη δημιουργία νέων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού για απόβλητα όπως έπιπλα, στρώματα, απόβλητα θερμοκηπίων, 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, απόβλητα συσκευασιών φυτοφαρμάκων γεωργίας κ.λπ.  
 
Επιπλέον ο νέος εθνικός σχεδιασμός:  

• Δίνει τη δυνατότητα και προτρέπει όλους τους δημόσιους φορείς της διαχείρισης 
αποβλήτων, για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτό αφορά όλα τα 
επίπεδα διαχείρισης των αποβλήτων (όπως συλλογή, διαλογή, επεξεργασία), εφόσον η 
συνεργασία αυτή επιτυγχάνει ικανοποιητικό λόγο ποιότητας-κόστους παροχής 
υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στα έργα που θα 
υλοποιηθούν εφεξής με ΣΔΙΤ, εφόσον επιλεγεί να τεθούν ελάχιστες εγγυημένες 
ποσότητες, αυτές θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους του ΕΣΔΑ και της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας για την κυκλική οικονομία.  

• Περιλαμβάνει αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών για το σύνολο 
της χώρας, ήτοι τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και τις Μονάδες Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων. 

• Προβλέπει συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη νέων, και την ενίσχυση υφιστάμενων 
δικτύων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων.  

• Ακολουθεί τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, για 
την αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, 
συμβάλλοντας στη μείωση της ταφής των αποβλήτων.  

• Λαμβάνει υπόψη τον τουρισμό και ειδικότερα την ένταση που αυτός επιφέρει στην 
παραγωγή αποβλήτων και την επαγόμενη διαχείρισή τους. Υπολογίζεται ότι περίπου το 
3,3% των παραγόμενων ΑΣΑ (έτος αναφοράς 2018) είναι αποτέλεσμα των εξωτερικών 
τουριστικών ροών στη χώρα, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει τα έτη 2025 και 2030, 
το 5,4% και το 7,5% του συνόλου των ΑΣΑ αντίστοιχα. Η χωρική και χρονική 
συγκέντρωση των αποβλήτων αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υπεύθυνη 
διαχείρισή τους αποτελεί στοιχείο που μπορεί να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της 
χώρας, είναι ο λόγος της ιδιαίτερης αναφοράς στη διαχείρισή τους, στο πλαίσιο του νέου 
ΕΣΔΑ. 

 
Σημειώνεται ότι το υπό μελέτη έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ΕΣΔΑ. 
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 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 58971/5144/6-12-2016 ΚΥΑ εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
4010/Β/14-12-2016). Το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές 
κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας 
Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: 
α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, 
όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας. 
 
Το υπό μελέτη έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
Σημειώνεται ότι τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) καταρτίζονται σε 
κάθε Περιφέρεια και εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων 
που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις 
του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Το ισχύον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας αφορά τον παλαιότερο σχεδιασμό του ΕΣΔΑ. Στο προσεχές μέλλον θα 
αναθεωρηθεί βάσει του νέου ΕΣΔΑ. 

 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) (ΦΕΚ 4675Β/29-12-2017), το υπό 
μελέτη έργο βρίσκεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και πιο 
συγκεκριμένα στη Λεκάνη Απορροής Ποταμών Χαλκιδικής (EL1005). 
 
Στο άρθρο 4 της Οδηγίας κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και όπως αυτό προσαρμόζεται στο 
Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους, ορίζονται τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Στους παρακάτω πίνακες 
παρουσιάζονται τα Υδατικά Σώματα (ΥΣ) της περιοχής του έργου, η αξιολόγησή τους 
σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κεντρικής 
Μακεδονίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων καθώς και οι περιβαλλοντικοί στόχοι που 
πρέπει να επιτευχθούν για κάθε σώμα.  
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Πίνακας 5.2.3.3-3. Επιφανειακά ΥΣ και οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί στόχοι 
Κωδικός ΥΣ Όνομα ΥΣ ΛΑΠ Οικολογική 

Κατάσταση 
Χημική 

Κατάσταση Περιβαλλοντικός Στόχος Παρατηρήσεις 

EL1005R000100021N ΜΑΥΡΟΣ ΛΑΚΚΟΣ EL1039 Καλή Άγνωστη 

Μη υποβάθμιση καλής και ανώτερης 
οικολογικής κατάστασης / δυναμικού 

Καθορισμός οικολογικής 
κατάστασης / δυναμικού 

Υπαγωγή στο 
Άρθρο 4.4 για 

Χημική 
κατάσταση 

EL1005R000300022N ΜΠΑΣΔΕΚΗ EL1036 Μέτρια Άγνωστη 

Επίτευξη καλής οικολογικής 
κατάστασης / Δυναμικού 
Καθορισμός οικολογικής 
κατάστασης / δυναμικού 

Υπαγωγή στο 
Άρθρο 4.4 για 

Χημική 
κατάσταση 

EL1005R000500023N ΑΣΠΡΟΛΑΚΚΑΣ EL1029 Καλή Άγνωστη 
Μη υποβάθμιση καλής και ανώτερης 
οικολογικής κατάστασης / δυναμικού 

Καθορισμός 

Υπαγωγή στο 
Άρθρο 4.4 για 

Χημική 
κατάσταση 

 
Πίνακας 5.2.3.3-2. Παράκτια ΥΣ και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί στόχοι 

Κωδικός ΥΣ Όνομα ΥΣ ΛΑΠ Οικολογική 
Κατάσταση 

Χημική 
Κατάσταση Περιβαλλοντικός Στόχος Παρατηρήσεις 

EL1043C0002N Κόλπος Ιερισσού 
(Χαλκιδική) EL1043 Μέτρια Καλή 

Βελτίωση οικολογικής κατάστασης / 
δυναμικού, Μη υποβάθμιση καλής 

χημικής κατάστασης, Επίτευξη στόχων 
το 2021 

Υπαγωγή στο 
Άρθρο 4.4 

EL1005C0004N Σιγγιτικός κόλπος 
(Χαλκιδική) EL1005 Υψηλή Καλή 

Μη υποβάθμιση καλής και ανώτερης 
οικολογικής κατάστασης / δυναμικού, 

Μη υποβάθμιση καλής χημικής 
κατάστασης 

 

 
Πίνακας 5.2.3.3-3. Υπόγεια ΥΣ και αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί στόχοι 

Κωδικός ΥΣ Όνομα ΥΣ Ποσοτική 
Κατάσταση Χημική Κατάσταση Περιβαλλοντικός Στόχος 

EL1000131 Υποσύστημα Ασπρόλακκα Καλή Καλή Μη υποβάθμιση 
EL1000132 Υποσύστημα Κοκκινόλακκα Καλή Καλή Μη υποβάθμιση 
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Κωδικός ΥΣ Όνομα ΥΣ Ποσοτική 
Κατάσταση Χημική Κατάσταση Περιβαλλοντικός Στόχος 

EL1000140 ΥΥΣ Ολυμπιάδας Καλή Καλή Μη υποβάθμιση 

EL1000191 Υποσύστημα Σκουριών Καλή Κακή Μη υποβάθμιση ποσοτικής Υπαγωγή 
στο 4.4 για χημική 

EL1000192 Υποσύστημα Ολυμπιάδας Καλή Κακή Μη υποβάθμιση 
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Το κατά πόσο επιτυγχάνονται οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί στόχοι σχετικά με τα ΥΣ της 
περιοχής του έργου καθορίζει και τη συνολική συμβατότητα του έργου με το Σχέδιο 
Διαχείρισης Υδάτων.  
 
Κατ’ αρχάς υπάρχει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου, το οποίο διασφαλίζει την διαρκή παρατήρηση και αξιολόγηση των υδατικών σωμάτων. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν 33 θέσεις παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων, 80 γεωτρήσεις 
ελέγχου των υπόγειων υδάτων, 46 γεωτρήσεις / πηγές ελέγχου του πόσιμου νερού και 8 θέσεις 
παρατήρησης θαλάσσιων νερών. Η εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης είναι ένα μέτρο που εξασφαλίζει την κάλυψη των περιβαλλοντικών στόχων 
που τέθηκαν από το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων. 
 
Επιπλέον, η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου αποτελεί 
ακόμη μια δικλείδα ασφαλείας ως προς τη συμβατότητα του με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων. 
Σε αυτήν την Απόφαση προβλέπονται περιβαλλοντικοί όροι για το έργο, οι οποίοι ορίζουν όρια 
διάθεσης και εκπομπών ρύπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με δεδομένο ότι το έργο 
τηρεί τους περιβαλλοντικούς του όρους, είναι αναμενόμενη και η συμβατότητά του με το 
Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης 
Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και καλύπτει τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας-Πλαίσιο 
2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε 
εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς. Πέραν των απαιτήσεων της Οδηγίας, αναπτύχθηκε και 
εφαρμόστηκε ενιαία (για όλα τα ΥΔ) μεθοδολογία Αξιολόγησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10) (ΦΕΚ 2638/Β/056.07.2018)3. 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.3.4-1, η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός των ζωνών δυνητικά 
υψηλού κινδύνου πλημμύρας, γεγονός που καθιστά το έργο ασφαλές από πλημμυρικά 
φαινόμενα. Επομένως, εφόσον τηρούνται τα αντιπλημμυρικά μέτρα που οφείλει να ακολουθεί 
το έργο, δεν προβλέπεται κίνδυνος πλημμύρας από φυσικά αίτια. 
 

                                                 
3 http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/sdkp/EL10/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202638%2005072018.pdf 
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Σχήμα 5.2.3.4-1. Διανομή πινακίδων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας σε ποταμούς/λίμνες 

ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα συμβατότητας του έργου με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας και το έργο θεωρείται επαρκές από αυτήν την άποψη.  
 
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 14 της Οδηγίας ορίζεται η εξαετής αναθεώρηση του κάθε σταδίου 
της Οδηγίας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση, Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων 
Πλημμύρας, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας) κατά την οποία πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση των πλημμυρών. Έτσι, 
πραγματοποιήθηκε η 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας το 
20194, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των ΖΔΥΚΠ προσθέτοντας 
το όριο πλημμύρας Τ1000 και μικρές χαμηλές ζώνες της λεκάνης Χαβρία και του Δήμου 
Αριστοτέλη.  
 
Η άμεση και η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτουν στην επικαιροποιημένη ΖΔΥΚΠ 
EL10APSFR009 «Χαμηλές ζώνες λεκάνης απορροής Χαβρία και ρεμάτων του Δ. 
Αριστοτέλη». 

5.2.4. Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Σύμφωνα με τον Χάρτη «Π.2α Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» του αναθεωρημένου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852 (ΦΕΚ 485/Δ/20-8-2020)), οι 
περιοχές επέμβασης του υπό μελέτη έργου χωροθετούνται εξολοκλήρου εντός της περιοχής 
παραχώρησης-μίσθωσης μεταλλευτικής δραστηριότητας όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.4-1 
που ακολουθεί. 
                                                 
4 https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf  

Περιοχή έργου 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf
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Η άμεση περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός της περιοχής παραχώρησης-μίσθωσης 
μεταλλευτικής δραστηριότητας και εντός αναπτυσσόμενων τουριστικών περιοχών, ενώ στην 
θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιάδας χωροθετείται Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(ΠΑΥ). Επιπρόσθετα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης βρίσκονται οι Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Φόρτωσης στο Στρατώνι. 
 
Όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.2.4-1, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης απαντώνται 
επιπλέον τα ακόλουθα: 

• Λιμένες: 
o Μικτός λιμένας στην Ιερισσό 
o Τουριστικό Αγκυροβόλιο στα Νέα Ρόδα 
o Επιβατικός λιμένας στην Ουρανούπολη 

• Παραγωγικές Δραστηριότητες 
o Λατομικές περιοχές  
o Βιομηχανικά ορυκτά 

• Μηχανισμοί 
o Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) προτεινόμενες από τα 

Γ.Π.Σ. 
o Προτεινόμενες Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) 
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Σχήμα 5.2.4 - 1. Χάρτης Π2α Χωροταξική οργάνωση (ΦΕΚ 485/Δ/20-8-2020) και περιοχή του έργου 

Περιοχές 
Επέμβασης 

Άμεση περιοχή 
μελέτης 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
 
  



 

Παράγραφος 6.1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1. Εισαγωγή 

6.1.1. Παρουσίαση των εγκεκριμένων υποέργων και των βασικών χαρακτηριστικών τους 

Σύμφωνα με την 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) (βλ. Παράρτημα Ι) έχει 

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έργο, με τις εξής επιμέρους μεταλλευτικές - μεταλλουργικές 

εγκαταστάσεις που περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. 

 

Σημειώνεται ότι για το Υποέργο των Σκουριών εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ Α. Π.: 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021 Απόφαση «Τροποποίηση της 201745/26-07-2011 

ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ- 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) 

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής,», ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης στο υποέργο 

Σκουριών» (βλέπε Παράρτημα Ι). 

6.1.1.1. Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου 

Ανάπτυξη υφιστάμενου Μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την εκμετάλλευση κοιτάσματος 

μικτών θειούχων με δυναμικότητα εξόρυξης 1,6 x 106 t μεταλλεύματος με υπόγεια 

εκμετάλλευση. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται: 

i. Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα λειτουργήσει για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 250.000 t 

μεταλλεύματος. 

ii. Νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού, δυναμικότητας 800.000 t μεταλλεύματος ετησίως. 

iii. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειμάρρου 

Κοκκινόλακκα, ολικής χωρητικότητας 10,85 x 106 m3 και έκτασης 505 στρ. 

iv. Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (μονάδες 

λιθογόμωσης Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, μονάδες κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Στρατωνίου και Μαντέμ Λάκκου, αποθήκη εκρηκτικών, οικίσκοι 

ανεμιστήρων, αποθήκες υλικών, γραφεία, κτίρια εξυπηρέτησης προσωπικού, 

συγκρότημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, υδρευτική γεώτρηση, εγκαταστάσεις και 

δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού, μηχανουργείο, συνεργεία συντήρησης και 

οχημάτων, υποσταθμοί, μετασχηματιστές και δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, χημείο, λεβητοστάσια, εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων, 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, οδικό δίκτυο πρόσβασης, σύνδεσης και μεταφοράς, έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας, φυλάκια εισόδου, δεξαμενές πλυσίματος τροχών 

φορτηγών, κ.α.). 
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6.1.1.2. Υποέργο Ολυμπιάδας 

Ανάπτυξη υφιστάμενου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσματος μικτών 

θειούχων ορυκτών, με δυναμικότητα εξόρυξης 11,5 x 106 t μεταλλεύματος με υπόγεια 

εκμετάλλευση. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται: 

i. Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα επαναλειτουργήσει για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέσης ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 

350.000 t μεταλλεύματος. 

ii. Σήραγγα προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο, η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με 

τις εγκαταστάσεις στον Μαντέμ Λάκκο, μήκους 8,77 km και διατομής τουλάχιστον 

6 m x 6 m. 

iii. Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 

συνολικής έκτασης 265 στρ. 

iv. Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (πύργος 

φρέατος αερισμού, οικίσκοι ανεμιστήρων, μονάδα 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.). 

6.1.1.3. Υποέργο Σκουριών 

Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου-χαλκούχου 

πορφύρη, με δυναμικότητα εξόρυξης 146,2 x 106 t μεταλλεύματος με επιφανειακή και υπόγεια 

εκμετάλλευση. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται: 

i. Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, 

ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 8 x 106 t μεταλλεύματος. 

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

αποβλήτων εμπλουτισμού και αδρανών αποβλήτων εξόρυξης) δυναμικότητας 38,7 Mm3 

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

του χώρου,μέγιστης δυναμικότητας 7,81 Mm3 

iii. Ενοποιημένο όρυγμα και δανειοθάλαμο έκτασης 397 στρ. 

iv. Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (πύργος 

φρέατος ανέλκυσης, οικίσκοι ανεμιστήρων, γεωτρήσεις προαποστράγγισης μεταλλείου, 

γεωτρήσεις και εγκαταστάσεις επανεισπίεσης καθαρού νερού στον υπόγειο υδροφορέα, 

μονάδα λιθογόμωσης, μονάδα πρόθραυσης ανοιχτής εκσκαφής, αποθήκη εκρηκτικών, 

αποθήκες υλικών, κτίριο διοίκησης, κτίριο εστίασης του ανθρώπινου δυναμικού, κτίριο 

αποδυτηρίων, κτίριο παρασκευής αντιδραστηρίων, συγκρότημα παραγωγής πεπιεσμένου 

αέρα, εγκαταστάσεις και δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού, μηχανουργείο, 

συνεργεία συντήρησης και οχημάτων, γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης, υποσταθμοί, 

μετασχηματιστές και δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 

μεταλλουργικά και χημικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων, 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, οδικό δίκτυο πρόσβασης- μεταφοράς, έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας, φυλάκιο εισόδου, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές 

πλυσίματος τροχών φορτηγών, κ.α.). 
v. Πρόσθετα συνοδά έργα – βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και πρόσθετες 

διεργασίες του υποέργου Σκουριών:  
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a. Μονάδα αφύγρανσης εξορυκτικών αποβλήτων (αποβλήτων εμπλουτισμού 

μεταλλεύματος). 

b. Αλλαγή του συστήματος μεταφοράς αποβλήτων, από σωλήνες και αγωγούς σε 

ταινιόδρομους. 

c. Κατάργηση της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού στη θέση 

"Λοτσάνικο" και επανασχεδιασμός της αντίστοιχης στο "Καρατζά Λάκκο" (Ενιαία 

ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.)). 

d.  Επανασχεδιασμός του αναχώματος της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων στον 

"Καρατζά Λάκκο". 

e. Προσθήκη δύο νέων λιμνών συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, 

χωρητικότητας 350.000 m3 και 110.000 m3 αντίστοιχα, επαναχωροθέτηση μιας 

εγκεκριμένης δεξαμενής συλλογής υδάτων και επανασχεδιασμός των καναλιών 

εκτροπής καθαρών υδάτων. 

f.  Προσθήκη μονάδας κατεργασίας νερών, ως μέτρο πρόληψης για την ελαχιστοποίηση 

της πιθανότητας διαφυγής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. 

g. Επανασχεδιασμός της εσωτερικής οδοποιίας και μείωση της οδοποιίας προς 

«Λοτσάνικο». 

h.  Επανασχεδιασμός της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (των αδρανών υλικών 

εξόρυξης), στο νοτιοδυτικό τμήμα του μεταλλείου. 

i.  Επανασχεδιασμός των χώρων προσωρινής απόθεσης φυτικής γης. 

j.  Κινητή μονάδα παρασκευής και αποθήκευσης εκρηκτικών και γαλακτωμάτων. 

k. Χωροθέτηση πλατείας απόθεσης μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας 

εντός του περιτυπώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. του «Καρατζά Λάκκου». 

l. Τροποποίηση του σχεδιασμού όσον αφορά στην έναρξη και ολοκλήρωση της 

επιφανειακής (Προπαρασκευή 2 έτη, Εκμετάλλευση 10 έτη (ΦΑΣΗ 1)) και υπόγειας 

εκμετάλλευσης (Έναρξη Φάσης 1 παράλληλα με την επιφανειακή εκμετάλλευση, 11 

έτη (ΦΑΣΗ 1), 15 έτη (ΦΑΣΗ 2), Συνολική διάρκεια 26 έτη). 

m. Επαναπροσδιορισμός των παραγόμενων ποσοτήτων αδρανών αποβλήτων εξόρυξης 

(51,27 Mt) και μεταλλεύματος (175,77 Mt) για το σύνολο της διάρκειας του έργου 

n.  Εισαγωγή της χρήσης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων στην υπόγεια εκμετάλλευση 

όπου είναι εφικτό. 

o.  Επαναδιάταξη επιφανειακών εγκαταστάσεων και προσθήκη 2ης στοάς προσπέλασης 

στο υπόγειο μεταλλείο. 

6.1.1.4. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

Η εγκατάσταση θα λειτουργήσει για την απόθεση: 

i. των αποβλήτων που θα παραχθούν από τα υποέργα Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών και 

Μεταλλουργίας που δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή 

αξιοποιηθούν εμπορικά 

ii. των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και 

αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών 

επέμβασης που έχουν συσσωρευτεί από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των υποέργων Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών - 

Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου και δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, 

ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά. 

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας έγινε ταξινόμηση της προτεινόμενης εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
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39624/2209/Ε103/25.9.2009. Με βάση τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. η εγκατάσταση 

κατατάσσεται στην κατηγορία Α. 

 

Συνοδό έργο της εγκατάστασης απόθεσης αποτελεί η υδραυλική σήραγγα μήκους 1,2 km για 

την εκτροπή των νερών του ρ. Κοκκινόλακκα και παροχέτευσή τους κατάντη και εκτός της 

εγκατάστασης. 

6.1.1.5. Υποέργο Μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο 

Η επένδυση περιλαμβάνει εργοστάσιο μεταλλουργίας στην θέση Μαντέμ Λάκκος που 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου, μακριά από την περιοχή της Ολυμπιάδας, ώστε 

να αποφευχθεί η συγκέντρωση βιομηχανικής δραστηριότητας κοντά στον ομώνυμο οικισμό 

και στον αρχαιολογικό χώρο των Αρχαίων Σταγείρων. Το εργοστάσιο μεταλλουργικής 

κατεργασίας θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης (flash smelting) για την 

παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού από συμπυκνώματα πυριτών και χαλκού-χρυσού. Η 

ετήσια δυναμικότητά του στην τροφοδοσία, στην πλήρη λειτουργία, θα είναι 280.000 t 

συμπυκνωμάτων πυριτών και χαλκού-χρυσού. Το εργοστάσιο θα περιλαμβάνει Μονάδα 

Παραγωγής Θειικού Οξέος, ετήσιας δυναμικότητας 440.000 t με αγωγό υδραυλικής μεταφοράς 

και δεξαμενές αποθήκευσης θειικού οξέος. Το υποέργο θα υποστηρίζεται από βοηθητικές 

εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός του γηπέδου του υποέργου και περιλαμβάνουν 

μονάδες παραγωγής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υποσταθμό υψηλής τάσης, δεξαμενές 

καυσίμων, κλπ. 

6.1.1.6. Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου 

Τέλος, το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο λιμένα 

Στρατωνίου ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση και μεταφορά των τελικών προϊόντων από 

τα εργοστάσια εμπλουτισμού Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών, καθώς 

και από τη Μεταλλουργία και τη Μονάδα παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου. Θα 

εξυπηρετεί ταυτοχρόνως ένα (1) πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου 50.000 DWT και ένα (1) 

ισοδύναμο πλοίο μεταφοράς υγρού φορτίου. 

 

Α. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην 

Τα έργα περιλαμβάνουν: 

• Τρεις (3) νησίδες παραβολής των πλοίων μεταφοράς φορτίων χύδην διατεταγμένες έτσι 

ώστε το συνολικό μήκος παραβολής να είναι 107 m. Οι νησίδες είναι τετραγωνικής 

κάτοψης. Οι ακραίες νησίδες (πλατφόρμες φόρτωσης) έχουν μέτωπο παραβολής 20 m 

έκαστη και είναι εμβαδού κατόψεως 388 m2 (20 m x 19,40 m). Επ' αυτών θεμελιώνεται 

ο εξοπλισμός μεταφοράς και φόρτωσης του χύδην φορτίου (shiploader). Η κεντρική 

νησίδα είναι διαστάσεων 12 m x 12 m και απέχει από τις ακραίες νησίδες καθαρή 

απόσταση 27,5 m. Οι νησίδες συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές πεζογέφυρες. 

• Εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων (πλατφορμών φόρτωσης) και όπισθεν του μετώπου 

παραβολής (25 m), σε απόσταση 35 m από τα άκρα τους προβλέπεται η κατασκευή δύο 

νησίδων πρόσδεσης τετραγωνικής κατόψεως 10 m x 10 m, οι οποίες συνδέονται με τις 

ακραίες νησίδες παραβολής με δύο μεταλλικές πεζογέφυρες. 

• Διάδρομο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήματος από την ξηρά και για την 

θεμελίωση του ταινιόδρομου μεταφοράς του χύδην φορτίου στην βόρεια ακραία νησίδα 
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παραβολής, συνολικού μήκους 330 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου. 

 

Β. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην (υγρού 

θειικού οξέος) 

Τα έργα περιλαμβάνουν: 

• Τρεις (3) νησίδες παραβολής των πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην διατεταγμένες 

έτσι ώστε το συνολικό μήκος παραβολής να είναι 80 m. Η κεντρική νησίδα (πλατφόρμα 

φόρτωσης) είναι εμβαδού κατόψεως 388 m2 (20 m x 19,4 m) και επ' αυτής προβλέπεται 

η εγκατάσταση του εξοπλισμού φόρτωσης του θειικού οξέος (loading arm). Οι ακραίες 

νησίδες είναι διαστάσεων 12 m x 12 m και απέχουν από την κεντρική νησίδα καθαρή 

απόσταση 18 m. Οι νησίδες συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές πεζογέφυρες. 

• Εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων παραβολής και όπισθεν του μετώπου παραβολής 

(25 m), σε απόσταση 35 m από τα άκρα τους προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων 

συνολικά νησίδων πρόσδεσης (δύο σε κάθε πλευρά) διαστάσεων κατόψεως 10 m x10 m 

περίπου, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και με τις ακραίες νησίδες παραβολής με 

μεταλλικές πεζογέφυρες. 

• Διάδρομο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήματος από την ξηρά και για την 

εγκατάσταση του συστήματος (αγωγών) μεταφοράς τους θειικού οξέος συνολικού 

μήκους 192 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου. 

6.1.2. Τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής των όρων, μέτρων και περιορισμών του 

εγκεκριμένου έργου 

6.1.2.1. Περιγραφή της εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων 

Για το Έργο έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. 201745/26.7.2011, η οποία περιλαμβάνει τους 

Περιβαλλοντικούς Όρους ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών 

εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η Κ.Υ.Α. 201745/26.7.2011 τροποποιήθηκε 

με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021 σε ότι αφορά το Υποέργο των 

Σκουριών. 

 

Η αρχική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (201745/26.7.2011) περιλαμβάνει 

πεντακόσιους εβδομήντα (570) όρους ενώ με την τροποποίηση του Υποέργου Σκουριών 

(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021) προστίθενται είκοσι (20) νέοι όροι, ενώ 

επικαιροποιούνται κάποιοι από τους υφιστάμενους. Έτσι το σύνολο των Περιβαλλοντικών 

Όρων του Έργου, ανέρχονται σε 590. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

• 41 στους 590 όρους αφορούν Γενικούς Όρους 

• 103 στους 590 όρους αφορούν την λειτουργία του Υποέργου της Ολυμπιάδας 

• 90 στους 590 όρους αφορούν την λειτουργία του Υποέργου των Σκουριών 

• 150 στους 590 όρους αφορούν την λειτουργία του Υποέργου Μαύρων Πετρών και 

εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου 

• 41 στους 590 όρους αφορούν την λειτουργία του Υποέργου Μεταλλουργίας Μαντέμ 

Λάκκου 

• 42 στους 590 όρους αφορούν την λειτουργία του νέου (όπως προτείνονταν στην ΜΠΕ του 

2010) Λιμένα Στρατωνίου 

• 69 στους 590 όρους αφορούν Έργα αποκατάστασης στις περιοχές επέμβασης 
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• 48 στους 590 όρους αφορούν την περιβαλλοντική παρακολούθηση 

• 8 στους 590 όρους αφορούν τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων 

• 7 στους 590 όρους αφορούν εγγυήσεις του Έργου 

 

Στον Πίνακα 6.1.2.1-1 που ακολουθεί δίνεται μία γενική εικόνα περί της τήρησης των όρων 

και περιορισμών της εν λόγω Κ.Υ.Α., ανά κατηγορία περιβαλλοντικών όρων. 

 

Πίνακας 6.1.2.1-1. Σύνοψη τήρησης περιβαλλοντικών όρων της Κ.Υ.Α. ΑΕΠΟ 

201745/26.7.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Κατηγορία Περιβαλλοντικών Όρων  
Σύνολο 

Π.O. 
Τήρηση  

Δεν έχει 

εφαρμογή* 

Γενικοί Όροι 41 41 0 

Υποέργο Ολυμπιάδας 103 95 8 

Υποέργου Σκουριών 90 27 63 

Υποέργο Μαύρων Πετρών 150 115 35 

Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου 33 0 33 

Νέος (όπως προτείνονταν στην ΜΠΕ του 2010) 

Λιμένας Στρατωνίου 
41 0 41 

Έργα αποκατάστασης στις περιοχές επέμβασης 69 26 43 

Περιβαλλοντική παρακολούθηση 48 43 5 

Εξορυκτικά Απόβλητα 8 8 0 

Εγγυήσεις 7 7 0 

Σύνολο 590 362 228 

*Με τον όρο «Δεν έχει εφαρμογή» νοούνται οι όροι για τους οποίους το έργο που αφορούν είτε δεν έχει 

υλοποιηθεί ακόμη είτε δεν θα υλοποιηθεί γενικά. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει τήρηση (μερική ή ολική) της 

εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου κατά 61 % ενώ κατά 39 % οι 

περιβαλλοντικοί όροι δεν έχουν εφαρμογή ακόμη. Προκύπτει λοιπόν ότι οι Περιβαλλοντικοί 

Όροι τηρούνται στο σύνολό τους. 

6.1.2.2. Δυσχέρειες κατά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα της προηγούμενης Παραγράφου 6.1.2.1 η λειτουργία του υπό 

μελέτη έργου έχει εναρμονιστεί πλήρως με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. Για 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και τήρηση τους έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, 

εφαρμόζεται ένα τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διατάξεις.  

 

Οι δυσχέρειες κατά την εφαρμογή των όρων έχουν να κάνουν κυρίως με το πλήθος των όρων 

(590 όροι) και κατά συνέπεια τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν από την διαχείριση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Επιπρόσθετα, ως δυσχέρεια στην εφαρμογή αναφέρεται 

το γεγονός ότι αρκετοί από τους όρους είναι πολύ γενικοί και ασαφής, χωρίς περαιτέρω 

εξειδικεύσεις, γεγονός που δημιουργεί διαφορετικές ερμηνείες ακόμη και από όργανα της 

Διοίκησης. 
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Σκοπός της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι μεταξύ άλλων, η 

καλύτερη διατύπωση των όρων καθώς και η εξειδίκευσή τους σε μέτρα και περιορισμούς με 

σκοπό την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθησή τους αλλά και την αποφυγή παρερμηνειών 

αυτών. 

6.1.2.3. Πορίσματα υφιστάμενου προγράμματος παρακολούθησης 

Για τα θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Έργου εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

παρακολούθησης που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.7.2011, η οποία 

περιλαμβάνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών – 

μεταλλουργικών εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Στο σημείο αυτό, να σημειωθεί πως το 2012 και σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων δ4.8 

και δ4.31 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ, η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής, για λόγους 

συντομίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) συνέταξε και υπέβαλε αρμοδίως με το με ΑΠ 

Χ1172/23.1.2012 έγγραφό της την προβλεπόμενη «Τεχνική Έκθεση του Προγράμματος 

Παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας του Περιβάλλοντος για το Έργο 

Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» με τις ακριβείς 

προτεινόμενες θέσεις δειγματοληψίας, μετρούμενες μεταβλητές, μεθόδους μέτρησης, 

συχνότητα, αριθμό δειγμάτων, κλπ. Η εν λόγω τεχνική έκθεση έχει εγκριθεί μόνο ως προς τα 

ύδατα με το υπ’ αρ. 149/7.3.2016 έγγραφο της ΕΓΥ/ΥΠΕΝ. Επομένως, η εν λόγω Τεχνική 

Έκθεση ακόμη και σήμερα, δέκα (10) χρόνια μετά την κατάθεσή της, δεν έχει εγκριθεί 

αρμοδίως παρά τη σχετική υποχρέωση της Διοίκησης. 

 

Το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος 

έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνει: 

1. παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων του κάθε υποέργου (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών & 

Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, Μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο και νέων 

εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του 

περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου. Στις παραμέτρους αυτές 

συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που 

διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι 

μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη 

φρεατικής επιφάνειας, συμπύκνωση, φαινόμενα καθίζησης και τυχόν οριζόντια 

μετακίνηση φραγμάτων, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των 

εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα 

υποέργα, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, χημικά 

αντιδραστήρια), οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και αποβλήτων 

και τέλος οι αέριες εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και 

στα όρια των εγκαταστάσεων. 

2. παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του 

Έργου με την μέτρηση και καταγραφή της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, 

των μετεωρολογικών παραμέτρων, των ποσοτικών και ποιοτικών (φυσικοχημικών, 

χημικών και οικολογικών) χαρακτηριστικών των επιφανειακών, υπόγειων και 

θαλάσσιων υδάτων και ιζημάτων, της ποιότητας (χημικά και γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά) των εδαφών, του ακουστικού περιβάλλοντος των γειτονικών οικισμών, 

των δονήσεων και τέλος των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας.  
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3. παρακολούθηση και έλεγχο των χαρακτηριστικών των εξορυκτικών αποβλήτων του 

Έργου με την καταγραφή των εξορυκτικών αποβλήτων που παράγονται, τον έλεγχο του 

τρόπου διαχείρισής τους και τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 

τους. Ειδικά για την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

δίνεται και η αποτύπωση της εξέλιξης των αποθέσεων. 

 

Για την ενημέρωση των αρχών κατατίθενται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ετήσιες 

εκθέσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Έργου που περιλαμβάνουν 

τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και τα συμπεράσματα αυτού. 

 

Όλες οι εκθέσεις είναι αναρτημένες δημόσια στην ιστοσελίδα του φορέα του Έργου και ποιο 

συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://environmental.hellas-gold.com/ 

 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα πορίσματα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του προγράμματος 

παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος για το έτος 2020 για κάθε ένα 

από τα υποέργα. Το σύνολο της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2020 παρουσιάζεται και στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μελέτης.  

6.1.2.3.1 Υποέργο Ολυμπιάδας 

Στον Πίνακα 6.1.2.3-1 που ακολουθεί συνοψίζονται οι παράμετροι/εκπομπές ρυπαντικών 

φορτίων που παρακολουθούνται στο υποέργο της Ολυμπιάδας. Στον ίδιο Πίνακα δίνεται και ο 

αριθμός των θέσεων δειγματοληψίας για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο λειτουργίας, η 

συχνότητα δειγματοληψιών, οι μετρούμενες μεταβλητές καθώς και η αντιστοιχία του 

περιβαλλοντικού όρου της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ.  

 

 

https://environmental.hellas-gold.com/
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Νερά 

μεταλλείου 
2 

Συνεχής 
Παροχή, pH, 

αγωγιμότητα 

δ4.13i & 

δ4.13ii 

Όσον αφορά στα νερά του μεταλλείου, η ποσότητα ήταν σε γενικές γραμμές σταθερή 

(430 m3/h) χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις, με εξαίρεση τα διαστήματα του έτους, που λόγω 

των πολύ έντονων βροχοπτώσεων, παρουσιαζόταν αυξημένη παρά την αποτελεσματική 

λειτουργία του έργου εκτροπής του Μπασδέκη Λάκκου από την περιοχή των παλαιών 

καθιζήσεων. Τα νερά που τροφοδοτήθηκαν στην μονάδα κατεργασίας είχαν κατά μέσο όρο 

pH=7,5 ενώ τα νερά μετά την κατεργασία που διατέθηκαν στον φυσικό αποδέκτη είχαν κατά 

μέσο όρο pH=8,3. Η αγωγιμότητα στην τελική απορροή προς το ρέμα του Μαυρόλακκα ήταν 

κατά μέσο όρο στα 590 μs/cm, μικρότερη ακόμα και από το αντίστοιχο όριο της σχετικής 

νομοθεσίας για τα πόσιμα ύδατα. Η ποιότητα των νερών (ανιόντα και τα κατιόντα) που 

διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα ικανοποιεί συστηματικά και για όλες τις παραμέτρους 

τα θεσμοθετημένα για τον Νομό Χαλκιδικής όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους 

αποδέκτες καθώς και τις μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις (ΜΕΣ) που ορίζονται από τις 

Κ.Υ.Α. 51354/2010 και 170766/2016. Αναφορικά με τις Ετήσιες Μέσες Συγκεντρώσεις 

(ΕΜΣ) και σε σύγκριση με τις αντίστοιχες οριακές τιμές της Κ.Υ.Α. 51354/2010 οι οποίες και 

αφορούν ποιότητα αποδέκτη, δεν παρατηρούνται υπερβάσεις. 

15μερο 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, 

παροχή, TSS, SO4 

και ολικό και 

διαλελυμένο 

κλάσμα των As, Cd, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 

Zn 

δ4.15iii 

Κατανάλωση 

πόσιμου νερού 

για το 

προσωπικό 

1 

Συνεχής Παροχή δ4.13iii 

Όσον αφορά το νερό κατανάλωσης για το προσωπικό, η μέση ωριαία κατανάλωση 

ανέρχεται σε 1,8 m3/h και η ποιότητά του ικανοποιεί πλήρως τα θεσμοθετημένα όρια της 

Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/19.9.2017. 15μερο 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, 

TDS, ORP, SO4 , 

CN-, Cl-, As, Al, B, 

Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Na, Ni, Pb, K, Ca, 

Mg, Zn, Ba, Be, Bi, 

Co, Li, Mo, Se, Sr, 

Tl, Ti, V, Sb, Hg 

δ4.15iii 

Σεισμική 

δραστηριότητα 
1 Συνεχής Επιτάχυνση δ4.13iv 

Όσον αφορά την σεισμική δραστηριότητα, υπήρξαν 8 καταγραφές από τον 

επιταχυνσιογράφο της περιοχής του υποέργου Ολυμπιάδας οι οποίες συνδέονται με σεισμικά 

γεγονότα και 102 καταγραφές οι οποίες συνδέονται με ανατινάξεις του μεταλλείου. 

Θόρυβος 2 Συνεχής 
L1, L10, L50, L95, 

L99, LΑmax, LΑmin, 
δ4.13vi 

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα πλησιέστερα προς 

τους γειτονικούς οικισμούς όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται καμία 
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LΑeq, Leq, 

LAF(SPL), Lden, 

Lday, Levening, Lnight 

υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του 

περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 211773/2012. 

Δονήσεις 3 Συνεχής 

Ταχύτητα εδαφικής 

δόνησης (PPV) στις 

τρεις συνιστώσες 

της (T: εγκάρσια, 

V: κατακόρυφη, L: 

διαμήκης), 

Συχνότητα (Freq) 

των τριών 

συνιστωσών της 

ταχύτητας δόνησης, 

Ένταση θορύβου / 

πίεσης αέρος, 

Συχνότητα θορύβου 

ανατινάξεων 

δ4.13vii 

& δ4.46 & 

Β3.δ της 

Απόφασης 

Έγκρισης 

Τεχνικής 

Μελέτης 

2012 

Στο μεταλλείο Ολυμπιάδας έλαβαν χώρα συνολικά 3274 ανατινάξεις. Στο 98,6% των 

περιπτώσεων (και για τους 3 σταθμούς μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που 

προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή  

PPV<0,127 mm/s. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις 

περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα 

θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου 

DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1(β) του Κ.Μ.Λ.Ε. Το 100,0% των 

μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας μεγαλύτερες 

από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Από αυτές, το 99,2% εμπίπτει στην 

περιοχή συχνοτήτων 10-50 Hz, ενώ το υπόλοιπο 0,8% εμπίπτει στην περιοχή συχνοτήτων >50 

Hz. Αναφέρεται ότι ενοχλητικές και επικίνδυνες χαρακτηρίζονται οι δονήσεις που έχουν 

υψηλές τιμές ταχύτητας σε συνδυασμό με χαμηλές συχνότητες, μικρότερες από 10-12 Ηz 

(Προδιαγραφή DIN 4150). Το ποσοστό των εδαφικών δονήσεων που είχαν χαμηλότερες τιμές 

από τα 10 Hz, ήταν μηδενικό. Το σύνολο των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην 

περιοχή τιμών <88 - 102,8 dB(L), συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για 

κατοικημένες περιοχές. Τέλος, όσον αφορά την συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του 

μικροφώνου (Hz), το 88,4% των ενεργοποιήσεων εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή 

(>20 Ηz). 

Ενέργεια 2 Συνεχής 
Κατανάλωση (σε 

kWh) 

δ4.13viii 

& δ4.13ix 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 62.595 MWH, εκ των οποίων στο μεταλλείο 

καταναλώθηκαν 41.665 MWH και στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 16.908 MWH. 

Εξορυκτικά 

προϊόντα και 

απόβλητα 

9 Ημερησίως 

Ποσοτικά 

χαρακτηριστικά / 

ισοζύγιο μάζας 

δ4.14i, 

δ4.14ii, 

δ4.14iii, 

δ4.14iv, 

δ4.14vi & 

δ4.14vii 

• Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας τροφοδοτήθηκαν 444.299 t (εν ξηρώ) 

μεταλλεύματος που εξορύχθηκαν από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. 

• Από τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος παρήχθησαν 110.631 t (εν ξηρώ) 

συμπυκνώματος Au, 17.527 t (εν ξηρώ) συμπυκνώματος γαληνίτη και  24.346 t (εν 

ξηρώ) συμπυκνώματος σφαλερίτη. 

• Η ποσότητα του λεπτομερούς τέλματος που μεταφέρθηκε στην εγκατάσταση 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 69.397 t (εν υγρώ). 

• Η ποσότητα αδρομερούς τέλματος που τροφοδοτήθηκε στη μονάδα υδραυλικής 

λιθογόμωσης ανήλθε στους 133.156 t (εν ξηρώ) ή ισοδύναμα 156.576 t (εν υγρώ), ενώ 
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η ποσότητα μικτού τέλματος που τροφοδοτήθηκε στη μονάδα λιθογόμωσης πάστας 

ανήλθε στους 96.631 t (εν ξηρώ) ή ισοδύναμα 115.082 t (εν υγρώ).  

• Η ποσότητα υλικού λιθογόμωσης που διοχετεύτηκε στα υπόγεια έργα του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας ανήρθε στα 156.629 m3. 

• Οι ποσότητες των στείρων που μεταφέρθηκαν στην περιοχή της εγκατάστασης 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα από τα έργα ανάπτυξης του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας και την αποκατάσταση της πλατείας Φιρέ, ανήλθαν στους 

202.311 και 43.246 τόνους, αντίστοιχα. 

Πρώτες ύλες 9 Ημερησίως 
Ποσοτικά 

χαρακτηριστικά 

δ4.14v & 

δ4.14viii 

Στη μονάδα λιθογόμωσης καταναλώθηκαν 15.688 t τσιμέντου. Στα χημικά αντιδραστήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (158,0 t), Πενταένυδρος 

Θειϊκός Χαλκός (228,0 t), Αφριστικά (40,8 t), κυανιούχο νάτριο (75,3 t), Θειικός 

ψευδάργυρος (1.628,0 t), Θειικό οξύ (4.255,0 t), Κροκκιδωτικά (32,6 t) και Υδράσβεστος 

(1.532,0 t). 

Εκπομπές 

σκόνης 
4 15μερο 

Συγκέντρωση 

Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 

και PM2,5 

δ4.15i & 

δ4.15ii 

Αναφορικά με την εκπομπή σκόνης στην έξοδο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου, στις 

μονάδες λιθογόμωσης και  στα όρια των εγκαταστάσεων, oι τιμές συγκέντρωσης σκόνης 

βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για εργοταξιακούς χώρους και είναι μικρότερες 

ακόμα και από τις οριακές τιμές που ισχύουν για κατοικημένες περιοχές. Συγκεκριμένα, οι 

τιμές του κλάσματος ΡΜ2,5 σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας κυμάνθηκαν από 5,63 μg/m3 

έως 12,76 μg/m3 και οι τιμές του κλάσματος ΡΜ10 από 11,70 μg/m3 έως 40,90 μg/m3.  

 

Επομένως, η παραγωγική δραστηριότητα των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, 

δεν επέφερε καμία απολύτως επιβάρυνση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

των παρακείμενων οικισμών Ολυμπιάδας και Καλυβίων Βαρβάρας. 

Εξορυκτικά 

απόβλητα 
4 

Σύνθετο 

έτους 

Χημική & 

ορυκτολογική 

ανάλυση, ισοζύγιο 

οξέος-βάσεως, 

δοκιμές 

εκχυλισιμότητας 

δ5 

• Το δείγμα αδρομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας περιέχει αλκαλικές 

ενώσεις (Ca: 16,5% κ.β.) και πυριτικές ενώσεις σε ποσοστό 45% κ.β. Το δείγμα 

χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 417 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει 

τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 έδειξε ότι η 

εκχυλισιμότητα του As και των θειικών ανιόντων από το δείγμα ικανοποιεί το κριτήριο 

για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η εκχυλισιμότητα 

του Sb ικανοποιεί το κριτήριο για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η διαλυτοποίηση των 

υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί τα κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα. 
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• Το δείγμα λεπτομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας περιέχει αλκαλικές 

ενώσεις (Ca: 14,5% κ.β.) καθώς και πυριτικές ενώσεις σε ποσοστό 55% κ.β. Το δείγμα 

χαρακτηρίζεται από υψηλή αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 300 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει 

τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 έδειξε ότι η 

εκχυλισιμότητα των θειικών ανιόντων και As από το δείγμα ικανοποιεί το κριτήριο για 

την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η διαλυτοποίηση του Sb 

ικανοποιεί τα όρια για τα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ η διαλυτοποίηση των υπόλοιπων 

εξεταζόμενων στοιχείων ικανοποιεί τα κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα. 

• Το δείγμα μικτού αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας περιέχει αλκαλικές ενώσεις 

(Ca: 14,1% κ.β.) και πυριτικές ενώσεις σε ποσοστό 57% κ.β. Το δείγμα χαρακτηρίζεται 

από αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 293 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής 

οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα 

των θειικών ανιόντων και As από το δείγμα ικανοποιεί το κριτήριο για την αποδοχή 

αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η διαλυτοποίηση του Sb ικανοποιεί τα 

όρια για τα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ η διαλυτοποίηση των υπόλοιπων εξεταζόμενων 

στοιχείων ικανοποιεί τα κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα. 

• H συγκέντρωση του Sb στα διαλύματα έκπλυσης του μικτού, αδρομερούς και 

λεπτομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας υπερβαίνει την τιμή των ΧΥΤΑ 

μη επικινδύνων αποβλήτων. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οφείλεται στη 

γεωχημεία της ευρύτερης περιοχής και απαντάται στα επιφανειακά νερά και εδάφη ακόμα 

και ανάντη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, και έχει αξιολογηθεί εκτενώς στις 

Μελέτες χαρακτηρισμού όλων των κοκκομετρικών κλασμάτων, ήτοι του μικτού 

(συνολικού), του αδρομερούς και του λεπτομερούς κλάσματος των αποβλήτων 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ και τον 

αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (βλ. Παράρτημα IX της παρούσας).  

 

Τo εξεταζόμενο δείγμα στείρων Ολυμπιάδας περιέχει αλκαλικές ενώσεις (Ca: 22%) και 

πυριτικές ενώσεις σε ποσοστό 41% κ.β. Το δείγμα χαρακτηρίζεται από αλκαλικότητα (ΝΝΡ: 

466 kg CaCO3/t) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα του Sb από το δείγμα ικανοποιεί το κριτήριο 

για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η εκχυλισιμότητα των 

υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων και ανιόντων ικανοποιεί τα κριτήρια για τα αδρανή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.1-15 

ENVECO A.E. 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες 

μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 

201745/11 

Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων για 
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απόβλητα.Σε κάθε περίπτωση, το δείγμα στείρων Ολυμπιάδας πληροί όλα τα κριτήρια για 

τα αδρανή εξορυκτικά απόβλητα όπως αυτά καθορίζονται στην Απόφαση 2009/259/ΕΚ.  
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Κεφάλαιο 6 6.1-16 

ENVECO A.E. 

6.1.2.3.2 Υποέργο Σκουριών 

Στον Πίνακα 6.1.2.3-2 που ακολουθεί συνοψίζονται οι παράμετροι/εκπομπές ρυπαντικών 

φορτίων που παρακολουθούνται στο υποέργο των Σκουριών. Στον ίδιο Πίνακα δίνεται και ο 

αριθμός των θέσεων δειγματοληψίας για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο λειτουργίας, η 

συχνότητα δειγματοληψιών, οι μετρούμενες μεταβλητές καθώς και η αντιστοιχία του 

περιβαλλοντικού όρου της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ.  
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.1.2.3-2. Σύνοψη συμπερασμάτων του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας του υποέργου 

Σκουριών για το έτος 2020 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες 

μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 
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Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

για το έτος 2020 

Νερά 

μεταλλείου 
2 

Συνεχής  Παροχή 

- 

Στο υποέργο Σκουριών, δεν υφίστανται υγρά απόβλητα. Παρόλα αυτά, παρακολουθείται 

η ποσότητα και η ποιότητα του νερού που απορρέει από την παλαιά ερευνητική στοά που 

κατασκευάστηκε την περίοδο 1997 – 1998 από την προηγούμενη μεταλλειοκτήτρια 

εταιρία, την TVX, καθώς και από την υπό κατασκευή νέα στοά προσπέλασης (ελικοειδές 

κεκλιμένο). Το μόνο νερό που διατίθεται σε φυσικούς αποδέκτες είναι αυτό που εν δυνάμει 

απορρέει από την παλαιά ερευνητική στοά της TVX καθώς το νερό που συλλέγεται από 

την νέα στοά προσπέλασης χρησιμοποιείται εξολοκλήρου για τις ανάγκες του εργοταξίου 

σε νερό.  

 

Όσον αφορά την παροχή της παλαιάς ερευνητικής στοάς, αυτή είναι μηδενική από τα 

τέλη του 2016 λόγω της δοκιμαστικής λειτουργίας των ερευνητικών γεωτρήσεων 

προαποστράγγισης την προηγούμενη περίοδο καθώς και της κατασκευής της νέας στοάς 

προσπέλασης. Όσον αφορά δε την παροχή του ελικοειδούς κεκλιμένου, κατά τη διάρκεια 

του έτους 2020 παρουσίασε αυξομειώσεις που σχετίζονται με τις περιόδους 

βροχοπτώσεων. Η μέση τιμή του έτους ήταν 80 m3/h, με μέγιστη τιμή 104 m3/h και 

ελάχιστη 61 m3/h. Οι τιμές του pH ήταν σταθερές με μέση τιμή pH=8,7 και τέλος οι τιμές 

της αγωγιμότητας είχαν μία μικρή πτωτική τάση με μέση τιμή 381 μS/cm.  

15μερο 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, παροχή, 

TSS, SO4 και ολικό και 

διαλελυμένο κλάσμα 

των As, Cd, Cu, Fe, 

Mn, Ni, Pb, Zn 

Θόρυβος 2 Συνεχής 

L1, L10, L50, L95, L99, 

LΑmax, LΑmin, LΑeq, 

Leq, LAF(SPL), Lden, 

Lday, Levening, Lnight 

δ4.16x 

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα πλησιέστερα 

προς τους γειτονικούς οικισμούς όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται 

καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του 

περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 211773/2012. 

Δονήσεις 4 Συνεχής 

Ταχύτητα εδαφικής 

δόνησης (PPV) στις 

τρεις συνιστώσες της 

(T: εγκάρσια, V: 

κατακόρυφη, L: 

διαμήκης), Συχνότητα 

(Freq) των τριών 

συνιστωσών της 

ταχύτητας δόνησης, 

δ4.16xi & 

δ4.46 & 

Β3.δ της 

Απόφασης 

Έγκρισης 

Τεχνικής 

Μελέτης 

2012 

Όσον αφορά στις δονήσεις στο υποέργο Σκουριών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2020 

δεν διενεργήθηκαν ανατινάξεις και ως εκ τούτου δεν προκλήθηκαν δονήσεις. 
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Ένταση θορύβου / 

πίεσης αέρος , 

Συχνότητα θορύβου 

ανατινάξεων 

Ενέργεια 1 Συνεχής 
Κατανάλωση (σε 

MWH) 

δ4.16xii & 

δ4.16xiii 

Η κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 2.679 MWH βάση του μετρητή του παρόχου και 1053 

MWH με βάση τον μετρητή της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., εκ των οποίων οι 349 MWH 

καταναλώθηκαν στο υπόγειο μεταλλείο.  

Πρώτες ύλες - Ημερησίως  
Ποσοτικά 

χαρακτηριστικά 
δ4.17 

Το υποέργο των Σκουριών βρίσκεται στην φάση ανάπτυξης και κατασκευής και ως εκ 

τούτου δεν υφίσταται παραγωγή μεταλλεύματος, συμπυκνώματος, τελμάτων προς την 

εγκατάσταση απόθεσης Καρατζά Λάκκου – Λοτσάνικου – Επιφανειακού Ορύγματος, 

τελμάτων προς τη μονάδα λιθογόμωσης, υλικού λιθογόμωσης προς τα υπόγεια έργα 

και στείρων. Ομοίως, δεν υφίσταται κατανάλωση τσιμέντου στην μονάδα λιθογόμωσης 

και χημικών αντιδραστηρίων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα 

κατεργασίας νερών.  

Εκπομπές 

σκόνης 
3 15μερο 

Συγκέντρωση 

Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 και 

PM2,5 

δ4.18ii & 

δ4.18iii 

Αναφορικά με την εκπομπή σκόνης στην έξοδο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου και 

στα όρια των εγκαταστάσεων, οι τιμές συγκέντρωσης σκόνης βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

χαμηλά επίπεδα για εργοταξιακούς χώρους και είναι μικρότερες ακόμα και από τις οριακές 

τιμές που ισχύουν για κατοικημένες περιοχές. Συγκεκριμένα, το κλάσμα ΡΜ2,5 κυμάνθηκε 

από 1,41 μg/m3 έως 21,95 μg/m3 και το το κλάσμα ΡΜ10 από 3,03 μg/m3 έως 41,66 μg/m3. 

 

Επομένως, η δραστηριότητα των υπό κατασκευή μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών, δεν επέφερε καμία απολύτως επιβάρυνση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος των παρακείμενων οικισμών. 
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Κεφάλαιο 6 6.1-19 

ENVECO A.E. 

6.1.2.3.3 Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου 

Στον Πίνακα 6.1.2.3-3 που ακολουθεί συνοψίζονται οι παράμετροι/εκπομπές ρυπαντικών 

φορτίων που παρακολουθούνται στο υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέμ 

Λάκκου. Στον ίδιο Πίνακα δίνεται και ο αριθμός των θέσεων δειγματοληψίας για κάθε 

περιβαλλοντική παράμετρο λειτουργίας, η συχνότητα δειγματοληψιών, οι μετρούμενες 

μεταβλητές καθώς και η αντιστοιχία του περιβαλλοντικού όρου της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-20 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.1.2.3-3. Σύνοψη συμπερασμάτων του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας του υποέργου 

Μαύρων Πετρών και Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου για το έτος 2020 
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για το έτος 2020 

Νερά 

μεταλλείου 
4 

Συνεχής 
Παροχή, pH, 

αγωγιμότητα 

δ4.19i & 

δ4.19ii 

Όσον αφορά στα νερά του εξοφλημένου μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου, οδηγούνται στο 

σύνολό τους για κατεργασία στην μονάδα νερού Στρατωνίου. Η ποσότητα των 

εισερχόμενων υδάτων κατά τη διάρκεια του έτους 2020 εμφανίζει διακυμάνσεις που είναι 

συνάρτηση των βροχοπτώσεων, με μέση παροχή τα 168,7 m3/h. Το pH κυμαίνεται 

συστηματικά στην όξινη περιοχή, με μέση τιμή pH=4,9. Η αγωγιμότητα εμφανίζει 

διακυμάνσεις που σχετίζονται με τις περιόδους μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, με μία 

γενικότερη πτωτική τάση και μέση τιμή τα 4.176 μS/cm. Η ποιότητά τους παρουσιάζει τάση 

μείωσης στις συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων ενδιαφέροντος, με εξαίρεση το As που 

εμφανίζει πολύ μικρή αυξητική τάση στις συγκεντρώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, οι 

συγκεντρώσεις είναι αισθητά μικρότερες από τις συγκεντρώσεις που έχουν καταγραφεί 

παλαιότερα. 

 

Τα νερά των παλαιών και σύγχρονων εκμεταλλεύσεων του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών οδηγούνται από κοινού για κατεργασία στην μονάδα νερού Μαντέμ Λάκκου. Το 

pH των νερών στην είσοδο της μονάδας είχε μέση τιμή 7,5. Η αγωγιμότητα εμφανίζεται 

σχετικά σταθερή με μικρές αυξομειώσεις που σχετίζονται με τις περιόδους μετά τις έντονες 

βροχοπτώσεις με μέση τιμή 963 μS/cm. Δεδομένου ότι πρόκειται ως επί το πλείστον για τα 

«καθαρά» νερά του μεταλλείου Μαύρων Πετρών τα οποία αποστραγγίζουν από τις 

σύγχρονες εκμεταλλεύσεις, η ποιότητά τους (ανιόντα και κατιόντα) είναι σαφώς καλύτερη 

από την ποιότητα των νερών του εξοφλημένου και παλαιού μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

που κατεργάζονται στην μονάδα Στρατωνίου. Και σε αυτή τη περίπτωση, η ποιότητά τους 

κατά το έτος 2020 παρουσιάζει τάση μείωσης στις συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων 

ενδιαφέροντος. 

 

Όσον αφορά στα τελικά υγρά απόβλητα (τα νερά του παλαιού εξοφλημένου μεταλλείου 

του Μαντέμ Λάκκου μετά την κατεργασία) που διατίθενται στον όρμο του Στρατωνίου, 

η ποσότητά τους παρουσιάζει αυξομειώσεις σε σχέση με την ποσότητα πριν την κατεργασία 

καθώς μέρος τους αξιοποιείται περιοδικά ως νερό αναπλήρωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας του εμπλουτισμού, στα πλυστικά τροχών και τις υδροφόρες για την διαβροχή 

των εργοταξιακών δρόμων. Η μονάδα λειτούργησε καθόλο το έτος σε τιμές pH > 9 για την 

αποτελεσματική καταβύθιση του διαλελυμένου μαγγανίου. Για την επαναρύθμιση του pH 

15μερο 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, 

παροχή, TSS, SO4 

και ολικό και 

διαλελυμένο 

κλάσμα των As, 

Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb, Zn 

δ4.21iii 
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σε τιμές ≤8,5 η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού 

οξύνισης ανάλογου με αυτό της Ολυμπιάδας, η εγκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε 

στο 1ο τρίμηνο του 2021. Η αγωγιμότητα των νερών είναι συγκρίσιμη και σαφώς μικρότερη 

από αυτήν της τροφοδοσίας. Η ποιότητά τους (ανιόντα και κατιόντα) ικανοποιεί 

συστηματικά τα θεσμοθετημένα όρια για διάθεση υγρών αποβλήτων στους υδάτινους 

αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής καθώς και τις μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις (ΜΕΣ) και 

τις ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις (ΕΜΣ) των Κ.Υ.Α. 51354/2010 και 170766/2016.  

 

Ομοίως, όσον αφορά στα τελικά υγρά απόβλητα (τα νερά του μεταλλείου των Μαύρων 

Πετρών μετά την κατεργασία) που διατίθενται στο ρέμα του Κοκκινόλακκα, η ποσότητά 

τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020 ανήλθε κατά μέσο όρο στα 370 m3/h. Και σε αυτήν 

την περίπτωση, η μονάδα λειτούργησε σε τιμές pH > 9 για την αποτελεσματική καταβύθιση 

του διαλελυμένου μαγγανίου και η εγκατάσταση εξοπλισμού για την επαναρύθμιση του σε 

τιμές ≤8,5 ολοκληρώθηκε στο 1ο τρίμηνο του 2021. Η αγωγιμότητα μετά από την 

επεξεργασία τους είναι συγκρίσιμη και σαφώς μικρότερη από αυτήν της τροφοδοσίας. Η 

ποιότητά τους (ανιόντα και κατιόντα) επίσης ικανοποιεί συστηματικά τα θεσμοθετημένα 

όρια για διάθεση υγρών αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής καθώς 

και τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές των Κ.Υ.Α. 51354/2010 και 170766/2016. Τέλος, η 

ποιότητα τους ικανοποιεί για τις περισσότερες παραμέτρους ακόμα και τις οριακές τιμές 

για τις Ετήσιες Μέσες Συγκεντρώσεις (ΕΜΣ) που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 51354/2010.  

Κατανάλωση 

πόσιμου νερού 

για το 

προσωπικό 

2 

Συνεχής Παροχή δ4.19iii 

Η παροχή του πόσιμου νερού που καταναλώνεται από το προσωπικό των 

εγκαταστάσεων ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 3,3 m3/h για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών 

και 1,3 m3/h για τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Όσον αφορά την ποιότητά τους, πληρεί 

συστηματικά τα θεσμοθετημένα όρια της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/19.9.2017. 
15μερο 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, 

TDS, ORP, SO4 , 

CN-, Cl-, As, Al, B, 

Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Na, Ni, Pb, K, Ca, 

Mg, Zn, Ba, Be, Bi, 

Co, Li, Mo, Se, Sr, 

Tl, Ti, V, Sb, Hg 

δ4.21iii 

Φρεατική 

επιφάνεια στην 
20 Συνεχής Στάθμη δ4.19iv 

Ειδικά για την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, από 

την ενόργανη παρακολούθηση της στάθμης της φρεατικής επιφάνειας, της 
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εγκατάσταση 

διαχείρισης 

εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

συμπύκνωσης και των φαινομένων καθίζησης, των τυχόν οριζόντιων μετακινήσεων 

στα φράγματα και των σεισμικών γεγονότων, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Για το ανάντη ανάχωμα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα καταγραφές στα 

εγκατεστημένα γεωτεχνικά όργανα και την αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων 

γεωτεχνικής παρακολούθησης, η γεωτεχνική συμπεριφορά του κρίνεται απολύτως 

εντός των προβλεπόμενων ορίων της Γεωτεχνικής Μελέτης. 

• Για το κατάντη ανάχωμα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα καταγραφές στα 

εγκατεστημένα γεωτεχνικά όργανα και την αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων 

γεωτεχνικής παρακολούθησης, η γεωτεχνική συμπεριφορά του έως σήμερα κρίνεται 

απολύτως εντός των προβλεπόμενων ορίων της Γεωτεχνικής Μελέτης. 

• Για το σύστημα στεγάνωσης, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα από τα 

εγκατεστημένα λυσίμετρα, δεν διαπιστώνονται διαρροές από το σύστημα στεγάνωσης 

του συνόλου της λεκάνης απόθεσης. 

• Τέλος, αναφορικά με τα σεισμικά γεγονότα, κατά τη διάρκεια του έτους 2020, 

καταγράφηκαν δώδεκα (12) σεισμικές δονήσεις από τους επιταχυνσιογράφους που 

είναι εγκατεστημένοι στο ανάντη και στο κατάντη φράγμα του χώρου απόθεσης 

Κοκκινόλακκα, που ξεπέρασαν το όριο ενεργοποίησης των οργάνων (0,002g). 

Ωστόσο, στο χρονικό διάστημα πριν και μετά των σεισμικών δονήσεων, δεν 

παρατηρήθηκε απολύτως καμία μεταβολή στις μετρήσεις των γεωτεχνικών οργάνων 

του Κοκκινόλακκα. 

Συμπύκνωση 

και φαινόμενα 

καθίζησης στην 

εγκατάσταση 

διαχείρισης 

εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

2 Εβδομαδιαία 

Καταγραφές 

μαγνητικών 

μηκινσιομέτρων 

δ4.19v 

71 Συνεχής 

Καταγραφές 

υδραυλικών 

κυψελών μέτρησης 

καθίζησης,κυψελών 

συνολικών 

πιέσεων, 

πιεζομέτρων 

δονούμενης χορδής 

Οριζόντια 

μετακίνηση 

στην 

εγκατάσταση 

διαχείρισης 

εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

52 Εβδομαδιαία 

Καταγραφές 

κλισιομέτρων, 

μετακίνηση βάθρων 

δ4.19v 

35 Συνεχής 

Καταγραφές 

οριζόντιων 

μηκινσιομέτρων 

Ποσοτική και 

ποιοτική 

παρακολούθηση 

διηθήσεων στην 

εγκατάσταση 

διαχείρισης 

11 15μερο  

Στάθμη, pH, 

αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία 

νερού-

περιβάλλοντος, Al, 

As, Fe, Pb, Zn, Mn, 

- 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-23 

ENVECO A.E. 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες 

μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 

201745/11 

Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

για το έτος 2020 

εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

Cu, Cd, Cr, Ni, Ca, 

K, Na, Ba, Se, Hg, 

Cl-
, CN-, TDS, TSS, 

SO4 

Σεισμική 

δραστηριότητα 

στην 

εγκατάσταση 

διαχείρισης 

εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

4 Συνεχής Επιτάχυνση  δ4.19iv 

Σεισμικότητα 2 Συνεχής Επιτάχυνση  - 

Για τον έλεγχο της σεισμικής δραστηριότητας στο υποέργο Μαύρων Πετρών και 

εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, έχουν εγκατασταθεί δύο επιταχυνσιογράφοι, κατόπιν 

συνεννόησης με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών 

(ΙΤΣΑΚ) Θεσσαλονίκης, στο ιερό της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής Στρατονίκης, μια 

θέση που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ρήγμα Στρατωνίου, και στην οικία του Νίκου 

Αδάμ που βρίσκεται εντός του οικισμού Στρατονίκης. Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι 

επιταχυνσιογράφοι της Στρατονίκης κατέγραψαν δεκατρία (13) σεισμικά γεγονότα, ενώ ο 

επιταχυνσιογράφος που είναι εγκατεστημένος στην οικία του Ν. Αδάμ κατέγραψε και 

πενήντα πέντε (55) ανατινάξεις. 

Θόρυβος 3 Συνεχής 

L1, L10, L50, L95, 

L99, LΑmax, LΑmin, 

LΑeq, Leq, 

LAF(SPL), Lden, 

Lday, Levening, Lnight 

δ4.19vii 

Από τα στοιχεία συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του θορύβου στα πλησιέστερα 

προς τους γειτονικούς οικισμούς όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων, δεν καταγράφεται 

καμία υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού 

θορύβου της Κ.Υ.Α. 211773/2012. 

Δονήσεις 7 Συνεχής 

Ταχύτητα εδαφικής 

δόνησης (PPV) στις 

τρεις συνιστώσες 

της (T: εγκάρσια, 

V: κατακόρυφη, L: 

δ4.19viii 

& δ4.46 

Όσον αφορά στις δονήσεις από το υπόγειο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, κατά την 

διάρκεια του 2020, στο μεταλλείο έλαβαν χώρα συνολικά 2.171 ανατινάξεις. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, οι ανατινάξεις έλαβαν χώρα στο τέλος της πρώτης και της δεύτερης βάρδιας 

και η μέγιστη ποσότητα γόμωσης ανά χρόνο επιβράδυνσης ήταν συστηματικά χαμηλότερη 

των 5 kg/delay. Στο 95,4% των περιπτώσεων (και για τους 7 σταθμούς μέτρησης), η 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-24 

ENVECO A.E. 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες 

μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 

201745/11 

Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

για το έτος 2020 

διαμήκης), 

Συχνότητα (Freq) 

των τριών 

συνιστωσών της 

ταχύτητας δόνησης, 

Ένταση θορύβου / 

πίεσης αέρος , 

Συχνότητα θορύβου 

ανατινάξεων 

ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο ενεργοποίησης 

των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/s. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής 

δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες 

ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του 

γερμανικού πρότυπου DIN 4150-3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1(β) του Κ.Μ.Λ.Ε. 

Το 99,9% των μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές 

συχνότητας μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Από τις 

παραπάνω τιμές, ποσοστό 67,8% εμπίπτει στην περιοχή συχνοτήτων 10-50 Hz και το 

υπόλοιπο 32,1% στην περιοχή >50 Ηz. Αναφέρεται ότι ενοχλητικές και επικίνδυνες 

χαρακτηρίζονται οι δονήσεις που έχουν υψηλές τιμές ταχύτητας σε συνδυασμό με χαμηλές 

συχνότητες, μικρότερες από 10-12 Ηz (Προδιαγραφή DIN 4150). Το ποσοστό των 

εδαφικών δονήσεων που έχουν χαμηλότερες τιμές από τα 10 Hz ανήλθε σε 0,1%. Το σύνολο 

των καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88-108 dB(L), 

συστηματικά μικρότερες του ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές. Τέλος, όσον 

αφορά την συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου (Hz), η πλειοψηφία 

των ενεργοποιήσεων (97,6%) εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 Ηz).  

 

Επιπροσθέτως, από την αξιολόγηση των δονημετρικών δεδομένων των δεκαπέντε 

συνεχών ετών παρακολούθησης (2006-2020), προκύπτει ότι από το σύνολο των 

ανατινάξεων που έλαβαν χώρα στο υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών, μόνο το 6,3% 

έγινε αντιληπτό από τους δονησιογράφους. Καμία καταγραφή δεν ξεπερνάει το 

αυστηρότερο όριο ταχύτητας της εδαφικής κίνησης κατά το γερμανικό πρότυπο DIN 4150-

3/1999 ακόμα και για την κατηγορία των ευαίσθητων κατασκευών (π.χ. αρχαιολογικούς 

χώρους, κ.ά.). Τέλος, το ποσοστό των δονήσεων που γίνεται αντιληπτό από τα όργανα 

βαίνει μειούμενο με το χρόνο. 

Ενέργεια 2 Συνεχής 
Κατανάλωση (σε 

MWH) 

δ4.19ix & 

δ4.19x 

Η κατανάλωση της ενέργειας στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών ανήλθε 

σε 11.025 MWH, στις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου στις 13.302 MWH και ειδικά στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, στις 6.917 MWH. 

Εξορυκτικά 

προϊόντα και 

απόβλητα 

9 Ημερησίως 

Ποσοτικά 

χαρακτηριστικά / 

ισοζύγιο μάζας 

δ4.20i, 

δ4.20ii, 

δ4.20iii, 

δ4.20iv, 

δ4.20vi & 

• Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου τροφοδοτήθηκαν προς κατεργασία 

183.468 t (εν ξηρώ) μεταλλεύματος που εξορύχθηκε από το μεταλλείο Μαύρων 

Πετρών. 

• Από τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος παρήχθησαν 13.019 t (εν ξηρώ) 

συμπυκνώματος γαληνίτη και 31.364 t (εν ξηρώ) συμπυκνώματος σφαλερίτη. 
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δ4.20vii • Η ποσότητα των αδρομερών τελμάτων εμπλουτισμού που παρήχθησαν ανήρθε στους 

103.290 t. Στο σύνολό τους, μεταφέρονταν και εναποτίθεντο προσωρινά στο παλαιό 

Σεβαλιέ, από όπου στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις λιθογόμωσης για 

να αξιοποιηθούν μετά από ανάμειξη με τσιμέντο για την επαναπλήρωση των κενών 

εκμετάλλευσης.  

• Η ποσότητα του κέικ φιλτρόπρεσσας που παρήχθη από τη μονάδα Στρατωνίου (μίγμα 

λεπτομερών τελμάτων εμπλουτισμού και ιλύος εξουδετέρωσης) και τη μονάδα 

Μαύρων Πετρών (ιλύς εξουδετέρωσης) και μεταφέρθηκε προς απόθεση στον 

προστατευμένο χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα ανήρθε στους 

85.491 t και 8.320 t, αντίστοιχα. 

• Η ποσότητα αδρομερών τελμάτων που τροφοδοτήθηκε στη μονάδα λιθογόμωσης 

ανήλθε στους 46.215 t.  

• Η ποσότητα υλικού λιθογόμωσης που διοχετεύτηκε στα υπόγεια έργα του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών ανήρθε στα 34.747 m3. 

• Τα στείρα εξόρυξης που παρήχθησαν από τα έργα κύριας ανάπτυξης και παραγωγής 

του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, συνολικής ποσότητας 80.176 t, είτε μεταφέρθηκαν 

στην περιοχή του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα όπου και αξιοποιήθηκαν για την 

διάστρωση και συμπύκνωση των αποθέσεων και διασφάλιση πρόσβασης και 

κυκλοφορίας επί της επιφάνειας των αποθέσεων ή αξιοποιήθηκαν εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ως δομικό υλικό (π.χ. διάστρωση στοών, δρόμων, 

κλπ). 

Πρώτες ύλες 7 Ημερησίως  
Ποσοτικά 

χαρακτηριστικά 

δ4.20v & 

δ4.20viii 

Στη μονάδα λιθογόμωσης καταναλώθηκαν 5.732 t τσιμέντου. Στα χημικά αντιδραστήρια 

που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στις μονάδες κατεργασίας νερών 

μεταλλείου περιλαμβάνονται Νατριούχος Ισοπροπυλική Ξανθάτη (54,1 t), Πενταένυδρος 

Θειϊκός Χαλκός (138,0 t), κυανιούχο νάτριο (10,8 t), Αφριστικό (7,8 t), Κροκκιδωτικά (25,2 

t) και Υδράσβεστος (4.477 t). 

Εκπομπές 

σκόνης 

3 15μερο 

Συγκέντρωση 

Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 

και PM2,5 

δ4.21ii 

Αναφορικά με την εκπομπή σκόνης στην έξοδο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου, στη 

μονάδα λιθογόμωσης και  στα όρια των εγκαταστάσεων οι τιμές βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

χαμηλά επίπεδα για εργοταξιακούς χώρους και είναι μικρότερες ακόμα και από τις οριακές 

τιμές που ισχύουν για κατοικημένες περιοχές. Συγκεκριμένα, το κλάσμα ΡΜ2,5 κυμάνθηκε 

από 5,32 μg/m3 έως 21,21 μg/m3 και το κλάσμα ΡΜ10 από 11,13 μg/m3 έως 48,34 μg/m3. 

Επομένως, η παραγωγική δραστηριότητα των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών, Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου, δεν επέφερε καμία απολύτως επιβάρυνση στην 
1 Ετησίως Συγκέντρωση 

Αιωρούμενων 
δ2.213 
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Σωματιδίων PM ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος των παρακείμενων οικισμών Στρατωνίου και 

Στρατονίκης. 

 

Επίσης, η συγκέντρωση σκόνης στην καμινάδα του τριβείου στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού στο Στρατώνι είναι δύο τάξεις μικρότερη από την οριακή τιμή των 

30 mg/Nm3  που ορίζεται στον όρο δ.213 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ. 

Εξορυκτικά 

απόβλητα 
5 

Σύνθετα 

έτους 

Ποσοτικά & 

ποιοτικά 

χαρακτηριστικά 

δ5 

• Το δείγμα μίγματος ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (μονάδα 

Στρατωνίου) & λεπτομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού του μεταλλεύματος 

Μαύρων Πετρών συνίσταται σε θειούχες ενώσεις (Sθειούχο: 20% κ.β.) και αλκαλικές 

ενώσεις (Ca: 13,1% κ.β.), ενώ το 21,9% κ.β. του υλικού συνίσταται σε αδιάλυτες στο 

βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις. Με βάση τη δοκιμή ΑΒΑ, το Καθαρό Δυναμικό 

Εξουδετέρωσης (NNP) του δείγματος προσδιορίστηκε (-)367 kg CaCO3/t και το υλικό 

παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. H εκπλυσιμότητα του As, των ιόντων φθορίου 

και των θειικών ανιόντων με βάση τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 ικανοποιεί τα όρια 

για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η 

εκπλυσιμότητα του Sb ικανοποιεί τα όρια των επικίνδυνων αποβλήτων. Η συγκέντρωση 

των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή 

απόβλητα. 

• Το δείγμα αδρομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού του μεταλλεύματος Μαύρων 

Πετρών συνίσταται σε θειούχες ενώσεις (Sθειούχο: 25% κ.β.), αλκαλικές ενώσεις (Ca: 

10,5% κ.β.) ενώ το 20,6% κ.β. του υλικού συνίσταται σε αδιάλυτες στο βασιλικό νερό 

πυριτικές ενώσεις. Με βάση τη δοκιμή ΑΒΑ, το Καθαρό Δυναμικό Εξουδετέρωσης 

(NNP) του δείγματος αποβλήτων προσδιορίστηκε (-)563 kg CaCO3/t και το υλικό 

παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Με βάση τη δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12457.02, η εκπλυσιμότητα του As, των ιόντων φθορίου και των θειικών ανιόντων 

ικανοποιεί τα κριτήρια για ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση του 

Sb ικανοποιεί τα όρια για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η συγκέντρωση των υπόλοιπων 

εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.  

• H συγκέντρωση του Sb στα διαλύματα έκπλυσης του αδρομερούς και του μίγματος 

ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (μονάδα Στρατωνίου) και 

λεπτομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού Μαύρων Πετρών υπερβαίνει την τιμή των 

ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αποβλήτων. Η αυξημένη εκχυλισιμότητα του στοιχείου 

αποδίδεται στα γεωχημικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεδομένου ότι οι μελέτες που 
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έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή υποδεικνύουν την αυξημένη διαθεσιμότητα του 

στοιχείου ακόμα και σε περιοχές ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων (βλ. 

Παράρτημα IX της παρούσας). 

• Το δείγμα ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (μονάδα 

Στρατωνίου) συνίσταται σε θειικές ενώσεις (S(SO4): 12,5% κ.β.) και αλκαλικές 

ενώσεις (Ca: 19,9% κ.β.). Με βάση τη δοκιμή ΑΒΑ, το Καθαρό Δυναμικό 

Εξουδετέρωσης (NNP) του δείγματος προσδιορίστηκε: 166 kg CaCO3/t και το υλικό 

δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. H εκπλυσιμότητα των ιόντων φθορίου και 

των θειικών ανιόντων με βάση τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 ικανοποιεί τα όρια για 

την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η συγκέντρωση των 

υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή 

απόβλητα. 

• Το δείγμα ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (μονάδα Μαντέμ 

Λάκκου) συνίσταται σε αλκαλικά ορυκτά, ενώ το 17,5% κ.β. του υλικού συνίσταται σε 

αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις. Με βάση τη δοκιμή ΑΒΑ, το Καθαρό 

Δυναμικό Εξουδετέρωσης (NNP) του δείγματος προσδιορίστηκε 531 kg CaCO3/t και 

το υλικό δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. H εκπλυσιμότητα των θειικών 

ανιόντων και του Sb με βάση τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 ικανοποιεί τα όρια για την 

αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η συγκέντρωση των 

υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων είναι μικρότερη από τα όρια για τα αδρανή 

απόβλητα. 

• Τo δείγμα στείρων εξόρυξης Μαύρων Πετρών συνίσταται σε αλκαλικές ενώσεις (Ca: 

13,5% κ.β.) και πυριτικές ενώσεις σε ποσοστό 55% κ.β. Το καθαρό δυναμικό 

εξουδετέρωσης οξύτητας (NNP) του δείγματος προσδιορίστηκε ΝΝΡ: 236 kg CaCO3/t 

και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Η δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 

12457.04 έδειξε ότι το διάλυμα έκπλυσης του δείγματος στείρων έχει υψηλά αλκαλικό 

pH: 9,6. Η εκχυλισιμότητα του As και του Sb ικανοποιεί το κριτήριο για την αποδοχή 

αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων, αντίστοιχα. Η 

διαλυτοποίηση των υπόλοιπων εξεταζόμενων στοιχείων και ανιόντων ικανοποιεί τα 

κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα. 

• Η διαλυτοποίηση Sb από το δείγμα στείρων Μαύρων Πετρών ήταν αυξημένη σε 

σύγκριση με το όριο για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

Η αυξημένη εκχυλισιμότητα του στοιχείου αποδίδεται στα γεωχημικά χαρακτηριστικά 
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της περιοχής, δεδομένου ότι οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή 

υποδεικνύουν την αυξημένη διαθεσιμότητα του στοιχείου ακόμα και σε περιοχές 

ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, η εκπλυσιμότητα του 

στοιχείου από τα στείρα Μαύρων Πετρών υπό πραγματικές συνθήκες εκτιμάται ότι 

είναι μικρότερη. 

• Σε κάθε περίπτωση, το δείγμα στείρων Μαύρων Πετρών πληροί όλα τα κριτήρια για 

τα αδρανή εξορυκτικά απόβλητα που καθορίζονται στην Απόφαση 2009/259/ΕΚ. 
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ENVECO A.E. 

6.1.2.3.4 Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Μέσων  

Στους Πίνακες 6.1.2.3-4 έως 6.1.2.3-6 που ακολουθούν συνοψίζονται τα περιβαλλοντικά μέσα 

/ παράμετροι που παρακολουθούνται σε κάθε ένα από τα υποέργα των Μεταλλευτικών – 

Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, του υποέργου Ολυμπιάδας, 

του υποέργου Σκουριών και του υποέργου Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέμ 

Λάκκου, αντίστοιχα. Στους ίδιους Πίνακες δίνεται και ο αριθμός των θέσεων δειγματοληψίας 

για κάθε περιβαλλοντικό μέσο, η συχνότητα δειγματοληψιών, οι μετρούμενες μεταβλητές 

καθώς και η αντιστοιχία του περιβαλλοντικού όρου της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ.  
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Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον-

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

2 

Συνεχής 

Συγκέντρωση 

Αιωρούμενων Σωματιδίων 

PM10 και ΡΜ2,5 

δ4.28 

Από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων στον οικισμό Ολυμπιάδας για το 

έτος 2020, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις του υποέργου Ολυμπιάδας.  15μερο 

Συγκεντρώσεις Pb, Zn, 

Mn, Cd, As, Fe, Cu, Cr και 

Ni των αιωρούμενων 

σωματιδίων ΡΜ10 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον- 

Αιωρούμενα 

σωματίδια & 

Αέριοι ρύποι 

1 

Συνεχής 

Συγκέντρωση 

Αιωρούμενων Σωματιδίων 

PM10 και ΡΜ2,5 

δ4.28 & 

δ4.29 

Από τα διαθέσιμα αποτελέσματα της παρακολούθησης των συγκεντρώσεων των 

αέριων ρύπων στον οικισμό Ολυμπιάδας (ΟΑΜ21) για το έτος 2020, προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει καμία επίπτωση από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του υποέργου 

Ολυμπιάδας. 

15μερο 

Συγκεντρώσεις Pb, Zn, 

Mn, Cd, As, Fe, Cu, Cr και 

Ni των αιωρούμενων 

σωματιδίων ΡΜ10 

Συνεχής 

Συγκέντρωση αέριων 

ρύπων CO, NO,ΝΟ2,ΝΟΧ, 

SO2 και H2S 

Μετεωρολογικές 

παράμετροι 
2 Συνεχής 

Θερμοκρασία, Σχετική 

υγρασία, Βροχόπτωση, 

Εξάτμιση, Ηλιακή 

ακτινοβολία, Ταχύτητα και 

διεύθυνση ανέμου, 

Ατμοσφαιρική πίεση 

 

δ4.30  
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.2.1 «Κλιματικά 

Χαρακτηριστικά» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μελέτης 

Επιφανειακά 8 Συνεχής Παροχή δ4.32 
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Νερά 

8 Μηνιαία 

Παροχή, pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, 

SO4, CN-, Cl- και ολικό 

και διαλελυμένο As, Cd, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, 

Cr, Ba, Ca, K, Se,  Na, Hg 

δ4.33 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.14.2.6 

«Παρακολούθηση Επιφανειακών Υδάτων» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας μελέτης. 

7 

Δύο 

Περίοδοι 

ανά δύο 

έτη 

Βενθικά 

Μακροασπόνδυλα, 

Διάτομα, Ιχθυοπανίδα 

δ4.34 

Όσον αφορά στην χημική και οικολογική ποιότητα των ποτάμιων σωμάτων, η 

δειγματοληψία που είχε προγραμματιστεί για το έτος 2020 δεν κατέστη δυνατόν να 

ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και 

επαναπρογραμματίστηκε για το έτος 2021. 

Υπόγεια Νερά 

14 Συνεχής Στάθμη νερού 

δ4.37 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.14.3.3 

«Παρακολούθηση Υπογείων Υδάτων» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας μελέτης. 

17 

Μηνιαία 

Στάθμη νερού 

17 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, 

SO4, CN-, Cl- και 

διαλελυμένα Al, As, Cd, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, 

Cr, Ca, K, Na, Ba, Se, Hg 

Πόσιμα Νερά 7 Μηνιαία 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, 

ORP, SO4 , Cl-, CN-, As, 

Al, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Na, Ni, Pb, K, Ca, Mg, Zn, 

Ba, Be, Bi, Co, Li, Mo, Se, 

Sr, Tl, Ti, V, Sb, Hg 

δ4.31 

Οι συγκεντρώσεις όλων των παραμέτρων ελέγχου (φυσικοχημικών, ανιόντων, 

κατιόντων, βαρέων μετάλλων, κλπ.) σε όλες τις υδρευτικές πηγές και γεωτρήσεις 

της ευρύτερης περιοχής του υποέργου Ολυμπιάδας πληρούν τα όρια ποιότητας 

νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και βρίσκουν εφαρμογή στο 

τελικό σημείο κατανάλωσης.  

 

Εξαίρεση αποτελεί η γεώτρηση ODW01 θέση «Σχολείο», όπου καταγράφηκαν 

συστηματικές αυξημένες συγκεντρώσεις Mn (10/12). Η αυξημένη συγκέντρωση 

Mn στα νερά αυτά είναι διαχρονική, όπως φαίνεται και από τη μελέτη του ΙΓΜΕ 

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, Δρ. 

Κατιρτζόγλου-Νοέμβριος 1999». 
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Επίσης, παρατηρήθηκαν περιστασιακά συγκεντρώσεις As (8/10), οριακά πάνω από 

το όριο των 10 μg/l στις πηγές Μπάσκου-Μπασδέκη (ODW05), τιμές που έχουν 

εμφανιστεί και στο παρελθόν, όπως αναφέρεται και στην «Αξιολόγηση Φακέλου 

Υδρευτικής Κατάστασης Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής» της Διεύθυνσης 

Υδάτων Μακεδονίας (βλ. έγγραφο υπ’ αριθμ. 10817/2012).  

Παράκτια 

Ύδατα 
13 

Δύο 

Περίοδοι 

ανά δύο 

έτη 

Μακροφύκη, Θαλάσσια 

Αγγειόσπερμα 

Μακροασπόνδυλα, 

Χλωροφύλλη, Χημικές & 

Φυσικοχημικές Αναλύσεις 

δ4.36 

Όσον αφορά στην Χημική ποιότητα των Παράκτιων Υδάτων, η ποιότητα του 

θαλασσινού νερού του κόλπου Ολυμπιάδας χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για 

κολύμβηση. Αναλυτικά: 

• Διαπιστώθηκαν φυσιολογικές φυσικοχημικές, χημικές και βιολογικές 

παράμετροι του νερού κυμαινόμενες στα επίπεδα συγκεντρώσεων του Β–ΒΑ 

Αιγαίου με διακυμάνσεις της τάξης των ορίων ευαισθησίας των μεθόδων 

ανάλυσης.  

• Κατεγράφησαν τιμές συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων που είναι 

διαλυμένα στο νερό που δεν ξεπερνούν τα όρια αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού τους. 

• Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ρύπανσης (πισσώδη κατάλοιπα, έλαια, 

υδρογονάνθρακες). 

• Οι μικροβιολογικοί δείκτες του νερού βρέθηκαν χαμηλοί σε όλους τους 

τομείς, ενώ δεν διαπιστώθηκαν δείκτες κοπρανώδους προέλευσης.  

• Το διαλυμένο οξυγόνο, σε όλους τους τομείς, βρέθηκε σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες των ελάχιστων απαιτούμενων τιμών συγκορεσμού. Η θολερότητα 

του νερού βρέθηκε χαμηλή σε όλους τους σταθμούς. Οι τιμές του pH σε όλα 

τα σημεία δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικές θαλασσινού νερού και 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. 

Έδαφος 10 Ετήσια 

Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, 

Cr, Cd, Al, As, Ba, Bi, B, 

Ca, Co, Mg, Mo, K, Se, 

Sr, Tl, Ti, V, Na, Sb, Sn, 

Hg, Sολικό, S(SO4), paste 

pH 

δ4.40 

Στην περιοχή του υποέργου Ολυμπιάδας, σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας οι 

συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων παρουσιάζουν τιμές εντός της περιοχής τιμών 

του γεωχημικού υποβάθρου. 
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ENVECO A.E. 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 
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Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων για το έτος 2020 

Ευστάθεια & 

διάβρωση 

πρανών 

24 Μηνιαία 

Τοπογραφική 

παρακολούθηση 

οριζοντιογραφικών και 

κατακόρυφων 

μικρομετακινήσεων 

δ4.41 

Στο εργοτάξιο της Ολυμπιάδας, δεν παρουσιάζεται φαινόμενο μετακίνησης με 

ιδιαίτερη εξέλιξη, ενώ η συνολική τρισδιάστατη μετακίνηση των σημείων διατηρεί 

σχεδόν μηδενική ταχύτητα.  

Ακουστικό 

περιβάλλον 
3 Μηνιαία Lden, Lday, Levening, Lnight 

δ4.42 – 

δ4.45 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μηνιαίων 24ωρων ακουστικών 

μετρήσεων για το έτος 2020 και στις 3 θέσεις παρακολούθησης στα πλησιέστερα 

όρια του οικισμού Ολυμπιάδας προς την πλευρά των εγκαταστάσεων προκύπτουν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων των 

δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 

211773/2012. 

• Το ακουστικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με 

τις εποχιακές ή περιστασιακές δραστηριότητες των κατοίκων. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις το επίπεδο της ισοδύναμης συνεχούς στάθμης θορύβου του 

υποβάθρου είναι ψηλότερο από αυτό που προκύπτει από τη λειτουργία του 

έργου.  
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Κεφάλαιο 6 6.1-34 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.1.2.3-5. Σύνοψη συμπερασμάτων του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή 

του υποέργου Σκουριών για το έτος 2020 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 

201745/11 

Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων για το έτος 2020 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον-

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

4 

Συνεχής 
Συγκέντρωση Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 και ΡΜ2,5 

δ4.28 

Από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων στους οικισμούς Νεοχωρίου 

και Παλαιοχωρίου για το έτος 2020, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση 

από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του υποέργου Σκουριών.  15μερο 

Συγκεντρώσεις Pb, Zn, Mn, 

Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni των 

αιωρούμενων σωματιδίων 

ΡΜ10 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον- 

Αιωρούμενα 

σωματίδια & 

Αέριοι ρύποι 

2 

Συνεχής 
Συγκέντρωση Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 και ΡΜ2,5 

δ4.28 & 

δ4.29 

Από τα διαθέσιμα αποτελέσματα της παρακολούθησης των συγκεντρώσεων των 

αέριων ρύπων στους οικισμούς Νεοχωρίου (SAM21) και Παλαιοχωρίου 

(SAM22) για το έτος 2020, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση από τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του υποέργου Σκουριών. 

15μερο 

Συγκεντρώσεις Pb, Zn, Mn, 

Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni των 

αιωρούμενων σωματιδίων 

ΡΜ10 

Συνεχής 

Συγκέντρωση αέριων ρύπων 

CO, NO,ΝΟ2,ΝΟΧ, SO2 και 

H2S 

Μετεωρολογικές 

παράμετροι 
3 Συνεχής 

Θερμοκρασία, Σχετική 

υγρασία, Βροχόπτωση, 

Εξάτμιση, Ηλιακή 

ακτινοβολία, Ταχύτητα και 

διεύθυνση ανέμου, 

Ατμοσφαιρική πίεση 

δ. 4.30  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.2.1 

«Κλιματικά Χαρακτηριστικά» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 

μελέτης 

Επιφανειακά 

Νερά 
14 Μηνιαία 

Παροχή, pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, SO4, 

CN-, Cl- και ολικό και 

δ.4.33 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.14.2.6 

«Παρακολούθηση Επιφανειακών Υδάτων» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ 

της παρούσας μελέτης. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-35 

ENVECO A.E. 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-
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Δειγματο-

ληψίας 
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παραμέτρων για το έτος 2020 

διαλελυμένο As, Cd, Cu, Fe, 

Mn, Ni, Pb, Zn, Cr, Ba, Ca, K, 

Se, Na, Hg 

5 

Δύο 

Περίοδοι 

ανά δύο έτη 

Βενθικά Μακροασπόνδυλα, 

Διάτομα, Ιχθυοπανίδα 
δ4.34 

Όσον αφορά στην χημική και οικολογική ποιότητα των ποτάμιων σωμάτων, 

η δειγματοληψία που είχε προγραμματιστεί για το έτος 2020 δεν κατέστη 

δυνατόν να ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων 

και επαναπρογραμματίστηκε για το έτος 2021. 

Υπόγεια Νερά 

5 Συνεχής Στάθμη νερού 

δ.4.37 

 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.14.3.3 

«Παρακολούθηση Υπογείων Υδάτων» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας μελέτης. 

21 Μηνιαία Στάθμη νερού 

8 Μηνιαία 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, SO4, 

CN-, Cl- και διαλελυμένα Al, 

As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 

Zn, Cr, Ca, K, Na, Ba, Se, Hg 

Πόσιμα Νερά 13 Μηνιαία 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, 

ORP, SO4 , Cl-, CN-, As, Al, 

B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, 

Ni, Pb, K, Ca, Mg, Zn, Ba, 

Be, Bi, Co, Li, Mo, Se, Sr, Tl, 

Ti, V, Sb, Hg 

δ.4.31 

Οι συγκεντρώσεις όλων των παραμέτρων ελέγχου (φυσικοχημικών, ανιόντων, 

κατιόντων, βαρέων μετάλλων, κλπ.) βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα και 

πληρούν τα όρια ποιότητας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

και βρίσκουν εφαρμογή στο τελικό σημείο κατανάλωσης.  

 

Εξαίρεση αποτελεί η παλιά (εκτός δικτύου) πηγή του Αγίου Αθανασίου στο 

Νεοχώρι, με κωδικό SDW21, στην οποία καταγράφηκαν οριακές υπερβάσεις 

της συγκέντρωσης As (8/12) καθόλη τη διάρκεια του έτους 2020 και η οποία 

είναι γνωστό πως εμφανίζει διαχρονικά αυξημένες συγκεντρώσεις As (βλ. 

μελέτη ΙΓΜΕ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΤΕΛΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ, Δρ. Κατιρτζόγλου-Νοέμβριος 1999»).  

 

Επίσης, εμφανίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις Mn στην υδρευτική γεώτρηση 

Μ.Παναγίας SDW03 θέση «Λόγγος» (7/7), στην νέα γεώτρηση Παλαιοχωρίου 

SDW15 (8/12) και στην υδρευτική γεώτρηση του Νεοχωρίου SDW24 στη θέση 

Πέπερας (12/12). 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-36 

ENVECO A.E. 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 
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παραμέτρων για το έτος 2020 

Παράκτια 

Ύδατα 
7 

Δύο 

Περίοδοι 

ανά δύο έτη 

Μακροφύκη, Θαλάσσια 

Αγγειόσπερμα 

Μακροασπόνδυλα, 

Χλωροφύλλη, Χημικές & 

Φυσικοχημικές Αναλύσεις 

δ4.36 

Όσον αφορά στην Χημική ποιότητα των Παράκτιων Υδάτων, η ποιότητα του 

θαλασσινού νερού του κόλπου Ιερισσού χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για 

κολύμβηση. Αναλυτικά: 

• Διαπιστώθηκαν φυσιολογικές φυσικοχημικές, χημικές και βιολογικές 

παράμετροι του νερού κυμαινόμενες στα επίπεδα συγκεντρώσεων του Β–

ΒΑ Αιγαίου με διακυμάνσεις της τάξης των ορίων ευαισθησίας των 

μεθόδων ανάλυσης.  

• Κατεγράφησαν τιμές συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων που είναι 

διαλυμένα στο νερό που δεν ξεπερνούν τα όρια αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού τους. 

• Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ρύπανσης (πισσώδη κατάλοιπα, έλαια, 

υδρογονάνθρακες). 

• Οι μικροβιολογικοί δείκτες του νερού βρέθηκαν χαμηλοί σε όλους τους 

τομείς, ενώ δεν διαπιστώθηκαν δείκτες κοπρανώδους προέλευσης.  

• Το διαλυμένο οξυγόνο, σε όλους τους τομείς, βρέθηκε σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες των ελάχιστων απαιτούμενων τιμών συγκορεσμού. Η 

θολερότητα του νερού βρέθηκε χαμηλή σε όλους τους σταθμούς. Οι τιμές 

του pH σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικές 

θαλασσινού νερού και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. 

Έδαφος 13 Ετήσια 

Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, 

Cd, Al, As, Ba, Bi, B, Ca, Co, 

Mg, Mo, K, Se, Sr, Tl, Ti, V, 

Na, Sb, Sn, Hg, Sολικό, 

S(SO4), paste pH 

δ4.40 

Στην περιοχή του υποέργου Σκουριών – ΚΑΖ, στις περισσότερες θέσεις 

δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων παρουσιάζουν τιμές 

εντός της περιοχής τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Εξαίρεση αποτελεί  το 

σημείο SGM09 (ανάντη μεταλλείου Σκουριών προς τα ΝΔ) που εμφανίζει 

υψηλότερες συγκεντρώσεις σε χρώμιο (Cr) σε σύγκριση με τις τιμές 

υποβάθρου. 

Ευστάθεια & 

διάβρωση 

πρανών 

64 Μηνιαία 

Τοπογραφική 

παρακολούθηση 

οριζοντιογραφικών και 

κατακόρυφων 

μικρομετακινήσεων 

δ4.41 

Στο εργοτάξιο των Σκουριών, μετακίνηση παρατηρείται σε έξι (6) μάρτυρες 

επιφανειακής παρακολούθησης (SKP18, SKP47, SKP5, SKP52, SKP4A και 

SKP51A). Η δυναμική συμπεριφορά των εν λόγω μαρτύρων θα 

παρακολουθηθεί στους επόμενους  κύκλους μετρήσεων. 
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Ακουστικό 

περιβάλλον 
5 Μηνιαία Lden, Lday, Levening, Lnight 

δ4.42 – 

δ4.45 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μηνιαίων 24ωρων ακουστικών 

μετρήσεων για το έτος 2020 και στις 5 θέσεις παρακολούθησης στα 

πλησιέστερα όρια των οικισμών Μ. Παναγιά, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι,  προς την 

πλευρά των εγκαταστάσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων των 

δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 

211773/2012. 

• Το ακουστικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα 

με τις εποχιακές ή περιστασιακές δραστηριότητες των κατοίκων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις το επίπεδο της ισοδύναμης συνεχούς στάθμης 

θορύβου του υποβάθρου είναι ψηλότερο από αυτό που προκύπτει από τη 

λειτουργία του έργου 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.1.2.3-6. Σύνοψη συμπερασμάτων του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή 

του υποέργου Μαύρων Πετρών & Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου για το έτος 2020 

Παράμετρος 

Αριθμός 

Σταθμών 

Δειγματο-

ληψίας 

Συχνότητα 

Δειγματο-

ληψίας 

Μετρούμενες μεταβλητές 

Π.Ο. 

Κ.Υ.Α. 

201745/11 

Bασικά συμπεράσματα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων για το έτος 2020 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον-

Αιωρούμενα 

σωματίδια 

6 

Συνεχής 
Συγκέντρωση Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 και ΡΜ2,5 

δ4.28 

Από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων στους οικισμούς Στρατωνίου, 

Στρατονίκης και Σταγείρων για το έτος 2020, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία 

επίπτωση από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του υποέργου Μαύρων Πετρών 

και Εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου.  
15μερο 

Συγκεντρώσεις Pb, Zn, Mn, 

Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni των 

αιωρούμενων σωματιδίων 

ΡΜ10 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον- 

Αιωρούμενα 

σωματίδια & 

Αέριοι ρύποι 

3 

Συνεχής 
Συγκέντρωση Αιωρούμενων 

Σωματιδίων PM10 και ΡΜ2,5 

δ4.28 & 

δ4.29 

Από τα διαθέσιμα αποτελέσματα της παρακολούθησης των συγκεντρώσεων των 

αέριων ρύπων στους οικισμούς Στρατωνίου, Στρατονίκης και Σταγείρων για το 

έτος 2020, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις του υποέργου Μαύρων Πετρών και Εγκαταστάσεων Μαντέμ 

Λάκκου.  

15μερο 

Συγκεντρώσεις Pb, Zn, Mn, 

Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni των 

αιωρούμενων σωματιδίων 

ΡΜ10 

Συνεχής 

Συγκέντρωση αέριων ρύπων 

CO, NO,ΝΟ2,ΝΟΧ, SO2 και 

H2S 

Μετεωρολογικές 

παράμετροι 
5 Συνεχής 

Θερμοκρασία, Βροχόπτωση, 

Εξάτμιση, Σχετική υγρασία, 

Ταχύτητα και διεύθυνση 

ανέμου, Hλιακή ακτινοβολία 

και Ατμοσφαιρική πίεση 

δ4.30 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.2.1 

«Κλιματικά Χαρακτηριστικά» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 

μελέτης 

Επιφανειακά 

Νερά 

8 Συνεχής Παροχή δ4.32  

11 Μηνιαία 

Παροχή, pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, SO4, 

CN-, Cl- και ολικό και 

διαλελυμένο As, Cd, Cu, Fe, 

Mn, Ni, Pb, Zn, Cr, Ba, Ca, K, 

Se, Na, Hg 

δ4.33 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.14.2.6 

«Παρακολούθηση Επιφανειακών Υδάτων» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ 

της παρούσας μελέτης. 
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4 

Δύο 

Περίοδοι 

ανά δύο 

έτη 

Βενθικά Μακροασπόνδυλα, 

Διάτομα, Ιχθυοπανίδα 
δ4.34 

Όσον αφορά στην χημική και οικολογική ποιότητα των ποτάμιων σωμάτων, 

η δειγματοληψία που είχε προγραμματιστεί για το έτος 2020 δεν κατέστη 

δυνατόν να ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και 

επαναπρογραμματίστηκε για το έτος 2021. 

Υπόγεια Νερά 

11 Συνεχής Στάθμη νερού 

δ4.37 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Παράγραφο 8.14.3.3 

«Παρακολούθηση Υπογείων Υδάτων» και αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας μελέτης. 

23 

Μηνιαία 

Στάθμη νερού 

23 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, SO4, 

CN-, Cl- και διαλελυμένα Al, 

As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 

Zn, Cr, Ca, K, Na, Ba, Se, Hg 

Πόσιμα Νερά 12 Μηνιαία 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, TSS, TDS, 

ORP, SO4 , Cl-, CN-, As, Al, 

B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, 

Pb, K, Ca, Mg, Zn, Ba, Be, Bi, 

Co, Li, Mo, Se, Sr, Tl, Ti, V, 

Sb, Hg 

δ4.31 

Οι συγκεντρώσεις όλων των παραμέτρων ελέγχου (φυσικοχημικών, ανιόντων, 

κατιόντων, βαρέων μετάλλων, κλπ.) σε όλες τις υδρευτικές πηγές και γεωτρήσεις 

της ευρύτερης περιοχής του υποέργου Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων 

Μαντέμ Λάκκου πληρούν τα όρια ποιότητας νερού που προορίζεται για 

ανθρώπινη κατανάλωση και βρίσκουν εφαρμογή στο τελικό σημείο 

κατανάλωσης.  

Θάλασσα 

5 σταθμοί  

ύδατος / 

Σε 2 βάθη 

ανά 

σταθμό  

Εξαμηνιαία 

DO, BOD5, COD, πυκνότητα, 

αιωρούμενα στερεά, pH, 

Αλατότητα, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, NH4, NO3, 

χρώμα, θολερότητα, πισσώδη 

κατάλοιπα, επιπλέοντα υλικά, 

ολικά και κοπρανώδη 

κολοβακτηριοειδή, 

χλωροφύλλη-α, κυανιούχα, 

Διαλελυμένα στερεά, Ag, Al, 

B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Ni, Pb, Zn, Hg, As, Se 

δ4.39 

Θαλάσσια ύδατα: 

• Διαπιστώθηκαν φυσιολογικές φυσικοχημικές, χημικές και βιολογικές 

παράμετροι του νερού, κυμαινόμενες στα επίπεδα συγκεντρώσεων του Β–

ΒΑ Αιγαίου, με διακυμάνσεις της τάξης των ορίων ευαισθησίας των 

μεθόδων ανάλυσης.  

• Κατεγράφησαν τιμές συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων που είναι 

διαλυμένα στο νερό, που δεν ξεπερνούν τα όρια αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού τους. 

• Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ρύπανσης (πισσώδη κατάλοιπα, έλαια, 

υδρογονάνθρακες). 

• Οι μικροβιολογικοί δείκτες του νερού βρέθηκαν χαμηλοί σε όλον τον τομέα.  
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5 σταθμοί 

ιζήματος 
Εξαμηνιαία 

Μορφολογία, Μακροσκοπική 

παρατήρηση, Cd, Pb, Ni, Cu, 

Cr, As, Zn, Al, Ba, Be, Ca, Fe, 

Mg, Co, Li, K, Mn, Mo, Na, 

Sr, Th, V, Sn 

• Το διαλυμένο οξυγόνο, σε όλο τον τομέα, βρέθηκε σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες των ελάχιστων απαιτούμενων τιμών συγκορεσμού. Η 

θολερότητα του νερού βρέθηκε χαμηλή σε όλους τους σταθμούς. Οι τιμές 

του pH σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικές 

θαλασσινού νερού και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. 

 

Θαλάσσια ιζήματα: 

• Η γενικότερη εικόνα και των 5 δειγματοληπτικών σταθμών είναι αργιλώδες 

– ιλυώδες. 

• Οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που καταγράφονται στο ίζημα, 

προφανώς οφείλονται στη γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής που 

παρουσιάζει έντονο μεταλλευτικό ενδιαφέρον. 

• Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ιζημάτων του 

κόλπου Στρατωνίου, σε γενικές γραμμές παραμένουν σταθερά, χωρίς 

ιδιαίτερες διακυμάνσεις. 

3 σταθμοί 
Εβδομα-

διαία 

pH, αγωγιμότητα, 

θερμοκρασία, διαλελυμένο 

οξυγόνο, 

Pb, Fe, Cu, Zn, As 

δ4.26 

Παράκτια 

Ύδατα 
8 

Δύο 

Περίοδοι 

ανά δύο 

έτη 

Μακροφύκη, Θαλάσσια 

Αγγειόσπερμα 

Μακροασπόνδυλα, 

Χλωροφύλλη, Χημικές & 

Φυσικοχημικές Αναλύσεις  

δ4.36 

Όσον αφορά στην Χημική ποιότητα των Παράκτιων Υδάτων, η ποιότητα του 

θαλασσινού νερού του όρμου Στρατωνίου χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για 

κολύμβηση. Αναλυτικά: 

• Διαπιστώθηκαν φυσιολογικές φυσικοχημικές, χημικές και βιολογικές 

παράμετροι του νερού κυμαινόμενες στα επίπεδα συγκεντρώσεων του Β–

ΒΑ Αιγαίου με διακυμάνσεις της τάξης των ορίων ευαισθησίας των μεθόδων 

ανάλυσης.  

• Κατεγράφησαν τιμές συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων που είναι 

διαλυμένα στο νερό που δεν ξεπερνούν τα όρια αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού τους. 

• Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις ρύπανσης (πισσώδη κατάλοιπα, έλαια, 

υδρογονάνθρακες). 

• Οι μικροβιολογικοί δείκτες του νερού βρέθηκαν χαμηλοί σε όλους τους 

τομείς, ενώ δεν διαπιστώθηκαν δείκτες κοπρανώδους προέλευσης.  

• Το διαλυμένο οξυγόνο, σε όλους τους τομείς, βρέθηκε σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες των ελάχιστων απαιτούμενων τιμών συγκορεσμού. Η 

θολερότητα του νερού βρέθηκε χαμηλή σε όλους τους σταθμούς. Οι τιμές 
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του pH σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικές 

θαλασσινού νερού και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. 

Έδαφος 12 Ετήσια 

Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, 

Cd, Al, As, Ba, Bi, B, Ca, Co, 

Mg, Mo, K, Se, Sr, Tl, Ti, V, 

Na, Sb, Sn, Hg, Sολικό, 

S(SO4), paste pH 

δ4.40 

Στην περιοχή του υποέργου Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου - Στρατωνίου, 

σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων 

παρουσιάζουν τιμές εντός της περιοχής τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. 

Ευστάθεια & 

διάβρωση 

πρανών 

61 Μηνιαία 

Τοπογραφική παρακολούθηση 

οριζοντιογραφικών και 

κατακόρυφων 

μικρομετακινήσεων 

δ4.41 

Στο εργοτάξιο του Στρατωνίου, παρουσιάζεται μετακίνηση σε δύο (2) μάρτυρες 

επιφανειακής παρακολούθησης. Η μετακίνηση εντοπίστηκε κατά τις μηνιαίες 

μετρήσεις του Ιανουαρίου του 2020. Πρόκειται για τους μάρτυρες με κωδικές 

ονομασίες STRP1 και STRP2, που βρίσκονται στην περιοχή «εργοστάσιο». Η εν 

λόγω μετακίνηση επιβεβαιώνεται και με τους κύκλους μετρήσεων των επόμενων 

μηνών έως και τον Δεκέμβριο του 2020. Επισημαίνεται ότι η δυναμική 

συμπεριφορά των μαρτύρων θα παρακολουθηθεί στους επόμενους κύκλους 

μετρήσεων.  

 

Στο εργοτάξιο του Μαντέμ Λάκκου, εμφανίζεται μετακίνηση σε τρεις (3) 

μάρτυρες επιφανειακής παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι μετακινήσεις 

αφορούν τους μάρτυρες με κωδική ονομασία MLP22 και MLP17, οι οποίοι 

χωροθετούνται στην περιοχή των παλαιών λιμνών τελμάτων Σεβαλιέ και το 

μάρτυρα MLP1, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του παλιού σωρού 

αποφρυγμάτων σιδηροπυρίτη. Σημειώνεται πως η δυναμική συμπεριφορά των εν 

λόγω μαρτύρων θα παρακολουθηθεί στους επόμενους κύκλους μετρήσεων. 

Ακουστικό 

περιβάλλον 
6 Μηνιαία Lden, Lday, Levening, Lnight 

δ4.42 – 

δ4.45 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μηνιαίων 24ωρων ακουστικών 

μετρήσεων για το έτος 2020 και στις 6 θέσεις παρακολούθησης στα πλησιέστερα 

όρια των οικισμών Στρατονίκη, Στάγειρα, Στρατώνι προς την πλευρά των 

εγκαταστάσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων των 

δεικτών αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 

211773/2012. 

• Το ακουστικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα 

με τις εποχιακές ή περιστασιακές δραστηριότητες των κατοίκων. Σε 
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ορισμένες περιπτώσεις το επίπεδο της ισοδύναμης συνεχούς στάθμης 

θορύβου του υποβάθρου είναι ψηλότερο από αυτό που προκύπτει από τη 

λειτουργία του έργου 

Καθιζήσεις 12 Τριμηνιαία 

Τοπογραφική παρακολούθηση 

οριζοντιογραφικών και 

κατακόρυφων 

μικρομετακινήσεων 

- 

Οι μικρομετακινήσεις στην περιοχή των παλαιών εκμεταλλεύσεων του Μαντέμ 

Λάκκου και των Μαύρων Πετρών δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εξέλιξη κατά το 

έτος 2020, φαινόμενο αναμενόμενο όπως άλλωστε ισχύει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  

 

Επιπροσθέτως, κατά το έτος 2020 οι μικρομετακινήσεις στην περιοχή της 

Στρατονίκης, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων, δεν δίνουν ευδιάκριτη απόλυτη 

τιμή. Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν ότι η ακρίβεια των μετρήσεων είναι 

τουλάχιστον της τάξης των ± 40 mm λόγω της μεγάλης απόστασης του οργάνου 

λήψης, δεν είναι εμφανές εάν και κατά πόσο οι πραγματικές μετακινήσεις 

υπερβαίνουν τις παραπάνω τιμές. Οι συνολικές κατακόρυφες μικρομετακινήσεις 

(άξονας Ζ στα διαγράμματα) είναι μικρές και σημαντικά χαμηλότερες της 

ακρίβειας των λαμβανόμενων μετρήσεων, ενώ αντίθετα οι μετρήσεις στους δύο 

οριζόντιους άξονες (Χ και Υ στα διαγράμματα) παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

μετακινήσεις.   

 

Τέλος, από το ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται από το Εργαστήριο 

Εδαφομηχανικής και Θεμελίωσης του Α.Π.Θ., η τελική έκθεση αποτελεσμάτων 

του οποίου δίνεται στο Παράρτημα XVII της παρούσας ΜΠΕ, προκύπτει ότι οι 

καταγραφόμενες μετακινήσεις είναι γενικώς μικρές, συχνά στα όρια ακρίβειας 

μέτρησης των οργάνων. Επίσης, συχνά παρουσιάζουν αναστροφή της 

διεύθυνσης, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται σε λόγους εποχιακών μεταβολών. 

Ωστόσο, εντοπίστηκαν 5 περιοχές, στις οποίες το μέγεθος είναι σημαντικό. Οι 

μετακινήσεις σε αυτές τις περιοχές αποδίδονται κατά κύριο λόγο σε 

κατολισθητικές κινήσεις και συνδέονται με την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα. 

Οπτικοί στόχοι 13 Συνεχής 
Αυτοματοποιημένο Σύστημα 

Γεωδαιτικής Παρακολούθησης 
- 
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6.1.2.4. Πορίσματα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ του Έργου 201745/26.07.2011 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, πραγματοποιήθηκαν τριάντα-τρεις (33) αυτοψίες στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. από το τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Τομέα Βορείου Ελλάδας 

(ΤΕΠ/ΣΕΒΕ). 

 

Στον Πίνακα 6.1.2.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εν λόγω 

αυτοψιών, το Υποέργο - εγκατάσταση που επιθεωρήθηκε καθώς και τα ονόματα των 

επιθεωρητών. 

 

Πίνακας 6.1.2.4-1. Αυτοψίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ στις 

Εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

Α/Α Ημερομηνία Υποέργο - Εγκατάσταση Επιθεωρητές 

1 14/09/2012 Σκουριές Μαυρομάτης Σ., Κελεσίδης Α. 

2 04/10/2012 Στρατώνι 
Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ., 

Βαγγελινός Β. 

3 11/10/2012 Στρατώνι Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

4 06/11/2012 Σκουριές Μαυρομάτης Σ., Κελεσίδης Α. 

5 07/12/2012 Σκουριές Μαυρομάτης Σ., Κελεσίδης Α. 

6 05/04/2013 Ολυμπιάδα 
Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ., 

Βαγγελινός Β. 

7 05/07/2013 Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

8 20/09/2013 Στρατώνι Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

9 27/09/2013 Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

10 22 & 23/10/2013 
Στρατώνι - Ολυμπιάδα - 

Κοκκινόλακκας 
Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

11 21/01/2014 
Στρατώνι - Ολυμπιάδα - 

Κοκκινόλακκας 
Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

12 30/01/2014 Στρατώνι - Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

13 07/02/2014 Στρατώνι - Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

14 21&24/2/2014 Σκουριές Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

15 25/02/2014 Στρατώνι - Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

16 22/05/2014 Στρατώνι - Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

17 30/05/2014 
Στρατώνι - Ολυμπιάδα - 

Κοκκινόλακκας 
Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

18 26/08/2014 Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

19 28/08/2014 Στρατώνι Χριστοφόρου Σ., Μαυρομάτης Σ. 

20 11/03/2015 Σκουριές Χριστοφόρου Σ., Μήτσιου Κ. 

21 9-10/9/2015 
Σκουριές - Στρατώνι - Ολυμπιάδα - 

Κοκκινόλακκας 
Χριστοφόρου Σ., Μηλιορέλη Κ. 

22 11/12/2015 Ολυμπιάδα - Κοκκινόλακκας Χριστοφόρου Σ., Τιτοπούλου Α. 

23 17-18/12/2015 
Σκουριές - Ενωτική σήραγγα 

Μαντέμ Λάκκου με Ολυμπιάδα 

Χριστοφόρου Σ., Ζαφειράτος Ι., 

Μήτσιου Κ., Γκώγκου Ειρ., Σαρρής Γ., 

Γρηγορόγλου Κ., Πασχαλίδου Ι., 

Τζαφέρος Σ. 

24 23/06/2016 

Ολυμπιάδα - Κοκκινόλακκας - 

Εργολαβική Μεταφορά 

Αποβλήτων από Μαγουνάκη 

Χριστοφόρου Σ., Αλεξίου Γ. 

25 06/06/2017 Σκουριές Χριστοφόρου Σ., Ελευθεριάδου Ε. 

26 02/11/2017 Κοκκινόλακας Χριστοφόρου Σ., Ελευθεριάδου Ε. 

27 19/12/2017 Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Ελευθεριάδου Ε. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-44 

ENVECO A.E. 

Α/Α Ημερομηνία Υποέργο - Εγκατάσταση Επιθεωρητές 

28 10/03/2018 
Ανατροπή Φορτηγού Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-

ΗΛΕΚΤΩΡ 
Χριστοφόρου Σ., Μήτσιου Κ. 

29 04/07/2018 
Ανοιγμα πόρτας καρότσας 

φορτηγού Μαγουνάκη 
Χριστοφόρου Σ., Στρίκου Χ. 

30 05/03/2019 Ολυμπιάδα Χριστοφόρου Σ., Ελευθεριάδου Ε. 

31 12/03/2019 Σκουριές - Κοκκινόλακκας Χριστοφόρου Σ., Ελευθεριάδου Ε. 

32 06/12/2019 Ολυμπιάδα Ελευθεριάδου Ε., Χλιοπάντου Ε. 

33 01/07/2020 Ολυμπιάδα Ελευθεριάδου Ε., Μαυρομάτης Αστ. 

 

Για το Έργο έχουν εκπονηθεί από το τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Τομέα Βορείου 

Ελλάδας (ΤΕΠ/ΣΕΒΕ), δέκα (10) εκθέσεις ελέγχου, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 6.1.2.4-2. Εκθέσεις Ελέγχου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ  

Α/Α 
Ημερομηνί

α 
Αρ. Πρωτ. 

Αρ. 

Έκθεσης 
Θέμα: 

Κατόπιν αυτοψίας 

στις: 

1 31/01/2013 οικ. 108  

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων και κειμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στο 

Υποέργο 

ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

14/9/2012, 6/11/2012, 

7/12/2012 

2 16/01/2015 οικ.485  

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στο 

Υποέργο 

ΜΑΥΡΩΝ 

ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ

Ν ΜΑΝΤΕΜ 

ΛΑΚΚΟΥ 

4/10/2012, 11/10/2012, 

20/9/2013, 

22&23/10/2013, 

21/1/2014, 30/1/2014, 

7/2/2014, 25/2/2014, 

22/5/2014, 30/5/2014, 

28/8/2014 

3 16/01/2015 οικ.486  

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας του 

Υποέργου 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

5/4/2013, 5/7/2013, 

27/9/2013, 22/10/2013, 

21/1/2014, 30/1/2014, 

7/2/2014, 25/2/2014, 

22/5/2014, 26/8/2014 

4 27/06/2017 οικ. 4038  

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας του 

Υποέργου 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

11/12/2015, 23/6/2016 

5 30/08/2018 οικ. 7294 8/2018 

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

2/11/2017, 19/12/2017 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-45 

ENVECO A.E. 

Α/Α 
Ημερομηνί

α 
Αρ. Πρωτ. 

Αρ. 

Έκθεσης 
Θέμα: 

Κατόπιν αυτοψίας 

στις: 

όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας των 

Υποέργων 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ και 

ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΝΤΕΜ 

ΛΑΚΚΟΥ 

6 09/01/2019 οικ. 123 1/2019 

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων, της άδειας 

συλλογής και 

μεταφοράς 

αποβλήτων και της 

κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας των 

εταιρειών ΕΧ και 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-

ΗΛΕΚΤΩΡ, με 

αφορμή το 

ατύχημα που 

συνέβη στις 

10/3/2018 κατά τη 

μεταφορά 

αποβλήτων του 

Υποέργου 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

Κατόπιν του 

ατυχήματος που 

συνέβει την 

10/03/2018 

7 05/07/2019 οικ. 4933 4/2019 

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στο 

Υποέργο 

ΜΑΥΡΩΝ 

ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ

Ν ΜΑΝΤΕΜ 

ΛΑΚΚΟΥ 

12/03/2019 

8 09/08/2019 οικ. 5796 8/2019 

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης 

περιβαλλοντικών 

όρων και κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας του 

Υποέργου 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

05/03/2019 

9 07/08/2020 
ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ 

/77709/4716 
7/2020 

Έκθεση ελέγχου 

τήρησης της 

κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, των 

περιβαλλοντικών 

Κατόπιν του 

ατυχήματος που 

συνέβει στις 4/7/2018 

κατά τη μεταφορά 

αποβλήτων του 

Υποέργου Ολυμπιάδας 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-46 

ENVECO A.E. 

Α/Α 
Ημερομηνί

α 
Αρ. Πρωτ. 

Αρ. 

Έκθεσης 
Θέμα: 

Κατόπιν αυτοψίας 

στις: 

όρων της 

Ελληνικός Χρυσός 

και των όρων της 

άδειας συλλογής 

και μεταφοράς 

αποβλήτων της 

εταιρείας 

"Μαγουνάκης 

Σωτήριος MAG 

TRUCK", κατόπιν 

του ατυχήματος 

που συνέβη στις 

4/7/2018 κατά τη 

μεταφορά 

αποβλήτων του 

Υποέργου 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

10 18/01/2021 ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ /4420/382 16/2020 

Έκθεση ελέγχου 

για την τήρηση 

των 

περιβαλλοντικών 

όρων και της 

κείμενης 

περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, του 

Υποέργου 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

6/12/2019 & 1/7/2020 

 

Για το Έργο έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμων από το τμήμα Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος Τομέα Βορείου Ελλάδας (ΤΕΠ/ΣΕΒΕ), τα στοιχεία των οποίων 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 6.1.2.4-3. Αποφάσεις Επιβολής Προστίμων από το τμήμα Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ  

Α/Α Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. Θέμα 
Περίοδος 

αναφοράς 
Ποσό (€) Προσφυγές 

1 23/01/2015 οικ.833 

Απόφαση 

επιβολής 

προστίμου για 

το Υποέργο 

ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

2012 8.100 - 

2 08/01/2016 οικ. 253 

Απόφαση 

επιβολής 

προστίμου για 

το υποέργο 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

2012-

2014 
739.800 

1. Μετά από προσφυγή της 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

στο ΔΠΑ, ακυρώθηκε στο 

σύνολό της με την 

απόφαση ΔΠΑ 22056/2017 

2. Ακολούθησε προσφυγή 

του Δημοσίου στο ΔΕΑ για 

την ακύρωση της 

απόφασης του ΔΠΑ το 

οποίο με την Απόφαση 

1363/2020 μείωσε το 

πρόστιμο στα 150.000 €.  

3. Υποβλήθηκε από την 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-47 

ENVECO A.E. 

Α/Α Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. Θέμα 
Περίοδος 

αναφοράς 
Ποσό (€) Προσφυγές 

στο ΣτΕ αίτηση 

αναίρεσης της Απόφασης 

ΔΕΑ η οποία βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα. 

3 08/01/2016 οικ. 290 

Απόφαση 

επιβολής 

προστίμου για 

το υποέργο 

ΜΑΥΡΩΝ 

ΠΕΤΡΩΝ και 

εγκαταστάσεων 

ΜΑΝΤΕΜ 

ΛΑΚΚΟΥ 

2012-

2014 
994.500 

1. Μετά από προσφυγή της 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

στο ΔΠΑ, ακυρώθηκε στο 

σύνολό της με την 

απόφαση ΔΠΑ 22065/2017 

2. Ακολούθησε προσφυγή 

του Δημοσίου στο ΔΕΑ για 

την ακύρωση της 

απόφασης του ΔΠΑ το 

οποίο με την Απόφαση 

1362/2020 μείωσε το 

πρόστιμο στα 150.000 €.  

3. Υποβλήθηκε από την 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

στο ΣτΕ αίτηση 

αναίρεσης της Απόφασης 

ΔΕΑ η οποία βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα. 

4 07/03/2019 οικ. 1624 

Απόφαση 

επιβολής 

προστίμου για 

το υποέργο 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

2015-

2016 
102.450 

Έγινε προσφυγή της 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

στο ΔΠΑ, η οποία 

συζητήθηκε και εκκρεμεί η 

απόφαση 

5 22/04/2019 οικ. 2794 

Απόφαση 

επιβολής 

προστίμου για 

τα υποέργα 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

και ΜΑΥΡΩΝ 

ΠΕΤΡΩΝ & 

εγκαταστάσεων 

ΜΑΝΤΕΜ 

ΛΑΚΚΟΥ 

2017 355.400 

Έγινε προσφυγή της 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

στο ΔΠΑ, η οποία 

εκκρεμεί. 

ΣΥΝΟΛΟ 2.200.250  

 

Στον Πίνακα 6.1.2.4-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πορίσματα που 

έχουν προκύψει από τις αυτοψίες του τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Τομέα Βορείου 

Ελλάδας (ΤΕΠ/ΣΕΒΕ). Επιπλέον στον ίδιο πίνακα παρατίθεται σχετικός σχολιασμός για το 

αντίστοιχο πόρισμα. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-48 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.1.2.4-4. Σημαντικότερα Πορίσματα Ελέγχου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ  

Α/Α 
Πόρισμα Ελέγχου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 

ΤΕΠ/ΣΕΒΕ 
Αντίκρουση πορισμάτων από την Ε.Χ. 

1 Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων στους επιφανειακούς αποδέκτες και 

πλημμελής παρακολούθησή τους: Η εταιρεία λαμβάνει 

υπόψη διαφορετικά και ευνοϊκότερα για αυτήν όρια 

διάθεσης υγρών αποβλήτων από αυτά που ορίζονται στην 

Κ.Υ.Α. ΕΠΟ και δεν τα παρακολουθεί ορθά. Κατά τους 

ελέγχους της Υπηρεσίας μας (ΤΕΠ/ΣΕΒΕ) 

διαπιστώθηκαν υψηλές τιμές στις συγκεντρώσεις βαρέων 

μετάλλων (αρσενικού, ψευδαργύρου, καδμίου, 

μολύβδου, μαγγανίου) στα υγρά απόβλητα του έργου, 

ενώ σε πρόσφατους ελέγχους διαπιστώθηκαν επιπλέον 

και υψηλές συγκεντρώσεις κυανιούχων». 

Όσον φορά την διάθεση υγρών αποβλήτων, οι διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος περί 

υπερβάσεων οφείλονται στην εσφαλμένη ερμηνεία του όρου β2.β της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, ο όρος 

αυτός δεν αφορά στις συγκεντρώσεις των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης αλλά στις 

συγκεντρώσεις των επιφανειακών υδάτων του τελικού αποδέκτη. Δηλαδή, με τον όρο β2.β της Κ.Υ.Α. 

ΕΠΟ δεν καθορίζονται οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις των ρύπων των εκπεμπόμενων υγρών 

αποβλήτων, αλλά απλώς προβλέπεται ότι οι συγκεντρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι κατάλληλες, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων του τελικού αποδέκτη βάσει των όσων ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 

51354/2641 (και στην Κ.Υ.Α. 170766/2016 με την οποία τροποποιήθηκε) για αυτόν.  

 

Η ερμηνεία αυτή του όρου β2.β της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ, έχει λάβει χώρα από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τη 

Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, η οποία στο πρόσφατο από 30.8.2021 έγγραφό 

της αναφέρει επί λέξει για το ζήτημα αυτό τα εξής: «…Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι τα Πρότυπα 

Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), τα οποία περιλαμβάνονται στην Κ.Υ.Α. 51354/2641/Ε103/2010 δεν 

αποτελούν όρια εκπομπών αλλά τιμές-στόχους τελικού αποδέκτη, ο όρος β2.β της ΑΕΠΟ των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας έχει το νόημα ότι οι τιμές των ρύπων που μετρώνται κατά την εκροή υγρών αποβλήτων πρέπει 

να είναι τέτοιες ώστε ο τελικός αποδέκτης να πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που θέτουν οι πίνακες της εν 

λόγω Κ.Υ.Α...». 

 

Όσον αφορά την «μη ορθή» παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων, από κανέναν όρο της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 

δεν προκύπτει ότι η ΕΧ πρέπει να παρακολουθεί στα υγρά απόβλητα το σύνολο των μετάλλων ή των 

παραμέτρων που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 51354/2641/Ε103/2010. Τα βαρέα μέταλλα και γενικότερα τα 

στοιχεία που παρακολουθούνται από την ΕΧ στα υγρά απόβλητα είναι αυτά που συνδέονται με τη 

μεταλλοφορία και τη γεωχημεία της περιοχής και περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε αρμοδίως σε 

εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου δ4.8 με το ΑΠ Χ1172/2012 έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.  

 

Επιπλέον, η εν λόγω τεχνική έκθεση σήμερα, ενώ έχουν παρέλθει δέκα (10) χρόνια από την κατάθεσή της, 

δεν έχει εγκριθεί αρμοδίως παρά την σχετική υποχρέωση της Διοίκησης. Εάν είχε εκδοθεί η σχετική 

έγκριση, η Διοίκηση θα μπορούσε να είχε ορίσει και επιπλέον μέταλλα για παρακολούθηση.  

 

Με βάση τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι η ΕΧ εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της όσον 

αφορά το πρόγραμμα παρακολούθησης και ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν αποτελεί υποχρέωσή 

της η παρακολούθηση πρόσθετων παραμέτρων στα υγρά απόβλητα. 

Τέλος, όσον αφορά την αναφορά του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ «σε πρόσφατους ελέγχους διαπιστώθηκαν επιπλέον και 

υψηλές συγκεντρώσεις κυανιούχων», όπως τεκμηριώνεται με τα υπ. αριθμ. ΑΠ Χ/ΣΤΡ/2491/ 27.8.2019 και 
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Α/Α 
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ΤΕΠ/ΣΕΒΕ 
Αντίκρουση πορισμάτων από την Ε.Χ. 

Χ/ΣΤΡ/2506/11.10.2019 έγγραφά της ΕΧ, οι μετρήσεις του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ για τα κυανιούχα σε ένα δείγμα 

υγρών αποβλήτων που ελήφθη από το υποέργο Ολυμπιάδας στις 5.3.2019 ήταν λανθασμένες. Ειδικότερα 

ήταν εφασαλμένη η μέθοδος δειγματοληψίας, η μέθοδος συντήρησης και ο χρόνος ανάλυσης του δείγματος 

που ακολούθησε τo ΤΕΠ/ΣΕΒΕ. Επιπλέον, η μέθοδος ανάλυσης που εφαρμόστηκε δεν ήταν αξιόπιστη 

καθώς δεν εφαρμόστηκε η απαιτούμενη προκατεργασία του δείγματος με απόσταξη για την αφαίρεση των 

θειούχων ιόντων που δημιουργούν παρεμποδίσεις.  

2 Μη ορθός χαρακτηρισμός επικινδυνότητας και 

πλημμελής διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων: 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα εξορυκτικά απόβλητα ως μη 

επικίνδυνα, παρά την εντολή της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ και σε 

αντίθεση με την αρχή της προφύλαξης αλλά και 

Αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ, να τα διαχειρίζεται 

ως επικίνδυνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία 

χαρακτηρισμού τους. Αρχικά η εταιρεία τα είχε 

χαρακτηρίσει ως μη επικίνδυνα, χωρίς ωστόσο να 

ακολουθήσει τις επιταγές της νομοθεσίας 

Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων διέπεται αποκλειστικά από την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 

με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Τα εξορυκτικά απόβλητα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 

του Νόμου Πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων 4042/2012 (εναρμόνιση με την Οδηγία Πλαίσιο για 

τα Απόβλητα 2008/98/ΕΚ- Άρθρο 2(2)δ.  

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων προβλέπεται χαρακτηρισμός 

του αποβλήτου σύμφωνα με το Άρθρο 6 της σχετικής Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009. Ο χαρακτηρισμός 

των εξορυκτικών αποβλήτων δεν είναι μία διαδικασία που βασίζεται σε μία χημική ανάλυση ωσάν ενός 

χημικού προϊόντος που έχει σταθερή σύσταση, αλλά απαιτούνται πληροφορίες για τα γεωλογικά και 

ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοώντας την πολυπλοκότητα 

των εξορυκτικών αποβλήτων δημοσίευσε τις Αποφάσεις 2009/359/ΕΚ και 2009/360/ΕΚ για τον 

χαρακτηρισμό των εξορυκτικών αποβλήτων ενώ έχουν εκδοθεί και συγκεκριμένα πρότυπα για τη λήψη 

αντιπροσωπευτικού δείγματος (βλ. αναθεωρημένο Έγγραφο Αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων - BREF for Management of Waste from Extractive 

Industries- MWEI BREF). 

 

Στην παρούσα φάση, η ΕΧ αλλά και όλη η Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα 

ασαφές πλαίσιο καθώς οι αρμόδιες αρχές, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν τα εξορυκτικά 

απόβλητα εσφαλμένα ως βιομηχανικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα (συλλογή 

τυχαίων δειγμάτων αποβλήτων χωρίς να ακολουθείται η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

αντιπροσωπευτικότητας του αποβλήτου, χρήση του τυχαίου δείγματος για τον χαρακτηρισμό ολόκληρου 

του ρεύματος αποβλήτου, χαρακτηρισμός τον αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα μόνο μίας 

μεμονωμένης χημικής ανάλυσης και όχι το συνδυασμό αναλύσεων και άλλων ορυκτολογικών 

χαρακτηριστικών όπως απαιτεί η Απόφαση 2009/360/ΕΚ, εφαρμογή μη σχετικών Κανονισμών για την 

ταξινόμηση των αποβλήτων, όπως ο Κανονισμός 1272/2008 (CLP) για την ταξινόμηση, την επισήμανση 

και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με απόβλητα, μη ενιαία 

αντιμετώπιση ως εξορυκτικών αποβλήτων π.χ. των υπολειμμάτων εξορυκτικών αποβλήτων, επιβαρυμένων 

εδαφών από εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείων, μη 

αντιμετώπιση της αποκατάστασης του θιγέντος από εγκαταστάσεις αποβλήτων εδάφους, κλπ.). 
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Σε κάθε περίπτωση, η ΕΧ στο πλαίσιο εκπόνησης της ΜΠΕ (2010) είχε κάνει πλήρη χαρακτηρισμό όλων 

των ρευμάτων των εξορυκτικών αποβλήτων με βάση την τότε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για τα ρεύματα 

εξορυκτικών αποβλήτων που είχαν κατοπτρική εγγραφή στο Ε.Κ.Α. και είχαν αξιολογηθεί ως μη επικίνδυνα 

στην ΜΠΕ, η ΕΧ υπέβαλε την περίοδο 2017-2019 και πρόσθετες τεκμηριωμένες μελέτες πλήρους 

περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού με βάση την πιο πρόσφατη νομοθεσία και τα κατευθυντήρια έγγραφα που 

εκδόθηκαν μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ δηλαδή του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ και του 

αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτου (Απόφαση 2014/955/ΕΕ) σε αντιπροσωπευτικά 

δείγματα των αποβλήτων με τις οποίες επιβεβαιώθηκε ο αρχικός χαρακτηρισμός του μη επικινδύνου. Οι 

μελέτες της ΕΧ εκπονήθηκαν από την εξειδικευμένη στην εκτίμηση επικινδυνότητας προϊόντων και 

αποβλήτων Eco-Efficiency Συμβουλευτική & Τεχνική ΕΠΕ με βάση μια σειρά δοκιμών για τον 

χαρακτηρισμό του αποβλήτου που εκτέλεσε το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ. Οι δοκιμές 

διεξήχθησαν σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που ελήφθησαν από την εταιρεία ENVECO A.E. σε συμφωνία 

με τα προβλεπόμενα στα πρότυπα ΕΝ 14899, CEN/TR 16365 και τις τεχνικές εκθέσεις CEN/TR 15310. Ο 

μη επικίνδυνος χαρακτήρας των αποβλήτων επιβεβαιώνεται εκ νέου από τις επικαιροποιημένες μελέτες 

χαρακτηρισμού που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ και δίνονται στο Παράρτημα IX.  

3 Παραβάσεις στην κατασκευή και λειτουργία της 

εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα: Η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγές στην 

κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων και προδιαγραφών της νομοθεσίας και της 

Κ.Υ.Α. ΕΠΟ, και χωρίς την έγκριση των αρμοδίων 

Υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, ο ΧΥΤΕΑ έχει 

κατασκευαστεί σχεδόν ολοκληρωτικά και λειτουργεί 

(γίνεται πλέον οριστική απόθεση αποβλήτων): 

Σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, σελ. 25-26, κατασκευάστηκε και λειτουργεί η εγκατάσταση 

ξηρής διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα για την απόθεση (i) των αποβλήτων των 

υποέργων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών (ii) των υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες 

απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης 

και περιοχών επέμβασης από την προγενέστερη του Ελληνικού Χρυσού μεταλλευτική δραστηριότητα.  

 

Σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, σελ. 25-26, κατασκευάστηκε και λειτουργεί η εγκατάσταση 

ξηρής απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα για την απόθεση (i) των αποβλήτων των 

υποέργων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών (ii) των υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες 
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a. Κατά παράβαση της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ (ως προς τους 

όρους στεγάνωσης, υδραυλικής απομόνωσης 

παλιάς στοάς και κατασκευής του κατάντη 

φράγματος) 

b. Χωρίς να έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια 

λειτουργίας (Ν. 4042/12) 

c. Χωρίς να έχουν γίνει τα βασικά και 

προαπαιτούμενα έργα και μελέτες για τη λειτουργία 

ΧΥΤΕΑ (απαιτήσεις Κ.Υ.Α. 24944/2006). 

 

απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης 

και περιοχών επέμβασης από την προγενέστερη του Ελληνικού Χρυσού μεταλλευτική δραστηριότητα. 

 

Για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις: 

1. ΜΠΕ & Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) / (Απόφαση Έγκρισης Κ.Υ.Α. 201745/26.7.2011) 

2. Τεχνική Μελέτη «ομπρέλα» για το υποέργο Ολυμπιάδας, στην οποία περιλαμβάνεται και η νέα 

εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Απόφαση Έγκρισης ΥΠΕΚΑ 

ΔΜΕΒΟ/Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/ 10.2.2012) 

3. Τεχνική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Απόφαση 

Έγκρισης ΥΠΕΚΑ ΔΜΕΒΟ/Δ8- Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.13)  

4. Έκθεση Επανεξέτασης του ΣΔΑ (ΔΙΠΑ 37365/25.07.16) 

5. Άδεια Εγκατάστασης (Απόφαση Χορήγησης ΥΠΕΝ ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/ 2928/2.9.2016, 

όπως παρατάθηκε και συμπληρώθηκε από ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/ 180369/2971/01.09.2017, 

ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/οικ.181022/3140/13.9.2017, ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/171390/454/6.3.2018 

και ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/178510/ 2905/30.8.2018) 

6. Υποβολή όλων των προβλεπόμενων από την παρ. Γ.1 & Γ.2 του ά. 11 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 

μελετών και στοιχείων, περιλαμβανομένων του θεωρημένου ΣΔΑ και της έκθεσης επανεξέτασής του, 

της Μελέτης Ασφάλειας και του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και της αντίστοιχης 

Εγγυητικής Επιστολής (ΔΜΕΒΟ 178424/24.8.2018) 

7. Μακροσκοπικός τεχνικός έλεγχος της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα σύμφωνα με την παρ. Γ.4 του ά. 11 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 από την 

ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ, ως αδειοδοτούσα αρχή, με σύνταξη σχετικής έκθεσης (αντίγραφο της οποίας 

χορηγήθηκε στην εταιρεία μας με το υπ’ αρ. ΔΜΕΒΟ/3712/62/5.2.2019) 

8. Καταχώρηση της Μελέτης Ασφάλειας και του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Απόφαση 

ΥΠΕΝ ΔΜΕΒΟ/97654/480/28.12.2018) 

9. Γνωστοποίηση λειτουργίας (αρ. καταχ. notify business 1091177/28.12.2018) 

10. Ειδικός Κανονισμός Ασφαλούς Λειτουργίας και Συντήρησης (Απόφαση Έγκρισης ΥΠΕΝ 

ΔΜΕΒΟ/31380/444/16.7.2019) 

 

Τα παραπάνω είναι σε πλήρη συμφωνία και με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 4685/2020, άρθρο 119. Το 

ΤΕΠ/ΣΕΒΕ αμφισβητεί επανειλημμένα κατ’ ουσίαν τη νομιμότητα των ως άνω διοικητικών πράξεων που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ για την κατασκευή και λειτουργία του χώρου απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα και εκδίδει επανειλημμένα Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης. 

Τα απαιτούμενα από τον ΚΜΛΕ και την Κ.Υ.Α. 36924/2209/Ε103 δικαιολογητικά και μελέτες για την 

άδεια λειτουργίας του χώρου απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα είναι ανάλογα έως 
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και περισσότερα αλλά και αυστηρότερα από αυτά που θα απαιτούνταν για την έκδοση άδειας λειτουργίας 

ως ΧΥΤΕΑ. Και βέβαια, για λόγους χρηστής Διοίκησης δεν είναι δυνατόν να υποχρεώνεται ο πολίτης 

στην υποβολή όμοιων δικαιολογητικών δύο φορές για το ίδιο έργο. 

 

Όσον αφορά το σύστημα στεγάνωσης της εγκατάστασης, η ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ με το Α.Π. 

ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10/ΕΓΚ.6/ 171939/417/15.2.2017 έγγραφό της προς την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή 

(ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ) τεκμηρίωσε αναλυτικά ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα στεγάνωσης του πυθμένα 

πληροί τις προδιαγραφές της έννοιας του ισοδυνάμου συστήματος του άρθρου 5 παρ. 7.1 της Κ.Υ.Α. 

24944/2006 και μάλιστα είναι και ανώτερο καθότι έχει μικρότερο συντελεστή υδροπερατότητας από τον 

απαιτούμενο. 

 

Υπάρχει και η καταγεγραμμένη τεχνική άποψη του ΑΠΘ στην Τεχνική Έκθεση με τίτλο «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής της 

στεγάνωσης λεκάνης του χώρου απόθεσης αποβλήτων ΧΥΤΕΑ», Ιούλιος 2019 (ΕΛΚΕ ΑΠΘ, κωδικός 

ερευνητικού προγράμματος 97557). Το εν λόγω Ερευνητικό Πρόγραμμα ανατέθηκε στο ΑΠΘ από την 

ΕΕΤΠΟ. Στα συμπεράσματα της Έκθεσης, αναφέρεται με σαφήνεια ότι «Συγκριτικά με τον φυσικό 

γεωλογικό φραγμό, ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για 

ισοδύναμη προστασία», και αναγνωρίζεται η ανωτερότητα που προσφέρει ο γεωσυνθετικός αργιλικός 

φραγμός με επικολλημένη γεωμεμβράνη GM-GCL, στην περιβαλλοντική προστασία καθώς 

υπολογίζεται ότι οι διαφυγές διαμέσου του υλικού είναι «σχεδόν μηδενικές που ισοδυναμούν με εκείνες 

εντός στρώσης τεχνητής συμπυκνωμένης αργίλου πάχους 660m». 

4 Αποκατάσταση παλαιών ρυπασμένων χώρων χωρίς 

την απαιτούμενη έγκριση. Η εταιρεία προχώρησε σε 

αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών και 

χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο των εργασιών, κατά 

παράβαση της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ και της σχετικής 

νομοθεσίας». 

Οι περιβαλλοντικοί όροι προβλέπουν την εκπόνηση μελέτης για τις Μετα-Μεταλλευτικές χρήσεις από την 

ΕΕΤΠΟ. Ωστόσο, η μελέτη αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί και προφανώς δεν έχει εγκριθεί από το 

ΥΠΕΝ. Αυτό έχει οδηγήσει σε: 

• Επιστροφή των τεχνικών μελετών εξυγίανσης και αποκατάστασης της ΕΧ από την ΑΔΜΘ λόγω 

απουσίας εγκεκριμένου ρυθμιστικού σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης. 

• Επανειλημμένη έκδοση ΠΒΠ και επιβολή προστίμων από το ΤΕΠ/ΣΕΒΕ, με ακόλουθη κίνηση 

ποινικών διώξεων εις βάρος στελεχών της Εταιρείας, για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης χωρίς 

την προηγούμενη έγκριση της τεχνικής μελέτης εξυγίανσης και αποκατάστασης από την ΑΔΜΘ.   

• Σημαντική παρακώλυση στην υλοποίηση των σχετικών έργων, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αφενός 

μεν σημαντικό αντίκτυπο στην τοπιολογική εικόνα της περιοχής και αφετέρου θα βοηθούσαν 

σημαντικά να προβληθεί η εταιρεία σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. 

 

 

Επισημαίνεται δε ότι η ΕΧ, προκειμένου να συμβάλει στην επιτάχυνση των τυπικών διαδικασιών αλλά και 

στην ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, υπέβαλε τις ακόλουθες μελέτες (χωρίς να έχει καμία 
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σχετική υποχρέωση): 

• Τον Φεβρουάριο του 2015 με το υπ’ αρ. Χ1664Α/17.02.2015 έγγραφό της «Πρόταση για την 

αποκατάσταση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 

Ολυμπιάδας».  

• Τον Ιούνιο του 2021 με το υπ’ αρ. Χ/ΣΤΡ/2869/2.6.2021 έγγραφό της την δική της συνολική πρόταση 

χωρικής στρατηγικής μελέτης με τίτλο «Αναδεικνύοντας τα μετα-μεταλλευτικά τοπία στα Μεταλλεία 

Κασσάνδρας Χαλκιδικής». 

5 Στην Ολυμπιάδα η εταιρεία έχει διακόψει τις εργασίες 

στον χώρο απόθεσης παλαιών τελμάτων, από τις αρχές 

του 2019, ενώ οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν 

ολοκληρωθεί από το 2017 

Με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του 2010, ο χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας κατασκευάστηκε το 1976 από 

την τότε μεταλλειοκτήτρια εταιρεία Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ και λειτούργησε έως το 1995 για την απόθεση των 

στερεών καταλοίπων εμπλουτισμού (τέλματα εμπλουτισμού) του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας. Πρόκειται 

για έναν τεχνητό ταμιευτήρα με περιμετρικό φράγμα, έκτασης 265 στρεμμάτων, χωρίς καμία στεγάνωση, 

εντός του οποίου είχαν αποτεθεί 2,4 εκατομμύρια τόνοι παλαιών τελμάτων με μέση περιεκτικότητα S: 6,0%, 

Fe: 6,0%, Pb: 1,8% και As: 1,9% ενώ υπολογίζεται ότι για την πλήρη εξυγίανση του υποβάθρου θα πρέπει 

να απομακρυνθούν και άλλα 1,6 εκ. τόνοι υλικά (φράγμα, υπολείμματα και επιβαρυμένα εδαφικά υλικά), 

ήτοι συνολικά περίπου 4 εκατομμύρια τόνοι. Τα παλαιά αυτά τέλματα βρίσκονταν εκτεθειμένα στις 

καιρικές συνθήκες για 40 και πλέον χρόνια χωρίς κανένα μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και 

του περιβάλλοντος.   

 

Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, από τον Ιανουάριο του 2013 που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην περιοχή 

του υποέργου Ολυμπιάδας, ανέλαβε το έργο «Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση του χώρου 

απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» (εφεξής για λόγους συντομίας έργο αποκατάστασης). 

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 η Εταιρεία απομάκρυνε 2,8 

εκατομμύρια τόνους παλαιών τελμάτων από τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων στην Ολυμπιάδα με 

αποτέλεσμα την περιβαλλοντική αναβάθμιση μίας πολύ σημαντικής έκτασης 265 στρεμμάτων στην πεδινή 

περιοχή της Ολυμπιάδας, η οποία είχε θιγεί από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα και η οποία 

βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον οικισμό Καλύβια Βαρβάρας και μόλις 2 km από τον οικισμό Ολυμπιάδας. 

Η ποσότητα που απομένει προς απομάκρυνση για την ολοκλήρωση των εργασιών εκτιμάται σε 1 

εκατομμύριο τόνους δηλαδή λιγότερο από το 25% του συνόλου του αρχικού αποβλήτου. 

 

Ωστόσο, το ίδιο το ΤΕΠ/ΣΕΒΕ έχει σταματήσει το έργο από τις 9.1.2019 με την αποστολή της υπ΄αριθμ. 

οικ. 123 Εκθεσης Ελέγχου – Κλήσης σε απολογία και στην εταιρεία μας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αλλά και 

στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. που εκτελούσε εργολαβικά το έργο της αποκατάστασης για λογαριασμό της 

ΕΧ. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτού του περιβαλλοντικού έργου, και συγκεκριμένα στις 10/3/2018 

ημέρα Σάββατο, ανατράπηκε στο 8ο km της επαρχιακής οδού Ολυμπιάδας – Στρατωνίου ένα μισθωμένο 

φορτηγό της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε που απασχολείτο στην περιοχή για λογαριασμό της ΕΧ και μετέφεραν το υλικό 
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από την παλαιά λίμνη τελμάτων στην εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Υπάλληλοι του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ μετέβησαν στη θέση του ατυχήματος, 

πήραν ένα τυχαίο μεμονωμένο δείγμα από το φορτίο του φορτηγού που ανετράπη, έκαναν μία απλή χημική 

ανάλυση και χαρακτήρισαν όλο το υλικό της παλαιάς λίμνης τελμάτων των τεσσάρων (4) εκατομμυρίων 

τόνων ως επικίνδυνο. Ακολούθως, απέστειλαν και στις 2 εταιρείες κλήση σε απολογία με το αιτιολογικό 

ότι «οι δύο εταιρείες, κατά το στάδιο συλλογής και μεταφοράς διαχειρίστηκαν το εν λόγω απόβλητο ως μη 

επικίνδυνο και όχι ως επικίνδυνο». 

 

Η ΕΧ προχώρησε άμεσα σε Αίτηση Θεραπείας (3.5.2019) και Εξώδικη Διαμαρτυρία – Πρόσκληση – 

Δήλωση (17.5.2019) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να υπάρξει ουδεμία απάντηση. Επιπλέον, στις 

20.9.2019 και επειδή είχαν παρέλθει ήδη 4 και πλέον μήνες από την Αίτηση Θεραπείας χωρίς να υπάρξει 

ουδεμία απάντηση, η ΕΧ επανήλθε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3215/20.09.2019 έγγραφό της, προσκομίζοντας 

νέα «Μελέτη χαρακτηρισμού των υπολειμμάτων και των επιβαρυμένων εδαφών από τον καθαρισμό και 

την εξυγίανση της παλαιάς λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας», η οποία εκπονήθηκε από την Eco efficiency σε 

συνεργασία με το ΕΜΠ και την ENVECO και τεκμηριώνει τον μη επικίνδυνο χαρακτήρα του υλικού και 

ζητώντας από την υπηρεσία να εισάγει εκ νέου το ζήτημα του χαρακτηρισμού του εν λόγω υλικού.  

 

Το ζήτημα του χαρακτηρισμού των αποβλήτων, που αποτελούνταν από το υπόλειμμα κατεργασίας και 

τα επιβαρυμένα εδάφη της παλαιάς λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας και μεταφέρονταν από εκεί στο χώρο 

απόθεσης Κοκκινόλακα, λύθηκε πλέον από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία με το από 8.10.2021 υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/82018/1670 έγγραφό της απεφάνθη οριστικώς ότι το σύνολο του εν προκειμένω 

αποβλήτου έχει χαρακτήρα μη επικίνδυνο. 

6 Διακίνηση παραγόμενου προϊόντος από μη 

προβλεπόμενη λιμενική εγκατάσταση. Η εξαγωγή των 

προϊόντων Ολυμπιάδας γίνεται από τον Λιμένα 

Θεσσαλονίκης, ενώ στη ΜΠΕ και στην Κ.Υ.Α. ΕΠΟ έχει 

προβλεφθεί η εξαγωγή να γίνεται από τον λιμένα 

Στρατωνίου. Η διακίνηση των προϊόντων μέσω του 

λιμένα Θεσσαλονίκης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 

ατυχήματος, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι πρόκειται 

για προϊόν που ταξινομείται ως επικίνδυνο για το 

περιβάλλον 

Το ΤΕΠ/ΣΕΒΕ χαρακτηρίζει παράνομη τη διακίνηση των προϊόντων μας μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης, 

ερμηνεύοντας την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ του έργου και στηριζόμενη στο γεγονός ότι η μεταφορά στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης δεν περιγράφεται στην ΜΠΕ του έργου.  

 

Η ΕΧ με ερώτημά της προς την ΔΙΠΑ έχει λάβει την απάντηση ότι η εμπορική διάθεση των προϊόντων δεν 

καθορίζεται στην ΜΠΕ και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα η ΔΙΠΑ ως η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης, έχει αποφανθεί με το υπ’ αρ. ΑΠ 

173083/27-10-2014 έγγραφό της τα ακόλουθα: «Οι ΜΠΕ των έργων και δραστηριοτήτων και επομένως οι 

αντίστοιχες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν ρυθμίζουν τη μεταφορά των προϊόντων προς 

πώληση μιας εγκατάστασης εκτός της περιοχής του έργου. Η μεταφορά προϊόντων μιας βιομηχανικής 

εγκατάστασης εξαρτάται κάθε φορά από τη φύση του προϊόντος, τον αγοραστή, την συμφωνία πώλησης, το 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.1-55 

ENVECO A.E. 

Α/Α 
Πόρισμα Ελέγχου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 

ΤΕΠ/ΣΕΒΕ 
Αντίκρουση πορισμάτων από την Ε.Χ. 

είδος της μεταφοράς. Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι η πώληση των προϊόντων ενός διυλιστηρίου ή μιας 

τσιμεντοβιομηχανίας. Σημειώνεται ότι η μεταφορά προϊόντων διέπεται από ειδικές προς τούτο διατάξεις».  

 

Καθίσταται κατά συνέπεια σαφές ότι η ΜΠΕ δεν αποκλείει την επιλογή και άλλων τόπων πώλησης – 

μεταφοράς του προϊόντος πέραν του Στρατωνίου. Οι πωλήσεις μιας βιομηχανίας και ο τελικός προορισμός 

μεταφοράς του προϊόντος είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία εξαρτάται καθολικά από τις ανάγκες της 

αγοράς τη δεδομένη περίοδο όπως επίσης και από τους εκάστοτε πελάτες. Διαφορετικό ζήτημα είναι ότι θα 

πρέπει να τηρείται κάθε φορά η νομοθεσία για τη μεταφορά του προϊόντος, την οποία  τηρούμε σχολαστικά 

και η οποία δεν άπτεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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6.1.3. Περιγραφή των βασικών τροποποιήσεων του νέου επενδυτικού σχεδίου 

Σε συνέχεια της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας 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), στους Πίνακες 6.1.3-1 έως 6.1.3-4 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 

τροποποιήσεις που προτείνονται με την παρούσα ΜΠΕ προς υλοποίηση του νέου Επενδυτικού 

σχεδίου, έναντι του αρχικού σχεδιασμού, ο περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος καθώς και οι 

συναφείς οικονομικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις: 
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Πίνακας 6.1.3-1. Συγκριτική Συνοπτική Παρουσίαση και Αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της νέας Μελέτης Περιβαλλοτικών 

Επιπτώσεων για το υποέργο Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

  Αντικείμενο 
Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

Υποέργο Στρατωνίου   

 

Υπόγειο 

Μεταλλείο  

Λειτουργία 

υφιστάμενου 

μεταλλείου 

μέχρι την 

εξάντληση των 

αποθεμάτων 

του  

Λειτουργία 

υφιστάμενου 

μεταλλείου 

μέχρι την 

εξάντληση των 

αποθεμάτων του  

ΌΧΙ    Καμία Μεταβολή     

  

Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού 

Στρατωνίου  

Λειτουργία 

υφιστάμενου 

εργοστασίου 

Εμπλουτισμού  

Λειτουργία 

υφιστάμενου 

εργοστασίου 

Εμπλουτισμού  

ΌΧΙ          

Κατεργασία 

μεταλλεύματος 

πιθανών νέων 

κοιτασμάτων 

στο νέο 

εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού 

Μ. Λάκκου 

Διατήρηση  

υφιστάμενου 

εργοστασίου 

Εμπλουτισμού   

NAI 

Προκύπτει από 

την επανεξέταση 

της Μονάδας 

Μεταλλουργίας  

Διατήρηση 

Δραστηριότητας σε 

επαφή με τον 

οικισμό του 

Στρατωνίου  

Συνέχιση 

Οικονομικής 

Δραστηριότητας 

Διατήρηση 

θέσεων 

εργασίας για 

περισσότερα 

χρόνια 
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  Αντικείμενο 
Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

  

Λιμένας 

Στρατωνίου 

Νέα Λιμενική 

Εγκατάσταση  

Αναβάθμιση 

Εγκαταστάσεων 

Φόρτωσης 

Στρατωνίου  

NAI 

1. Προκύπτει 

λόγω της 

Επανεξέτασης της 

μεταλλουργικής 

μονάδας. 

Kαταργούνται οι 

δεξαμενές 

αποθήκευσης 

θειικού οξέος και 

οι εγκαταστάσεις 

φόρτωσής του στα 

πλοία                                                    

2. 

Εκσυγχρονισμός 

των Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων 

με κριτήριο την 

περιβαλλοντική 

προστασία 

Επί τα βελτίω                                                         

1. Οι χώροι 

αποθήκευσης και 

φόρτωσης 

αναμορφώνονται 

πλήρως ώστε να 

είναι τελείως 

κλειστοί από όλες 

τις πλευρές με 

συστήματα 

αρνητικής πίεσης 

για τη συλλογή 

σκόνης                                                     

2. Περιορισμός 

Κατάληψης λόγω 

εξάλειψης 

αποθήκευσης και 

φόρτωσης θειικού 

οξέος  

    

 Νέα Στέγαστρα 

Αποθήκευσης  
    

  

Αποθήκη στην 

περιοχή των 

Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων 

του Μεταλλείου 

Μ. Πετρών   
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Πίνακας 6.1.3-2. Συγκριτική Συνοπτική Παρουσίαση και Αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της νέας Μελέτης Περιβαλλοτικών 

Επιπτώσεων για το υποέργο Ολυμπιάδας 

  Αντικείμενο 
Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα 

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντι-

κός Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

Υποέργο Ολυμπιάδος   

 

Υπόγειο 

Μεταλλείο  

Α' φάση 

λειτουργίας 

υπόγειου 

μεταλλείου με 

ετήσια παραγωγή 

έως 430.000 t  

Λειτουγία 

υπόγειου 

μεταλλείου με 

μέση ετήσια  

παραγωγή 

650.000 t (±10%) 

ΝΑΙ 

Προκύπτει από 

την επανεξέταση 

της Μονάδας 

Μεταλλουργίας  

Επί τα βελτίω                                                   

Μείωση 

ατμοσφαιρικών 

εκπομπών σε 

ετήσια βάση 

Παράταση 

ζωής του 

μεταλλείου 

σε 18-22 

χρόνια έναντι 

των 15 του 

αρχικού 

σχεδιασμού 

Διατήρηση 

θέσεων 

εργασίας για 

περισσότερα 

χρόνια  
Β'  φάση 

λειτουργίας με 

ετήσια παραγωγή 

800.000 t 

Εφαρμογή 

Υδραυλικής 

Λιθογόμωσης 

(απορρόφηση 

αποκλειστικά του 

χονδρομερούς 

κλάσματος των 

τελμάτων 75%) 

1. Εφαρμογή 

λιθογόμωσης 

πάστας 

(απορρόφηση 

μικτού τέλματος)     

ΝΑΙ 

1. Εφαρμογή 

εγκριτικού όρου  

β.2 της τεχνικής 

Μελέτης                    

2. Βέλτιστη 

Διαθέσιμη 

Τεχνική (ΒΔΤ) 

Επί τα βελτίω                                                       

1. Μεγιστοποίη-

ση αξιοποίησης 

των 

παραγόμενων 

τελμάτων                                                              

2. Μείωση 

αποθήκευσης 

τελμάτων                           

3. Περιορισμός 

μεταφοράς 

αποβλήτων 

    

2. Όπου 

απαιτείται, 

εφαρμογή 

λιθογόμωσης με 

χρήση αδρανών 

υλικών (στείρα 

Ασφάλεια 

κατασκευής σε 

ειδικές συνθήκες  

Καμία 

Μεταβολή 
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εξόρυξης) με 

προσθήκη 

τσιμέντου  

 

Μονάδα 

Εμπλουτισμού  

1. Αναβάθμιση 

και λειτουργία για 

3 χρόνια (Α' φάση 

λειτουργίας)  του 

υφιστάμενου 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδος  για 

ετήσια 

τροφοδοσία έως 

430.000t               

Το υφιστάμενο 

εργοστάσιο θα 

αναβαθμιστεί 

προκειμένου να 

κατεργάζεται 

μετάλλευμα σε 

μέση ετήσια 

παραγωγή 

650.000 t (±10%) 

και λειτουργεί 

μέχρι το τέλος 

του έργου (Α' και 

Β' φάση 

λειτουργίας) 
ΝΑΙ 

Προκύπτει από 

την επανεξέταση 

της Μονάδας  

Μεταλλουργίας   

Επί τα βελτίω  

    

Μείωση της 

επιφάνειας 

κατάληψης κατά 

36 στρέμματα  

λόγω της 

αντικατάστασης 

του νέου 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού με 

το 

αναβαθμισμένο 

υφιστάμενο 

εργοστάσιο 

Ολυμπιάδας 

2. Νέο 

εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας στην 

περιοχή Μ. 

Λάκκου  για την 

Β' φάση 

λειτουργίας με 

ετήσια 

τροφοδοσία  

800.000t  

Δεν 

περιλαμβάνεται 

στην παρούσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Υπόγεια 

Συνδετήρια στοά 

Μ. Λάκκου 

Ολυμπιάδας  

Προβλέπονταν  

υπόγεια 

συνδετήρια στοά 

Μ. Λάκκου - 

Δεν 

περιλαμβάνεται 

στην παρούσα  

ως συνδετήρια. 

ΝΑΙ 

Λόγω της 

επανεξέτασης της 

μεταλλουργικής 

μονάδας δεν 

Επί τα βελτίω 

Προστασία του 

υδροφόρου 

ορίζοντα   
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Ολυμπιάδας για 

την μεταφορά 

μεταλλεύματος 

και τέλματος  - με 

συμμετοχή στην 

άντληση και τον 

αερισμό του 

μεταλλείου 

Ολυμπιάδας 

Χρήση της  για 

ερευνητικούς 

σκοπούς  

υφίσταται λόγος 

συγκέντρωσης της 

δραστηριότητας 

στην περιοχή του  

Μ. Λάκκου  

                                                                                   

1. Σχετική 

επιβάρυνση του 

υφιστάμενου 

εθνικού οδικού 

δικτύου 

Ολυμπιάδας - 

Στρατωνίου για 

τη μεταφορά 

προϊόντων    

2. Καθυστέρηση 

απελευθέρωσης 

της παραλιακής 

ζώνης  

    

 

Εγκατάσταση 

Διαχείρισης 

Εξορυκτικών 

Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

Η κατασκευή της 

Εγκατάστασης 

Διαχείρισης 

Εξορυκτικών 

Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

έχει ολοκληρωθεί 

και είναι υπό 

λειτουργία. 

Προβλέπεται 

σταδιακή 

ανύψωση του 

κατάντη 

αναχώματος 

ανάλογα με τις 

ανάγκες της 

απόθεσης  

Ο Χώρος δεν 

τροποποιείται, οι 

ποσότητες όμως 

των αποβλήτων 

που θα 

φιλοξενούνταν 

μειώνονται λόγω 

της εφαρμογής 

λιθογόμωσης 

πάστας και της 

επανεξέτασης  

της 

μεταλλουργίας                                          

ΝΑΙ 

 Προκύπτει από 

την επανεξέταση 

της μονάδας 

μταλλουργίας 

Επί τα βελτίω                                               

Εξασφαλίζεται 

πρόσθετη 

χωρητικότητα 

άνω των 3 

εκατομμυρίων 

κυβικών μέτρων 

που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για 

τη διαχείριση της 

μελλοντικής 

ανάπτυξης των 

μεταλλείων  

    

  

Αποκαταστάσεις 

Έργα 

Απομάκρυνσης 

Καθαρισμού και 

Τα έργα 

αποκατάστασης 

βρίσκονται σε 

ΟΧΙ  -  
Καμία 

Μεταβολή 
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Αποκατάστασης 

παλαιών χώρων 

Απόθεσης 

εξέλιξη και θα 

ολοκληρωθούν 

σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο 

επενδυτικό 

σχέδιο  
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Πίνακας 6.1.3-3. Συγκριτική Συνοπτική Παρουσίαση και Αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της νέας Μελέτης Περιβαλλοτικών 

Επιπτώσεων για το υποέργο Σκουριών 

  
Αντικείμενο 

Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

Α. Υποέργο Σκουριών  

 

Απολήψιμα 

αποθέματα 

επιφανεικού 

και υπόγειου 

μεταλλείου 1ης 

φάσης 

Συνδυασμός 

Επιφανειακής 

και Υπόγειας 

Εκμετάλλευσης 

με συνολικά 

αποληψιμα 

αποθέματα της 

1ης φάσης 

εκμετάλλευσης 

63,835 Mt από 

το επιφανειακό 

μεταλλείο και 

22,972 Mt από 

το Υπόγειο 

μεταλλείο 

(Συνολική 

απόληψη 

86,807 Mt)  

Συνδυασμός 

Επιφανειακής 

και Υπόγειας 

Εκμετάλλευσης 

με συνολικά 

αποληψιμα 

αποθέματα της 

1ης φάσης 

εκμετάλλευσης 

55,835 Mt από 

το επιφανειακό 

μεταλλείο, 8 Mt 

χαμηλής 

περιεκτικότητας 

και 22,972 Mt 

από το Υπόγειο 

μεταλλείο 

(Συνολική 

απόληψη 

86,807 Mt)   

ΟΧΙ  -  Καμία μεταβολή 
Καμία 

μεταβολή 

Καμία 

μεταβολή 
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Αντικείμενο 

Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

 

Απολήψιμα 

αποθέματα 

υπόγειου 

μεταλλείου 2ης 

φάσης 

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

με συνολικά 

αποληψιμα 

αποθέματα 

88,964 Mt  

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

με συνολικά 

αποληψιμα 

αποθέματα 

88,964 Mt 

ΟΧΙ  -  Καμία μεταβολή 
Καμία 

μεταβολή 

Καμία 

μεταβολή 

 

Μονάδα 

Εμπλουτισμού  

Παραγωγή 

συμπυκνωματος 

Cu/ Au & 

κράμα χρυσού 

dore  

Παραγωγή 

συμπυκνώματος 

Cu/ Au & 

κράμα χρυσού 

dore 

ΟΧΙ  -  Καμία μεταβολή 
Καμία 

μεταβολή 

Καμία 

μεταβολή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6                   6.1-65 

ENVECO A.E. 

  
Αντικείμενο 

Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

 

Διαχείριση 

Εξορυκτικών 

αποβλήτων   

Προσθήκη 

μονάδας 

Φίλτρανσης και 

Απόθεση 

αφυγρασμένων 

τελμάτων 

εμπλουτισμού 

(υγρασία 12%-

16%) 

Προσθήκη 

μονάδας 

Φίλτρανσης και 

Απόθεση 

αφυγρασμένων 

τελμάτων 

εμπλουτισμού 

(υγρασία 12%-

16%) 

OXI 

 

Σημειώνεται ότι 

υπάρχουν 

μικροτροποποιήσεις 

(όπως στις 

ποσότητες 

αξιοποίησης και 

διαχείρισης των 

αδρανών 

αποβλήτων, 

επέκταση του 

χώρου προσωρινής 

αποθήκευσης 

στείρων για τη 

βελτιστοποίηση 

διαχείρισης των 

ποιοτήτων των 

στείρων που θα 

χρησιμοποιηθούν 

στην κατασκευή 

του αναχώματος, 

νέα χάραξη νοτίου 

τάφρου ομβρίων και 

υπερχειλιστή, κλπ) 

που όμως δεν 

οδηγούν σε 

ουσιαστικές 

αλλαγές  

 -  Καμία μεταβολή 
Καμία 

μεταβολή 

Καμία 

μεταβολή 

Κατάληψη 

αποκλειστικά 

της λεκάνης 

Καρατζά 

Λάκκου και 

απελευθέρωση 

της λεκάνης του 

Λοτσάνικου 

Κατάληψη 

αποκλειστικά 

της λεκάνης 

Καρατζά 

Λάκκου και 

απελευθέρωση 

της λεκάνης του 

Λοτσάνικου 

Αποθήκευση 

αδρανών 

αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

και στείρων 

εξόρυξης  

Αποθήκευση 

αδρανών 

αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

και στείρων 

εξόρυξης   

Επαναπλήρωση 

του ανοιχτού 

ορύγματος με 

αφυγρασμένα 

τέλματα 

εμπλουτισμού   

Επαναπλήρωση 

του ανοιχτού 

ορύγματος με 

αφυγρασμένα 

τέλματα 

εμπλουτισμού   
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Αντικείμενο 

Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

 

Διαχείριση 

Υδάτων 

Λίμνες 

Διαχείρισης εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων (WMP) 

Λίμνες 

Διαχείρισης εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων (WMP) 

ΝΑΙ Πρόληψη  

Καμία μεταβολή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καμία 

μεταβολή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καμία 

μεταβολή 

Λίμνη ανάντη 

του αναχώματος 

συγκράτησης - 

Προσωρινή 

αποθήκευση 

ακραίων 

πλημμυρικών 

απορροών  

Λίμνη ανάντη 

του αναχώματος 

συγκράτησης - 

Προσωρινή 

αποθήκευση 

ακραίων 

πλημμυρικών 

απορροών  

Καμία μεταβολή 

Αναφορικά με 

το υπόγειο 

μεταλλείο, 

προβλεπόταν 

μία εφεδρική 

διάταξη, καθώς 

είχε θεωρηθεί 

ότι η 

αποστράγγιση 

του υπόγειου 

μεταλλείου θα 

γίνεται μέσω 

των 

περιμετρικών 

γεωτρήσεων της 

επιφάνειας 

Προτείνεται η 

ανάπτυξη δύο 

διακριτών 

συστημάτων 

συλλογής και 

άντλησης 

υδάτων. Το 

πρώτο θα αντλεί 

εν δυνάμει 

επιβαρυμένα 

ύδατα (νερά 

επαφής) και το 

δεύτερο θα 

αντλεί καθαρά 

νερά. 

Βελτιστοποίηση 

της διαχείρισης 

Βελτίωση της 

απόδοσης 

συλλογής των εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων 
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Αντικείμενο 

Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

των νερών σε 

μόνιμη βάση. 

Μονάδα 

κατεργασίας 

υδάτων 

Μονάδα 

κατεργασίας 

υδάτων με 

επιπλέον 

επανεισπίεση 

επεξεργασμένων 

εν δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων 

Μέτρο πρόληψης 

για την 

ελαχιστοποίηση 

πιθανότητας 

διαφυγής εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων ακόμα και 

σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις 

(επιπρόσθετη 

προστασία 

περιβάλλοντος) 

στα πλαίσια της 

κλιματικής 

αλλαγής 

 

Συνολική  

κατάληψη 

έργου 

Συνολική 

κατάληψη 

επιμέρους 

τμημάτων έργου 

ίση με 2078 στρ. 

Στο πλαίσιο της 

επικαιροποίησης 

του σχεδιασμού 

του έργου 

προέκυψε η 

απαίτηση για 

επιπλέον 

καταλήψεις, 

κυρίως για 

βοηθητικές 

ΝΑΙ 

Οριστικός 

σχεδιασμός - 

Αναδιάταξη & 

επέκταση του 

χώρου βοηθητικών 

εγκαταστάσεων 

επιφανείας και 

εσωτερικών 

βοηθητικών οδών 

για λειτουργικούς 

Η συνολική 

επιπλέον 

κατάληψη είναι 

εντός του 

συνολικού 

περιτυπώματος του 

περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένου 

έργου και δεν 

αναμένεται να 

Καμία 

μεταβολή 

Καμία 

μεταβολή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6                   6.1-68 

ENVECO A.E. 

  
Αντικείμενο 

Εγκεκριμένη 

ΜΠΕ 

Νέα  

ΜΠΕ  
Τροποποίηση Σκοπιμότητα 

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

εγκαταστάσεις, 

γενικά εντός του 

συνολικού 

περιτυπώματος 

του 

περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένου 

έργου, με 

αποτέλεσμα η 

συνολική 

κατάληψη των 

τμημάτων του 

έργου να είναι 

ίση με 2552 στρ. 

και 

κατασκευαστικούς 

λόγους 

επηρεάσει 

ουσιαστικά τις 

συνολικές 

επιπτώσεις του 

έργου  
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Πίνακας 6.1.3-4. Συγκριτική Συνοπτική Παρουσίαση και Αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της νέας Μελέτης Περιβαλλοτικών 

Επιπτώσεων για το υποέργο της Μεταλλουργικής Μονάδας 

  
Αντικείμενο 

Εγκεκριμένο 

έργο 

Νέο 

Επενδυτικό 

σχέδιο  

Τροποποίηση Σκοπιμότητα 
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος 

Οικονομικό 

Αντίκτυπο  

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις  

Μεταλλουργική Μονάδα  

 

Μεταλλουργική 

μονάδα χαλκού 

- χρυσού - 

αργύρου και 

θειικού οξέος 

(flash smelting) 

Η 

Μεταλλουργική 

Μονάδα 

κατασκευάζεται 

στην περιοχή του 

Μ. Λάκκου 

Η 

μεταλλουργική 

μονάδα θα 

επανεξεταστεί 

στα επόμενα 2 

χρόνια 

ΝΑΙ 

Επανεξέταση 

της μεθόδου 

μεταλλουργικής 

κατεργασίας για 

την επίτευξη 

πρόσθετης αξίας 

από τα 

χρυσοφόρα 

συμπυκνώματα  

Επί τα βελτίω 

η επιφάνεια κατάληψης 

κατά 120 στρέμματα  

    

Δεν 

περιλαμβάνεται 

η μονάδα 

παραγωγής 

θειικού οξέος 

Δεν παράγονται 

μεταλλουργικά 

απόβλητα  

    

Μείωση 

περιβαλλοντικού ρίσκου 

(μείωση των 

φορτοεκφορτώσεων 

μεταλλευτικών υλικών 

και προϊόντων, 

εξάλειψη αέριων 

εκπομπών και οπτικής 

ρύπανσης, απάλειψη 

κινδύνου ατυχημάτων 

μεγάλης έκτασης κλπ). 

    

Δεν περιλαμβάνονται 

διατάξεις για την 

διαχείριση και 

μεταφορά του θειικού 

οξέος στο λιμάνι 

Στρατωνίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.2 Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

6.2.1. Εισαγωγή 

Το μεταλλείο Μαύρων Πετρών είναι λειτουργούν 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 την Γαλλο-Οθωμανική Α.Ε. 

αρχικά για την εξόρυξη μαγγανιούχου μεταλλεύματος. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία έχουν 

περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.07.2011. 

 

Α.1 Μεταλλεία στο Δ.Δ. Στρατονίκης (βλ. αναλυτικά Παράγραφο 6.2.4.) 

 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 με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των νερών 

που αποστραγγίζουν από αυτό. 

 Δύο μονάδες λιθογόμωσης. 

 Μία μονάδα κατεργασίας 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 σπαστηροτριβίου κ.α.). 

 

Α.2 Εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Δ.Δ. Στρατωνίου (βλ. αναλυτικά Παράγραφο 6.2.5.). 

Το εργοστάσιο αυτό, στο οποίο γίνεται κατεργασία του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος 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 πυρίτη/αρσενοπυρίτη. 

 Λιμενικές εγκαταστάσεις για τη φόρτωση των προϊόντων σε φορτηγά πλοία 

χωρητικότητας έως 10.000 t. Η αποθήκη συμπυκνώματος της εγκατάστασης φόρτωσης 

και η εγκατάσταση φόρτωσης πλοίων θα αναβαθμιστούν κατάλληλα όπως περιγράφεται 

περαιτέρω στην Παράγραφο 6.8. 

 Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δυναμικότητας 250 m3/h. 

 Χημείο. 

 Εξοπλισμό διήθησης τελμάτων, συμπυκνωμάτων και πολφού κατεργασίας νερού. 

 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 στη γενική διάταξη του υποέργου (Σχέδιο 1-1). 
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Στο σημείο αυτό 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 και δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης βάση της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη 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) (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. 

Παράγραφο 6.4.). 

 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. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την ως άνω νέα Επενδυτική Συμφωνία στη συνέχεια περιγράφεται ο 

επικαιροποιημένος σχεδιασμός του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου», επισημαίνοντας τις αλλαγές που προβλέπονται σε σχέση με τον 

περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο. Στον Πίνακα 6.2.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 

 

Πίνακας 6.2.1-1. Προτεινόμενες τροποποιήσεις επικαιροποιημένο σχεδιασμού Υποέργου 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Εκμετάλλευση κοιτάσματος 

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. 

Η εκμετάλλευση είχε 

προγραμματιστεί για 6-7 

χρόνια. 

Η εκμετάλλευση του 

υφιστάμενου μεταλλείου 

προτείνεται να επεκταθεί 

χαμηλότερα του επιπέδου 

+120. 

 

Η συνέχιση της 

εκμετάλλευσης του 

Μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών εξαρτάται από την 

επιβεβαίωση των 

αποθεμάτων μέσω 

προγράμματος γεωλογικής 

διερεύνησης. Στην 

παρούσα βάση των 

δυνητικών αποθεμάτων 

του, λαμβάνεται η 

παραδοχή εκμετάλλευσης 

για 5 έτη. 

Έργα προσπέλασης 

Το δίκτυο προσπέλασης του 

μεταλλείου Μαύρων πετρών 

περιλαμβάνει: 

 Την νέα στοά προσπέλασης 

+224. 

Προβλέπονται επιπλέον τα 

ακόλουθα έργα 

προσπέλασης: 

 Νέα κεκλιμένη στοά – 

ράμπα ±0/-80 (ως 
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 Την αποκατεστημένη στοά 

προσπέλασης +360. 

 Την παλαιά κεντρική στοά 

προσπέλασης +216. 

 Την συνδετήρια κεκλιμένη 

στοά – ράμπα +300/+120 

που συνδέει όλα τα 

παραπάνω κύρια έργα 

προσπέλασης του 

μεταλλείου. 

 Την κεκλιμένη στοά – 

ράμπα +120/±0. 

συνέχεια της ράμπας 

+120/±0). 

 

Μέθοδος εκμετάλλευσης 

Ανερχόμενη μέθοδος 

εναλλασσόμενων κοπών 

και λιθογομώσεων υπό 

συνθήκες συνήθους 

διαστάσεων στοάς. 

Επιπρόσθετη εφαρμογή 

της μεθόδου 

εναλλασσόμενων κοπών 

και λιθογομώσεων και με 

κατερχόμενη φορά σε 

συνθήκες συνήθων 

διαστάσεων στοάς. 

Κύκλωμα αερισμού  

Επέκταση συστήματος 

αερισμού στα κατώτερα 

επίπεδα. Προστίθενται 2 

νέα καμινέτα αερισμού 

+48/+0 & +0/-75. 

Διαχείριση νερών μεταλλείου 

 

Κύκλωμα διαχείρισης 

νερών αποστράγγισης 

μεταλλείου με κεντρικό 

αντλιοστάσιο 2 κύριων & 

2 εφεδρικών αντλιών 

δυναμικότητας 150 m3/h 

και συνολικής 

δυναμικότητας 

κατεργασίας 450 m3/h. 

Επέκταση του συστήματος 

διαχείρισης των νερών στα 

νέα τμήματα του 

κοιτάσματος./Εγκατάστασ

η νέου αντλιοστασίου στο 

επίπεδο -50/Τοποθέτηση 

συστήματος διαχωρισμού 

των στερεών. 

Μονάδα παρασκευής 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
- 

Xρήση της μονάδας 

λιθογόμωσης Μ. Λάκκου 

και ως παρασκευαστήριο 

σκυροδέματος για την 

Παρασκευή εκτ. 

Σκυροδέματος 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου +216 

Υφιστάμενη μονάδα 

κατεργασίας νερών 

μεταλλείου, 

δυναμικότητας 450 m3/h 

Αναβάθμιση της μονάδας 

με μονάδα καταλυτικού 

συστήματος 

πολυστρωματικής 

διήθησης και μονάδα 

αντίστροφης όσμωσης. 

Προσθήκη πυκνωτή 

δυναμικότητας 450 m3/h. 

Κινητή διάταξη κοσκίνησης 

αδρομερούς τέλματος 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 
Χρήση κινητής διάταξης 

κοσκίνησης ελάχιστης 

δυναμικότητας 80 m3/h για 
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την προστασία του 

εξοπλισμού 

παρασκευαστηρείου 

λιθογόμωσης. 

Κινητή διάταξη 

σπαστηροτριβείου στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

- 

Χρήση κινητής μονάδας 

θραύσης, δυναμικότητας 

30.000 t/y. 

Υποσταθμοί 

Στην υφιστάμενη κατάσταση προτείνεται επιπλέον η 

προσθήκη ενός νέου Υποσταθμού, στο εργαστήριο 

ελέγχου ποιότητας ισχύος 1.000 kVA. 

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 

Στην υφιστάμενη κατάσταση προτείνεται επιπλέον η 

προσθήκη νέου Η/Ζ, ισχύος 450 kVA στη μονάδα 

κατεργασίας νερών για την αυτόνομη λειτουργία της 

μονάδας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Συνεργεία Συντήρησης 

Στην υφιστάμενη προτείνεται η 

χωροθέτηση και κατασκευή δύο επιπλέον κτιρίων 

συνεργείων. 

Αποθήκες 

Στην υφιστάμενη κατάσταση προτείνονται επιπλέον: 

Μία υπαίθρια αποθήκης γενικών υλικών 

Μία δεξαμενή αποθήκευσης επιταχυντή πήξης 

σκυροδέματος χωρητικότητας 20 m3 και 

Μία δεξαμενή αποθήκευσης ρευστοποιητή 

σκυροδέματος χωρητικότητας 16 m3 

Νέα αποθήκη τελικών 

προϊόντων εμπλουτισμού στις 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών 

- 
Νέα αποθήκη 

συμπυκνωμάτων 

Γραφεία και λοιπές 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

προσωπικού 

Στην υφιστάμενη κατάσταση προτείνεται επιπλέον η 

εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων (isobox) 

σε τρεις περιοχές συνολικής επιφάνειας 300 m2 . 

Εγκαταστάσεις δεξαμενών και 

πρατηρίων καυσίμων 

Στην υφιστάμενη κατάσταση προτείνεται επιπλέον η 

Εγκατάσταση νέου πρατηρίου καυσίμων με δύο 

υπόγειες δεξαμενές χωρητικότητας 20.000 L έκαστη. 

Κατασκευή αναβαθμών 

συγκράτησης φερτών ρέματος 

Βαθύλακκα 

Στο Υφιστάμενο τεχνικό έργο ανάνη της συμβολής με 

Κοκκινόλακκα, προτείνεται η κατασκευή δύο 

αναβαθμών συγκράτησης φερτών. 

Κινητή μονάδα παραγωγής 

εκρηκτικών 
- 

Προτείνεται η χρήση 

κινητής μονάδας 

παραγωγής εκρηκτικών, 

αποτελούμενη από 

αυτοκινούμενο φορέα 

ισχύος 460 hp και 

δυναμικότητας παραγωγής 

εκρηκτικών 3 t/h. 

Συλλογή και διαχείριση 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

Προτείνεται η αναβάθμιση των έργων συλλογής και 

διαχείριση των επιφανειακών απορροών με κατασκευή 

νέων Τάφρων υδροσυλλογής, κατασκευασμένες από 
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σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25καθώς επίσης, και η 

κατασκευή νέου προτεινόμενου αντλιοστασίου, ισχύος 

P=14 kW, διαστάσεων 4 m x 4 m x 2,5 m και όγκου 

V=40 m³ . 

Διαχείριση αστικών λυμάτων 

Στο Υφιστάμενο δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων 

προτείνεται η κατασκευή πέντε νέων σηπτικών 

δεξαμενών, χωρητικότητας 18 m3 έκαστος. 

Εγκατάσταση διάταξης 

πλυστικού τροχών στη νέα 

είσοδο στην περιοχή της στοάς 

+360 

- 

Προτείνεται η 

εγκατάσταση συστήματος 

καθαρισμού τροχών, ώστε 

να διασφαλιστεί ο 

μικρότερος 

διασκορπισμός υλικών 

στη νέα είσοδο +360. 

Μετεγκατάσταση της πλατείας 

μεταφόρτωσης (μετάλλευμα, 

αδρανή, λάσπη, ιλύς νερών 

υπογείων) 

Προτείνεται η μεταφορά της πλατείας μεταφόρτωσης 

από τη στοά+216 σε νέα θέση, πλησίον της στοάς 

+224, λόγω της μεταφοράς της κύριας εκμετάλλευσης 

του μεταλλείου. 

Χωροθέτηση προσωρινής 

εγκατάστασης εργολάβων 
- 

Προτείνεται η 

χωροθέτηση δύο χώρων 

για την εγκατάσταση των 

εργολάβων για λόγους 

λειτουργικότητας. 

Χωροθέτηση εγκατάστασης 

πλύσης φορτηγών 
- 

Προτείνεται η κατασκευή 

εγκατάσταση πλύσης 

φορτηγών, για την πλύση 

όλων των βαρέων 

οχημάτων. 

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης 

βιομηχανικών αποβλήτων 

(επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) 

Προτείνεται η ανακατασκευή της εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, προκειμένου να 

βελτιωθεί η χρηστικότητα τους. 

Κατασκευή νέου κτιρίου 

Εργαστηρίου Χημικών 

Αναλύσεων 

- 

Προτείνεται η κατασκευή 

και λειτουργία νέου 

σύγχρονου Εργαστηρίου 

Χημικών Αναλύσεων στη 

θέση Καρακόλι, έκτασης 

περίπου 1100 m2. 

Χωροθέτηση του σταθμού της 

ομάδας διάσωσης του 

εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

- 

Προτείνεται η 

εγκατάσταση εντός των 

επιφανειακών 

εγκαταστάσεων γραφείων 

Καρακολίου 

συγκροτήματος κτιρίων 

isobox για τη στέγαση του 

εκπαιδευτικού και 

επιχειρησιακού 

εξοπλισμού της ομάδας 

διάσωσης 
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ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Διαχείριση αστικών λυμάτων 

Υφιστάμενο δίκτυο 

συλλογής αστικών 

λυμάτων με 4 σηπτικές 

δεξαμενές 

χωρητικότητας 48 m3 

έκαστη 

Νέο δίκτυο αποχέτευσης 

και σύνδεσή του με το 

βιολογικό καθαρισμό 

Στρατωνίου 

Γραφεία Διοίκησης 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για 

αποδυτήρια, λουτρά, γραφεία και αίθουσας διαχείρισης 

εκτάκτων περιστατικών απαιτείται 

αναβάθμιση/επέκταση των υφιστάμενων λουτρών και 

αποδυτηρίων. 

Υφιστάμενο Εργαστήριο 

Χημικών Αναλύσεων 

Η παύση λειτουργίας του ορίζεται με την έναρξη 

λειτουργίας του νέου Εργαστηρίου Χημικών 

Αναλύσεων και η μετέπειτα χρήση του θα καλύψει τις 

ανάγκες του εργοστασίου. 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

Υφιστάμενη μονάδα 

κατεργασίας νερών 

πλησίον του εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

Στρατωνίου, τρέχουσας 

δυναμικότητας 250 m3/h 

Προτείνονται: 

 Προσθήκη επιπλέον 

πυκνωτή 

δυναμικότητας 

450 m3/h, 

 Εγκατάσταση 

πρόσθετης δεξαμενής 

κατεργασμένου νερού 

100 m3, 

 Εγκατάσταση νέας 

φιλτρόπρεσσας 

GHT1500 για την 

αφύγρανση της ιλύος, 

 Προσθήκη μονάδας 

καταλυτικού 

συστήματος 

πολυστρωματικής 

διήθησης και μονάδας 

συστήματος 

αντίστροφης όσμωσης 

δυναμικότητας 

250 m3/h 

Αναβάθμιση της υφιστάμενης 

λίμνης έκτακτης ανάγκης 

Υφιστάμενη λίμνη 

έκτακτης ανάγκης για τη 

συλλογή επιφανειακών 

απορροών, 

χωρητικότητας 5.400 m3 

Προτείνεται ο 

διαχωρισμός και 

εκβάθυνση της λίμνης 

έκτακτης ανάγκης, τελικής 

χωρητικότητας 15.400 m3, 

για τη ξεχωριστή συλλογή 

των εν δυνάμει 

ρυπασμένων νερών 

Αναβάθμιση χώρου προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Τα απόβλητα 

εμπλουτισμού από τις 

εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου 

Προτείνεται η αναβάθμιση 

του υφιστάμενου χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

των αποβλήτων 
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αποθηκεύονται 

προσωρινά στην περιοχή 

της φιλτρόπρεσσας 

δυτικά των 

εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού με την 

κατασκευή σκυρόδετης 

πλάκας και μεταλλικού 

υποστέγου επί αυτής 

Αναβάθμιση προσωρινού χώρου 

αποθήκευσης μεταλλεύματος 

+61,50 

Προτείνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης του μεταλλεύματος με την 

κατασκευή σκυρόδετης πλάκας και μεταλλικού 

υποστέγου επί αυτής 

Συλλογή και επεξεργασία 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Στρατωνίου 

Προτείνεται ο επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων 

διαχείρισης των όμβριων υδάτων για τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου με την κατασκευή νέων τεχνικών έργων 

εκτροπής και συλλογής, την ανακατασκευή 

υφιστάμενων τεχνικών έργων, όπως επίσης και την 

κατασκευή νέου αντλιοστασίου μεγαλύτερης 

δυναμικότητας. 

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 

τμήματος γεωλογικών ερευνών: 

Προτείνεται η κατασκευή νέου κτιριακού 

συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 6.980 m² στη 

περιοχή της πλατείας +53 στο Στρατώνι για την 

κάλυψη των αναγκών συλλογής, αποθήκευσης και 

αξιολόγησης των πυρήνων δειγματοληψίας που 

προκύπτουν από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που 

πραγματοποιεί. 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Επεμβάσεις επί του Κόμβου της 

Επαρχιακής Οδού Σταυρού - 

Ιερισσού 

Για τη διαμόρφωση του κόμβου της επαρχιακής Οδού 

Σταυρού-Ιερισσού με την Κύρια Οδό Πρόσβασης 

εργοταξίου Μαύρων Πετρών – Κοκκινόλακκα 

προτείνονται έργα οδοποιίας μήκους 1.887,49 m καθώς 

και υδραυλικά έργα αποχέτευσης με τάφρους. 

Ασφαλτόστρωση εργοταξιακής 

οδού Μαύρων Πετρών 

Προτεινόμενη ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης 

εργοταξιακής οδού, 3.144 m, βελτίωση των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου, 

διαμόρφωση καταστρώματος και κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων υδάτων 

Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης 

οδού σύνδεσης του οικισμόού 

Στρατωνίου με την περιοχή 

Μαντέμ Λάκκου 

Προτείνεται η ασφαλτόστρωση, η βελτίωση των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση 

του καταστρώματος και η κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων υδάτων και τεχνικών έργων 

σε μήκος 2.011,52 m. 

6.2.2. Εξέλιξη του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου 

Το υποέργο «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» αποτελεί τμήμα 

του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» που 

έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οικ. 

201745/26.7.2011 Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργείου Υγείας και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού.  

 

Από την έκδοση της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. ΕΠΟ και μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει κάποια 

τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υποέργου Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» και ως εκ τούτου δεν υπήρξε η έκδοση κάποια σχετικής 

τροποποιητικής Απόφασης. Μετά τη συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακολούθησαν οι 

αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών για το κάθε υποέργο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 101 

του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., Υ.Α. 

Δ7/4/οικ.12050/2223, ΦΕΚ Β΄ 1227/14.6.2011). 

 

Η εξέλιξη του περιβαλλοντικά αδειδοτημένου υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» από την ημερομηνία έγκρισης της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ και μέχρι 

σήμερα έχει ως εξής: 

 Το 2010 είχε εκτιμηθεί ότι τα βέβαια αποθέματα του μεταλλείου ήταν 1,7 Μt και ως εκ 

τούτου είχε προβλεθεί μια ετήσια παραγωγή μεταλλείου της τάξης των 230 kt, (μειώμενη 

μετά την 1η πενταετία) με αναμενόμενη ολοκλήρωση της εκμετάλευσης το 2018. Στην 

πράξη όμως, από το 2010 και μέχρι το 2020, έξορύχθηκαν συνολικά 2.188.227 Mt, με 

μέση ετήσια παραγωγή μεταλλείου της τάξης των 200 kt και με την ολοκλήρωση της 

εκμετάλλευσης να αναμένεται εντός του 2021. 

 Το 2010 είχε εκτιμηθεί ότι το εργοστάσιο εμπλουτισμού θα λειτουργούσε με μια ωριαία 

δυναμικότητα της τάξης των 42 t/h, παρόλο που θα μπορούσε να λειτουργήσει με δυο 

ανεξάρτητες γραμμές μέγιστης δυναμικότητας 50 t/h η κάθε μια. Η εκτίμηση αυτή 

επαληθεύτηκε δεδομένου ότι για την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2020, η μέση ωριαία 

δυναμικότητα της εγκατάστασης ήταν της τάξης των 42 t/h. Το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Στρατωνίου κατεργάστηκε 2.113.359 t μεταλλεύματος από το Μεταλλείο 

Μαύρων Πετρών προς παραγωγή συμπυκνώματος Θειούχου Μολύβδου (PbS) 

162.158 t (εν ξηρώ) και θειούχου Ψευδάργυρου (ZnS) 373.636 t (εν ξηρώ). 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η επέκταση της λειτουργίας του υποέργου 

«Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» για μια επιπλέον πενταετία, 

βάση των δυνητικών αποθεμάτων του τα οποία αναμένεται να επιβεβαιωθούν από την 

τρέχουσα γεωλογική διερεύνηση.  

6.2.3. Περιγραφή κοιτασματολογικών στοιχείων 

Το ιστορικά ορυσσόμενο μεταλλείο του Μαδέμ Λάκκου και το σημερινό ορυσσόμενο 

μεταλλείο των Μαύρων Πετρών (συλλογικά τα μεταλλεία του Στρατωνίου), και τα 

ανεκμετάλλευτα αποθέματα της Πιάβιτσας, απαντώνται κατά μήκος της ζώνης του ρήγματος 

του Στρατωνίου, με ανατολικό-δυτικό προσανατολισμό και ήπια κλίση προς νότο. Αυτό το 

μείζον δομικό χαρακτηριστικό αποτελεί ένα σημαντικό μεταλλευτικό διάδρομο ο οποίος 

εκτείνεται σε μήκος 12 km κατά μήκος της παράταξης.  

 

Το Ρήγμα του Στρατωνίου διαχωρίζει μια ακολουθία δαπέδου γνεύσιου και μαρμάρου της 

Μονάδας Κερδυλίων προς βορρά, από μια ακολουθία οροφής από αμφιβολίτη και σχιστόλιθο 

της Μονάδας Βερτίσκου προς βορρά. Η ζώνη του ρήγματος τέμνει εγκάρσια το κατώτερο 

τμήμα του όγκου γρανοδιορίτη του Στρατωνίου του ανώτερου Ολιγόκαινου (25,4 ± 0,2 Ma) 

αλλά τέμνεται από μια φλέβα γλομεροφυρικού προφυριτικού μονζονίτη του Μειόκαινου στην 
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Πιάβιτσα (20,62 ± 0,13 Ma) που περιορίζει την κίνηση του κύριου ρήγματος και τη σχετική 

υδροθερμική μεταλλοφορία μεταξύ του ανώτερου Ολιγόκαινου και του κατώτερου 

Μειόκαινου (Magmatic and Metallogenic Framework of Au-Cu Porphyry and Polymetallic 

Carbonate, Hosted Replacement Deposits of the Kassandra Mining District, Northern Greece, 

Siron et al. 2016). 

 

Τα πολυμεταλλικά κοιτάσματα του Στρατωνίου αποτελούνται από μεταλλοφορία 

αντικατάστασης περιοριζόμενη σε στρώσεις, περιεχόμενη εντός των μαρμαρικών οριζόντων 

της Ανώτερης Μονάδας των Κερδυλίων. Η ευρεία μεταλλοφόρος ζώνη συχνά αναφέρεται ως 

η ζώνη Στρατωνίου – Πιάβιτσας, με τη συνολική θειούχο μεταλλοφορία προ εξόρυξης να 

εκτιμάται σε 25 Mt. Η μεταλλοφορία συνίσταται στη μαζική αντικατάσταση των ανθρακικών 

από θειούχα και περιορίζεται σε δύο μαρμαρικούς ορίζοντες, οι οποίοι φέρουν διαστρώσεις 

βιοτιτικού γνεύσιου και σχιστόλιθου. Τα σημερινά μεταλλευτικά αποθέματα περιέχονται εντός 

του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών, το οποίο αποτελείται από έναν φακό με ανατολική - 

δυτική κατεύθυνση, με μεταλλοφορία Pb-Zn-Ag. Το μεταλλευτικό σώμα γενικά είναι 

περιορισμένο εντός στρώσεων, εντός ενός ορίζοντα μαρμάρου που είναι παρακείμενος του 

ρήγματος Στρατωνίου ή – σπανιότερα – ελεγχόμενο μέσω ρήγματος στο δάπεδο. 

 

Το κοίτασμα εκτείνεται σε μήκος 500 m κατά την παράταξη και μεταξύ 100 και 340 m κατά 

την κλίση. Το πραγματικό εύρος της μεταλλοφορίας είναι 25 m κατά μέσο όρο. Η παράταξη 

του κοιτάσματος είναι σχεδόν ανατολική-δυτική και η κλίση είναι 35° προς νότο, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 6.2.3-1 που ακολουθεί. 

 

 
Σχήμα 6.2.3-1. Σχηματική αναπαράσταση τομής κοιτάσματος Μαύρων Πετρών 

 

Η ορυκτολογική σύσταση των θειούχων σωμάτων περιλαμβάνει πυρίτη, σφαλερίτη, γαληνίτη, 

αρσενοπυρίτη και χαλκοπυρίτη. Ο σφαλερίτης, ο πυρίτης και ο γαληνίτης είναι τα κυρίαρχα 

ορυκτά στο μετάλλευμα και ιστορικά αναφέρονται με τη συντομογραφία “BPG” που 

αντιστοιχεί στις ονομασίες blende, pitch, galena. Τα σύνδρομα άγονα ορυκτά αποτελούνται 

από χαλαζία, ασβεστίτη και ελάχιστο ροδοχρωσίτη. 

 

Το κοίτασμα των Μαύρων Πετρών παρουσιάζει μέση περιεκτικότητα σε χρυσό κυμαινόμενη 

μεταξύ 4 και 6 g/t Au. Η παρουσία χρυσού συνδέεται έντονα με αρσενικούχο πυρίτη και 

αρσενοπυρίτη, οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν ένα διαφορετικό στάδιο της μεταλλοφορίας 

εντός του συνδετικού υλικού των υδροθερμικών λατυποπαγών ή σε φλέβες οι οποίες τέμνουν 
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τα σουλφίδια των Pb-Zn. Στην παρούσα φάση, ο περιεχόμενος χρυσός δεν είναι οικονομικά 

αξιοποιήσιμος. 

 

Ως τύπος κοιτάσματος, το κοίτασμα των Μαύρων Πετρών είναι ένα κοίτασμα εμπεριεχόμενο 

εντός ρήγματος, αντικατάστασης ανθρακικών, περιοριζόμενο εντός στρώσεων, πολυμεταλλικό 

με Zn-Pb-Ag. 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό των μεταλλευτικών αποθεμάτων, τα ποσοστά ανάκτησης και 

αραίωσης που λήφθηκαν υπόψη βασίστηκαν σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως η μέθοδος 

εκμετάλλευσης, η γεωμετρία του κοιτάσματος, τα γεωλογικά αποθέματα, οι συνθήκες του 

ρήγματος στην οροφή του καθώς και το πάχος του κοιτάσματος. Συγκεκριμένα, οι παράμετροι 

που ελήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό των μεταλλευτικών αποθεμάτων είναι οι ακόλουθες: 

 Για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος θα χρησιμοποιηθούν συμβατικές μέθοδοι 

εξόρυξης του κοιτάσματος με χρήση μεθόδου υδραυλικής λιθογόμωσης  

 Υπάρχει σαφές γεωλογικό όριο μεταξύ του κοιτάσματος και των στείρων που το 

περιβάλλουν  

 Για την ανάκτηση ελήφθη υπόψη η απώλεια του μεταλλεύματος που οφείλεται στην 

αποφυγή προσέγγισης του ρήγματος στο ταβάνι της μεταλλοφορίας. 

 Για την αραίωση ελήφθη υπόψη η ασυνέχεια του κοιτάσματος και η αδυναμία να 

ακολουθηθεί η επαφή με τα περιβάλλοντα στείρα με ακρίβεια. Στα στείρα που θα 

αναμειχθούν με το κοίτασμα έχουν υπολογισθεί οι ακόλουθες ποιότητες: 0,6% Pb, 1% 

Zn, 12 g/t Ag, και ειδικό βάρος 2,7 t/m3. Η αραίωση με υλικό λιθογόμωσης έχει μηδενική 

αξία και ειδικό βάρος 1,8 t/m3.  

 Το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης μεταλλεύματος 93% έχει εφαρμοσθεί σε ορόφους όπου 

το κοίτασμα έχει μέση κλήση 38. Σε περιοχές μικρότερης κλίσης, έχει υπολογισθεί μία 

πιο συντηρητική ανάκτηση, της τάξης του 87%. Επιπλέον, σε ορόφους που έχουν 

εξορυχθεί στο παρελθόν και δεν είναι δυνατή η πλήρης πρόσβαση, έχουν υπολογισθεί 

ανακτήσεις της τάξης του 60%. 

 

Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών συντελεστών 

που περιλαμβάνουν τις τιμές των μετάλλων (Ag: 12$/oz, Pb: 2000$/t και Zn: 2000$/t, Πηγή: 

AMC Report 2021) και τα ποσοστά ανάκτησης του εμπλουτισμού (Ag: 92%, Pb: 92% και 

Zn: 91%), εκτιμήθηκαν τα υπολειπόμενα αποθέματα του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών, 

όπως συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 6.2.3-1. 

 

Πίνακας 6.2.3-1. Αποθέματα Στρατωνίου (Ιανουάριος 2021) 

 

*Τα δυνατά αποθέματα του Πίνακα 6.2.3-1 βασίζονται σε αποτελέσματα (ποσοτικά και 

ποιοτικά) από την γεωλογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από την 

ερευνητική στοά +228 (Σχήμα 6.2.3-2) και χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της 

παραγωγής. Η γεωλογική έρευνα που ξεκίνησε το 2021, από την επιφάνεια, στην περιοχή της 

Στρατονίκης επιβεβαιώνει τις σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη των πιθανών αποθεμάτων και 

Κατηγορία πόρων και αποθεμάτων Mt Pb [%] Zn [%] Ag [g/t] 

Βεβαιωμένα και Πιθανά Αποθέματα 0,560 6,10 9,2 148,0 

Δυνατά και δυνητικά αποθέματα* 1,250 5,00 7,2 143,0 

Σύνολο 1,810 5,55 8,2 145,5 
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επίσης για την περιεκτικότητά τους σε Pb, Zn και Ag. Τα παραπάνω στοιχεία από την 

γεωλογική έρευνα δίνουν στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

μέρος των γεωλογικών δυνατών αποθεμάτων (1,25 Mt) για τον σχεδιασμό της παραγωγής.  

 

Βάση αυτών, σχεδιάστηκαν τα απαραίτητα έργα υποδομής προκειμένου να καταστεί βιώσιμη 

η εκμετάλλευση του εν λόγω δυνητικού κοιτάσματος και συντάχθηκε η παρούσα μελέτη. Για 

την επιβεβαίωση των παραπάνω αποθεμάτων αλλά και με στόχο την εύρεση νέων οικονομικά 

βιώσιμων κοιτασμάτων ικανών να παρατείνουν επιπλέον τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου, 

βάση της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/91775/1326 29.09.20 απόφασης, έχει εγκριθεί εντατικό πρόγραμμα 

διερεύνησης του μεταλλευτικού δυναμικού ΝΝΔ του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών. Το εν 

λόγω πρόγραμμα λαμβάνει χώρα εντός των παραχωρήσεων μεταλλείου 12, 15, 24 και 25, 

συνίσταται από 62 ερευνητικές γεωτρήσεις και αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 

2022. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αρχικής έρευνας θα υπάρξει πύκνωση γεωτρήσεων το 

2023 και 2024 και θα ακολουθήσει μελέτη βιωσιμότητας για να αποφασισθεί η οικονομική 

βιωσιμότητα του μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Ωστόσο μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω 

γεωλογικής διερεύνησης και την επιβεβαίωση των αποθεμάτων, το μεταλλείο των Μ. Πετρών 

καθώς και τα συνοδά του έργα βρίσκονται προσωρινά σε καθεστώς Φροντίδας & Συντήρησης. 

 

 
Σχήμα 6.2.3-2. Σχηματική αναπαράσταση των γεωλογικών δυνατών αποθεμάτων (μπλε 

χρώμα) 

6.2.4. Αναλυτική Περιγραφή της Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

6.2.4.1. Εισαγωγή 

Το κοίτασμα των Μαύρων Πετρών αναπτύσσεται σε βάθος μεγαλύτερο των 150 m από την 

επιφάνεια, είναι μέσου πάχους 25 m, με βύθιση προς Νότο 35ᴼ. Οι επαφές με το στείρο είναι 

ανώμαλες και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος ποικίλουν. Οι βραχώδεις 

σχηματισμοί της οροφής και του δαπέδου του κοιτάσματος θεωρούνται σχετικά συμπαγείς και 

ικανοποιητικής αντοχής, ενώ το μετάλλευμα μέτριας αντοχής, γεγονός που επιβάλει τη 

μακροπρόθεσμη υποστήριξη των κενών εκμετάλλευσης. Η πλήρωση όλων των κενών θα 

γίνεται με λιθογόμωση και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι άνευ στύλων και με απόληψη 

όλου του μεταλλεύματος άνω της οριακής περιεκτικότητας. Τα μεταλλευτικά αποθέματα του 

Μεταλλείου Μαύρων Πετρών εντοπίζονται στο σύνολό τους, υπό τη δομημένη περιοχή του 

οικισμού Στρατονίκης. 
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Στο παρελθόν, επειδή η κύρια προσπέλαση του κοιτάσματος ήταν η στοά +216 η οποία 

κατέληγε στη μέση του κοιτάσματος (+228), αποτελώντας ταυτόχρονα και στοά μεταφοράς 

των προϊόντων εξόρυξης, η εκμετάλλευση ελάμβανε χώρα ως επί το πλείστον στον ορίζοντα 

του κοιτάσματος, πλησίον του ρήγματος Στρατωνίου με αποτέλεσμα το τμήμα αυτό να έχει 

εξοφληθεί πλήρως. 

 

Η σύγχρονη εκμετάλλευση των Μαύρων Πετρών μέχρι σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της 

νέας στοάς +224, η οποία έχει πλέον επεκταθεί για να προσπελάσει το χαμηλότερο σημείο του 

κοιτάσματος (+5) και την αποκατάσταση της παλαιάς στοάς +360 που προσπελαύνει το 

υψηλότερο σημείο του κοιτάσματος (+300), έχει πλέον διαχωριστεί σε δύο ορίζοντες, τον 

υψομετρικά ανώτερο (που εκτείνεται από το +5 έως το +300) και τον υψομετρικά κατώτερο 

(που εκτείνεται κάτω από το -50). 

 

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.  

 

Την τρέχουσα περίοδο και υπό το πλαίσιο των ισχυουσών αδειοδοτήσεων (έγκριση ΜΠΕ με 

την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, και έγκριση ΤΜΕ), η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου είναι 

μειωμένη σε σχέση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, 

όπως φαίνεται στην Παράγραφο 6.2.2.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται η επέκταση της εκμετάλλευσης του 

υφιστάμενου μεταλλείου χαμηλότερα του επιπέδου +120, δεδομένου ότι εκεί εντοπίζεται 

σημαντικό μέρος των δυνητικών αποθεμάτων βάση των οποίων έγινε ο σχεδιασμός 

εκμετάλλευσης της παρούσας μελέτης. 

 

Στο Σχήμα 6.2.4.1-1 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. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-21 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.2.4.1-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

6.2.4.2. Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης 

6.2.4.2.1. Έργα προσπέλασης 

Το δίκτυο προσπέλασης του μεταλλείου Μαύρων πετρών είναι πλέον αναπτυγμένο και 

εκσυγχρονισμένο και περιλαμβάνει: 

 Την νέα στοά προσπέλασης +224. Πρόκειται για μία στοά με είσοδο στην επιφάνεια στο 

υψόμετρο +224 και κατάληξη στο χαμηλότερο σημείο του κοιτάσματος, προς το παρόν 

στο +5. Είναι πεταλοειδούς διατομής, διαστάσεων 6,0 x 6,5 m (ωφέλιμη διατομή 35 m2), 

και μέσης κλίσης 6,5% (κατωφερική). Η στοά είναι πλήρως εξοπλισμένη με μόνιμα 

δίκτυα άντλησης, βιομηχανικού νερού, αέρα, φωτισμού, μέσης τάσης, ενώ έχουν 

κατασκευαστεί και εγκάρσιες στον άξονα της στοάς ερευνητικές στοές, μέσου μήκους 

περίπου 15 m έκαστη, 5 επιπλέον εγκάρσιες στοές συνολικού μήκους 130 m για 

αντλιοστάσια και τέλος 1 εγκάρσιο για εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής τάσης μήκους 

20 m.  

 Την αποκατεστημένη στοά προσπέλασης +360. Πρόκειται για μία παλαιά και μικρών 

διαστάσεων στοά προσπέλασης, η οποία αποτελούσε τη μοναδική δεύτερη έξοδο του 

μεταλλείου, αλλά δεν ήταν επισκέψιμη τόσο για λόγους ασφάλειας της κατασκευής όσο 

και λόγω πλήρους χρήσης της ως εξόδου αερισμού του μεταλλείου. Η στοά αυτή 

διευρύνθηκε και επαναχαράχθηκε, με είσοδο την είσοδο της παλαιάς στοάς και κατάληξη 

στο υψόμετρο +300. Η αποκατεστημένη στοά έχει συνολικό μήκος 790 m, είναι 

πεταλοειδούς διατομής, διαστάσεων 6,0 x 6,5 m (ωφέλιμη διατομή 35 m2), και μέσης 

κλίσης 7,97% (κατωφερικής). Η στοά αυτή είναι επίσης πλήρως εξοπλισμένη με μόνιμα 

δίκτυα άντλησης, βιομηχανικού νερού, αέρα, φωτισμού και μέσης τάσης. 

 Την παλαιά κεντρική στοά προσπέλασης +216, μήκους 2200 m, πεταλοειδούς διατομής 

διαστάσεων 3,0 m x 3,5 m και μέσης κλίσης 0,6% (ανωφερικής). Η στοά αυτή 

χρησιμοποιείτο κατά το παρελθόν για την αποκλειστική μεταφορά των εξορυσσόμενων 

υλικών, μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης, με τη χρήση ηλεκτραμαξών. 
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 Την συνδετήρια κεκλιμένη στοά – ράμπα +300/+120 που συνδέει όλα τα παραπάνω 

κύρια έργα προσπέλασης του μεταλλείου. Η ράμπα είναι πεταλοειδούς διατομής 

διαστάσεων 4 m x 4 m – 6 m x 6,5 m και μέσης κλίσης 8%. Από τη στοά αυτή ξεκινούν 

οι δευτερεύουσες στοές προσπέλασης προς το κοίτασμα (στοές ανάπτυξης) ενώ σε 

κάποιους ορόφους υπάρχει δίδυμη πρόσβαση για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Το μέσο 

μήκος των δευτερευουσών αυτών στοών προσπέλασης είναι περίπου 30 m. 

 Την κεκλιμένη στοά – ράμπα +120/±0 (συνέχεια της προηγούμενης), η οποία συνδέει 

τους επιμέρους ορόφους εκμετάλλευσης χαμηλότερα από το επίπεδο +120 με τις κύριες 

στοές προσπέλασης του μεταλλείου, συνολικού μήκους 1.000 m περίπου. 

 Επιπρόσθετα, κατά την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας και εν συνεχεία την 

εξόφληση των σχετικών ορόφων εκμετάλλευσης, η χρησιμότητα ορισμένων τμημάτων 

του μεταλλείου παύει να ισχύει συνεπώς αυτά λιθογομόνονται σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη διαδικασία και τους περιβαλλοντικούς όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

κεκλιμένο (φιρές) του μεταλλείου +228/+154 έχει λιθογομωθεί καθώς δεν εξυπηρετεί 

πλέον τις ανάγκες της εκμετάλλευσης λόγω εξόφλησης του κοιτάσματος στο εν λόγω 

τμήμα. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την 

επόμενη πενταετία, προβλέπονται τα ακόλουθα έργα προσπέλασης: 

 Για την εξυπηρέτηση των νέων χαμηλότερων ορόφων της εκμετάλλευσης που θα 

αναπτυχθούν υπό το επίπεδο ±0, προβλέπεται η κατασκευή νέας κεκλιμένης στοάς – 

ράμπας ±0/-80 (ως συνέχεια της ράμπας +120/±0) που θα συνδέει μελλοντικά τα 

επιμέρους πατώματα με τις κύριες στοές προσπέλασης του μεταλλείου. Η εν λόγω ράμπα 

θα έχει συνολικό μήκος 675 m και θα είναι ίδιων διαστάσεων με τις υφιστάμενες 

κεκλιμένες στοές του μεταλλείου. Η κατασκευή της νέας κεκλιμένης στοάς ±0/-80 

προγραμματίζεται για τα επόμενα δύο (2) έτη.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της γεωλογικής έρευνας, η προτεινόμενη στοά-

ράμπα δύναται να επανασχεδιαστεί ώστε να προσεγγίσει με το βέλτιστο τρόπο τις 

περιοχές προς εκμετάλλευση.  

6.2.4.2.2. Μέθοδος Εκμετάλλευσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος των 

Μαύρων Πετρών, καθορίστηκε η μέθοδος εκμετάλλευσης που έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται 

στο μεταλλείο από το 2005 έως σήμερα και είναι αυτή των εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά, υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς με τον 

ακόλουθο περιορισμό: ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των προσωρινών κενών κατά τη 

διενέργεια της εκμετάλλευσης (όροι δ2.174 και δ2.177 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011). 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων είναι 

η αντικατάσταση του μεταλλοφόρου πετρώματος, που αποσπάται κατά την εκμετάλλευση, με 

υλικό λιθογόμωσης που γεμίζει τα κενά που δημιουργούνται. Επιπλέον, είναι ευέλικτη, 

προσαρμόζεται ευχερώς στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος και είναι ιδιαίτερα 

ασφαλής σε συνθήκες όπου το μετάλλευμα ή/ και τα περιβάλλοντα πετρώματα είναι μέτριας ή 

χαμηλής αντοχής ή ακόμα υφίστανται αυξημένες απαιτήσεις ελαχιστοποίησης της διατάραξης 

της περιβάλλουσας το κοιτάσματος βραχόμαζας (λ.χ. για τμήματα του κοιτάσματος άνωθεν 

των οποίων και στην επιφάνεια, υφίστανται εγκαταστάσεις). Παράλληλα εξασφαλίζονται 

ασφαλείς συνθήκες εργασίας στις υπόγειες δραστηριότητες και μέγιστη δυνατή προστασία του 
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περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου λιθογόμωσης 

διασφαλίζονται: 

 Διατήρηση της σταθερότητας των πετρωμάτων, που υπέρκεινται της μεταλλοφορίας και 

αποφυγή καθιζήσεων ή ρωγματώσεών τους.  

 Περιορισμός στο ελάχιστο των ανακατανομών των τάσεων στα περιβάλλοντα 

πετρώματα. 

 Ελαχιστοποίηση της ποσότητας του αέρα που διαφεύγει στις εξοφλημένες και γομωμένες 

περιοχές του μεταλλείου. 

 

Επιγραμματικά τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα: 

 Η γενική φορά απόληψης του κοιτάσματος στους ορόφους εκμετάλλευσης γίνεται από 

τους χαμηλότερους προς τους ανώτερους υψομετρικά ορόφους. 

 Εκτός από το χαμηλότερο υψομετρικά όροφο από τον οποίο εκκινεί η εκμετάλλευση, 

στους υπερκείμενους ορόφους το μετάλλευμα εξορύσσεται υπό ευνοϊκότερες συνθήκες, 

λόγω της ύπαρξης μίας επιπλέον ελεύθερης επιφάνειας (στο δάπεδο εκμετάλλευσης λόγω 

της ύπαρξης της λιθογόμωσης από την κατώτερη υψομετρικά στοά). 

 Χάρη στην αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών, κατά την εν λόγω μέθοδο, το υλικό 

λιθογόμωσης πληρώνει πρακτικά σχεδόν το 100% του κενού χώρου που δημιουργείται 

από την εξόρυξη του μεταλλεύματος. 

 Η πλήρης λιθογόμωση του εξοφλημένου ορόφου επιτυγχάνεται εν γένει από τη στοά 

περιχάραξης του υπερκείμενου ορόφου με διοχέτευση κατάλληλου υλικού λιθογόμωσης. 

Μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση της 

λιθογόμωσης, ο οποίος απαιτείται για να στερεοποιηθεί το υλικό λιθογόμωσης, το υλικό 

αυτό αποτελεί το δάπεδο πάνω στο οποίο θα εργασθεί το προσωπικό και θα κινηθεί ο 

μηχανικός εξοπλισμός για την απόληψη του μεταλλεύματος από τον υπερκείμενο όροφο.  

 

Η εφαρμογή της μεθόδους ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

 Εξόρυξη στοάς (5 - 5,5 m).  

 Απομάκρυνση επισφαλών όγκων  

 Αποκομμιδή προϊόντων εκσκαφής 

 Επένδυση και υποστήριξη της στοάς. 

 Καθαρισμός δαπέδου, προετοιμασία για λιθογόμωση με την τοποθέτηση σωλήνων 

έκχυσης αλλά και εξαεριστικών σωλήνων και τέλος κατασκευή φράγματος από 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε καθορισμένη θεση και εφαρμογή λιθογόμωσης. 

 

Η εργασία επαναλαμβάνεται και στις υπόλοιπες στοές μέχρι να γίνει απόληψη όλου του 

μεταλλεύματος που βρίσκεται στο ίδιο απόλυτο υψόμετρο (όροφος). 

 

Κατόπιν η εργασία επεκτείνεται με τον ίδιο τρόπο προς τα επάνω στις στοές εκμετάλλευσης 

μέχρι την απομάκρυνση του μεταλλεύματος από τους δύο από πάνω ορόφους. 

 

Στην περίπτωση του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμογής της 

μεθόδου των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ύψος Ορόφου: 5 - 5,50 m 

 Πάχος Στρώσης Μεταλλεύματος: 5 m 
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 Ποσότητα εκρηκτικών: Ανάλογα με την κατηγορία της βραχομάζας από 0,10 kg/t έως 

και 0,35 kg/t 

 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την επόμενη 

πενταετία, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά γεωμετρικά στοιχεία του κοιτάσματος στους 

κατώτερους ορίζοντες, που έχουν βεβαιωθεί βάσει των μεταλλευτικών ερευνών που 

εκτελέστηκαν, για την απόληψη του εναπομείναντος κοιτάσματος, στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης προτείνεται να εφαρμοστεί η μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων 

εναλλακτικά και με κατερχόμενη φορά σε συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς. Η επιλογή 

ανερχόμενης ή κατερχόμενης λιθογόμωσης θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της 

εκμετάλλευσης, με βάση τον προγραμματισμό του μεταλλείου για την επίτευξη του ετήσιου 

στόχου παραγωγής.  

 

Με βάση τον εν γένει προγραμματισμό των μελλοντικών μεταλλευτικών εργασιών, η 

κατερχόμενη μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί στα νέα 

τμήματα του κοιτάσματος που εντοπίζονται χαμηλότερα από το επίπεδο +140 σε συνδυασμό 

με την ανερχόμενη μέθοδο λιθογομώσεων.  

 

Η υιοθέτηση κατά θέσεις της κατερχόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης επιλέγεται λόγω των 

πτωχών εν γένει γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του μεταλλεύματος. Η ενίσχυση της οροφής 

των υποκείμενων στοών εκμετάλλευσης με τις στρώσεις λιθογόμωσης συνεπάγεται καλύτερες 

συνθήκες ευστάθειας του υπόγειου ανοίγματος (έχοντας ως οροφή προ υποστηριγμένη με 

πλέγμα στο δάπεδο αλλά και αγκύρια ικανά να συγκρατήσουν το σύνολο της λιθογομωμένης 

στοάς) και απαίτηση για λιγότερα μέτρα υποστήριξης, παρέχοντας επιπροσθέτως την ελαφρά 

αύξηση του μήκους προχώρησης καθώς επίσης και το πλεονέκτημα της μείωσης του χρόνου 

σε έκαστο κύκλο εκμετάλλευσης. 

 

Επιγραμματικά τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων με κατερχόμενη φορά που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα: 

 Η γενική φορά απόληψης του κοιτάσματος στους ορόφους εκμετάλλευσης γίνεται από 

τους ανώτερους προς τους χαμηλότερους υψομετρικά ορόφους. 

 Η όρυξη των στοών περιχάραξης προχωρεί μέχρι να εντοπισθούν τα όρια της 

μεταλλοφορίας στην επαφή με τα περιβάλλοντα πετρώματα, οπότε ακολουθεί η φάση 

της οπισθοχώρησης.  

 Το μετάλλευμα, που αντιστοιχεί σε ένα όροφο, μόνον ένα μικρό ποσοστό του, περίπου 

20%, εξορύσσεται υπό συνθήκες μετώπου συνήθων διαστάσεων στοάς, δηλαδή με μία 

ελεύθερη επιφάνεια. Το υπόλοιπο εξοφλείται υπό συνθήκες διευρυνόμενου μετώπου με 

δύο ελεύθερες επιφάνειες, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και 

τη συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης του μεταλλεύματος από κάθε διευρυνόμενο 

μέτωπο ακολουθεί η λιθογόμωσή του. 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

 Εξόρυξη στοάς (5 – 5,5 m).  

 Απομάκρυνση επισφαλών όγκων.  

 Αποκομμιδή προϊόντων εκσκαφής. 

 Επένδυση και υποστήριξη της στοάς. 
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 Καθαρισμός δαπέδου της στοάς, προετοιμασία για λιθογόμωση με την τοποθέτηση 

σωλήνων έκχυσης αλλά και εξαεριστικών σωλήνων. 

 Εφαρμογή πλέγματος στο δάπεδο της εν λόγω στοάς και τοποθέτηση αγκύριων Φ22 

μήκους 2,4 - 3,0 m ολόσωμης πάκτωσης σε προκαθορισμένο κάνναβο. Κατόπιν 

κατασκευή φράγματος από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε καθορισμένη θέση και 

εφαρμογή λιθογόμωσης. 

 

Η εργασία επαναλαμβάνεται και στις υπόλοιπες στοές μέχρι να γίνει απόληψη όλου του 

μεταλλεύματος που βρίσκεται στο ίδιο απόλυτο υψόμετρο (όροφος). 

 

Κατόπιν η εργασία επεκτείνεται με τον ίδιο τρόπο προς τα κάτω στις στοές εκμετάλλευσης 

μέχρι την απομάκρυνση του μεταλλεύματος από τους δύο από κάτω ορόφους. 

Στην περίπτωση του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμογής της 

μεθόδου των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων με κατερχόμενη φορά προτείνεται 

να είναι τα ακόλουθα: 

 Ύψος Ορόφου: 5 m 

 Πάχος Στρώσης Μεταλλεύματος: 5 m 

 Ποσότητα εκρηκτικών: Ανάλογα με την κατηγορία της βραχομάζας από 0,10 kg/t έως 

και 0,31 kg/t 

 

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων τόσο με ανερχόμενη όσο και με κατερχόμενη φορά, συγκαταλέγεται κατά κοινή 

παραδοχή στις πλέον ασφαλείς μεθόδους υπόγειας εκμετάλλευσης, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα υψηλές ανακτήσεις (90 έως 95%) του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, με πολύ 

χαμηλή αραίωση με στείρα (10%) και εξαιρετικές αντοχές.  

 

Στα Σχήματα 6.2.4.2-1 & 6.2.4.2-2 παρουσιάζονται οι κάτοψεις μεθόδων εκμετάλλευσης του 

κοιτάσματος με τη μέθοδο πολλαπλών κοπών και λιθογομώσεων, με ενδεικτική γεωμετρία που 

θεωρείται αντιπροσωπευτική για το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών. 

 

 
 

Σχήμα 6.2.4.2-1. Σχηματική απεικόνιση μεθόδου πολλαπλών κοπών και λιθογομώσεων 
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Σχήμα 6.2.4.2-2. Σχηματική απεικόνιση μεθόδου πολλαπλών κοπών και λιθογομώσεων 

6.2.4.2.3. Έργα προπαρασκευής - περιχάραξης - εκμετάλλευσης 

Η χρήση αυτοκινούμενου εξοπλισμού επιβάλλει την ανάπτυξη ελικοειδών κεκλιμένων 

(ραμπών) από όπου και γίνεται η τελική προσβολή του κοιτάσματος.  

 

Έτσι λοιπόν δημιουργούνται διαδοχικά επίπεδα εργασίας τα οποία μεταξύ τους πρέπει 

κατ΄ελάχιστον να αφήνουν παραμένοντα στύλο 15 m από το απόλυτο υψόμετρο των δυο 

δαπέδων των επιπέδων. Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης του κάθε επιπέδου γίνεται η 

λιθογόμωσή του, (αφήνοντας πάντα τον στύλο των 10 m από την στέψη της κάτω στοάς με το 

δάπεδο της υπερκείμενής μη λιθογομωμένης) και ακολουθεί η όρυξη του επόμενου υψομετρικά 

κεκλιμένου από το οποίο γίνεται εκ νέου η προσβολή του κοιτάσματος και η λιθογόμωση. 

6.2.4.2.4. Κύριες εξορυκτικές εργασίες (εξόρυξη – αποκομιδή προϊόντος – υποστήριξη) 

Οι επιμέρους εργασίες που λαμβάνουν χώρα για την εξόρυξη περιλαμβάνουν: 

 Όρυξη διατρημάτων στο πέτρωμα. Εφαρμόζεται πάντα η υγρή διάτρηση με διατρητικό 

φορείο (JUMBO) και σε ελάχιστες περιπτώσεις και λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. 

στενότητα χώρου) με αερόσφυρες. Η διάταξη των διατρημάτων στο σύνολο των στοών 

προσπέλασης, περιχάραξης και παραγωγής είναι V-CUT ή BURN CUT . 

 Η φάση της γόμωσης περιλαμβάνει την τοποθέτηση ΝΟ-ΝΕL καψυλλίων των οποίων η 

έναυση πραγματοποιείται με ηλεκτρικό καψύλλιο και της εκρηκτικής ύλης σε κάθε 

διάτρημα σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε. Κάθε γομωμένο διάτρημα 

έχει συγκεκριμένη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο καθυστέρησης και ορίζεται 

κάθε φορά από την μελέτη, και το εγκεκριμένο από τον υπεύθυνο μηχανικό σχέδιο 

διάτρησης. 

 Χρησιμοποιούνται εκρηκτικά γαλακτώματα και ζελατοδυναμίτιδες και τα καψύλλια 

έχουν χρόνους καθυστέρησης που κυμαίνονται από 100 ms έως και 7067 ms. 

 Οι πυροδότησεις όλων των μετώπων πραγματοποιούνται ηλεκτρικά στο τέλος της 

πρώτης και της δεύτερης βάρδιας, εκτός αν υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί.  

 Εξαερισμός μετώπου. Σε κάθε μέτωπο εργασίας υπάρχει επαρκές κύκλωμα αερισμού 

ώστε το μέτωπο να διατηρείται καθαρό για τις επακόλουθες εργασίες ξεσκαρώματος και 

αποκομιδής των προϊόντων 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-27 

ENVECO A.E. 

 Τέλος το ξεσκάρωμα γίνεται με μηχανήματα τύπου NORMET SCAMEC 2000 ή 

υδραυλικού εκσκαφέα υπογείων SSM-VOLVO ή αναλόγου ή χειρωνακτικά με 

μεταλλικές ράβδους (σούβλες), αποσκοπεί στην εξασφάλιση της οροφής μέσω της 

απόσπασης επισφαλών όγκων από τις παρειές ή την οροφή της στοάς.  

 Σε περιοχές που η ποιότητα της βραχόμαζας είναι πολύ φτωχή τέτοια ώστε να μην 

επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών η προχώρηση γίνεται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα 

όπως για παράδειγμα τον υδραυλικό εκσκαφέα υπογείων SSM VOLVO. 

 Ο οπτικός έλεγχος της ποιότητας του μεταλλεύματος επικεντρώνεται στην αναγνώριση 

πιθανής αραίωσης των μικτών θειούχων από ενδιάμεσα στείρα. Ανάλογα με το 

αποτέλεσμα του ελέγχου, ακολουθείται η διαδικασία για τη μεταφορά των αποβλήτων 

εξόρυξης μεταλλευμάτων.  

 Η αποκομιδή του εξορυχθέντος προϊόντος (μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης) 

από το μέτωπο γίνεται με τη χρήση ντιζελοκίνητων φορτωτών τύπου Wagner ST-6C, 

SANDWICK 514i, GHH LF-14 και TAMROC TORO ή αναλόγου. Οι φορτωτές 

εκκενώνουν στα σημεία φόρτωσης. Στη συνέχεια γίνεται επαναφόρτωση σε 

ντιζελοκίνητα φορτηγά τύπου GHH- AΚ35 ή αναλόγου αλλά και Wagner MT420 ή 

αναλόγου. Ακολούθως, τα προϊόντα εκσκαφής μεταφέρονται στις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις φόρτωσης μέσω των κύριων στοών προσπέλασης.  

 

Για το σύνολο της εκμετάλλευσης με βάση τα μέχρι σήμερα γνωστά αποθέματα, διαφαίνεται 

ότι δεν είναι απαραίτητη η αύξηση του υφιστάμενου στόλου όπως αυτός φαίνεται στην 

Παράγραφο 6.2.9. 

 

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

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι το εργοστάσιο εμπλουτισμού, ενώ τα στείρα είτε 

μεταφέρονται επίσης με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, και αποτίθεται προσωρινά 

στον χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων για να υποστούν στην συνέχεια θραύση/ταξινόμηση 

προς παραγωγή 3Α είτε αν δεν αξιοποιηθούν 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.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ισχύ του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού που απαιτείται για την 

επίτευξη της παραγωγής (2179 hp) και το σύνολο του προσωπικού (40 εργαζόμενοι ανά 

βάρδια) υπολογίζεται ο συνολικός απαιτούμενος αέρας 87,30 m3/s. 

 

Τέλος, 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. 

6.2.4.2.5. Κύκλωμα αερισμού 

Το κύκλωμα αερισμού έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 Η είσοδος του αέρα στο μεταλλείο πραγματοποιείται από (α) τη διευρυμένη στοά +360, 

όπου υπάρχουν δύο ανεμιστήρες σε παράλληλη διάταξη, ισχύος 132 kW έκαστος, οι 

οποίοι όμως δεν βρίσκονται σε λειτουργία και (β) την στοά +216, όπου ο αέρας μπαίνει 

με φυσικό ελκυσμό.  
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 Για τις ανάγκες του αερισμού στα τμήματα της εκμετάλλευσης κάτω του απόλυτου 

υψομέτρου +142 διανοίχθηκε από την κεκλιμένη στοά +120/±0, στοά αερισμού (στοά 

+100), μήκους 120 m. 

 Η έξοδος του αερισμού πραγματοποιείται από τη σήραγγα προσπέλασης +224, μέσω δύο 

μυζητικών ανεμιστήρων ισχύος 132 kW έκαστος, τοποθετημένων σε παράλληλη 

διάταξη. 

 Το υφιστάμενο καμινέτο αερισμού που συνδέει το επίπεδο +145 με το επίπεδο +100, 

μήκους 42 m και διαμέτρου 4 m. 

 Το υφιστάμενο καμινέτο αερισμού που συνδέει το επίπεδο +100 με το επίπεδο +48, 

μήκους 52 m και διαμέτρου 4 m. 

 Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω βασικών έργων υποδομής όσον αφορά στο κύριο 

κύκλωμα αερισμού, έχουν υλοποιηθεί και δευτερεύουσες υποδομές οι οποίες 

εξυπηρετούν επιμέρους τμήματα της εκμετάλλευσης. Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν 

συν τοις άλλοις, τη διάνοιξη της ράμπας 247/254, και τη διάνοιξη του καμινέτου 

αερισμού 245/268 μήκους 27 m. 

 

Όσον αφορά στους ανεμιστήρες, πέραν των βασικών ανεμιστήρων του μεταλλείου που 

προαναφέρθηκαν, για τον αερισμό των επιμέρους ορόφων εκμετάλλευσης, χρησιμοποιούνται 

ανεμιστήρες ισχύος 7,5 – 90 kW και κυρίως χρησιμοποιούνται σε ζεύγη (2 x 22 kW ή 

2 x 44 kW κατά περίπτωση) που λειτουργούν ως προωθητήρες σε συνδυασμό με εύκαμπτο 

αγωγό προσαγωγής του αέρα, κατάλληλης διαμέτρου, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες.  

 

Σημειώνεται ότι το κύκλωμα αερισμού παρέχει τη δυνατότητα αντιστροφής της ροής του αέρα, 

εφόσον απαιτηθεί, ανάλογα με το κέντρο βάρους της εκμετάλλευσης, μέσω της λειτουργίας 

των δύο ανεμιστήρων που βρίσκονται στη στοά +360, οι οποίοι δύναται να λειτουργήσουν ως 

μυζητικοί, με παράλληλη διακοπή της λειτουργίας των ανεμιστήρων της στοάς +224, σε 

συμφωνία με τον όρο δ2.189 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011. 

 

Στην παρούσα φάση, η διαθέσιμη παροχή αέρα στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών καλύπτει τις 

προβλεπόμενες από τον Κ.Μ.Λ.Ε. απαιτήσεις αερισμού για τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων 

και ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου των πετρελαιοκίνητων οχημάτων ενώ λαμβάνοντας 

υπόψη τη συνολική ισχύ του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού (2179 hp) που απαιτείται για την 

επίτευξη της παραγωγής, όπως αυτή παρουσιάζεται στην παρούσα, και το σύνολο του 

προσωπικού (40 εργαζόμενοι ανά βάρδια) υπολογίζεται ο συνολικός απαιτούμενος αέρας 

87,30 m3/s. 

 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στους κατώτερους 

ορόφους κάτωθεν του +120, όσον αφορά στα θέματα αερισμού, για την επόμενη πενταετία 

προβλέπονται τα ακόλουθα:  

 

Στους κατώτερους ορίζοντες, τα συστήματα εξαερισμού θα επεκταθούν από το υφιστάμενο 

δίκτυο μέσω των καμινέτων αερισμου ετσι από το επιπεδο +0 στην στοά αερισμού μεσω 

αεραγωγου θα προσάγεται νωπός αέρας στις θέσεις εργασίας μπροστά. Ο αέρας επιστροφής θα 

μεταφέρεται από την κυρια ράμπα η οποία θα συνδέει τα νέα σημεία εργασίας με το υφιστάμενο 

κύκλωμα αερισμού. Ειδικότερα, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα καμινέτα, σχεδιάζονται τα 

ακόλουθα: 

 Το μελλοντικό καμινέτο που θα συνδέει το επίπεδο +48 με το επίπεδο ±0, μήκους ~43 m 

και διαμέτρου 3 m.  
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 Το μελλοντικό καμινέτο που θα συνδέει το επίπεδο ±0 με το επίπεδο -75, μήκους ~71 m 

και διαμέτρου 3 m περίπου. 

 

Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αερισμού στους μελλοντικούς ορόφους εκμετάλλευσης θα 

καλυφθούν από τους διαθέσιμους ανεμιστήρες (boosters) του μεταλλείου με την τοποθέτησή 

τους σε ανάλογες θέσεις όπου απαιτείται. Με το αναβαθμισμένο κύκλωμα αερισμού, για την 

προτεινόμενη επέκταση του μεταλλείου, η διαθέσιμη παροχή αέρα καλύπτει τις προβλεπόμενες 

απαιτήσεις αερισμού του Κ.Μ.Λ.Ε., για τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων και ταυτόχρονη 

λειτουργία των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.  

 

Το κύριο δίκτυο αερισμού του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών παρουσιάζεται στο παρακάτω 

Σχήμα 6.2.4.2-3. 

 

 
Σχήμα 6.2.4.2-3. Μοντέλο προσομοίωσης αερισμού Μεταλλείου Μαύρων Πετρών  

6.2.4.2.6. Διαχείριση νερών μεταλλείου 

Το υφιστάμενο κύκλωμα διαχείρισης των νερών που αποστραγγίζουν στα υπόγεια έργα του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 Όλα τα νερά του μεταλλείου Μαύρων Πετρών συλλέγονται μέσω κατάλληλων κλίσεων 

στο κεντρικό αντλιοστάσιο στο υψόμετρο +136, που έχει κατασκευαστεί σε κατάλληλη 

θέση της σήραγγας προσπέλασης +224. Στο αντλιοστάσιο αυτό καταλήγουν όλα τα νερά 

που προέρχονται από όλα τα επίπεδα εκμετάλλευσης. Το κεντρικό αντλιοστάσιο 

αποτελείται από τέσσερις (4) υποβρύχιες αντλίες ισχύος 110 kW και δυναμικότητας 

150 m3/h η κάθε μία. Από τις τέσσερις αντλίες, οι δύο μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

συνολικές ανάγκες του μεταλλείου, ενώ οι άλλες δύο είναι εφεδρικές. Εν συνεχεία, μέσω 

δύο δικτύων διαμέτρου 8”, τα νερά καταλήγουν στη δεξαμενή Δ1 συλλογής νερών της 

μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου που βρίσκεται στην πλατεία της στοάς 

προσπέλασης +216. 

 Στο αυλάκι της στοάς προσπέλασης +216 οδηγούνται τα όξινα νερά των παλαιών 

εκμεταλλεύσεων (τα νερά της παλιάς στοάς +410 μέσω της κατακόρυφης γεώτρησης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-30 

ENVECO A.E. 

+360/+228 και των παλαιών εκμεταλλεύσεων μεταξύ +228 και +360). Επίσης στο αυλάκι 

της στοάς +216 καταλήγουν και τα νερά της διευρυμένης στοάς +360 που συλλέγονται 

σε αντλιοστάσιο στο +300 με σωλήνα Φ200. Τα νερά που συλλέγονται στο αυλάκι της 

στοάς +216 καταλήγουν επίσης στην δεξαμενή Δ1 συλλογής νερών της μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου. Η μέση παροχή εισόδου της μονάδας είναι 400 m3/h.  

 

Τέλος το υφιστάμενο κύκλωμα διαχείρισης των νερών που αποστραγγίζουν στα υπόγεια έργα 

του εξοφληθέντος μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου καταλήγει στη μονάδα Στρατωνίου με παροχή 

περίπου 130 m3/h.  

 

Σημειώνεται ότι το μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου αναμένεται να αποκατασταθεί εντός της 

επόμενης πενταετίας και ως εκ τούτου το υφιστάμενο κύκλωμα διαχείρισης νερών θα 

σταματήσει να λειτουργεί. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Παράγραφο 6.2.13 της 

παρούσας. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την 

επόμενη πενταετία, προβλέπονται τα ακόλουθα όσον αφορά στα θέματα διαχείρισης των νερών 

του μεταλλείου: 

 Η διαχείριση των νερών πραγματοποιείται από τα ενδιάμεσα προσωρινά αντλιοστάσια 

μήκους 25 m στα επίπεδα , +100, +48 και ±0 προς το κεντρικό αντλιοστάσιο στο επίπεδο 

+136.  

 Τα συλλεχθέντα ύδατα θα μεταφέρονται από τα χαμηλότερα ενδιάμεσα αντλιοστάσια 

προς τα υψηλότερα με χρήση κατάλληλων αντλιών και δικτύων.  

 Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι αναλόγως των συνθηκών που θα συναντηθούν κατά τις 

εργασίες εκμετάλλευσης κάτω από το επίπεδο +120, προβλέπεται να κατασκευαστεί 

μελλοντικά, αντλιοστάσιο στο επίπεδο -50, εφόσον απαιτηθεί. Στο ακόλουθο Σχήμα 

6.2.4.2-4 παρουσιάζεται το διάγραμμα διαχείρισης των νερών του μεταλλείου υπό το 

επίπεδο +120. Με βέλη απεικονίζεται η συλλογή των υδάτων στα προσωρινά 

αντλιοστάσια και η μεταφορά των συλλεχθέντων υδάτων μέσω αντλιών και δικτύων προς 

το κεντρικό αντλιοστάσιο +136. Το κύκλωμα διαχείρισης των νερών του μεταλλείου 

παρουσιάζεται και στο Σχήματα 6.2.4.2-4 & 6.2.4.2-5. 
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Σχήμα 6.2.4.2-4. Διάγραμμα διαχείρισης νερών Μεταλλείου Μαύρων Πετρών κάτω του 

επιπέδου +120 

 

 
Σχήμα 6.2.4.2-5. Διάγραμμα διαχείρισης νερών Μεταλλείου Μαύρων Πετρών στο 

επίπεδο -50 

 

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο, λόγω του ότι το νερό όπως αντλείται από τα διαφορά μέτωπα του 

μεταλλείου παρουσιάζει πολλά στερεά τα οποία προκαλούν φθορές και προβλήματα κατά την 

άντλησή τους μέσα από τις φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης προς στην επιφάνεια, να 

τοποθετηθεί σύστημα διαχωρισμού των στερεών πριν από την άντλησή τους στο κεντρικό 

αντλιοστάσιο από όπου τα νερά θα αντλούνται στην επιφάνεια και απευθείας προς στην 
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μονάδα κατεργασίας νερού. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε εγκάρσια στοά κατάλληλων 

διαστάσεων πλησίον του αντλιοστασίου και θα αποτελείται από 2 δεξαμενές καθίζησης τύπου 

lamella και από 2 τυμπανόφιλτρα. Η υπορροή των τυμπανόφιλτρων θα καταλήγει επίσης σε 

δεξαμενή καθίζησης τύπου lamella. Το νερό αρχικά διέρχεται μέσα από τις δεξαμενές 

καθίζησης και στη συνέχεια από τα τυμπανόφιλτρα με φίλτρα 20 έως 50 μm και στη συνέχεια 

τροφοδοτούνται οι κεντρικές αντλίες άντλησης του μεταλλείου. Η λάσπη που παραμένει στις 

δεξαμενές καθίζησης θα αντλείται σε κοχλία συμπύκνωσης λάσπης για περεταίρω αφύγρανση 

προκειμένου να είναι δυνατή αυτόματη φόρτωση και μεταφορά της με φορτηγά στην επιφάνεια 

προς διαχείριση. Το νερό ανάστροφης έκπλυσης από το φίλτρο θα αντλείται με τη χρήση 

αντλίας διαχείρισης στερεών (τύπου μονής αντλίας) άμεσα προς το σύστημα αφυδάτωσης. Το 

σύνολο των αντλούμενων από το μεταλλείο νερών, οδηγείται στη μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου δυναμικότητας 450 m³/h η οποία βρίσκεται στην πλατεία +216.  

6.2.4.3. Περιγραφή εργασιών/μέτρων διασφάλισης γεωτεχνικής σταθερότητας 

6.2.4.3.1. Συστήματα Υποστήριξης Υπογείων 

Τα συστήματα υποστήριξης των υπογείων ανοιγμάτων που εφαρμόζονται είναι κυρίως τα 

ενεργητικά, δηλαδή συστηματική κοχλίωση οροφής με/ή χωρίς εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και 

δομικό πλέγμα. 

 

Η κοχλίωση της οροφής γίνεται με κατάλληλου τύπου Rebar αγκυρίων ολόσωμης πάκτωσης, 

αγκυρίων Swellex αλλά και αυτοδιατρούμενων αγκυρίων πλήρως εννεματούμενων τα οποία 

εισάγονται στην βραχομάζα έπειτα από διάτρηση με διατρητικό φορείο τύπου TAMROC ή 

BOOMER ή αμιγώς διατρητικού φορείου αγκυρίων τύπου BOLTEC ή αναλόγου, σε κάνναβο 

διαστάσεων από 2 m x 2 m σε πεσσοειδή διάταξη έως και 1 m x 1 m ανάλογα με την κατηγορία 

υποστήριξης. Η τοποθέτηση γίνεται συνήθως αυτοματοποιημένα και σπανιότερα χειρωνακτικά 

με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού. Τα αγκύρια έχουν μήκος από 1,8 έως 4 m ανάλογα με το 

ύψος και το πλάτος της στοάς.  

 

Σε περισσότερο ασταθή πετρώματα επί πλέον του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στατικού 

πάχους των 10 cm, τα αγκύρια συνδυάζονται με δομικό πλέγμα τύπου Τ131 ή Τ188 ή 

γαλβανισμένου μεταλλευτικού ή με το σύστημα υποστήριξης RRS (δημιουργία δακτυλίου 

υποστήριξης από σχάρες σιδηρού οπλισμού και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα). Σε περιοχές όπου 

απαντώνται ζώνες έντονης τεκτονικής καταπόνησης (π.χ. λόγω παρουσίας ρηγμάτων ή 

μυλονιτιωμένων ζωνών) χρησιμοποιούνται και μεταλλικά πλαίσια που κατασκευάζονται από 

δοκούς TSH-21 ή ΗΕΒ140, ποιότητας St37 οι οποίες κουρμπάρονται σε τμήματα που 

ενώνοντας τα δημιουργούνται μεταλλικές αψίδες υποστήριξης. Για την ομαλή και συμμετρική 

φόρτιση του πλαισίου από το περιβάλλον πέτρωμα γεμίζεται ο μεταξύ τους κενός χώρος με 

εκτοξευμένο σκυρόδεμα αλλά και κατά τόπους με κατάλληλα τοποθετημένα ξύλινα 

παραθέματα. 

 

Τέλος, στις περιοχές συμβολής υπογείων ανοιγμάτων (π.χ. συμβολή κύριας στοάς με 

βοηθητικές εγκάρσιες στοές) εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της βραχόμαζας τα 

οποία περιλαμβάνουν πύκνωση των μέτρων υποστήριξης και αύξηση του απαιτούμενου 

πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Ως πύκνωση νοείται ο υποδιπλασιασμός των 

διαστάσεων του καννάβου εφαρμογής των αγκυρίων και της αξονικής απόστασης των 

μεταλλικών πλαισίων ενώ ως αύξηση του πάχους του εκτοξευόμενου ινοπλισμένου 
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σκυροδέματος νοείται η εφαρμογή επιπλέον στρώσεων εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 

τουλάχιστον 5 cm ή όπως αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις γεωτεχνικές συνθήκες.  

6.2.4.3.2. Λιθογόμωση εξοφλημένων μετώπων 

Μετά την ολοκλήρωση της όρυξης έκαστου μετώπου εκμετάλλευσης, την πλήρη απομάκρυνση 

του εξορυχθέντος μεταλλεύματος από το μέτωπο της εκμετάλλευσης και την ολοκλήρωση των 

μέτρων αντιστήριξης στην οροφή και τις παρειές της στοάς, η εν λόγω στοά λιθογομώνεται 

υδραυλικά με υλικό λιθογόμωσης. Η λιθογόμωση γίνεται αφού πρώτα κατασκευαστεί φράγμα 

από οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στην είσοδο της στοάς και εισαγωγή εντός της 

φραγμένης στοάς πολφού λιθογόμωσης με στόχο την απόλυτη πλήρωσή της. Οι ανάγκες του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε πολφό λιθογόμωσης καλύπτονται από την υφιστάμενη 

επιφανειακή μονάδα υδραυλικής λιθογόμωσης.  

 

 
Εικόνα 6.2.4.3-1. Φράγμα στην είσοδο στοάς προς λιθογόμωση 

 

Όσον αφορά στην σύνθεση του μίγματος της λιθογόμωσης, η μέση αναλογία του υλικού 

λιθογόμωσης είναι τσιμέντο 10%, αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού 70% και νερό 20%. 

Σημειώνεται ότι στο τσιμεντοκονίαμα το περιεχόμενο νερό βρίσκεται σε περίσσεια κυρίως για 

ελάττωση του ιξώδους και διευκόλυνση της υδραυλικής μεταφοράς του. Μετά την εναπόθεσή 

του, ο πολφός έχει τάση να αποβάλει την περίσσεια του νερού. 

 

Για τη διασφάλιση της αντοχής της λιθογομωμένης στοάς λαμβάνονται συστηματικά δοκίμια 

υλικού λιθογόμωσης κατά την έκχυση του, τα οποία στη συνέχεια και μετά από 28 ημέρες 

υποβάλλονται σε δοκιμή αντοχής σε μονοαξονική θλίψη ώστε να ελεγχθεί ότι λαμβάνουν 

κατάλληλες αντοχές. 

 

Το μίγμα από αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού, τσιμέντο και νερό μετά από ανάμιξη και με 

παροχή 40 m3/h μεταφέρεται υδραυλικά στα προς λιθογόμωση μέτωπα με ένα δίκτυο. Το 

δίκτυο οδηγείται προς τα χαμηλότερα επίπεδα της εκμετάλλευσης μέσω της στοάς +360 

αποτελείται από μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου 5”, ενώ η λιθογόμωση πραγματοποιείται 

πλέον με τη χρήση ενός αντλητικού συγκροτήματος τύπου CIFA 607 το οποίο βρίσκεται 

εγκατεστημένο στην περιοχή του παρασκευαστηρίου λιθογόμωσης. Μέσω του εν λόγω 

συστήματος μεταφοράς, υπάρχει αμεσότητα στις εργασίες λιθογόμωσης όλων των επιπέδων με 

αποτελεσματική πλήρωση των κενών εξόρυξης.  
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την 

επόμενη πενταετία, προβλέπονται τα ακόλουθα όσον αφορά στα θέματα λιθογόμωσης του 

μεταλλείου: 

 Η νέα υποδομή λιθογόμωσης (δίκτυα) για την ζώνη δυνατών αποθεμάτων ευρισκόμενη 

κάτω του υψομέτρου +5 m, θα είναι παρόμοια με τα υφιστάμενα έργα, εν μέρει με χρήση 

των υφιστάμενων αγωγών και με την προέκτασή τους προς το απαιτούμενο βάθος για 

την πλήρωση των μετώπων των ζωνών δυνατών αποθεμάτων. Εντός της ζώνης δυνατών 

αποθεμάτων θα χρησιμοποιούνται τεχνητά αναχώματα υλικού λιθογόμωσης. Το δίκτυο 

της λιθογόμωσης μπορεί να τοποθετείται μέσω γεώτρησης η οποία θα διανοιχθεί σε κενό 

μέτωπο, ή να τοποθετείται μέσω σωληνώσεων αναρτημένων από την οροφή του μετώπου 

εξόρυξης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της λιθογόμωσης όλων των στοών εκάστου ορόφου και την παρέλευση 

του απαιτούμενου χρόνου στερεοποίησης του υλικού και απόκτησης της απαιτούμενης 

αντοχής, ξεκινάει η εκμετάλλευση του αμέσως ανώτερου ορόφου. 

6.2.4.4. Ποσοτικές παράμετροι εκμετάλλευσης κοιτάσματος και παραγωγής εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Στον Πίνακα 6.2.4.4-1 που ακολουθεί δίνεται η εκτιμώμενη παραγωγή μεταλλευτικών 

προϊόντων και αποβλήτων μέχρι την εξάντληση των βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων 

του μεταλλείου Μαύρων Πετρών. 
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Πίνακας 6.2.4.4-1. Παραγωγή μεταλλεύματος, συμπυκνωμάτων, αποβλήτων εξόρυξης, αποβλήτων εμπλουτισμού και ιλύος κατεργασίας 

νερών μεταλλείου 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 2023 2024 2025 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 1.810.000 210.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Συμπύκνωμα Pb (dmt) 126.000 17.000 26.000 28.000 27.000 28.000 

Συμπύκνωμα Ζn (dmt) 259.000 31.000 52.000 57.000 60.000 59.000 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά (t) 516.000 60.000 114.000 114.000 114.000 114.000 

Στείρα υλικά που αποτιθενται στον Κοκκινόλακα (t) 516.000 60.000 114.000 114.000 114.000 114.000 

Ογκος 1,7 t/m3 πυκνότητα 303.529 35.294 67.059 67.059 67.059 67.059 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων (t) 1.425.000 162.000 322.000 316.000 313.000 312.000 

Σύνολο παραγωγής αδρομερούς τέλματος (t) 1.068.750 121.500 241.500 237.000 234.750 234.000 

Σύνολο παραγωγής λεπτομερούς τέλματος (t) 356.250 40.500 80.500 79.000 78.250 78.000 

Ποσότητα αδρομερούς τέλματος που χρησιμοποιούείται στη 

λιθογόμωση (t) 
642.000 73.000 145.000 142.000 141.000 141000 

Ποσότητα αδρομερούς τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
426.750 48.500 96.500 95.000 93.750 93.000 

Ποσότητα λεπτομερούς τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
356.250 40.500 80.500 79.000 78.250 78.000 

Συνολική ποσότητα τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
783.000 89.000 177.000 174.000 172.000 171.000 

Ογκος 1,6 t/m3 πυκνότητα 489.375 55.625 110.625 108.750 107.500 106.875 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης (t) 1.299.000 149.000 291.000 288.000 286.000 285.000 

Ιλύς Εξουδετέρωσης (t) 116.886 16.698 25.047 25.047 25.047 25.047 

Ιλύς Εξουδετέρωσης, m3 – 1,5t/m3 πυκνότητα 77.924 11.132 16.698 16.698 16.698 16.698 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 870.828 102.051 194.382 192.507 191.257 190.632 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης (m3)  102.051 296.433 488.940 680.197 870.828 
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6.2.4.5. Σύντομη αναφορά στις θέσεις και στον τρόπο απόθεσης των εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Τα στείρα εξόρυξης αποτίθενται εν γένει στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) (βλ. Παράγραφο 6.5). Μέρος των παραγόμενων 

στείρων (περίπου 30.000 t/y) δύναται να αξιοποιηθεί μετά από κατάλληλη θραύση (βλ 

Παράγραφο 6.2.6.1.7) για τη συντήρηση της υφιστάμενης εργοταξιακής οδοποιίας καθώς και 

την οδοστρωσία των κύριων έργων προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου. Τα προς θραύση-

αξιοποίηση στείρα υλικά θα συγκεντρώνονται στη πλατεία μεταφόρτωσης στείρων (βλ 

Παράγραφο 6.2.6.1.24) όπου θα πραγματοποιείται και η θραύση τους. Από εκεί θα οδηγούνται 

είτε προς αξιοποίηση όπως περιγράφεται παραπάνω είτε στο προσωρινό χώρο αποθήκευσης 

στείρων πλησίον του κτιρίου επεξεργασίας πόσιμου νερού. 

6.2.5. Αναλυτική περιγραφή Λειτουργίας υφιστάμενου Εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών υφίσταται κατεργασία 

στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού που βρίσκεται στο Στρατώνι προς παραγωγή 

συμπυκνωμάτων θειούχου μολύβδου και ψευδαργύρου, τα οποία αποτελούν τα εμπορεύσιμα 

προϊόντα της όλης παραγωγικής διαδικασίας. Στις επόμενες ενότητες δίνεται περιγραφή της 

μεθόδου κατεργασίας και των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

στο Στρατώνι.  

6.2.5.1. Περιγραφή στοιχείων εγκατάστασης 

Το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, μέσης δυναμικότητας 50 t/h και 

ετήσιας παραγωγής 400.000 t βρίσκεται στα ΒΑ όρια του ομώνυμου Δ.Δ. και αφορά στην 

κατεργασία του εξορυσσόμενου από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών μεταλλεύματος για την 

παραγωγή των εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων θειούχου μολύβδου (γαληνίτη) και θειούχου 

ψευδαργύρου (σφαλερίτη). Πρόκειται για ένα εργοστάσιο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία 

του ’70. Παρά την παλαιότητα του εξοπλισμού, το εργοστάσιο διατηρείται λειτουργικό 

(διαθεσιμότητα >95%) μέσω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και επισκευής που 

λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με τακτική περιοδική συντήρηση.  

 

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν  

 Το τριβείο του μεταλλεύματος,  

 Τη μονάδα επίπλευσης,  

 Το σύστημα πύκνωσης - διήθησης των παραγόμενων συμπυκνωμάτων  

 Τις βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, συνεργεία, κλπ.)  

 

Εντός των εγκαταστάσεων αυτών βρίσκονται επίσης η μονάδα αποβλήτων εμπλουτισμού για 

τη ταξινόμηση – πύκνωση – διήθηση των αποβλήτων εμπλουτισμού και η μονάδα κατεργασίας 

νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (Στρατωνίου).  

 

Το αναλυτικό διάγραμμα ροής δίνεται στο Σχέδιο 3-1.3 ενώ η κάτοψη των εγκαταστάσεων 

δίνεται στο Σχέδιο 3-1.2. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εγκαταστάσεων. 

 

Όλα τα συμπυκνώματα αποθηκεύονται προσωρινά στην στεγασμένη εγκατάσταση 

αποθήκευσης συμπυκνωμάτων επιφάνειας 7.500 m² που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων 
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του εργοστασίου. Κατόπιν φορτώνονται σε φορτηγά αυτοκίνητα/εμπορευματοκιβώτια τα 

οποία στη συνέχεια ζυγίζονται στην υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα, η οποία προβλέπεται για 

λόγους βελτίωσης της προσβασημότητας να μετεγκατασταθεί πλησίον του σημείου όπου 

βρίσκεται σήμερα εγκατεστημένη, και μεταφέρονται προς φόρτωση στο λιμένα της 

Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά φορτώνονται σε πλοία μέσω της εγκατάστασης φόρτωσης του 

Στρατωνίου για να μεταφερθούν σε μεταλλουργίες του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η αποθήκη 

συμπυκνώματος και η εγκατάσταση φόρτωσης πλοίων θα εκσυγχρονιστούν κατάλληλα όπως 

περιγράφεται περαιτέρω σε επόμενη παράγραφο (βλ. Παράγραφο 6.8). 

6.2.5.2. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και μεθόδου εμπλουτισμού 

Το μετάλλευμα ανήκει στην κατηγορία των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων και περιέχει, ως 

κύρια ορυκτά, γαληνίτη (PbS), σφαλερίτη (ZnS) και σιδηροπυρίτη-αρσενοπυρίτη (FeS2-

FeAsS). Από αυτά, ωφέλιμα μεταλλικά ορυκτά είναι τα δύο (2) πρώτα, ο γαληνίτης και ο 

σφαλερίτης, τα οποία ανακτώνται με διαφορική επίπλευση υπό μορφή συμπυκνωμάτων ενώ το 

τρίτο, ο σιδηροπυρίτης, επειδή δεν είναι εμπορεύσιμος απορρίπτεται με τα υπόλοιπα μη 

χρήσιμα ορυκτά στα απόβλητα εμπλουτισμού. Με βάση τα στοιχεία παραγωγής για το 

διάστημα 2006-2020, κατά μέσο όρο το 26% του κατεργαζόμενου μεταλλεύματος ανακτάται 

υπό μορφή εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων. Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των 

ωφέλιμων ορυκτών, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Ροής του Σχεδίου 3-1.3, είναι: 

 Θραύση  

 Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του μεταλλεύματος 

 Επίπλευση του γαληνίτη με: 

 Ρύθμιση του pH του πολφού σε τιμή 9-10 με Ca(ΟΗ)2. 

 Καταστολή των υπολοίπων περιεχομένων ορυκτών με προσθήκη διαλύματος NaCN 

 Επίπλευση γαληνίτη με προσθήκη διαλυμάτων αφριστικού και συλλέκτη 

 Πύκνωση και διήθηση του συμπυκνώματος γαληνίτη (PbS)  

 Επίπλευση του σφαλερίτη με: 

 Ρύθμιση του pH του πολφού σε τιμή 10-11 με προσθήκη γαλακτώματος Ca(ΟΗ)2. 

 Προοδοποίηση του πολφού με προσθήκη διαλύματος CuSO4 * 5H2O για την 

ενεργοποίηση του σφαλερίτη. 

 Επίπλευση σφαλερίτη με προσθήκη διαλυμάτων αφριστικού και συλλέκτη  

 Πύκνωση και διήθηση του συμπυκνώματος σφαλερίτη (ΖnS)  

 Αποθήκευση των προϊόντων στις στεγασμένες πλατείες συμπυκνωμάτων και φόρτωση 

για πώληση σε μεταλλουργίες του εξωτερικού 

 Ταξινόμηση των αποβλήτων εμπλουτισμού σε δύο κλάσματα, το λεπτομερές (– 44 μm) 

και το αδρομερές (+ 44 μm), τα οποία υφίστανται στην συνέχεια πύκνωση και διήθηση 

για τη περαιτέρω διαχείρισή τους υπό σχεδόν ξηρή μορφή 

 

Η μέθοδος της διαφορικής επίπλευσης είναι μια φυσικοχημική μέθοδος εμπλουτισμού και 

διαχωρισμού των ορυκτών ενός μεταλλεύματος και στηρίζεται στην επιλεκτική επιφανειακή 

προσρόφηση χημικών αντιδραστηρίων στους κόκκους των ορυκτών, με αποτέλεσμα να 

καθίστανται επιλεκτικά υδρόφοβα ή υδρόφιλα. Η κύρια διεργασία της επίπλευσης γίνεται σε 

ειδικά δοχεία (κυψέλες), όπου στον υδατικό πολφό του μεταλλεύματος προστίθενται αραιά 

υδατικά διαλύματα χημικών αντιδραστηρίων, αφριστικά χημικά αντιδραστήρια, γίνεται 

εμφύσηση αέρα και διαρκής ανάδευση πολφού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η παραγωγή 

αφρού που επιπλέει στην επιφάνεια των κυψελών και έχει προσκολλημένα τα υδρόφοβα 

ορυκτά τα οποία ακολούθως συλλέγονται για πύκνωση- διήθηση (αφύγρανση), ενώ τα 
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υδρόφιλα ορυκτά παραμένουν στον πολφό εντός των κυψελών για περεταίρω διεργασία και 

συλλογή.  

 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την επίπλευση των μεταλλικών ορυκτών αρχικά 

του γαληνίτη και ακολούθως του σφαλερίτη είναι τα ακόλουθα: 

 Ρυθμιστικό pH: Για την επίπλευση του γαληνίτη (PbS), η βέλτιστη περιοχή τιμών pH 

κυμαίνεται στο 9-10 ενώ για την επακόλουθη επίπλευση του σφαλερίτη η βέλτιστη 

περιοχή τιμών pH κυμαίνεται στο 10-11. Η ρύθμιση της αλκαλικότητας του πολφού 

γίνεται με προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου (Ca(OH)2).  

 Άλας κυανιούχου νατρίου: Αφού ρυθμιστεί η αλκαλικότητα του πολφού, προστίθεται 

άλας του κυανιούχου νατρίου (NaCN) με την μορφή αραιού υδατικού διαλύματος 2% 

κ.β. για την καταστολή του σφαλερίτη (ZnS) και του σιδηροπυρίτη – αρσενοπυρίτη (FeS2 

– FeAsS), ώστε να είναι δυνατή μόνο η επίπλευση του γαληνίτη (PbS). Η κατασταλτική 

δράση του NaCN οφείλεται στην δημιουργία συμπλόκων ενώσεων των κυανιούχων 

ιόντων (CN-) με κατιόντα ψευδαργύρου (Ζn++) και σιδήρου (Fe++, Fe+++) που συναντούν 

στις επιφάνειες των κόκκων των ορυκτών του ψευδαργύρου και του σιδήρου. Τα 

σύμπλοκα αυτά [Zn(CN))4=, Fe(CN)6
=, Fe(CN)4=] «καλύπτουν» τους κόκκους των 

αντίστοιχων ορυκτών και αποτρέπουν τη δράση του συλλεκτικού αντιδραστηρίου (SIPX 

((CH3)2CHOCSSNa) ή  SC

S

OR
||

,  

 

 

όπου R=ισοπροπυλική ρίζα) στα ορυκτά του ψευδαργύρου και σιδήρου. Αποτρέπουν 

δηλαδή την «προσρόφηση» του ξανθογονικού συλλέκτη και την δημιουργία ασθενών 

χημικών ενώσεων πέριξ των κόκκων των αντίστοιχων ορυκτών με τελικό αποτέλεσμα τα 

ορυκτά αυτά να παραμένουν «υδρόφιλα» στον πολτό της επίπλευσης και συνεπώς «υπό 

καταστολή» και να μη καταστούν «υδρόφοβα» ώστε να συνεπιπλεύσουν με το Γαληνίτη.  

 Αφριστικό: Πρόκειται για αντιδραστήριο που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού 

και διευκολύνει τη δημιουργία αφρού. Χρησιμοποιείται το προϊόν Dow-Froth 250 της 

Dow (πολυαλκοόλη), ή ισοδύναμο.  

 Συλλέκτης: Πρόκειται για το κύριο αντιδραστήριο της επίπλευσης που απορροφούμενο 

επιφανειακά μετατρέπει το ορυκτό σε υδρόφοβο, σχηματίζοντας μία οργανομεταλλική 

ένωση στην επιφάνεια του ορυκτού. Εάν: 

 MS είναι το ορυκτό, όπου Μ=μέταλλο, και 

  SC

S

OR
||

 είναι ο συλλέκτης (όπου R=ισοπροπυλική ρίζα – βλ. ανωτέρω), 

τότε σχηματίζεται στην επιφάνεια του ορυκτού η παρακάτω ένωση: 

 

 C

H

CH

CH

|

3

|
3
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Ο συλλέκτης που χρησιμοποιείται είναι η νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) ή 

ισοδύναμο. 

 Ενεργοποιητικό: Πρόκειται για αντιδραστήριο που υποβοηθά την προσρόφηση του 

συλλέκτη από το ορυκτό. Για την ενεργοποίηση των ορυκτών του σφαλερίτη 

χρησιμοποιείται πενταένυδρος θειικός χαλκός (CuSO4 . 5Η2Ο), κοινώς γαλαζόπετρα. Τα 

κατιόντα του χαλκού (Cu2+) που προέρχονται από τη διάσταση του άλατος της 

γαλαζόπετρας (CuSO4.5H2O → Cu2+ + (SO4)
2- + 5H2O) δεσμεύουν την τυχόν περίσσεια 

ιόντων κυανίου (CN-) και προσροφούνται στην επιφάνεια του ορυκτού (ZnS) 

αντικαθιστώντας τα κατιόντα μετάλλου (Ζn2+) στο πλέγμα του ορυκτού. Έτσι 

σχηματίζεται ένα υμένιο θειούχου χαλκού (CuS) στην επιφάνεια του σφαλερίτη. Γίνεται 

δηλαδή μία «αναγέννηση της επιφάνειας» του ορυκτού, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

αντίδραση: 

 

(ZnS)Zn+++Cu++ → (ZnS)Cu+++Zn++ 

 

Κατόπιν τούτου ο σφαλερίτης «συμπεριφέρεται» στην επίπλευση σαν ορυκτό του χαλκού, το 

οποίο επιπλέει εύκολα με ξανθογονικό συλλέκτη λόγω της δυσδιαλυτότητας του 

σχηματιζόμενου ξανθογονικού άλατος του χαλκού σε σύγκριση με το πλέον ευδιάλυτο 

ξανθογονικό άλας του ψευδαργύρου. 

6.2.5.3. Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας – περιγραφή εξοπλισμού 

6.2.5.3.1. Θραύση 

Το ακατέργαστο μετάλλευμα μεταφέρεται από το μεταλλείο με φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής 

καρότσας μέσω της ιδιωτικής μεταλλευτικής οδού που συνδέει το μεταλλείο με το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού, συνολικού μήκους περίπου 4 km, και συσσωρεύεται στην πλατεία αποθήκευσης 

του μεταλλεύματος/πλατεία τροφοδοσίας του τριβείου. Για την πρόληψη εκπομπής σκόνης από 

την οδό μεταφοράς, χρησιμοποιούνται φορτηγά φέροντα σύστημα διαβροχής με ψεκασμό υπό 

πίεση (καταβρεχτήρες) σε όλο το μήκος της.  

 

Στην πλατεία τροφοδοσίας το μετάλλευμα αποθηκεύεται σ’ έναν ή περισσότερους σωρούς 

ανάλογα με την ποιότητα, ενώ στο μέλλον προβλέπεται κατασκευή στεγάστρου και στεγανού 

δαπέδου. Το ακατέργαστο μετάλλευμα ομογενοποιείται με φορτωτή και συγχρόνως με τη 

μέθοδο του «λυχνίσματος» καθαρίζεται χειρονακτικά από άχρηστα υλικά, όπως σίδερα, ξύλα, 

νάιλον, κ.λπ. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός μηχανικής διαλογής –κοσκίνισης 

R R R R

O O O O

C  = S  S = C C  = S  S = C

S S S S

M M

S M S

Ορυκτό  MS
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για τη βελτίωση της διαδικασίας καθαρισμού - διαλογής. Τα σίδερα, τα ξύλα και τα πλαστικά 

που συλλέγονται από τον χειρονακτικό καθαρισμό μεταφέρονται στην περιοχή προσωρινής 

αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων του Μαδέμ Λάκκου για ανακύκλωση. Ακολούθως ο 

φορτωτής τροφοδοτεί το σιλό του τριβείου χωρητικότητας 60 m3. Η εγκατάσταση θραύσης έχει 

δυναμικότητα 750 kt ετησίως, πολύ μεγαλύτερη της ποσότητας που τροφοδοτείται στο 

εργοστάσιο επίπλευσης (400 kt), και ως εκ τούτου λειτουργεί περίπου στο 1/2 του διαθέσιμου 

χρόνου, ήτοι 8-12 ώρες την ημέρα, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υγρασία του 

μεταλλεύματος.  

 

Το κύκλωμα θραύσης περιλαμβάνει τρία στάδια: την πρωτογενή (-100 mm), τη δευτερογενή 

(-50 mm) και την τριτογενή θραύση(-12 mm) ενώ για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από το 

ένα στάδιο στο άλλο χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες.  

 

Η πρωτογενής θραύση γίνεται σε σιαγωνωτό σπαστήρα ανοίγματος 30" x 42". Ο σπαστήρας 

τροφοδοτείται από το σιλό, μέσω ενός παλινδρομικού τροφοδότη, πλάτους 1,5 m, η παροχή 

του οποίου τηλερυθμίζεται από την αίθουσα ελέγχου του τριβείου. Το προϊόν της πρωτογενούς 

θραύσης (μεγέθους 100 mm) ταξινομείται σε δονούμενο κόσκινο ανοίγματος βροχίδας 50 mm. 

Το +50 mm οδηγείται σε κωνικό σπαστήρα, μεγέθους 4¼ ποδών για δευτερογενή θραύση.  

 

Ακολουθεί τριτογενής θραύση που πραγματοποιείται σε δύο κωνικούς σπαστήρες, μεγέθους 4-

1/4 ποδών, που λειτουργούν σε κλειστό κύκλωμα με άλλα δύο δονούμενα κόσκινα ανοίγματος 

βρογχίδας 12 mm. Το υλικό το διερχόμενο (undersize) των κόσκινων (-12 mm), μέσω ενός 

συστήματος μεταφορικών ταινιών, οδηγείται στο σιλό του τριμμένου μεταλλεύματος των 

εγκαταστάσεων της επίπλευσης, χωρητικότητας 1.300 m3. 

 

Tα μηχανήματα της θραύσης και ταξινόμησης είναι εγκατεστημένα στο κτίριο του θραυστήρα. 

Όλες οι λειτουργίες επιβλέπονται από την αίθουσα ελέγχου, όπου υπάρχει ο κεντρικός πίνακας 

ελέγχου, πλήρως αυτοματοποιημένος, με τις κατάλληλες οπτικές και ακουστικές ενδείξεις.  

 

Η σκόνη που παράγεται κατά τη θραύση του μεταλλεύματος απομακρύνεται με το σύστημα 

αποκονίωσης του τριβείου, που αποτελείται από έναν ανεμιστήρα ισχύος 60 hp, 4 κυκλώνες 

διαμέτρου 1,15 m και μεταλλικούς σωλήνες, που αναρροφούν τη σκόνη από τα σημεία 

παραγωγής της (σπαστήρες, λούκια κλπ). Η σκόνη με μέγεθος σωματιδίων > 20 μm 

κατακρατείται στους κυκλώνες και συλλέγεται στο κάτω μέρος τους με ρυθμό 7,5 kg/h. Η 

παραμένουσα λεπτομερής σκόνη, που δεν συγκρατείται στους κυκλώνες οδηγείται στην 

εγκατάσταση σακκόφιλτρων με 266 στοιχεία, συνολικής επιφανείας 550 m2. Η λειτουργία των 

σακκόφιλτρων υποβοηθείται με έναν δεύτερο ανεμιστήρα ισχύος 40 kW, που είναι 

τοποθετημένος στην έξοδο της εγκατάστασης και δημιουργεί την απαιτούμενη διαφορά πίεσης 

στις δύο πλευρές των σακκόφιλτρων. Η σκόνη, που κατακρατείται στα σακκόφιλτρα με ρυθμό 

18,0 kg/h, εκτινάσσεται περιοδικά με εκτόνωση πεπιεσμένου αέρα. Η σκόνη, που διαφεύγει 

μέσω των σακκόφιλτρων στον ατμοσφαιρικό αέρα με βάση ισοκινητικές δειγματοληψίες που 

διεξάγονται στην έξοδο της καμινάδας κυμαίνεται μεταξύ 0,13–0,94 mg/Νm3. Η σκόνη που 

συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα μετατρέπεται σε πολφό και οδηγείται τελικά 

στο δεύτερο πυκνωτή των αποβλήτων. 

6.2.5.3.2. Λειοτρίβηση 

Από το σιλό του τριμμένου μεταλλεύματος, το υλικό οδηγείται με ελεγχόμενο ρυθμό (μέσω 

δοσομετρικών τροφοδοτών) στο κύκλωμα λειοτρίβησης για τη μείωση του μεγέθους των 
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τεμαχιδίων σε k80= - 200 μm. Το κύκλωμα αποτελείται από ένα ραβδόμυλο, ένα σφαιρόμυλο, 

μία φυγοκετρική αντλία και έναν κυκλώνα. Συγκεκριμένα, το τριμμένο μετάλλευμα οδηγείται 

πρώτα στον ραβδόμυλο, διαστάσεων Ø1,8 m x 3,0 m, όπου προστίθεται βιομηχανικό νερό και 

αντιδραστήρια και το μετάλλευμα μετατρέπεται σε πολφό. Η έξοδος του ραβδόμυλου οδηγείται 

μέσω φυγοκεντρικής αντλίας σε κυκλώνα, από τον οποίο τα λεπτομερή τεμάχια (-200 μm) 

τροφοδοτούν το κύκλωμα επίπλευσης, ενώ τα χονδρομερή οδηγούνται στο σφαιρόμυλο του 

κυκλώματος διαστάσεων Ø 3,0 m x 3,0 m. Ο πολφός από την έξοδο του σφαιρόμυλου ενώνεται 

με το προϊόν εξόδου του ραβδόμυλου και οδηγείται στον κυκλώνα.  

6.2.5.3.3. Επίπλευση 

Μετά τη θραύση και λειοτρίβηση του μεταλλεύματος ακολουθεί το κύκλωμα της διαφορικής 

επίπλευσης όπου γίνεται προσθήκη κατάλληλων αντιδραστηρίων με τη μορφή υδατικών 

διαλυμάτων. Η διαδικασία περιλαμβάνει πρώτα την επίπλευση του γαληνίτη (αφού 

καταβυθιστεί ο σφαλερίτης και ο σιδηροπυρίτης) και ακολούθως την επίπλευση του 

σφαλερίτη, ενώ ο περιεχόμενος σιδηροπυρίτης παραμένει επί του παρόντος καταβυθισμένος 

στο απόβλητο εμπλουτισμού.  

 

Η υπερροή του κυκλώνα τροφοδοτείται αρχικά σε μία δεξαμενή προοδοποίησης (αναδευόμενη 

δεξαμενή) με στόχο την αύξηση του χρόνου επαφής των αντιδραστηρίων με το μετάλλευμα. 

Ακολούθως, ο πολφός διακινείται στις κυψέλες της επίπλευσης όπου διενεργείται έντονη 

ανάδευση με ταυτόχρονο διασκορπισμό λεπτομερών φυσαλίδων αέρος μέσα στο πολφό. Η 

επίπλευση κάθε ορυκτού γίνεται σε τρία στάδια: την χονδροειδή (roughing), την καθαριστική 

(scavenging) και την τελική (cleaning), για να παραχθεί ένα τελικό καθαρό συμπύκνωμα. Τα 

παραγόμενα συμπυκνώματα διέρχονται στην συνέχεια από ένα στάδιο πύκνωσης και διήθησης 

για την απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού, το οποίο νερό ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο. 

Η τυπική υγρασία του τελικού συμπυκνώματος γαληνίτη είναι 6,5% και του σφαλερίτη 7%. Η 

υπερροή του πυκνωτή ανακυκλοφορεί στο κύκλωμα. Ο κύριος εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται για την επίπλευση, πύκνωση και διήθηση δίνεται στον Πίνακα 6.2.5.3-1. 

 

Ο έλεγχος της απόδοσης του κυκλώματος επίπλευσης διενεργείται μέσω κατάλληλων οργάνων 

συνεχούς μέτρησης των βασικών παραμέτρων λειτουργίας, περιλαμβανομένων της ποσότητας 

των υλικών και του pH των υδατικών διαλυμάτων και των πολφών. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος 

της ποιότητας των προϊόντων, μέσω αναλυτή XRF συνεχούς μέτρησης και καταγραφής. 

 

Πίνακας 6.2.5.3-1. Εξοπλισμός υφιστάμενης μονάδας επίπλευσης Στρατωνίου 

Κύκλωμα 
Επίπλευση Πύκνωση 

Χονδροειδής Καθαριστική Τελική & Διήθηση 

Γαληνίτη 1 προοδοποιητής 

όγκου 12 m3 και 6 

κυψέλες Outokumpu 

συνολικού όγκου 

18 m3 

18 κυψέλες 

Outokumpu 

συνολικού 

όγκου 54 m3  

1 προοδοποιητής 

όγκου 2,5 m3 και 8 

κυψέλες Denver 

συνολικού όγκου 

12 m3 

 

1 πυκνωτής Ø 13 m 

και ύψους 2,5 m και 

1 δισκόφιλτρο 

επιφάνειας 31 m2 
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Σφαλερίτη 2 προοδοποιητές συν 

όγκου 24 m3 και 6 

κυψέλες Outokumpu 

συνολικού όγκου 

18 m3 

18 κυψέλες 

Outokumpu 

συνολικού 

όγκου 54 m3 

1 προοδοποιητής 

όγκου 2,5 m3 και 

10 κυψέλες 

Denver συνολικού 

όγκου 15 m3 

2 πυκνωτές Ø 8 m 

και ύψους 2,5 m και 

2 δισκόφιλτρα 

επιφάνειας 25 m2 

έκαστο 

6.2.5.3.4. Μεταφορά και αποθήκευση συμπυκνωμάτων  

Τα εμπορεύσιμα συμπυκνώματα γαληνίτη και σφαλερίτη μεταφέρονται στην στεγασμένη 

πλατεία αποθήκευσης προϊόντων με μεταφορικές ταινίες που είναι εξοπλισμένες με 

ταινιοζυγούς για τον έλεγχο των ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.  

 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των συμπυκνωμάτων βρίσκονται στον χώρο του εργοστασίου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου, προς την παραλία, στα ΒΑ του ομώνυμου οικισμού. Πρόκειται για 

στεγασμένη πλατεία, έκτασης 7.500 m2, με μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα της τάξεως 

των 30.000 t. Το δάπεδο της πλατείας είναι διαστρωμένο με σκυρόδεμα ενώ η πλατεία είναι 

χωρισμένη με εγκάρσιους διαχωριστικούς τοίχους σε έξι διαμερίσματα για την ασφαλή 

αποθήκευση εμπλουτισμάτων διαφορετικής προέλευσης. Προς την πλευρά της θάλασσας, η 

πλατεία προστατεύεται με κρηπιδότοιχο κατάλληλου ύψους (3,5 m).  

 

Στην πλατεία υπάρχει επίσης σύστημα μεταφορικών ταινιών και πύργου φόρτωσης με 

ταινιοαποθέτη για τη μεταφορά και φόρτωση των συμπυκνωμάτων σε πλοία, με ρυθμό έως 

300-450 t/h. Επιπροσθέτως, εντός της στεγασμένης αποθήκης χρησιμοποιείται φορητή μηχανή 

ενσάκισης. Στη θέση αυτή, τα συμπυκνώματα μολύβδου ή/και οποιοδήποτε άλλο από τα 

συμπυκνώματα φορτώνονται σε σάκους IBC (big bags) με βάρος περίπου 2-2,5 t. Αυτοί οι 

σάκοι επακόλουθα φορτώνονται σε εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιας μεταφοράς, τα οποία 

φορτώνονται σε φορτηγά και μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη προς εξαγωγή στις διεθνείς 

αγορές.  

 

Στην Παράγραφο 6.8 περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόμενες εργασίες για την αναβάθμιση 

των σημερινών συνθηκών αποθήκευσης συμπυκνώματος και των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

πλοίων στο Στρατώνι. 

6.2.5.3.5. Μονάδα αποβλήτων 

Όσον αφορά τα απόβλητα εμπλουτισμού, το κύκλωμα διαχείρισης περιλαμβάνει την 

ταξινόμησή τους με κοχλιοφόρο ταξινομητή και τυμπανόφιλτρα στη μονάδα αποβλήτων, 

δυναμικότητας 70 t/h, που βρίσκεται στο χώρο εγκαταστάσεων άλεσης και την ταξινόμησή 

τους σε δύο κλάσματα, με σημείο διαχωρισμού στα 44 μm: το αδρομερές και το λεπτομερές 

κλάσμα σε μορφή πολφού. Με βάση τα στοιχεία παραγωγής της τελευταίας περιόδου 2006-

2020, τα ως άνω κλάσματα αντιπροσωπεύουν το 75-85% και το 15-25% του συνολικού βάρους 

των αποβλήτων εμπλουτισμού, αντίστοιχα. 

 

Το αδρομερές κλάσμα, με μέση υγρασία 12-20%, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στην 

Παράγραφο 6.2.4.3.2, αξιοποιείται στην πλειονότητα του ως συστατικό του υλικού 

λιθογόμωσης για την επαναπλήρωση των εξοφλημένων μεταλλευτικών στοών της τρέχουσας 

εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών ενώ πρόκειται να αξιοποιηθεί και για την 

αποκατάσταση-κλείσιμο των παλαιών εκμεταλλεύσεων του εξοφλημένου παρακείμενου 

μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου.  
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Το λεπτομερές κλάσμα, που αποτελεί τον πολφό που προκύπτει μετά από πύκνωση σε έναν 

πυκνωτή  20 m (με συγκέντρωση σε στερεά ≈5-10% κ.β.) σε μία φιλτρόπρεσσα επεξεργασίας 

πολφού που έχει εγκατασταθεί στη μονάδα αποβλήτων του Στρατωνίου για την περαιτέρω 

αφύγρανσή του. Πρόκειται για μία φιλτρόπρεσσα του Ιταλικού οίκου DIEMME, τύπου GHT 

1500, διαστάσεων 17,4 x 2,9 x 3,1 m, και ενεργής επιφάνειας διήθησης 581 m2, η οποία 

συνοδεύεται από αντίστοιχο υποστηρικτικό εξοπλισμό (δεξαμενή τροφοδοσίας πολφού, 

αυτόματα συστήματα τροφοδότησης και καθαρισμού των υφασμάτων των φίλτρων και μονάδα 

παραγωγής πεπιεσμένου αέρα). Από την φιλτρόπρεσσα παράγεται ένα κέικ με μέση υγρασία 

20-22% και ειδικό φαινόμενο βάρος 2-2,54 t/m3, το οποίο οδηγείται προς απόθεση στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Και τα δύο κλάσματα, υπό σχεδόν ξηρή μορφή, αποθηκεύονται στο χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης τελμάτων και μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας στις 

εγκαταστάσεις του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών, μέσω της ίδιας ιδιωτικής μεταλλευτικής 

οδού που διακινείται και το μετάλλευμα, σε απόσταση 4 km.  

 

Τέλος, το νερό από τη μονάδα αποβλήτων (τα νερά από τα τυμπανόφιλτρα, η υπερροή του 

πυκνωτή και τα νερά από την φιλτρόπρεσσα), περίπου 180 m3/h, ανακυκλώνεται ως 

βιομηχανικό νερό των εγκαταστάσεων.  

6.2.6. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτών εγκαταστάσεων 

6.2.6.1. Εργοτάξιο Μαύρων Πετρών 

Η εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών υποστηρίζεται από τις υφιστάμενες 

βοηθητικές εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των οποίων παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1-1. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται μια σειρά από εργασίες προσθήκης, 

αναβάθμισης, τροποποίησης και επαναχωροθέτησης των υφιστάμενων βοηθητικών 

εγκαταστάσεων. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

υφιστάμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας τις αλλαγές που προτείνονται με την 

παρούσα. 

6.2.6.1.1. Μονάδα Λιθογόμωσης 

Η μονάδα βρίσκεται στη θέση Σπεράντζα, σε υψόμετρο +347 m, 70 m περίπου ΝΑ της στοάς 

+360 m και καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια 1.153 m².  

 

Στο Σχήμα 6.2.6.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της μονάδας 

λιθογόμωσης των Μαύρων Πετρών. Η μονάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 

 Σιλό τσιμέντου χωρητικότητας 75 t και 100 t. Πύργο, Ζυγιστική και Μεταφορική Ταινία 

αδρανών και αντλίες 

 Διάταξη τροφοδότησης τέλματος  

 Δύο (2) Χοάνες (Χωνιά) για την εισαγωγή του υλικού της λιθογόμωσης από το μίξερ 

στην πρέσα σκυροδέματος 

 Μία (1) πρέσα σκυροδέματος CIFA PC 607/411 

 Ζυγός τσιμέντου – Νερού. 

 Αναμίκτης, δυναμικότητας 50 m3/h 
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 Ένα (1) κοντέινερ που χρησιμοποιείται ως control room με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

(Η/Υ, εκτυπωτή, κ.λπ.). Το SCADA του Παρασκευαστηρίου είναι το BetonMind της 

εταιρείας ILIATORAS 

 

Η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνεται από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της 

μονάδας λιθογόμωσης (σιλό τσιμέντου, σιλό τελμάτων, μεταφορικές ταινίες, αντλίες, αίθουσα 

ελέγχου κλπ.) μαζί με την πλατεία για την προμήθεια των πρώτων υλών είναι περίπου 180 m2. 

 
Σχήμα 6.2.6.1-1. Διάγραμμα ροής μονάδας λιθογόμωσης 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά της μονάδας λιθογόμωσης παρά μόνο εργασίες συντήρησης και 

εκσυγχρονισμού χωρίς να μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα της μονάδας. 

Τόσο τα υπόγεια όσο και τα επιφανειακά δίκτυα της μονάδας λιθογόμωσης καθαρίζονται με 

βιομηχανικό νερό και πεπιεσμένο αέρα στην αρχή και στο τέλος κάθε κύκλου λιθογόμωσης, 

καθώς και στις ενδιάμεσες αλλαγές θέσεων εναπόθεσης (κοινώς σκάτζες). Τα αλκαλικά νερά 

από τους καθαρισμούς των υπογείων δικτύων ενώνονται με τα άλλα νερά του μεταλλείου ενώ 

τα νερά από τους καθαρισμούς των επιφανειακών δικτύων συλλέγονται σε επιφανειακή 

δεξαμενή διαύγασης δύο διαμερισμάτων, στεγανοποιημένη με τσιμέντο. Από εκεί οδηγούνται 

προς κατεργασία στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου των Μαύρων Πετρών. 

 

Περισσότερα στοιχεία για την ποιότητα των νερών που απορρίπτονται δίνονται στην 

Παράγραφο 6.2.12.5. 
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6.2.6.1.2. Μονάδα παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος & μονάδα λιθογόμωσης Μ. 

Λάκκου 

Πρόκειται για την παλιά μονάδα λιθογόμωσης του εξοφλημένου μεταλλείου του Μαντέμ 

Λάκκου η οποία έχει τη δυνατότητα παραγωγής υλικού λιθογόμωσης και εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος με δυναμικότητα 25 m3/h. Η μονάδα διαθέτει δύο (2) μεταλλικά κυλινδρικά σιλό 

αποθήκευσης τσιμέντου 75 t έκαστο και ένα των 50 t και είναι χωροθετημένη ΒΔ της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και όπισθεν του κτιρίου γραφείων του μεταλλείου σε υψόμετρο +214 m. Το 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα φορτώνεται σε βαρέλες και μεταφέρεται στο υπόγειο μεταλείο μέσω 

των στοών +224 και +360. 

 

Βρίσκεται στη θέση Μαντέμ Λάκκος αποτελείται από: 

1. Τρία (3) Σιλό Τσιμέντου (δύο των 75 t και ένα των 50 t). Η μεταφορά του τσιμέντου 

γίνεται με κοχλίες, 

2. Σιλό αδρανών τεσσάρων (4) θέσμε ανοξείδωτη επένδυση, με δύο (2) δονητές σε κάθε 

θέση, 

3. Πύργο, Ζυγιστική και Μεταφορική Ταινία αδρανών και αντλίες, 

4. Μίξερ εκτιμώμενης χωρητικότητας περίπου 2-3 m3, 

5. Χοάνη για την εισαγωγή του σκυροδέματος από το μίξερ στο όχημα μεταφοράς (βαρέλα), 

6. Ζυγιστική διάταξη για πρόσμικτα,  

7. Ένα (1) κοντέινερ, που χρησιμοποιείται ως control room με τον απαραίτητο εξοπλισμό 

(Η/Υ, εκτυπωτή, κ.λπ.).  

6.2.6.1.3. Αποθήκη Εκρηκτικών  

Η αποθήκη εκρηκτικών υλών και καψυλλίων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών βρίσκεται στην 

περιοχή της εισόδου της στοάς +216. Η προσπέλαση της αποθήκης γίνεται μέσω γέφυρας 

επικοινωνίας. Η αποθήκη συνίσταται από μία στοά σχήματος Γ, συνολικού μήκους 65,5 (23 + 

42,5) m, πεταλοειδούς διατομής διαστάσεων 3,00 m (πλάτος) x 2,50 m (ύψος). Ο φυσικός 

αερισμός της αποθήκης διασφαλίζεται μέσω του φρέατος +215,5/+224 που είναι ορυγμένο στο 

σημείο πέρατος της κεντρικής στοάς. Η αποθηκευτική δυναμικότητα της εν λόγω αποθήκης 

ανέρχεται σε 10.000 kg εκρηκτικής ύλης και 100.000 τεμάχια καψυλίων. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τα 

χαρακτηριστικά της αποθήκης εκρηκτικών. 

6.2.6.1.4. Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου +216  

Η υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου έχει κατασκευαστεί πλησίον του 

μεταλλείου, στην πλατεία της στοάς +216 και έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά μαζί με τις εν 

λειτουργία εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών.  

 

Η υφιστάμενη μέθοδος κατεργασίας συνίσταται στην προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου 

(Ca(OH)2) για την εξουδετέρωση της οξύτητας και καταβύθιση των περιεχομένων 

μεταλλοκατιόντων με τη μορφή υδροξειδίων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως από τη 

μεταλλευτική βιομηχανία και αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο κατεργασίας όξινων νερών 

μεταλλείων. Οι σημαντικότερες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα είναι οι 

ακόλουθες: 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-46 

ENVECO A.E. 

Αντίδραση Θεωρητικό pH καταβύθισης 

υδροξειδίων 

 

Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 + 6Η2Ο = 2Fe(OH)3  + 3CaSO4.2H2O  4.3 (1) 

PbSO4 + Ca(OH)2 + 2Η2Ο = Pb(OH)2  + CaSO4.2H2O  6.3 (2) 

CuSO4 + Ca(OH)2 + 2Η2Ο = Cu(OH)2  + CaSO4.2H2O  7.2 (3) 

ZnSO4 + Ca(OH)2 + 2Η2Ο = Zn(OH)2  + CaSO4.2H2O  8.4 (4) 

FeSO4 + Ca(OH)2 + 2Η2Ο = Fe(OH)2  + CaSO4.2H2O  9.5 (5) 

CdSO4 + Ca(OH)2 + 2Η2Ο = Cd(OH)2  + CaSO4.2H2O  9.7 (6) 

MnSO4 + Ca(OH)2 + 2Η2Ο = Mn(OH)2  + CaSO4.2H2O  10.6 (7) 

 

Για την απομάκρυνση των διαλυμένων ιόντων, συμπεριλαμβανομένων του ψευδαργύρου (Zn) 

και του μαγγανίου (Mn), που να ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές στο Ν. Χαλκιδικής 

για διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες (ΦΕΚ 573/86 και 126/88) 

απαιτείται ρύθμιση του pH σε τιμές πάνω από 9,0. Με την παραπάνω κατεργασία επιτυγχάνεται 

και η απομάκρυνση των θειικών ιόντων από τα νερά στην μορφή της γύψου (CaSO4 2H2O).  

 

Η μονάδα, με τρέχουσα δυναμικότητα 450 m3/h, σε συνδυασμό με το κεντρικό αντλιοστάσιο 

του μεταλλείου στο επίπεδο +136, περιλαμβάνει: 

 Τρεις αντλίες 37 kW η κάθε μία με δυνατότητα άντλησης 80 m3/h νερού (δύο υπό 

λειτουργία και μία εφεδρική). 

 Διπλό δίκτυο μεταλλικών σωλήνων διαμέτρου 8’’ και διπλό δίκτυο πλαστικών σωλήνων 

Ø315 από το στόμιο της νέας σήραγγας προσπέλασης +224 προς τη νέα μονάδα 

κατεργασίας νερού. 

 Μονάδα κατεργασίας νερού με δυο σιλό υδρασβέστου και αντίστοιχες μεταλλικές 

δεξαμενές για την κατασκευή του πολφού εξουδετέρωσης, τρεις δεξαμενές 

εξουδετέρωσης και έναν πυκνωτή διαμέτρου 14 m. 

 Τη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης της απορροής του πυκνωτή, δίκτυο σωλήνων 

Ø110 και την φιλτρόπρεσσα που φιλτράρει την απορροή του πυκνωτή από το νερό που 

οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη και τα στερεά κατάλοιπα που οδηγούνται σε ελεγχόμενο 

χώρο απόθεσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τα 

χαρακτηριστικά της μονάδας κατεργασίας νερών του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, που είναι 

οι εξής: 

 Προσθήκη μονάδας καταλυτικού συστήματος πολυστρωματικής διήθησης, συνολικής 

δυναμικότητας 450 m3/h 

 Προσθήκη μονάδας συστήματος αντίστροφης όσμωσης, συνολικής δυναμικότητας 

450 m3/h 

 

Εκτός των παραπάνω και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών συνθηκών θα 

κατασκευασθεί ένας επιπλέον πυκνωτής δυναμικότητας 450 m3/h.  

 

Ο σχεδιασμός της αναβάθμισης της μονάδας έγινε με βάση τα αποτελέσματα πιλοτικού 

προγράμματος με φίλτρα άμμου, φίλτρα ενεργού άνθρακα και μεμβράνες αντίστροφης 

ώσμωσης, για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων νερών της υφιστάμενης 

μονάδας. Το διάγραμμα ροής της προτεινόμενης αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου, δίνεται αναλυτικά στο Σχέδιο 4-1.1 και συνοπτικά στο Σχήμα 6.2.1.6-2 που 

ακολουθεί ενώ η λειτουργία του κάθε επιμέρους τμήματος περιγράφεται στη συνέχεια: 
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Σχήμα 6.2.6.1-2. Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της αναβαθμισμένης μονάδας 

κατεργασίας νερών Μαύρων Πετρών 

Το διάγραμμα ροής διεργασιών αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια:  

 

 Προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου  

Όπως περιγράφηκε ανωτέρω 

 Προσθήκη κροκιδωτικού αντιδραστηρίου 

Για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών στο στάδιο καθίζησης και 

διαύγασης, προστίθεται ανιονικό κροκιδωτικό αντιδραστήριο (πολυαμίδιο ή αναλόγου) στην 

υπερχείλιση της τελευταίας δεξαμενής ανάμειξης.  
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 Καθίζηση 

Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των παραγόμενων στερεών 

εξουδετέρωσης από τα επεξεργασμένα νερά μεταλλείου, η υπερχείλιση της τελευταίας 

δεξαμενής ανάμιξης οδηγείται σε πυκνωτή. Η υπερχείλιση του πυκνωτή που είναι τα 

επεξεργασμένα νερά μεταλλείου απαλλαγμένα από αιωρούμενα στερεά οδηγούνται στο 

επόμενο στάδιο κατεργασίας που είναι το καταλυτικό σύστημα πολυστρωματικής διήθησης. Η 

υπορροή του πυκνωτή που είναι η ιλύς κατεργασίας των νερών οδηγείται μέσω μεταλλικού 

δικτύου σε φιλτρόπρεσσα εγκατεστημένη πλησίον της μονάδας, για την αφύγρανση της 

προκειμένου να ανακυκλωθεί στην παραγωγική διαδικασία.  

 Χλωρίωση 

Η χλωρίωση συντελεί στη διαδικασία αποσταθεροποίησης των αιωρούμενων σωματιδίων, 

βελτιώνοντας τη διαδικασία φίλτρανσης και προκαλεί οξείδωση βοηθώντας έτσι το σίδηρο, το 

μαγγάνιο αλλά και τα υπόλοιπα βαρέα μέταλλα που αρχικά είναι διαλυμένα στο νερό να 

μετατραπούν σε αδιάλυτες ενώσεις μέσω χημικών αντιδράσεων. Η χλωρίωση εφαρμόζεται με 

έγχυση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 12% μέσω δοσομετρικής αντλίας 

στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 Ρύθμιση pH 

H ρύθμιση του pH αποσκοπεί στη δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος στο νερό εισόδου και 

εφαρμόζεται με έγχυση διαλύματος καυστικού νατρίου περιεκτικότητας 50% μέσω 

δοσομετρικής αντλίας στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 Αερισμός (Οξυγόνωση) 

Στη δεξαμενή προκατεργασίας το νερό υφίσταται αερισμό με σκοπό την οξείδωση και 

απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Η συνήθης τεχνική αερισμού-οξυγόνωσης συνίσταται σε 

εξαναγκασμένη ροή αέρα με τη βοήθεια φυσητήρων και χρήση διαχυτών για τη δημιουργία 

μικρών φυσαλίδων αέρα και καλύτερη επαφή νερού-αέρα. 

 Καταλυτικά φίλτρα θολότητας και απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η φίλτρανση του νερού που αποτελείται από τις διατάξεις 

των φίλτρων θολότητας και τις διατάξεις των φίλτρων ενεργού άνθρακα.  

 

Καταλυτικά Φίλτρα: Μετά την προκατεργασία (χλωρίωση, ρύθμιση pH και αερισμό), το νερό 

οδεύει προς τα φίλτρα κατακράτησης θολότητας όπου κατακρατούνται διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, η θολότητα, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και λοιπές ρυπαντικές ουσίες, ώστε ο δείκτης 

πυκνότητας λάσπης (S.D.I.) να είναι μικρότερος του 5. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη ροή 

του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα), μέσω επιλεγμένων στρώσεων πληρωτικών υλικών και τη 

συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των 

πληρωτικών υλικών έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμά τους με κατάλληλης παροχής 

αντίστροφη ροή.  

 

Για τη καταλυτική απομάκρυνση βαρέων μετάλλων χρησιμοποιούνται διαφορετικής 

κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, πυριτική άμμος, ειδικό υλικό από ανακυκλωμένο 
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τροποποιημένο γυαλί (κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό), διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2) 

και ανθρακίτης, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος.  

 

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου από το νερό είναι 

μία φυσική μέθοδος η οποία βασίζεται στην οξείδωση μέσω αέρα (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) και χρήση χημικών ευρέως χρησιμοποιούμενων στην επεξεργασία του πόσιμου 

νερού. 

 

Φίλτρα ενεργού άνθρακα: Στη συνέχεια το νερό διέρχεται από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, 

όπου κατακρατούνται περαιτέρω με προσρόφηση, τα βαρέα μέταλλα που δεν κατακρατήθηκαν 

στο καταλυτικό πολυστρωματικό φίλτρο. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την ροή του νερού 

(με κατάλληλη ταχύτητα) μέσω ειδικά επιλεγμένου ενεργού άνθρακα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος. 

 Αντίστροφη Ώσμωση (Α.Ω) 

Κατά την αντίστροφη ώσμωση ένα κλάσμα της παραγωγής από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

οδεύει σε μια συστοιχία ημιπερατών μεμβρανών. Οι μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης 

επιτρέπουν μόνο στα μόρια του νερού να διέλθουν δια μέσου τους, διαχωρίζοντας αιωρούμενα 

στερεά που μπορεί να περιέχει το φιλτραρισμένο νερό μεταλλείου.  

 

Η αντίστροφη ώσμωση απαιτεί απλές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που κατ’ ουσίαν 

αποτελούν ένα δίκτυο σωληνώσεων με τα αντίστοιχα αντλητικά συστήματα. Στην μονάδα 

χρησιμοποιείται μόνο αντικαθαλατωτικό για αποφυγή/πρόληψη επικαθίσεων αλάτων από την 

ενεργό επιφάνεια των μεμβρανών. Το αντικαθαλατωτικό που θα εφαρμοστεί δεν θα περιέχει 

ως βάση τα φωσφωνικά ή φωσφορικά ιόντα. 

 

Μετά από το στάδιο της φίλτρανσης, το νερό διοχετεύεται και μοιράζεται στις διατάξεις Α.Ω. 

Κάθε διάταξη περιλαμβάνει αντλία υψηλής πίεσης και μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης. Για 

την εμφάνιση του φαινομένου της αντίστροφης ώσμωσης και τη λειτουργία της Μονάδας είναι 

απαραίτητη η ροή του νερού εντός της διάταξης των μεμβρανών υπό υψηλή πίεση. Την 

τελευταία εξασφαλίζουν ανοξείδωτες αντλίες υψηλής πίεσης. 

 

Το συμπύκνωμα της αντίστροφης ώσμωσης επανακυκλοφορεί στα στάδια της φυσικοχημικής 

επεξεργασίας (προσθήκη υδρασβέστου, καταβύθιση, αερισμός και φίλτρανση) για να γίνει 

περαιτέρω απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων  

 Σύστημα επαναρύθμισης του pH 

Ύστερα από την επεξεργασία με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης, επιτελείται η τελική 

ρύθμιση του pH. Η ρύθμιση του pH απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τα όρια 

διάθεσης.  

 Απόδοση μονάδας κατεργασίας 

Για τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος πρόσθετης επεξεργασίας των 
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νερών μεταλλείου που να επιτυγχάνει την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προς διάθεση 

νερών μεταλλείου εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους Πιλοτική Μονάδα (ΠΜ) ονομαστικής δυναμικότητας 9,0 m3/h. Η ΠΜ περιλαμβάνει δύο 

πρόσθετα στάδια κατεργασίας (φίλτρανσης και αντίστροφης ώσμωσης) μετά το υφιστάμενο 

(προσθήκη υδράσβεστου και καθίζηση). 

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία της πιλοτικής μονάδας αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση της 

αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού, σε πραγματικές συνθήκες, την αξιολόγηση της 

σκοπιμότητας του δευτέρου σταδίου (αντίστροφη ώσμωση) και τον καθορισμό παραμέτρων 

για τη διενέργεια της οριστικής μελέτης του συστήματος δυναμικότητας 450 m3/h. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας του 

συστήματος με παράλληλη ανάπτυξη εργαστηριακών ελέγχων, για την καταγραφή της 

ποιοτικής σύστασης του νερού ανά στάδιο επεξεργασίας. Στους Πίνακες 6.2.6.1-1 και 

6.2.6.1-2 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου 

πριν και μετά την κατεργασία τους (μετά και τo δεύτερο στάδιο πρόσθετης κατεργασίας), 

αντίστοιχα.  
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Πίνακας 6.2.6.1-1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείου στην είσοδο της μονάδας κατεργασίας Μαντέμ Λάκκου (2016-2020) 

Παράμετρος Μονάδες 

Όρια ποιότητας 

υγρών 

αποβλήτων ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή 

στόχος 

Υ.Α. Η.Π. 

51354/2010 

 

Υ.Α. οικ. 

170766/2016 

Μέγιστη 

τιμή 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής, % 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής 

στόχου, % 

pH 
 

6,0-8,5 6,0-8,5 
  

12,7 3 8,7 57,4 57,4 

Αγωγιμότητα μS/cm 
    

6314 501,80 1188,20   

Θερμοκρασία oC 
    

26,9 15 21,4   

As μg/lit 500 
   

5282 2,7 96,20 2,3  

As total μg/lit 
 

30 30 
 

23660,0 197,7 3762,59  100 

Fe total μg/lit 15000 15000 
  

390100,0 68,2 41764,81 62 62 

Pb μg/lit 100 
 

7,2 
 

1140,0 1 34 3,9  

Pb 

bioavailable 
μg/lit 

 
1,2 

 
1,2     

100 

(Στοιχεία 

2020) 

Zn μg/lit 2000 
   

198900,0 5 5660,15 20,2  

Zn total μg/lit 
 

125 125 
 

203700,0 1161,0 27501,97  100 

Mn μg/lit 2000 2000 
  

224900,0 5 12079,23 53,6 53,6 

Cu μg/lit 500 
   

965,8 5 17,35 0,8  

Cu total μg/lit 
 

26 26 
 

1009,0 5 88,47  100 

Cd μg/lit 20 0,25 0,25 
 

585,5 0,05 15,21 7,1 100 

Ni μg/lit 2000 
 

20 
 

318,7 5 17,58 0  

Ni 

bioavailable 
μg/lit 

 
4 

 
4     

100 

(Στοιχεία 

2020) 

SO4 mg/lit 
    

2925,7 84,0 552,06   

TSS mg/lit 40 35 35 
 

2896,0 26,0 655,59 96,8 96,8 

 
 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6          6.2-52 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.2.6.1-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείου στην έξοδο του σταδίου (Φ2) της αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας 

Μαντέμ Λάκκου 

Παράμετρος Μονάδες 

Όρια 

ποιότητας 

υγρών 

αποβλήτων 

ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή στόχος 

για την 

ποιότητα 

των υγρών 

αποβλήτων 

Όριο ποιότητας 

επιφανειακών νερών 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

Όριο 

ποιότητας 

επιφανειακών 

νερών Κ.Υ.Α 

170766/2016 

Αριθμός 

δειγμάτων 

(ΠΜ 2018) 

Μέσος 

Όρος 

(ΠΜ 

2018) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής, % (ΠΜ 

2018) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής στόχου, 

% (ΠΜ 2018) 

βιοδιαθέσιμο 

Pb-d *1 
μg/L 

 
1,2 

- 
1,2 63 0,88 0% 15,8 

Βιοδιαθέσιμο 

Ni-d *1,2 
μg/L 

 
4 

- 
4 110 <3,96 0% 0% 

Cu-t μg/L 

 

26 

3 (<40 mg/L CaCO3) 

6 (40-50 mg/L CaCO3) 

9 (50-100 mg/L CaCO3) 

17 (100-200 mg/L 

CaCO3) 

26 (>200 mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

111 <5 0% 0% 

Zn-t μg/L 

 

125 

8 (<50 mg/L CaCO3) 

50 (50-100 mg/L CaCO3) 

75 (100-200 mg/L 

CaCO3) 

125 (>200 mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

52 <5 0% 0% 

Fe-t  mg/L 15 15 -  -  53 0,008 0% 0% 

Mn-t  mg/L  2 -  -  55 <0,005 0% 0% 

Cr-t μg/L 

 

50 

23 (<40 mg/L CaCO3) 

42 (40-50 mg/L CaCO3) 

50 (>50 mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

111 <5 0% 0% 

Cd-d *1 μg/L 20 0,25 

< 0,08 (<40 mg/L CaCO3) 

0,08 (40-50 mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

97 <0,05 0% 0% 
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Παράμετρος Μονάδες 

Όρια 

ποιότητας 

υγρών 

αποβλήτων 

ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή στόχος 

για την 

ποιότητα 

των υγρών 

αποβλήτων 

Όριο ποιότητας 

επιφανειακών νερών 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

Όριο 

ποιότητας 

επιφανειακών 

νερών Κ.Υ.Α 

170766/2016 

Αριθμός 

δειγμάτων 

(ΠΜ 2018) 

Μέσος 

Όρος 

(ΠΜ 

2018) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής, % (ΠΜ 

2018) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής στόχου, 

% (ΠΜ 2018) 

0,09 (50-100 mg/L 

CaCO3) 

0,15 (100-200 mg/L 

CaCO3) 

0,25 (>200 mg/L CaCO3) 

As-t μg/L 

 

30 

30 Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

48 1,0 0% 0% 

Mo-t μg/L  4,4 - 4,4 111 <5 0% <LoD 

T.S.S.  mg/L 40 35 - - 111 1,2 0% 0% 

 

*1Όπως ορίζεται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010), ο Μόλυβδος αποτελεί εξαίρεση και η μέτρησή του αναφέρεται στο διαλυτό του κλάσμα. 

*2 Όπως ορίζεται από την Κ.Υ.Α 170766/2016, ΦΕΚ 69Β΄/22-1-2016, ο Μόλυβδος και το Νικέλιο υπολογίζονται ως προς την βιοδιαθεσιμότητά τους  

*3 Ο υπολογισμός της βιοδιαθεσιμότητας πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό μοντέλο Bio-Met. Η συγκέντρωση του DOC (Dissolved Organic Content) υπολογίζεται θεωρητικά, βάσει του εγχειριδίου 

του υπολογιστικού μοντέλου και λαμβάνετε συντηρητικά στα 2ppm. 
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Από τα αποτελέσματα καταδεικνύεται ότι η ποιότητα των επεξεργασμένων νερών μεταλλείου 

όχι μόνο υπερκαλύπτει τα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης 96400, ΦΕΚ 573Β/24.9.85, 

Παράγραφος ΙΙΑ, αλλά ταυτόχρονα επέρχεται περαιτέρω και μάλιστα σημαντική μείωση των 

συγκεντρώσεων των ήδη χαμηλών συγκεντρώσεων των διαλελυμένων και ολικών μετάλλων.  

 

Ως εκ των ανωτέρω, οι οριακές τιμές εκπομπής της προτεινόμενης εγκατάστασης κατεργασίας 

υδάτων του εργοταξίου Μαύρων Πετρών προτείνεται να είναι τα όρια εκπομπής της 

Νομαρχιακής Απόφασης 96400, ΦΕΚ 573Β/24.9.85. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της 

αναβάθμισης της μονάδας κατεργασίας θα υιοθετηθούν οι τιμές στόχοι του ανωτέρω 

Πίνακα 6.2.6.1-2. 

 

Χωροθέτηση μονάδας κατεργασίας 

Τέλος, η χωροθέτηση της υφιστάμενης μονάδας καθώς και της πρόσθετης μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου δίνονται στο Σχέδιο 1-1.  

6.2.6.1.5. Συγκρότημα Παραγωγής Πεπιεσμένου Αέρα 

Στην περιοχή της στοάς +360, υπάρχουν δύο (2) κύριοι αεροσυμπιεστές, κλειστού τύπου 

αερόψυκτοι – κοχλιωτοί, δυναμικότητας 20 m3/min και 12 m3/min αντίστοιχα δύο (2) 

εφεδρικοί αεροσυμπιεστές, τύπου αερόψυκτοι – κοχλιωτοί, δυναμικότητας 32,8 m3/min 

έκαστος  

 

Ο παραγόμενος πεπιεσμένος αέρας διοχετεύεται μέσω δικτύων Ø5” και μέσω των κύριων 

στοών προσπέλασης +224 και +360 στις υπόγειες εργασίες του κατώτερου και του ανώτερου 

ορίζοντα, αντίστοιχα. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος παραγωγής πεπιεσμένου άερα. 

6.2.6.1.6. Κινητή διάταξη κοσκίνισης αδρομερούς τέλματος μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Παρόλο που το αδρομερές τέλμα που όπως έχει αναφερθεί χρησιμοποιείται ως βασικό 

συστατικό του πολφού λιθογόμωσης του μεταλλείου είναι απαλλαγμένο από ξένα υλικά 

(πέτρες, ξύλα κλπ.), λόγω του ότι φορτώνεται μόλις παραχθεί από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού και δεν μεσολαβούν ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, θεωρείται σκόπιμη η 

προηγούμενη κοσκίνιση του υλικού πριν τη τελική τροφοδοσία του στη μονάδα 

παραγωγής.  

 

Συνεπώς στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται η χρησιμοποίηση κινητής διάταξης 

κοσκίνισης, η οποία θα μετακινείται ανάλογα με τις ανάγκες (στοκαρισμένο υλικό) για τη 

κοσκίνιση του υλικού 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της κινητής διάταξης κοσκίνισης είναι τα ακόλουθα: 

 

Πρόκειται για παλλόμενη διάταξη ελάχιστης δυναμικότητας 80 m3/h. Ο βρόγχος της διάταξης 

κοσκίνισης θα είναι 20-25 cm.  

 

Η μετακινούμενη διάταξη εγκαθίσταται αποκλειστικά εντός της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
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Τα συσωματώματα του ιδίου υλικού που θα προκύπτουν από την κοσκίνιση του αδρομερούς 

τέλματος, θα οδηγούνται προς απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

 

 
Εικόνα 6.2.6.1-1. Κινητή διάταξη κοσκίνησης αδρομερούς τέλματος 

6.2.6.1.7. Κινητή διάταξη σπαστηροτριβείου στείρων μεταλλείου για παραγωγή αδρανών 

Για την κάλυψη των αναγκών του μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε αδρανή στείρα υλικά, στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται η επαναχρησιμοποίηση μέρους των στείρων που 

προέρχονται από την ανάπτυξη του μεταλλείου, μετά από την επεξεργασία τους, σε κινητή 

μονάδα θραύσης αδρανών. Η διάταξη θα μετακινείται ανάλογα με τις ανάγκες (στοκαρισμένο 

υλικό). 

 

Η μονάδα θραύσης, θα αποτελείται από ένα κινητό σπαστήρα ικανότητας 100 τόνων ανά ώρα 

και ιπποδύναμης 350 hp καθώς και ένα κόσκινο 2 επιπέδων, αντίστοιχης ικανότητας, και 

ιπποδύναμης 100 hp. Το διάγραμμα ροής των εργασιών περιγράφεται ως ακολούθως: 

 Τα αδρανή μεταφέρονται από τους χώρους αποθήκευσης με φορτωτές στον τροφοδότη 

του σπαστήρα διαστάσεων 2,1 m × 2,1 m. Τα αδρανή μετά τη θραύση έχουν διαστάσεις 

20 – 130 mm. 

 Με μεταφορική ταινία 0,9 m x 12 m οδηγούνται στο δονούμενο κόσκινο (διαχωριστήρας) 

διαστάσεων 6 m × 2,1 m το οποίο εδράζεται σε μεταλλική βάση. Υπάρχουν δυο κόσκινα 

που διαχωρίζουν τα υλικά σε 3Α (8 – 16 mm) και κροκάλα (50 – 100 mm) και  

 Τα υλικά μέσω τριών (3) μεταφορικών ταινιών διαστάσεων 0,75 m x 12 m και με κλίση 

35ο οδηγούνται σε υπαίθριους σωρούς (βλέπε γενική διάταξη – 2 σημεία). 

 

Στο Σχήμα 6.2.6.1-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται μια τυπική κινητή διάταξης 

σταστηροτριβείου. 
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Σχήμα 6.2.6.1-3. Τυπική διάταξη κινητού σπαστηροτριβείου 

 

Τα τελικά προϊόντα (περίπου 30.000 t/y) θα αξιοποιούνται για τη συντήρηση της υφιστάμενης 

εργοταξιακής οδοποιίας καθώς και την οδοστρωσία των κύριων έργων προσπέλασης του 

υπόγειου μεταλλείου. 

 

Τα προς θραύση-αξιοποίηση στείρα υλικά θα συγκεντρώνονται στη πλατεία μεταφόρτωσης 

στείρων όπου θα πραγματοποιείται και η θραύση τους. Από εκεί θα οδηγούνται είτε προς 

αξιοποίηση όπως περιγράφεται παραπάνω είτε στο προσωρινό χώρο αποθήκευσης στείρων 

πλησίον του κτιρίου επεξεργασίας πόσιμου νερού.  

6.2.6.1.8. Υποσταθμοί  

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του εργοταξίου Μαύρων Πετρών καλύπτονται από τον 

Υποσταθμό (Υ/Σ) Σταγείρων της Δ.Ε.Η. [Υ.Τ./Μ.Τ.] με δίκτυο Μ.Τ. των 20 kV. Η τροφοδοσία 

αυτή γίνεται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα τα ανώτερα πατώματα από +150 ως +300 γίνεται 

μέσω υφιστάμενης γεώτρησης +360/+228, ενώ τα κατώτερα πατώματα από +120 ως +150 

γίνεται μέσω της στοάς +224.  

 

Τέλος, στο μεταλλείο υπάρχουν 8 Υποσταθμοί (Υ/Σ), εκ των οποίων 4 στην επιφάνεια και οι 

υπόλοιποι 4 στις υπόγειες εγκαταστάσεις του μεταλλείου και 8 (Μ/Σ) μετασχηματιστές. Η 

καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για φωτισμό εγκαταστάσεων, 

λειτουργία αντλιοστασίων, ανεμιστήρων αερισμού, και ηλεκτραμαξών μεταφοράς προϊόντων 

εξόρυξης. Στον Πίνακα 6.2.6.1-3 δίνεται η ισχύς των υφιστάμενων υποσταθμών.  

 

Πίνακας 6.2.6.1-3. Υ/Σ και Μ/Σ εγκαταστάσεων μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

ΑΡΙΘΜΟΣ Υ/Σ ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΣ kVA 

Νο ΙΙ ΦΡΕΑΡ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ 1 X 800 kVA 

Νο ΙΙΙ ΥΠΟΓΕΙΑ +228 1 X 800 kVA 

Νο ΙV ΥΠΟΓΕΙΑ +228 1 X 630 kVA 

Νο VI ΥΠΟΓΕΙΑ +140 1 X 1000 kVA 

Νο VII ΕΙΣΟΔΟΣ +220 1 X 1600 kVA 
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ΑΡΙΘΜΟΣ Υ/Σ ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΣ kVA 

No VIII ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ +360 1 Χ 800 kVA 

Νο ΙΧ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ +360 1 Χ 400 kVA 

Νο Χ ΥΠΟΓΕΙΑ +143 1 Χ 1000 kVA 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ  : 8 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ : 7030 kVA 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   : 111 TEM 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ - ΚΙΝΗΣΗ  : 4655 ΚW 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ :39 ΚW 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η προσθήκη ενός νέου υποσταθμού, ο οποίος 

θα εγκατασταθεί 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. 

6.2.6.1.9. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η.Ζ.)  

Το μεταλλείο είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τα οποία 

τίθενται σε λειτουργία σε περιπτώσεις προγραμματισμένων και μη, διακοπών ηλεκτρικού 

ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια ζωτικής σημασίας 

λειτουργιών και η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. 

 

Το Η/Ζ είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση και αποτελούν αυτοτελείς 

μονάδες. Είναι παραγωγής ευφήμως γνωστών κατασκευαστών και δοκιμασμένο σύμφωνα με 

αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς, ενώ φέρουν σήμανση C.E. (Ευρωπαϊκή 

Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κομισιόν 73/23. Επίσης έχουν ενσωματωμένα τα παρακάτω 

μέρη και παρελκόμενα: 

 Τον πετρελαιοκινητήρα.  

 Tο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως 

 Την ηλεκτρογεννήτρια.  

 Τον ειδικό σύνδεσμο ζεύξεως και τον συνδεσμοθάλαμο  

 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση με τα παρακάτω μέρη:  

 Κατάλληλα στηρίγματα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεμβάλλονται μεταξύ του 

συγκροτήματος κινητήρα/γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και 

συμπεριφορά ως ευσταθές σύστημα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότομες ζεύξεις 

ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώματα).  

 Τους συσσωρευτές με τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους  

 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού επί του Η/Ζ  

 Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοματισμών και πεδίο προστασίας της γεννήτριας 

 

Από τα υφιστάμενα Η/Ζ, το πρώτο είναι εγκατεστημένο στην περιοχή της στοάς +224 m και 

καλύπτει τοπικά τις ανάγκες άντλησης. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ισχύς γεννήτριας: 1000 kVA 

 Αριθμός φάσεων: 3 

 Θόρυβος της μονάδας: 74 db στα 7 m υπό πλήρες φορτίο 
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Tο δεύτερο είναι εγκατεστημένο στο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου, στην περιοχή του 

φρέατος και καλύπτει αντίστοιχα τις ανάγκες αερισμού, άντλησης και ανέλκυσης προσωπικού. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

 Ισχύς γεννήτριας: 715 kVA 

 Αριθμός φάσεων: 3 

 -Θόρυβος της μονάδας: 74 db στα 7 m υπό πλήρες φορτίο 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται η προσθήκη ενός νέου ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους, το οποίο θα εγκατασταθεί στη μονάδα κατεργασίας νερών για την αυτόνομη 

λειτουργία της Μονάδας.  

 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

 Ισχύς γεννήτριας: 450 kVA 

 Αριθμός φάσεων: 3 

6.2.6.1.10. Συνεργεία Συντήρησης  

Η λειτουργία του μεταλλείου υποστηρίζεται από μια σειρά συνεργείων συντήρησης 

χωροθετημένων ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της παραγωγής. Τα συνεργεία των 

είναι τα εξής:  

 τα δυο (2) συνεργεία συντήρησης ηλεκτραμαξών και οχημάτων πλησίον της εισόδου της 

στοάς +216 m  

 το ηλεκτροτεχνείο  

 το συνεργείο συντήρησης αντλιών και ανεμιστήρων δίπλα από το κτίριο της αποθήκης  

 το συνεργείο συντήρησης των μηχανημάτων εξόρυξης στα υπόγεια του μεταλλείου, στο 

υψόμετρο +228, το οποίο είναι εξοπλισμένο με δύο ράμπες και γερανό. 

 

Ο τεχνικός σχεδιασμός όλων των συνεργείων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα περιβαλλοντικής 

προστασίας: 

 Οι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων είναι ασφαλτοστρωμένοι ή 

τσιμεντοστρωμένοι 

 Οι μη δομημένοι χώροι διατηρούνται καθαροί και δεν υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα 

άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά) 

 Πραγματοποιείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχημάτων 

 Γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, 

του ηλεκτρο − μηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του 

 Προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, ανάλογα 

με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης αέριων 

ρύπων 

 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες που πραγματοποιούνται 

εντός του συνεργείου (λιπαντικά έλαια, καύσιμα, διαλύτες, υγρά μπαταρίας, υγρά 

φρένων, αντιψυκτικά υγρά, κλπ, συλλέγονται ξεχωριστά σε στεγανά δοχεία και 

παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά των 

συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας 

 Το δάπεδο των χώρων του συνεργείου είναι στεγανό 
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 Ο χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από 

θέσεις εργασίας όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά 

από πηγές εκπομπής θερμότητας 

 Σε περίπτωση διαρροών π.χ. καυσίμων, λιπαντικών, υγρών μπαταρίας κ.λπ. το υλικό 

επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο απομακρύνεται μετά 

τον εμποτισμό του και αντικαθίσταται με νέο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πάντα στο 

χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά κ.λπ.) και 

εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια) 

 Προβλέπεται κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων, εφοδιθασμένο κατ’ ελάχιστον με ελαιολασποσυλλέκτη 

(βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή) για τη διαχείρισης των πλυσιμάτων των δαπέδων 

του χώρου 

 Τα παραγόμενα επικίνδυνα στερεά απόβλητα παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες 

για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ανάγκες της δραστηριότητας 

για συντήρηση οχημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού απαιτούν την κατασκευή 

δύο επιπλέον κτιρίων με χρήση συνεργείων καθώς και μιας εγκατάστασης πλύσης φορτηγών, 

προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των 

συνεργείων του έργου. 

 

Κατασκευή δυο επιπλέον κτιρίων συνεργείων, τα οποία έχουν χωροθετηθεί στη περιοχή της 

εισόδου της ενωτικής στοάς Μαύρων Πετρών-Ολυμπιάδας και σε ένα γήπεδο έτσι ώστε να 

καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια. Ο τεχνικός σχεδιασμός των κτιρίων των 

συνεργείων θα ακολουθεί τα όσα αναφέρονται ανωτέρω για τα υφιστάμενα συνεργεία. 

6.2.6.1.11. Αποθήκες  

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του μεταλλείου, υπάρχει μία σειρά υπαίθριων 

και υπόγειων αποθηκών ανταλλακτικών και υλικών λειτουργίας, που είναι οι εξής: 

Οι δύο κύριοι Αποθηκευτικοί Χώροι Μαύρων Πετρών, περιλαμβάνουν: 

 Κλειστό κτίριο της Κύριας Αποθήκης Μαύρων Πετρών, εκτεινόμενο σε δύο 

ισοεμβαδικούς ορόφους (ισόγειο – 1ος όροφος), συνολικού εμβαδού 800 m² (διαστάσεις 

βάσης 20 m x 20 m)  

 Στο χώρο του ισογείου αποθηκεύονται ογκώδη ανταλλακτικά για τις ανάγκες του 

Μεταλλείου Μαύρων Πετρών. 

 Στο χώρο του 1ου ορόφου αποθηκεύονται αναλώσιμα υλικά και μικρού όγκου 

ανταλλακτικά για τις ανάγκες της λειτουργίας του Μεταλλείου των Μαύρων Πετρών. 

 Εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος αποτελείται από τους εξής αποθηκευτικούς 

χώρους: 

 Ένα υποστεγασμένο χώρο με εμβαδό 85 m², στον οποίο αποθηκεύονται ορυκτέλαια 

σε βαρέλια και επί παλέτας, με σύστημα δεξαμενής περισυλλογής απορροών και ενός 

με εμβαδό 50 m², στον οποίο αποθηκεύονται ελαστικά-επίσωτρα. 

 Έναν ανοιχτό (υπαίθριο) περιφραγμένο και τσιμεντοστρωμένο αποθηκευτικό χώρο 

συνολικού εμβαδού 450 m². Στο χώρο αυτό αποθηκεύονται σωλήνες, μεταλλικά 

προφίλ και επίπεδα φύλα, καθώς και μεταλλικές κατασκευές για τις ανάγκες του 

Μεταλλείου των Μαύρων Πετρών. Τα όμβρια νερά από την επιφάνεια του χώρου 
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οδηγούνται μέσω κατάλληλων κλίσεων στο σύστημα συλλογής απορροών του 

εργοταξίου.  

 Υπόγειες αποθήκες εκρηκτικών στην περιοχή της εισόδου της στοάς +216 και προς τα 

ανατολικά 

 Σιλό τσιμέντου εγκαταστάσεων παραγωγής εκτοξευόμενου σκυροδέματος μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών όπου υπάρχουν δύο (2) μεταλλικά κυλινδρικά σιλό των 75 t έκαστο και 

ένα (1) μεταλλικό κυλινδρικό σιλό των 50 t  

 Σιλό τσιμέντου εγκαταστάσεων λιθογόμωσης μεταλλείου μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

με 2 μεταλλικά κυλινδρικά σιλό των 75 t και 100 t  

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-4. Χωροθέτηση κύριας και εξωτερικής αποθήκης μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών 

 

Επιπλέον των παραπάνω υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων προτείνεται η κατασκευή μιας 

επιπλέον υπαίθριας αποθήκης (ανοιχτός περιφραγμένος και τσιμεντοστρωμένος χώρος) η 

οποία χωροθετείται πλησίον της εισόδου της ενωτικής στοάς Ολυμπιάδας - Μαύρων Πετρών. 

Στην εν λόγω αποθήκη θα αποθηκεύονται υλικά του τμήματος συντήρησης του μεταλλείου 

όπως μάνικες αερισμού, ανεμιστήρες υπογείων, καλώδια κλπ. Τα όμβρια του χώρου θα 

συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται μέσω δικτύου στη μονάδα κατεργασίας νερών Μαύρων 

Πετρών. 

 

Δεξαμενή αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μεταλλείου σε πρόσμικτα σκυροδέματος απαιτείται η 

κατασκευή μιας νέας δεξαμενής αποθήκευσης επιταχυντή πήξης. Η δεξαμενή θα είναι 

χωρητικότητας 20 m3 και θα κατασκευαστεί στην περιοχή της εισόδου της ενωτικής στοάς 

Ολυμπιάδας - Μαύρων Πετρών. Η όλη διάταξη θα είναι τσιμεντένια με υπερυψωμένη 

μεταλλική βάση επί της οποίας θα εδράζεται η δεξαμενή αποθήκευσης. Η δεξαμενή 

αποθήκευσης θα περικλείεται από σκυρόδετη δεξαμενή συλλογής διαρροών ίσου όγκου. 
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Δεξαμενή αποθήκευσης ρευστοποιητή σκυροδέματος 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μεταλλείου σε πρόσμικτα σκυροδέματος προβλέπεται 

δεξαμενή αποθήκευσης ρευστοποιητή, η οποία θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις 

παραγωής εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Η δεξαμενή χωρητικότητας 16 m3 η οποία αποτελεί 

μέρος της εγκατάστασης παραγωγής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, περικλείεται από 

μεταλλική δεξαμενή συλλογής διαρροών ίσου όγκου και εδράζεται επί μεταλλικής διάταξης.  

6.2.6.1.12.  Νέα αποθήκη τελικών προϊόντων εμπλουτισμού  

Κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, προτείνεται η χωροθέτηση, 

κατασκευή και λειτουργία μίας δεύτερης αποθήκης συμπυκνωμάτων στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών διαστάσεων περίπου 60 m x 110 m (βλέπε αναλυτικά 

Παράγραφο 6.8). 

6.2.6.1.13. Γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού  

Τα γραφεία του μεταλλείου στεγάζονται στο υφιστάμενο παλαιό τριών επιπέδων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κτήριο, ΒΔ της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., το οποίο έχει συντηρηθεί κατάλληλα. Στο 

ισόογειο του κτηρίου έχει κατασκευαστεί σύγχρονα εξοπλισμένο ιατρείο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Κ.Μ.Λ.Ε. καθώς και αίθουσα εκπαίδευσης προσωπικού. Στα δύο ανώτερα 

επίπεδα φιλοξενούνται τα γραφεία του προσωπικού καθώς και υποστηρικτικές υποδομές 

(τουαλέτες, κουζίνα,αίθουσα συσκέψεων κλπ). Η Επιστασία καθώς και τα λουτρά και 

αποδυτήρια των εργαζομένων φιλοξενούνται στο παρακείμενο ισόγειο κτήριο, βόρεια του 

κτηρίου γραφείων, ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται το κτήριο της κεντρικής αποθήκης που 

περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2.6.1.9. Επιπλέον υπάρχουν προσωρινές εγκαταστάσεις 

γραφείων (isobox διαφόρων μεγεθών και συνολικής κατάληψης 1.053 m2) στη περιοχή του 

Καρακολίου οι οποίες εγκαταστάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάνοιξη της 

συνδετήριας στοάς Μαντέμ Λάκκου Ολυμπιάδας και έχουν παραμείνει στο χώρο για την 

εξυπηρέτηση του εργολάβου κατασκευής της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Τέλος, σε τρείς περιοχές (εγκαταστάσεις εργολάβων στη περιοχή της εισόδου της συνδετήριας 

στοάς Μαντέμ Λάκκου Ολυμπιάδας, εγκαταστάσεις εργολάβων στη περιοχή της στοάς +323 

και πλησίον του χώρου στάθμευσης των φορτηγών δίπλα από το κτίριο πόσιμου νερού) 

προβλέπεται η εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων (isobox) ως κάτωθι. 

 Περιοχή της εισόδου της συνδετήριας στοάς Μαντέμ Λάκκου Ολυμπιάδας: 6 οικίσκοι 

εμβαδού 20 m2 έκαστος 

 Εγκαταστάσεις εργολάβων στη περιοχή της στοάς +323: 4 οικίσκοι εμβαδού 20 m2 

έκαστος 

 Χώρος στάθμευσης των φορτηγών δίπλα στην εισόδου της συνδετήριας στοάς Μαντέμ 

Λάκκου Ολυμπιάδας: 5 οικίσκοι εμβαδού 20 m2 έκαστος 

6.2.6.1.14. Λεβητοστάσια  

Εντός του κτιρίου επιστασίας, αποδυτηρίων και λουτρών είναι εγκατεστημένα το 

λεβητοστάσιο των γραφείων, με καύση πετρελαίου, για την κεντρική θέρμανση των γραφείων 

και το λεβητοστάσιο με 4 ηλεκτρολέβητες για την θέρμανση του νερού των λουτρών. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των λεβητοστασίων του εργοταξίου Μαύρων Πετρών. 
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6.2.6.1.15. Εγκαταστάσεις δεξαμενών και πρατηρίων καυσίμων  

Στις εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου υπάρχουν οι ακόλουθες δεξαμενές καυσίμων 

 Μία δεξαμενή καυσίμων χωρητικότητας 32.400 L για την κάλυψη των αναγκών του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού του μεταλλείου  

 Δεξαμενή πετρελαίου κίνησης 2.000 L Σε ειδικά διαμορφωμένη εγκάρσια στοάς στο 

υψόμετρο+228, δίπλα στο συνεργείο μηχανημάτων των υπογείων 

 Δεξαμενή υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στο κτήριο των γραφείων, 

χωρητικότητας 3.000 L (λεβητοστάσιο βλ. Παράγραφο 6.2.6.1.13)  

 

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίμου στο υπέδαφος ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

α) Οι δεξαμενές τοποθετούνται μέσα σε περίβλημα το οποίο είναι κατασκευασμένο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (με στεγανοποιητική επάλειψη) υλικό μη διαπερατό από 

πετρελαιοειδή. Ο πυθμένας του εκ σκυροδέματος περιβλήματος θα έχει κλίση 

τουλάχιστον 1% προς τα φρεάτια ελέγχου διαρροών. 

β) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχίων του περιβλήματος των δεξαμενών απέχουν από 

υπόγεια δίκτυα νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, αποχέτευσης απόσταση τουλάχιστον 20 

cm και από δίκτυα αερίου τουλάχιστον 50 cm. 

γ) Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και 

οι προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα υπάρχουν κατάλληλα 

συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών και εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και 

κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση εμφάνισης λειτουργικών 

προβλημάτων. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται η τροποποίηση των υφιστάμενων 

δεξαμενών και του μεταλλείου Μαύρων Πετρών ως ακολούθως: 

 Προσθήκη ενός νέου μόνιμου επιφανειακού πρατηρίου καυσίμων που θα διαθέτει 2 νέες 

δεξαμενές καυσίμων, με ταυτόχρονη παύση λειτουργίας των παλαιών δεξαμενών 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις:  

 

Νέο πρατήριο καυσίμων 

Το νέο πρατήριο καυσίμων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απατήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας (Π. Δ. 118/2006). Στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου θα εγκατασταθεί μία (1) 

νησίδα για την εγκατάσταση 2 αντλιών παροχής πετρελαίου κίνησης, με ένα επιστόμιο ενώ θα 

διαμορφωθεί ξεχωριστή είσοδος – έξοδος. 

 

Για την εξυπηρέτηση του πρατηρίου θα χρησιμοποιηθεί κτήριο περίπου 12 m2. Στον ακάλυπτο 

χώρο του γηπέδου θα εγκατασταθούν δύο (2) υπόγειες δεξαμενές χωρητικότητας 20.000 L 

έκαστη ήτοι συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 40.000 L. Η κάθε δεξαμενή θα τοποθετηθεί 

υπόγεια στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο ώστε το ανώτατο σημείο του καλύμματος της 

ανθρωποθυρίδας της, να βρίσκεται τουλάχιστον 70 cm από την επιφάνεια του καταστρώματος. 

 

Στο πλαίσιο της κατασκευής τους αναμένεται να προκύψει περίσσεια χωματισμών, που είτε θα 

χρησιμοποιηθούν εντός των εγκαταστάσεων για έργα υποδομής που έχουν έλλειμα 
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χωματισμών είτε θα ακολουθηθεί η κείμενη νομοθεσία όσον αφορά στη διαχείριση των 

Αποβλήτων Εκσκαφών. 

 

Οι δεξαμενές θα είναι μονού τοιχώματος κυλινδρικής διατομής κατασκευασμένη από 

χαλυβδοελάσματα κατάλληλα συγκολλημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η 

διάμετρος της δεξαμενής θα είναι 2,50 m ενώ το εσωτερικό τοίχωμα διπλής δεξαμενής θα είναι 

κατ’ ελάχιστον 5 mm.  

 

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίμου στο υπέδαφος θα ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

α) Η μεταλλική δεξαμενή τοποθετείται μέσα σε περίβλημα το οποίο είναι κατασκευασμένο 

από οπλισμένο σκυρόδεμα (με στεγανοποιητική επάλειψη) υλικό μη διαπερατό από 

πετρελαιοειδή. Ο πυθμένας του εκ σκυροδέματος περιβλήματος θα έχει κλίση 

τουλάχιστον 1% προς τα φρεάτια ελέγχου διαρροών. 

β) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχίων του περιβλήματος της δεξαμενής θα απέχουν από 

υπόγεια δίκτυα νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, αποχέτευσης απόσταση τουλάχιστον 20 

cm και από δίκτυα αερίου τουλάχιστον 50 cm. 

γ) Επίσης στο πρατήριο θα ληφθούν τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον 

Νόμο 2801/3-3-2000 (ΦΕΚ 46 Α’) και συγκεκριμένα το άρθρο 4 παράγραφος 5.  

6.2.6.1.16. Εγκαταστάσεις δικτύων πόσιμου  

Οι ανάγκες του μεταλλείου σε πόσιμο νερό υπολογίζονται σε 16.000 m3/y και καλύπτονται από 

ιδιόκτητη γεώτρηση που έχει ανορυχθεί στη θέση «Πανόρι» και με επιφανειακά δίκτυα Ø63 

και κατόπιν από την απαραίτητη επεξεργασία (χλωρίωση κλπ.) διανέμονται στα γραφεία, στους 

χώρους εστίασης και στα μπάνια.Τα τεχνικά στοιχεία είναι: 

 Βάθος σωλήνωσης: 120 m – Διάμετρος σωλήνων 6 ίντσες 

 Εκμεταλλεύσιμη παροχή 20 m3/h Υ.Σ.=62 m, Σ.Α.=98 m 

 Χαρακτηρισμός νερού με βάση τις χημικές αναλύσεις και μικροβιολογικές αναλύσεις: 

 Κατάλληλο για υδρευτική χρήση κατόπιν χλωρίωσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων δικτύων πόσιμου ύδατος, του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών. 

6.2.6.1.17. Εγκαταστάσεις δικτύων βιομηχανικού νερού 

Από τη λειτουργία του του μεταλλείου Μαύρων Πετρών προκύπτουν ανάγκες σε βιομηχανικό 

νερό (υγρή διάτρηση, λιθογόμωση, διαβροχή μετώπου, κλπ) που αποτυπώνονται στην 

Παράγραφο 6.2.12.5). 

 

Οι ανάγκες αυτές, καλύπτονται από τα επεξεργασμένα νερά της μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου, τα οποία καταλήγουν, σύμφωνα με τις ανάγκες του μεταλλείου, με αντλίες από τη 

δεξαμενή της εξόδου της μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου σε μία δεξαμενή στην περιοχή 

της παλαιάς στοάς +323, χωρητικότητας 400 m3 και σε μία δεξαμενή σε υψόμετρο +400, 

χωρητικότητας 150 m3, από όπου στη συνέχεια μέσω της στοάς +360 διοχετεύεται στις 

υπόγειες εργασίες.  
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Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων δικτύων βιομηχανικού ύδατος, του εργοταξίου 

Μαύρων Πετρών. 

6.2.6.1.18. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης  

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης των στεγασμένων χώρων είναι αυτόνομες με κατάλληλους 

φορητούς πυροσβεστήρες. Το υφιστάμενο μεταλλικό δίκτυο πυρόσβεσης τροφοδοτείται από 

δεξαμενή μεγαλύτερη των 100 m3, η οποία χωροθετείται στη περιοχή της εισόδου της παλιάς 

στοάς +323, τηρώντας τις απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.  

 

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης συμπληρώνονται με πυροσβεστικούς κρουνούς σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο σχέδιο της μελέτης πυροπροστασίας του υπόψιν έργου. 

 

Τέλος, σε όλες τις εγκαταστάσεις των υποσταθμών και δεξαμενών καυσίμων υπάρχει αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών. 

6.2.6.1.19. Κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης φερτών ρέματος Βαθύλακκα 

Στα βορειοδυτικά του εργοταξίου του Μαντέμ Λάκκου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 

ανάντη του Βαθύλακκα, πριν την συμβολή με το ρέμα του Κοκκινόλακκα υπάρχει 

κατασκευασμένο τεχνικό έργο μέσω του οποίου γίνεται η διέλευση του εν λόγω ρέματος από 

το εργοτάξιο του Μαντέμ Λάκκου.  

 

Στην είσοδο του τεχνικού έχει τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα προκειμένου να μην 

διέρχονται από αυτό μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που θα εμπόδιζαν την διέλευση του ύδατος.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ και προκειμένου να υπάρχει αποτροπή της πρόσχωσης από 

χονδρόκοκκης φάσης φερτές ύλες αλλά και κλαδιά και κορμούς δένδρων οι οποίες μπορούν να 

εισέλθουν στον κύριο όγκο του υφιστάμενου τεχνικού προτείνεται η κατασκευή δύο 

αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλικών.  
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Σχήμα 6.2.6.1-5. Προτεινόμενη θέση αναβαθμών συγκράτησης φερτών Βαθύλακκα 

 

Η κατασκευή τους θα βοηθήσει στην ομαλή ροή του ύδατος και θα αποφευχθούν φαινόμενα 

πλημμύρας της πέριξ αυτού περιοχής καθώς η ύπαρξη των φερτών μειώνει την παροχετευτική 

ικανότητα του ύδατος.  

 

Για την κατασκευή, συντήρηση και τον καθαρισμό αυτών θα διανοιχθεί σε πρώτη φάση 

βοηθητική οδός παραπλεύρως του υφιστάμενου τεχνικού, η οποία θα προσφέρει πρόσβαση 

στις δύο θέσεις κατασκευής των αναβαθμών, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες 

κατασκευής και εν συνεχεία, όποτε κρίνεται απαραίτητο, καθαρισμού τους.  

 

Μετά τις εργασίες διάνοιξης της βοηθητικής οδού (μήκους 89,2 m και πλάτους 5 m), θα 

ακολουθήσει η κατασκευή των δύο αναβαθμών.  

 

Στο Σχήμα 6.2.6.1-6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η γενική διάταξη των προτεινόμενων 

έργων (αναβαθμοί, βοηθητική οδός) καθώς και ο προτεινόμενος χώρος των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής προκύψουν κάποιες 

αλλαγές σε σχέση με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, θα κατατεθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική 

αρχή, σχετικός φάκελος συμμόρφωσης του σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 

4014/2011. 
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Σχήμα 6.2.6.1-6. Προτεινόμενα έργα συγκράτησης φερτών Βαθύλακκα 

 

6.2.6.1.20. Κινητή μονάδα παραγωγής Εκρηκτικών Υλών 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η ύπαρξη μιας κινητής μονάδας παραγωγής 

εκρηκτικών για την κάλυψη των αναγκών του μεταλλείου καθώς και την αύξηση της 

παραγωγικότητας του μεταλλείου και την πρόσθετη ευελιξία κατά τις εργασίες εξόρυξης. 

 

Όσον αφορά το κυρίως τμήμα της κινητής μονάδας, αυτό αποτελείται από έναν αυτοκίνητο 

φορέα με κινητήρα 460 hp (343 kW), επί του οποίου είναι εγκατεστημένο σύστημα δοχείων 

και αναμικτήρων, το οποίο: 

1. αποθηκεύει πρώτες ύλες σε ειδικές δεξαμενές 

2. δοσομετρά τις πρώτες ύλες 

3. αναμιγνύει τις πρώτες ύλες προς παραγωγή των προϊόντων 

4. προωθεί το παραγόμενο υλικό στο διάτρημα 

 

Η δυνατότητα της μονάδας θα είναι έως και 3 t εκρηκτικών υλών την ώρα. Η ημερήσια 

παραγωγή θα εξαρτάται από τις ανάγκες της εκμετάλλευσης. Οι εκρηκτικές ύλες που θα 

παράγονται από τη μονάδα είναι: 

 Μη ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Heavy EM-EX LC) και  

 Ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (EM-EX). 
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Το διάγραμμα ροής της μονάδας παρουσιάζεται στα Σχήματα 6.2.6.1-7 & 6.2.6.1-8 που 

ακολουθούν. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-7. Διάγραμμα ροής για παραγωγή μη ευασθητοποιημένου γαλακτώματος 

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-8. Διάγραμμα ροής για παραγωγή ευαισθητοποιημένου γαλακτώματος 

 

Το ενεργοποιημένο (ευαισθητοποιημένο) matrix, είναι γαλακτωματοποιημένο διάλυμα 

νιτρικού αμμωνίου (ή και άλλων οξειδωτικών, όπως νιτρικού νατρίου) εντός ελαϊκής φάσης. 

Η σταθεροποίησή του επιτυγχάνεται με τη προσθήκη γαλακτωματοποιητών. Το διάλυμα δεν 

παράγεται εντός της μονάδας, αλλά χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των 

γαλακτωμάτων. Το matrix ανήκει στα οξειδωτικά υλικά. Η ενεργοποίησή του γίνεται με 
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ανάμιξη αυτού με αντιδραστήρια τα οποία παράγουν εντός της μάζας του, αέρια υπό μορφή 

μικροσκοπικών φυσαλίδων. 

 

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών δίνονται στον Πίνακα 6.2.6.1-4 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.2.6.1-4. Χαρακτηριστικά συσκευών κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών 

Στοιχείο Εξοπλισμού Χωρητικότητα (L) Δυναμικότητα (L/min) 

Δεξαμενή matrix 4200  

Δεξαμενή νιτρικού 

αμμωνίου 

 

13265 
 

Δεξαμενή diesel 650  

Δεξαμενή διαλύματος 

νιτρώδους νατρίου 

 

117,8 
 

Δεξαμενή διαλύματος 

οξικού οξέος 

 

118 
 

Δεξαμενή νερού 700  

Αντλία matrix  10 

Κοχλίας νιτρικού αμμωνίου  
 

40 

Αντλία γαλακτώματος 

(τελικό προϊόν) 
 

 

65 

Κοχλίας ΑΝ-FO (τελικό 

προϊόν) 
 40 

 

Αμέσως μετά την παραγωγή των υλών αυτών, γίνεται από την ίδια μονάδα και η γόμωση των 

διατρημάτων (οπές στις οποίες τοποθετούνται τα εκρηκτικά σε ένα μέτωπο εξόρυξης).  

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εκρηκτικές ιδιότητες του γαλακτώματος αποκτώνται μετά 

την εισαγωγή του εντός του διατρήματος, γεγονός που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια αφού δεν γίνεται διαχείριση αυτού καθ’ εαυτού του εκρηκτικού υλικού.  

 

Σημειώνεται ότι η κινητή μονάδα θα τροφοδοτείται με τις πρώτες ύλες που περιγράφονται σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των εγκαταστάσεων του μεταλλείου στην επιφάνεια, σε 

απομονωμένη περιοχή που χωροθετείται βόρεια της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

6.2.6.1.21. Συλλογή και διαχείριση επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα επαναλαμβανόμενα έντονα καιρικά 

φαινόμενα, τα οποία έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια κρίθηκε αναγκαίος ο 

επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων, για τις 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών. 

 

Ο έλεγχος των υφιστάμενων τεχνικών έργων και η διαστασιολόγηση των νέων προτεινόμενων 

πραγματοποιήθηκε αφού πρώτα χαράχθηκαν οι λεκάνες απορροής αυτών (Σχήμα 6.2.6.1-9), 

λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό υπόβαθρο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της άμεσης 

περιοχής του έργου. Τα όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

καθαρά ύδατα (non-contact water) που η παρουσία του εργοταξίου δεν επηρεάζει τη χημική 

τους σύσταση και τα ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία εν δυνάμει ρυπασμένα νερά (contact 
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water), τα οποία είναι επιφορτισμένα με το ρυπαντικό φορτίο της προσπίπτουσας επιφάνειας 

(έδαφος) και διαχειρίζονται ξεχωριστά από τα καθαρά ύδατα. 

 

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-9. Λεκάνες Απορροής στην περιοχή μελέτης του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών 
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Πίνακας 6.2.6.1-5. Βασικά χαρακτηριστικά των τάφρων στην περιοχή μελέτης 

Είδος 

τάφρου 

Πλάτος 

τάφρου 

(m) 

Ονομασία λεκάνης 
Παροχέ

ς (m3/s) 

Κλίση 

τάφρου 

Συντελεστής 

τραχύτητας 

Manning 

εξωτερικής 

επιφάνειας- n 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Κλίσεις 

πρανών 

Ε 

Βρέχόμενη 

επιφάνεια 

(m2) 

Π 

Βρέχόμενη 

περίμετρος 

(m) 

R 

Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V 

Ταχύτητα 

ροής στην 

τάφρο (m/s) 

Παροχετευτικό - 

τητα (m3/s) 

Ορθογ
ωνική 

0,80 
E.B.P. £1 (NON-

CONTACT 

WATER) 

0,281 0,05 S3 0,0150 0,4000 0,4000 02048 0,0000 0,0819 0.8096 0,1012 3,4054 0,2790 

Ορθογ

ωνική 
1,10 

E.B.P. 13 (NON-

CONTACT 

WATER) 

1,013 0,02 S3 0,0150 0,7000 0,7000 0,4137 0,0000 02896 5274 0,1896 3,4995 1,0134 

Ορθογ

ωνική 
1.05 

E.B.E.C. 1 

(CONTACT 

WATER) 

0,033 0,0200 0,0150 0,6500 0,5000 0,0460 0,0000 0,0299 0,7420 0,0403 £1079 0,0331 

Ορθργ

ωνική 
0,70 

E.&P. 3(NON-

CONTACT 

WATER) 

1.B.A.P.l(NON-
CONTACT 

WATER) 

0.287 02181 0,0150 0,4000 0,5000 03228 0,0000 0,1291 £0455 0,1235 23233 0,2870 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£60 

E.B.P.5(PUR£ 

WATER) 

I.BA.P3(NON-

CONTACT 

WATER) 

1,017 0,0183 0,0150 0,6500 0,6500 03848 £0000 03241 1,5790 0,2053 3,1375 1,0170 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£60 

E.B.P.6(PUR£WA

TER| I.BA.P3 

(NON-CONTACT 
WATER) 

0,884 0,0069 0,0150 0,6500 0,6500 0,4735 £0000 0,4199 1,7932 0,2342 2.1003 0,8820 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£60 

E.B.P, 8 (NON-

CONTACT 

WATER) 

I.BA.PA(NON-

CONTACT 

WATER) 

0,813 0,0240 0,0150 0,6500 0,6500 03095 £0000 02491 £3972 0,1783 33691 0,8142 

Ορθογ

ωνική 
£80 

E.B.P. 9(PUR£ 

WATER) E.B.P. 10 

(NON-CONTACT 
WATER) 

0,638 0,0064 0,0150 4000 0,4000 02594 0,0000 03631 £9187 0,1892 1.7SS5 0,6374 

Ορθογ

ωνική 
2.80 

E.B.P. 11 (NON-

CONTACT 

WATER) 

1,764 02173 0,0170 2,4000 0,4000 02633 0,0000 0,6319 2,9265 0,2159 2,7862 1,7605 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£00 

E.B.C. 1 

(CONTACT 

WATER) E.B.C. 3 

(CONTACT 

WATER) E 

.B.E.C3(CONTAC

0,243 0,1180 0,0150 03500 0,3500 0X737 £0000 03507 0,5280 0,0959 4,7985 0,2430 
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Κεφάλαιο 6  6.2-71 

ENVECO A.E. 

Είδος 

τάφρου 

Πλάτος 

τάφρου 

(m) 

Ονομασία λεκάνης 
Παροχέ

ς (m3/s) 

Κλίση 

τάφρου 

Συντελεστής 

τραχύτητας 

Manning 

εξωτερικής 

επιφάνειας- n 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Κλίσεις 

πρανών 

Ε 

Βρέχόμενη 

επιφάνεια 

(m2) 

Π 

Βρέχόμενη 

περίμετρος 

(m) 

R 

Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V 

Ταχύτητα 

ροής στην 

τάφρο (m/s) 

Παροχετευτικό - 

τητα (m3/s) 

TED WAT ER) E 
.B.E.C.5(CONTAC

TED WAT ER) 1. 

B A.C3 

(CONTACTE D 

WATER) 1. B 

A.C.4 

(CONTACTE D 

WATER) LBACi 
(CONTACTE D 

WATER) 1. BA.C5 

(CONTACTE D 

WATER) 

Τραπεζ

οειδής -
j Gutter 

£00 

E.B.E.C.6 

(CONTACT 

WATER) E. B. 

E.C. 7 (CONTACT 

WATER) E. B. 
E.C.8 (CONT 

ACTED WATER) 

1. B A.C. 10 

(CONTACTED 

WAT ER) 

0,647 0,1134 0,0150 03500 0,3500 0,1420 £0000 0,1024 06929 0,1478 «3752 0,6427 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£00 

E 

.B.E.C.9(CONTAC

TED WAT ER) 

0,288 02142 0,0150 03500 0,3500 0,1662 £0000 0,1218 07512 0,1622 23622 0,2878 

Τραπεζ
οειδής -

Gutter 

£00 

E.B.£.C.10(CONT

ACT WATER) 
E.B.E.C.l 

«CONTACT 

WATER) 

0,989 0,0699 0,0150 03500 0,3500 02224 £0000 0,1693 0.8869 0,1909 5X430 0,9890 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£00 

E.B.£.C.12(CONT

ACT WATER) 1. 

B A .C.11 

(CONTACT 

WATER) 

I.BA.C.12 
(CONTACT 

WATER) 

0,082 0,0969 0,0150 03500 0,3500 0,0387 £0000 0,0259 0,4435 0,0585 3,1260 0,0811 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£00 

E. B.C. 2 

(CONTACT ED 

WATE R) 

I.BA.C.1 

(CONTACT 

WATER) 

0,416 0,1256 0,0150 03500 0,3500 0,1028 £0000 00721 0,5983 0,1206 5,7672 0,4160 
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Κεφάλαιο 6  6.2-72 

ENVECO A.E. 

Είδος 

τάφρου 

Πλάτος 

τάφρου 

(m) 

Ονομασία λεκάνης 
Παροχέ

ς (m3/s) 

Κλίση 

τάφρου 

Συντελεστής 

τραχύτητας 

Manning 

εξωτερικής 

επιφάνειας- n 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Κλίσεις 

πρανών 

Ε 

Βρέχόμενη 

επιφάνεια 

(m2) 

Π 

Βρέχόμενη 

περίμετρος 

(m) 

R 

Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V 

Ταχύτητα 

ροής στην 

τάφρο (m/s) 

Παροχετευτικό - 

τητα (m3/s) 

Τραπεζ
οειδής -

Gutter 

0,80 
E.B.C. 4 

(CONTACT 

WATER) 

0,202 0,0826 0,0150 02500 0,2500 0,0669 £0000 00457 0,4116 0,1111 4,4281 0,2025 

Ορθογ

ωνική 
0,60 

E.B.E.C. 3(CONT 

ACTED WATER) 
0,081 0,1096 0,0150 03000 0,3000 0,0851 0,0000 00255 04702 0,0543 3,1646 0,0808 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

0,80 

E. B.C. 5 

(CONTACT ED 

WATE R) 1. B 

A.C3 

(CONTACTE D 

WATER) 1. B 

A.C.4 
(CONTACTE D 

WATER) 

0,834 0,1214 0,0150 02500 0,2500 0,1546 £0000 0,1124 0,6231 0,1804 73166 0,8336 

- - 

E 

.B.E.C.4(CONTAC

TED WAT ER I 

0,170 - - - - - - -     

Τραπεζ

οειδής -
Gutter 

0,80 

E. B.C. 5 

(CONTACT ED 

WATE R) 1. B 

A.C3 

(CONTACTE D 
WATER) 1. B 

A.C.4 

(CONTACTE D 

WATER) 

0,873 0,1228 0,0150 02500 0,2500 0,1590 £0000 0,1160 0,6339 0,1830 75307 0,8736 

Τραπεζ

οειδής -
Gutter 

£00 

E. B.C. 6 

(CONTACT ED 

WATE R) 1. B 

A.C.5 

(CONTACTE D 
WATER) 1. B 

A.C.7 

(CONTACTE D 

WATER) 

1,257 0,1272 0,0150 03500 0,3500 02139 £0000 0,1619 0,8663 0,1869 7,7705 1,2580 

Τραπεζ

οειδής -

Gutter 

£35 

E. B.C. 7 

(CONTACT ED 

WATE R) 1. B 

A.C.9 

(CONTACTE D 
WATER) 

2,573 0,1262 0,0150 0,5000 0,5500 03606 £0000 02994 £3706 0,2185 8,5896 2,5720 

Ορθογ

ωνική 
0,70 

1. B A.C. 14 

(CONTACTED 

WAT ER) 

0,014 0,1323 0,0150 03000 0,3000 0X260 0,0000 0,0078 0,3520 0,0221 £9124 0,0149 
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Κεφάλαιο 6  6.2-73 

ENVECO A.E. 

Είδος 

τάφρου 

Πλάτος 

τάφρου 

(m) 

Ονομασία λεκάνης 
Παροχέ

ς (m3/s) 

Κλίση 

τάφρου 

Συντελεστής 

τραχύτητας 

Manning 

εξωτερικής 

επιφάνειας- n 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Κλίσεις 

πρανών 

Ε 

Βρέχόμενη 

επιφάνεια 

(m2) 

Π 

Βρέχόμενη 

περίμετρος 

(m) 

R 

Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V 

Ταχύτητα 

ροής στην 

τάφρο (m/s) 

Παροχετευτικό - 

τητα (m3/s) 

Ορθογ

ωνική 
0,90 

1. BA .C.15 
(CONTACTED 

WAT ER) 1. B 

A.C. 16 

(CONTACTED 

WAT ER) 

0,080 0,0200 0,0150 0,5000 0,5000 0,0989 0,0000 0,0494 0,6977 0,0708 £6142 0,0798 

Ορθογ

ωνική 
0,90 

1. B A.C. 17 

(CONTACT 

WATER) 

0,103 0,0200 0,0150 0,5000 0,5000 0,1177 0,0000 0,0588 0,7354 0,0800 £7507 0,1030 

Ορθογ

ωνική 
0,90 

1. B A.C. 18 

(CONTACTED 

WAT ER) 

0,049 0,0200 0,0150 0,5000 0,5000 0,1284 0,0000 0,0642 0,7568 C.C848 £8203 0,1169 

Ορθογ

ωνική 
0,90 

1. BA .C.19 
(CONTACTED 

WAT ER) 

0,127 0,0052 0,0150 0,5000 0,5000 02590 0,0000 0,1295 £0179 0,1272 13127 0,1570 
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Κεφάλαιο 6  6.2-74 

ENVECO A.E. 

Για την εκτέλεση των απαιτούμενων υδραυλικών υπολογισμών για την υπό μελέτη περιοχή 

χρησιμοποιήθηκε η όμβρια καμπύλη του βροχομετρικού σταθμού της Μεγάλης Παναγίας. 

Επειδή η περιοχή μελέτης έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα, θεωρήθηκε ότι είναι 

προτιμότερο να μελετηθεί το δυσμενέστερο από άποψη ασφάλειας ενδεχόμενο, δηλαδή οι 

υδραυλικοί υπολογισμοί να πραγματοποιηθούν για πλημμύρα σχεδιασμού με περίοδο 

επαναφοράς Τ=50 y και Τ=100 y και διάρκεια βροχόπτωσης t = 5 min, σύμφωνα με το Τεύχος 

«Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Τεύχος 8: Αποχέτευση – Στράγγιση Υδραυλικά Έργα 

Οδών (ΟΜΟΕ – ΑΣΥΕΟ)».  

 

Για τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών των υδατορεμάτων καθώς και των τάφρων 

που παραλαμβάνουν εξωτερικές λεκάνες χρησιμοποιήθηκε ως περίοδος επαναφοράς Τ=100 y, 

ενώ για τις εσωτερικές λεκάνες χρησιμοποιήθηκε περίοδος επαναφοράς Τ=50 y. 

 

Η παροχή σχεδιασμού είναι η υπολογισμένη πλημμυρική απορροή από την ορθολογική 

μέθοδο, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 y και είναι ίση με όσον αφορά τις εσωτερικές λεκάνες 

και Τ=100 y σε κάθε εξωτερική υδρολογική λεκάνη. 

 

Τα όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης διαχωρίζονται σε καθαρά ύδατα και contact water, τα 

οποία διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο. Καθαρά θεωρούνται τα ύδατα που προσπίπτουν 

σε φυσικά πρανή ενώ τα ύδατα που προσπίπτουν επί των επιφανειών που λαμβάνουν μέρος 

στις διεργασίες του εργοταξίου θεωρούνται μη καθαρά και ανήκουν στην κατηγορία των 

contact water.  

 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων έργων διαχείρισης των 

όμβριων υδάτων, όπως παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία της μελέτης. Αξίζει, να σημειωθεί 

ότι πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υφιστάμενων έργων αποχέτευσης και απορροής των 

ομβρίων υδάτων ώστε αυτά να παρουσιάζουν πλήρωση μικρότερη του 80%, ενώ στα έργα που 

προτείνονται σύμφωνα με τον ίδιο έλεγχο η πλήρωση είναι μικρότερη από 70%. 

 

Οι προτεινόμενες τάφροι υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25, όπως, επίσης, και το νέο προτεινόμενο αντλιοστάσιο, βόρεια του εργοταξίου είναι 

ισχύος P=14 kW, διαστάσεων 4 m x 4 m x 2,5 m και όγκου V=40 m³ . 

 

Όσον αφορά στις χωματουργικές εργασίες κατασκευής των έργων, από αυτές προκύπτει 

περίσσεια υλικών, τα οποία αποτελούνται τόσο από πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών 

ορυγμάτων όσο και από καθαιρέσεις στοιχείων από σκυρόδεμα. Το σύνολο αυτών των υλικών 

ανέρχεται σε ποσότητα της τάξης των 4.000 m3 η οποία θα απομακρυνθεί από την περιοχή των 

έργων και θα μεταφερθεί σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα υποδοχής ΑΕΚΚ.  

 

Ξεκινώντας από τα δυτικά της περιοχής μελέτης, η πλατεία της στοάς προστατεύεται από τις 

τάφρους που προτείνονται εξωτερικά αυτής και παραλαμβάνουν τα ύδατα των λεκανών 

απορροής E.B.P.1.1 και E.B.P.1.2, που αποτελούν καθαρά ύδατα, οδηγώντας τα μέσω κλειστού 

αγωγού στο υφιστάμενο ρέμα. Τα νερά που προσπίπτουν στην πλατεία της στοάς, και 

αποτελούν εν δυνάμει ρυπασμένα νερά (contact water), μέσω των προτεινόμενων 

κρασπεδόρειθρων οδηγούνται στην υφιστάμενη σχάρα υδροσυλλογής κατάντη αυτής. 

 

Στη συνέχεια, κατάντη της δυτικής στοάς, ο υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος προτείνεται να 

ασφαλτοστρωθεί, προστατεύεται από τα καθαρά ύδατα των ορεινών όγκων των λεκανών 
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Κεφάλαιο 6  6.2-75 

ENVECO A.E. 

E.B.P.3, E.B.P.4, E.B.P.5, E.B.P.6, E.B.P.7, E.B.P.8 που βρίσκονται βόρεια αυτής μέσω της 

κατασκευής τάφρων υδροσυλλογής παραπλέυρως της. Τα όμβρια ύδατα των τάφρων 

οδηγούνται μέσω τεχνικών στα υδατορέματα της περιοχής.  

 

Βόρεια των εγκαταστάσεων του Μαντέμ Λάκκου, η περιοχή μελέτης προστατεύεται από τα 

καθαρά ύδατα του ορεινού όγκου των λεκανών E.B.P.9 και E.B.P.11 μέσω της υφιστάμενης 

αλλά και της προτεινόμενης τάφρου. Τα ύδατα των τάφρων αυτών οδηγούνται στο 

παρακείμενο ρέμα. 

 

Από τις λεκάνες απορροής I.B.A.C.1 και E.B.C.1 και μέχρι τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου 

τα όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης θεωρούνται contact water. Για τη συλλογή των ομβρίων 

υδάτων χρησιμοποιούνται τάφροι υδροσυλλογής, τάφροι υδροσυλλογής με σχάρες και gutter. 

Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ομβρίων υδάτων είναι από u-PVC, 

τσιμέντο, HDPE και HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος. Αποδέκτες των contact water 

αποτελούν είτε η δεξαμενή νερού, είτε οι δεξαμενές εντός των εγκαταστάσεων. Για τη διέλευση 

των οχημάτων εντός των πλατειών της περιοχής μελέτης προτείνονται τάφροι υδροσυλλογής 

που φέρουν σχάρες στη στέψη τους. Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, σε 

κατάλληλες θέσεις αυτού, τοποθετούνται φρεάτια υδροσυλλογής. Τέλος, για τη συγκέντρωση 

των υδάτων των πλατειών, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία contact water προτείνεται η 

κατασκευή τοιχίων (κρασπεδόρειθρων).  

 

Γενικότερα, τα όμβρια ύδατα που βρίσκονται βόρεια της ασφαλτοστρωμένης οδού, που οδηγεί 

από το χώρο των εγκαταστάσεων στη δυτική στοά, οδηγούνται στη μονάδα νερού, ενώ τα 

υπόλοιπα οδηγούνται στις δεξαμενές εντός των εγκαταστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, νότια 

των εγκαταστάσεων για την αποστράγγιση του οδοστρώματος προτείνεται η κατασκευή 

αντλιοστασίου που οδηγεί τα ύδατα στην υφιστάμενη δεξαμενή νότια των εγκαταστάσεων, 

χωρητικότητας 40 m3 και ισχύος P = 14 kW. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διατομές των τάφρων που χρησιμοποιούνται για την 

υδροσυλλογή των υδάτων που ανήκουν στην κατηγορία contact water. 

 

Επίσης, η ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών έργων, σε τμήματα των οποίων η λειτουργία 

τους λόγω της υψηλής πλήρωσης κρίθηκε ανεπαρκής, θα επιφέρει περαιτέρω προστασία από 

πλημμυρικά φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν υπερχείλιση των contact water στους 

φυσικούς αποδέκτες καθώς και φθορές στις εγκαταστάσεις εντός του εργοταξίου. Την ίδια 

λειτουργία, δηλαδή την προστασία του εργοταξίου αλλά και του περιβάλλοντος από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα, θα επιτελέσει το νέο αντλιοστάσιο των contact water που έχει 

αποδέκτη την υφιστάμενη δεξαμενή. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά φερτών υλών των ομβρίων υδάτων που 

κατατάσσονται στην κατηγορία των contact water καθιστά αναγκαία τον τακτικό καθαρισμό 

τόσο των υφιστάμενων όσο και των προτεινόμενων τεχνικών έργων.  

6.2.6.1.22. Διαχείριση αστικών λυμάτων (διατάξεις σηπτικών δεξαμενών) 

Για την ορθή διαχείριση των αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

υφίσταται δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά, σε μία 

κεντρική σηπτική δεξαμενή χωρητικότητας 100 m3 η οποία αποτυπώνεται στο 

Σχήμα 6.2.6.1-10 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 6.2.6.1-10. Θέση σηπτικής δεξαμενής μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ και προκειμένου να υπάρχει βελτίωση στο θέμα της 

διαχείρισης των αστικών λυμάτων προτείνεται η κατασκευή πέντε νέων στεγανών σηπτικών 

δεξαμενών, οι οποίες έχουν χωροθετηθεί πλησίον των νέων εγκαταστάσεων γραφείων και νέου 

χημείου που προτείνονται , όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.2.6.1-11 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 6.2.6.1-11. Θέση νέων σηπτικών δεξαμενών 

 

Οι πέντε νέοι βόθροι είναι όμοιας χωρητικότητας 18 m3 έκαστος (διαστάσεις Μ: 3 m Π: 3 m 

B: 2 m) και θα καλύπτουν τις ανάγκες του προσωπικού των παρακείμενων εγκαταστάσεων 

(20 άτομα ανά επιμέρους εγκατάσταση) όπως αυτές φαίνονται στο παραπάνω 

Σχήμα 6.2.6.1-11.  

 

Τα λύματα θα συλλέγονται από τους εν λόγω βόθρους με κατάλληλο όχημα και θα 

μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Στρατωνίου. Σημειώνεται ότι στην 

περίπτωση προσωρινών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν δύναται να υπάρξει σύνδεση με τη 

παραπάνω δεξαμενή, η κάλυψη των αναγκών θα γίνει με χρήση χημικών τουαλετών από 

διαπιστευμένες εταιρείες διαχείρισης. 

6.2.6.1.23. Εγκατάσταση διάταξης πλυστικού τροχών στη νέα είσοδο των εγκαταστάσεων στην 

περιοχή της στοάς +360 

Η υφιστάμενη είσοδος στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών βρίσκεται 

ανατολικά των εγκαταστάσεων, επί της μεταλλευτικής οδού που συνδέει τις εγκαταστάσεις με 

το Στρατώνι. Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται η χρήση μιας νέας εισόδου 

(δευτερεύουσα) στις εγκαταστάσεις που βρίσκεται βορειοδυτικά των εγκαταστάσεων, επί της 

μεταλλευτικής οδού που συνδέει τις εγκαταστάσεις με τη Στρατωνική. Στο Σχήμα 6.2.6.1-12 

που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις των εισόδων (υφιστάμενη και προτεινόμενη) στις 

εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Επιπλέον της νέας πύλης στο ύψος της στοάς 
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+360, απαιτείται για λόγους ασφαλείας η επαναλειτουργία της παλαιάς πύλης εισόδου στις 

εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-12. Είσοδοι Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 

 
Εικόνα 6.2.6.1-2. Πλυστικό τροχών Μαύρων Πετρών 

 

Η νέα είσοδος θα δημιουργηθεί προκειμένου αφενός μεν να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται 

για τη μεταφορά του προσωπικού στις εγκαταστάσεις αφετέρου δε να μειωθεί η κυκλοφορία 

των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο πρόσβασης. Από την εν λόγω είσοδο θα διέρχονται 

βαρέα οχήματα μόνο σε έκτακτη ανάγκη ή σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες στις 
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εγκαταστάσεις βιομηχανικού νερού οι οποίες βρίσκονται πλησίον της νέας βορειοδυτικής 

εισόδου. 

 

Στη νέα βόρεια πύλη πριν την έξοδο των οχημάτων θα εγκατασταθεί σύστημα καθαρισμού 

τροχών προκειμένου να διασφαλισθεί ο μικρότερος δυνατός διασκορπισμός υλικών. Τα νερά 

από το πλυστικό τροχών θα οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών του Μαντέμ Λάκκου. 

Το σύστημα θα διαθέτει πλατφόρμα καθαρισμού τροχών που εγκαθίσταται σε υποβαθμισμένη 

σκυροδετημένη διάβαση. Η πρόσβαση και το πέρασμα του φορτηγού πάνω από την πλατφόρμα 

γίνεται με μία σταθερή ταχύτητα από 10 έως 15 km/h. Με το πέρασμα του φορτηγού 

δημιουργούνται δονήσεις λόγω των ειδικών διατομών στις ράγες της πλατφόρμας και σε 

συνδυασμό με τη δράση του νερού, καθαρίζονται οι λάσπες ανάμεσα από τους τροχούς και τις 

ραβδώσεις τους. Οι τροχοί γυρίζουν περίπου 6 φορές πάνω από την πλατφόρμα, μέσα στο νερό 

και όλη η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα. Δεξιά και αριστερά της πλατφόρμας 

υπάρχει οδηγός από χάλυβα, που βοηθάει στην σωστή τοποθέτηση και την ασφάλεια του 

φορτηγού, την ώρα που διασχίζει την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα κίνησης οχημάτων, συνδέεται 

πάνω σε ειδικά στηρίγματα – κοιλοδοκούς – που δίνουν απόλυτη σταθερότητα σε όλο το 

σύστημα. Στην αρχή και στο τέλος, τα στηρίγματα (κοιλοδοκοί) είναι πιο ψηλά ενώ στο κέντρο 

δημιουργείται ένα βαθύ σημείο. Στο Σχήμα 6.2.6.1-13 που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα 

παρόμοιο σύστημα καθαρισμού τροχών. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-13. Αναπαράσταση πλυστικού τροχών 

 

Η επαναλειτουργία της παλιάς πύλης Μαντέμ Λάκκου, θα χρησιμοποιείται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης και θα εξυπηρετήσει την πρόσβαση στη δεξαμενή και το αντλιοστάσιο των 

εγκαταστάσεων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. απευθείας από τον επαρχιακό δρόμο Στρατωνίου-Στρατονίκης 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη διέλευσης των οχημάτων μέσα από την εγκατάσταση του χώρου 

απόθεσης. Η απαίτηση για εγκατάσταση πλυστικού τροχών (για τη διασφάλιση του μη 

διασκορπισμού υλικών) στην εν λόγω πύλη δεν υφίσταται, λόγω του ότι τα οχήματα τα οποία 

θα κινηθούν από αυτή δεν θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά απόθεσης αλλά και γενικότερα με 

τις εγκαταστάσεις του χώρου πέραν από την περιοχή της δεξαμενής και του αντλιοστασίου. 
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6.2.6.1.24. Μετεγκατάσταση της πλατείας μεταφόρτωσης μεταλλεύματος (μετάλλευμα, 

αδρανή, ιλύς νερών υπογείων) 

Η μεταφορά των προϊόντων εξόρυξης (μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης) από το 

υπόγειο μεταλλείο στις επιφανειακές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται είτε με ντηζελοκίνητα 

φορτηγά τύπου dumper είτε μέσω των ηλεκτραμαξών της στοάς +228/+216. Έως το 2018 η 

κύρια εκμετάλλευση του μεταλλείου λάμβανε χώρα μεταξύ των πατωμάτων +170 έως +360 

και η λειτουργία της ηλεκτράμαξας ήταν σημαντική λόγω της εγγύτητας των πατωμάτων 

εκμετάλλευσης με το πάτωμα της στοάς +228 όπου βρίσκεται η έναρξη των γραμμών της 

ηλεκτράμαξας. Από το 2018 η κύρια εκμετάλλευση του μεταλλείου έχει μεταφερθεί σε 

χαμηλότερα πατώματα, συγκεκριμένα από το πάτωμα 0 έως και το +170 με αποτέλεσμα η 

μεταφορά των προϊόντων εξόρυξης στην επιφάνεια να πραγματοποιείται κυρίως μέσω της 

στοάς +224 με τα φορτηγά τύπου dumper.  

 

Λόγω της ύπαρξης των σιλό εκκένωσης μεταλλείου της ηλεκτράμαξας, παραπλεύρως της 

μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου στη πλατεία +216 η πλατεία χρησιμοποιείται για τη 

μεταφόρτωση των προϊόντων εξόρυξης, είτε η μεταφορά εκτελείται από την ηλεκτράμαξα είτε 

από τα φορτηγά από τη στοά +224. Εξαιτίας του ότι πλέον η μεταφορά γίνεται κατά κύριο λόγο 

μέσω της στοά +224 και όχι μέσω της ηλεκτράμαξας, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ 

προτείνεται η μεταφορά της πλατείας μεταφόρτωσης σε νέα θέση η οποία να είναι πιο κοντά 

στην έξοδο της στοάς +224. 

 

Η νέα θέση του σημείου μεταφόρτωσης αποφασίστηκε με βάση την εγγύτητα του χώρου στην 

έξοδο της στοάς. Λόγω της μορφολογίας της περιοχής κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη περιοχή 

είναι αυτή που μπορεί να εξυπηρετήσει την ανάγκη της μεταφόρτωσης των προϊόντων με τις 

μικρότερες δυνατές επεμβάσεις που απαιτούνται για τη κατασκευή του. Ειδικότερα, για την 

δημιουργία της προτεινόμενης πλατείας θα απαιτηθούν εκσκαφές περίπου 10.000 m3, χωμάτων 

που θα προκύψουν από την περιοχή της πλατείας. Σε περίπτωση που προκύψει περίσσεια 

υλικών αυτά είτε θα χρησιμοποιηθούν εντός των εγκαταστάσεων για έργα υποδομής που έχουν 

έλλειμα χωματισμών είτε θα ακολουθηθεί η κείμενη νομοθεσία όσον αφορά στη διαχείριση 

των Αποβλήτων Εκσκαφών.  

 

Μέχρι τη κατασκευή του νέου χώρου θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται η πλατεία +216, 

ενώ με τη κατασκευή του νέου χώρου θα καταργηθεί η μεταφόρτωση των υλικών που 

μεταφέρονται με τα φορτηγά και θα εξακολουθήσει η μεταφόρτωση μόνον των υλικών που 

μεταφέρονται με την ηλεκτράμαξα. Η μεταφορά μέσω της ηλεκτράμαξας θα βαίνει μειούμενη 

έως την πλήρη εξάντληση των κοιτασμάτων στα ανώτερα πατώματα (έως +300) οπότε και θα 

καταργηθεί εντελώς η χρήση του χώρου ως σημείο μεταφόρτωσης.  

 

Το νέο σημείο μεταφόρτωσης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες 

περιβαλλοντικά προδιαγραφές για την πρόληψη διασκορπισμού υλικών και την ορθή 

διαχείριση των απορροών του χώρου. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Όλη η επιφάνεια στην οποία θα αποτίθεται το μετάλλευμα και τα απόβλητα εξόρυξης 

προκειμένου να γίνει η μεταφόρτωση σε φορτηγά αυτοκίνητα θα είναι στεγανή, με τη 

διάστρωση καλά συμπυκνωμένου αργιλοαμμώδες υλικού χαμηλής διαπερατότητας 

(k ≤ 1*10-9 m/s) 

 Σε όλη την περιοχή θα υπάρχει περιμετρικό σύστημα συλλογής απορροών, σχεδιασμένο 

για συλλογή γεγονότων βροχής με περίοδο επαναφοράς 1:50 έτη. Οι απορροές θα 
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οδηγούνται προς διαχείριση στη μονάδα κατεργασίας νερών Μαύρων Πετρών, με 

σωλήνες βαρύτητας, κατάλληλης διαστασιολόγησης 

 Περιμετρικά του χώρου επίσης θα κατασκευαστεί τοιχίο για την αποφυγή διασκορπισμού 

υλικού το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της περιμέτρου του χώρου, εκτός από την είσοδο. 

 Εντός της πλατείας θα διαμορφωθούν ξεχωριστοί χώροι για την προσωρινή αποθήκευση 

των υλικών, για τους οποίους θα υπάρχει και αντίστοιχη σήμανση 

 Οι περιοχές που θα παραμένει το μετάλλευμα και τα στείρα θα διαθέτουν μόνιμο 

σύστημα καταιονισμού με νερό προκειμένου να αποφεύγονται οι εκπομπές σκόνης τόσο 

κατά το διάστημα της φόρτωσης/εκφόρτωσης όσο και κατά τη διάρκεια περιόδων με 

ανέμους υψηλής έντασης. 

6.2.6.1.25. Χωροθέτηση προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων  

Λόγω της φύσης των εργασιών που προκύπτουν στη δραστηριότητα των μεταλλείων, είναι 

σύνηθες να δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους) εργασίες οι οποίες είναι 

μακροχρόνιες και απαιτούν εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εξωτερικού 

συνεργάτη. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προκειμένου να υπάρχει λειτουργικότητα όσον αφορά στις 

εργασίες που γίνονται στις εγκαταστάσεις, προτείνεται η χωροθέτηση δύο χώρων για την 

εγκατάσταση των εργολάβων που απασχολούνται στο έργο. 

 Η πρώτη εγκατάσταση αφορά προσωρινά κτίρια γραφείων (isobox) και επιφάνεια 

στάθμευσης μηχανημάτων έργου και επιλέχθηκε με τη λογική της εγγύτητας του σημείου 

στη στοά +224 ενώ  

 Η δεύτερη επιλέχθηκε με τη λογική της γειτνίασης με τις μόνιμες εγκαταστάσεις 

συνεργείων και πλύσης φορτηγών που θα κατασκευαστούν. προκειμένου να εξυπηρετούν 

τις ανάγκες της εταιρείας αλλά και των εργολάβων με μακροχρόνιες εργασίες. 

 

Οι εγκαταστάσεις των εργολάβων πλησίον της στοάς +323 θα περιλαμβάνουν: 

 Προσωρινά γραφεία: 4 οικίσκοι εμβαδού 20 m2 έκαστος  

 Parking βλ. Παράγραφο 6.2.8.2. 

 

Οι εγκαταστάσεις των εργολάβων πλησίον των νέων συνεργείων (περιοχή εισόδου 

συνδετήριας στοάς Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας) θα περιλαμβάνουν: 

 Προσωρινά γραφεία: 6 οικίσκοι εμβαδού 20 m2 έκαστος 

 Parking βλ. Παράγραφο 6.2.8.2 

 

Το σύνολο των χώρων των εργολάβων θα καλύπτεται όσον αφορά στα θέματα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων μέσω της χρήσης σηπτικών δεξαμενών όπως περιγράφονται στην 

Παράγραφο 6.2.6.1.22. 

6.2.6.1.26. Χωροθέτηση εγκατάστασης πλύσης φορτηγών και διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων από τη λειτουργία τους. 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων των Μαύρων Πετρών είναι τέτοιας φύσης που απαιτούν 

μεγάλο στόλο φορτηγών για την εξυπηρέτηση των μεταφορών που είναι αναγκαίες. Οι 

μεταφορές που πραγματοποιούνται αφορούν υλικά τα οποία, είτε είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία του μεταλλείου, είτε οδηγούνται προς απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Τα φορτηγά τα 
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οποία χρησιμοποιούνται οφείλουν πριν την απομάκρυνση τους από τις εγκαταστάσεις, αν είναι 

εξωτερικού συνεργάτη, αλλά και σε κάθε αλλαγή βάρδιας, αν είναι της εταιρείας, να πλένουν 

τις καρότσες τους με τη χρήση νερού από την έξοδο μονάδας κατεργασίας νερών Μαύρων 

Πετρών (περίπου 5 m3/d) για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οχημάτων αλλά και τη 

διασφάλιση της μη ανάμειξης των υλικών αν πραγματοποιούν μεταφορές υλικών διαφορετικής 

φύσης.  

 

Λόγω της ανάγκης αυτής, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται να εγκατασταθεί 

διάταξη πλύσης φορτηγών, η οποία θα εξυπηρετεί την πλύση όλων των βαρέων οχημάτων που 

απασχολούνται στη δραστηριότητα. 

 

Η εγκατάσταση πλύσης φορτηγών θα διαθέτει ράμπα στην οποία θα σταθμεύουν τα οχήματα 

προς πλύση. Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να πληροί όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές για την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία της. Ειδικότερα, προβλέπονται τα 

ακόλουθα μέτρα: 

 Όλο το δάπεδο της εγκατάστασης θα είναι από τσιμέντο. 

 Περιμετρικά της εγκατάσταση θα υπάρχουν διατάξεις συλλογής απορροών κατάλληλα 

διαστασιολογημένων για να συλλέγουν τα νερά πλύσης. 

 Τα νερά πλύσης που θα συλλέγονται θα οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης, τομή της 

οποίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.2.6.1-14 που ακολουθεί. 

 Η υπερροή του ελαιοδιαχωριστή θα οδηγείται στη μονάδα κατεργασίας νερών Μαύρων 

Πετρών. Η λάσπη του ελαιοδιαχωριστή θα συλλέγεται και θα διαχειρίζεται από 

αδειοδοτημένο φορέα.  

 

 
Σχήμα 6.2.6.1-14. Τομή δεξαμενής καθίζησης 

6.2.6.1.27. Αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων 

(επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) 

Στο υποέργο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, η 

εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων είναι κατασκευασμένη στις 

εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, βορειοδυτικά της στοάς +224 καλύπτοντας 

μια συνολική επιφάνεια περίπου 813 m2, περιλαμβάνοντας χώρους αποθήκευσης για 

επικίνδυνα απόβλητα για μη επικίνδυνα απόβλητα. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την αποθήκευση των 

επικίνδυνων αποβλήτων και χώρους για την αποθήκευση των μη επικίνδυνων αποβλήτων (Ν. 

4042/2012, Κ.Υ.Α. 13588/725/2006/2006, Κ.Υ.Α. 8668/2007, Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006, 

50910/2727/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί).  
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Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται ο χώρος αποθήκευσης να ανακατασκευαστεί 

προκειμένου να βελτιωθεί η χρηστικότητα τους. Οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις θα είναι 

πλήρως στεγασμένες όσον αφορά τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

 

Οι εργασίες ανακατασκευής θα περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: 

 Κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 7 m x 9,5 m και πάχους 

0,20 m 

 Κατασκευή καναλιού σκυροδέματος, με πλάτος ελεύθερης ροής 0,4 m και ύψους 0,15 m, 

για την απορροή επικίνδυνων υγρών και συναφούς φρεατίου οπλισμένου σκυροδέματος 

εσωτερικών διαστάσεων 0,9 m x 0,9 m και ύψους 1 m 

 Ασφαλτόστρωση συνολικής επιφάνειας 414 m2 

 Κατασκευή καναλιών απορροής ομβρίων συνολικού μήκους 123 m 

 Κατασκευή στεγάστρου με μεταλλικό φορέα, μεταβλητού ύψους 4,1 - 4,6 m 

 Εγκατάσταση δύο press container και τριών μεγάλων κάδων ανακύκλωσης επί 

ασφαλτοστρωμένου χώρου στα βόρεια της νέα πλάκας σκυροδέματος 

 

Στο χώρο εγκατάστασης θα αποθηκεύονται προσωρινά μη επικίνδυνα απόβλητα καθώς και 

συγκεκριμένα είδη επικίνδυνων αποβλήτων, ανά Ε.Κ.Α., συσκευασμένα μόνο σε 

πιστοποιημένες κατά UN συσκευασίες (όχι χύδην) αποβλήτων κλάσης 6, 8, 9 όπως σακόφιλτρα 

ρυπασμένα με επικίνδυνες ουσίες, ρυπασμένες συσκευασίες με υπολείμματα επικίνδυνων 

συσκευασιών, φίλτρα λαδιού/αέρος, απορριπτόμενα οργανικά και ανόργανα χημικά υλικά. Στο 

χώρο δε θα αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά κλάσης 3. Επίσης, προβλέπεται συγκεκριμένος 

χώρος εμβαδού 10 m² ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως χώρος ανασυσκευασίας σε περίπτωση 

ελαττωματικών ή ακατάλληλων συσκευασιών. Οι χώροι αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 

είναι οι στεγασμένοι, ενώ στα διαμερίσματα τα οποία δεν έχουν υπόστεγο θα συγκεντρώνονται 

τα μη επικίνδυνα απόβλητα.  

 

Τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασία που θα ληφθούν στο πλαίσιο της ανακατασκευής της 

υφιστάμενης εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων είναι τα εξής: 

 Η επιφάνεια της εγκατάστασης στη οποία θα διακινούνται τα απόβλητα θα είναι πλήρως 

στεγασμένη και στεγανή με την ύπαρξη βιομηχανικού δαπέδου 

 Η εγκατάσταση θα είναι κλειστή από τρεις πλευρές και περιμετρικά θα είναι 

κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 Το δάπεδο θα είναι υπερυψωμένο σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, θα διαμορφωθούν 

κατάλληλες κλίσεις όπως επίσης και περιμετρικό κανάλι εκτροπής ομβρίων προκειμένου 

ο χώρος να είναι προφυλαγμένος από ακραία γεγονότα πλημμύρας.  

 Οι χώροι αποθήκευσης θα διαχωρίζονται μεταξύ τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητες των προς αποθήκευση χώρων, προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα των 

γειτονικών ειδών αποβλήτων. Τα διαμερίσματα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων 

θα επενδυθούν με πυράντοχα πάνελ πετροβάμβακα. 

 Οι αποθηκευτικοί χώροι θα φέρουν σήμανση, ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων 

αποβλήτων.  

 Στα διαμερίσματα, αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων, όπου θα αποθηκεύονται 

υγρά επικίνδυνα απόβλητα θα τοποθετηθούν κάτω από τις θέσεις αποθήκευσης 

κατάλληλα διαμορφωμένες μεταλλικές λεκάνες για τη συλλογή τυχών διαρροών τα οποία 

θα απορρέουν προς τη διάταξη συλλογής απορροών της εγκατάστασης. 
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 Περιμετρικά του χώρου ανασυσκευασίας θα δημιουργηθούν κανάλια με μεταλλικές 

σχάρες.  

 Στην εγκατάσταση θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός φωτισμού, αερισμού, 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.  

 Τα αποθηκευμένα επικίνδυνα απόβλητα δε θα γειτνιάζουν με δίκτυα υποδομών (δίκτυο 

πόσιμου νερού εγκαταστάσεων) που ενδέχεται να επηρεαστούν (βρίσκονται σε 

απόσταση 680 m). 

 Όλες οι συσκευασίες/περιέκτες που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 

επικίνδυνων αποβλήτων θα είναι στεγανές, συμβατές με τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων και κατάλληλες κατά UN για την αποθήκευση των εν 

λόγω αποβλήτων. Τα μέσα συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

των επικίνδυνων αποβλήτων και η σήμανση αυτών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς ΑDR, RID, IMDG Code. 

 Θα απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους της εγκατάστασης σε άτομα που δεν έχουν 

εργασία σε αυτούς. 

 Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και 

οι προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα να υπάρχουν 

κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών και εκδήλωσης πυρκαγιάς 

καθώς και κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση εμφάνισης 

λειτουργικών προβλημάτων. 

 Θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του 

χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. 

 Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και γνώση διαχείρισης των αποβλήτων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή κινδύνου για 

την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 Θα απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων (ελαστικών, πλαστικών ή άλλων υλικών) 

τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα 

με την Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β’). 

 Θα τηρείται αρχείο διακίνησης των διαφόρων τύπων αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται 

όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και αρχείο με 

τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής. 

 Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από 

προσωπικό της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

 Θα τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού 

Εξοπλισμού (ρυπασμένα απορροφητικά spills kits) σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών του εξοπλισμού. 

 Δεν θα επιτρέπεται ανάμιξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων (διαφορετικοί 

κωδικοί Ε.Κ.Α.) εντός του ίδιου χώρου. 

 Το άνοιγμα των συσκευασιών θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται 

δειγματοληψία ή στην περίπτωση που κάποιοι περιέκτες ομοειδών αποβλήτων δεν είναι 

πλήρεις και γίνεται συμπλήρωση για τη μείωση του όγκου. Θα πρέπει να προβλέπεται 

στην εγκατάσταση χώρος ανασυσκευασίας (ελεύθερη επιφάνεια)/για περιέκτες, οι οποίοι 

κατά τη μεταφορά προς μεταφόρτωση καταπονήθηκαν ή παρουσίασαν φθορά και δεν 

κρίνονται ασφαλείς για αποθήκευση και μεταφορά ή για την αντιμετώπιση περιστατικού 

εντός της εγκατάστασης, για παράδειγμα διάτρηση περιέκτη από περονοφόρο. Οι κενοί 

περιέκτες που θα προκύψουν στην περίπτωση αυτή θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα 
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απόβλητα (κατάλληλη συσκευασία και αποστολή τους προς διαχείριση σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση). Για την ανάμιξη επικίνδυνων αποβλήτων να 

ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, Παράγραφος 4δ) της Κ.Υ.Α. 13588/725/06. 

 Η εταιρεία θα μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση αποθηκευμένων αποβλήτων προς 

περαιτέρω διαχείριση, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν 

κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου. Να εκδίδεται από τον τελικό 

παραλήπτη πιστοποιητικό διάθεσης/αξιοποίησης (για παράδειγμα, μέσω των Εντύπων 

Διασυνοριακής Μεταφοράς, εντύπων αναγνώρισης). 

 Οι περιέκτες δεν θα υπερβαίνουν κατά την πλήρωση το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και 

το 95 % του όγκου τους ανεξαρτήτως βάρους του περιεχόμενου υλικού, να σφραγίζονται 

ερμητικά κλειστά και να διενεργείται έλεγχος της λειτουργικότητάς τους (καπάκια, 

τάπες, στεφάνια κ.α.). Κάθε περιέκτης να φέρει την κατάλληλη πλήρη σήμανση (να 

καλύπτει τον κίνδυνο (κατηγορία και αριθμός UN) και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για 

τα περιεχόμενα απόβλητα, τοποθετημένη σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα με ανεξίτηλες 

ετικέτες. 

 Η αποθήκευση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη 

των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα. 

 Θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του 

απασχολούμενου στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία. 

 Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό θα φέρει ειδικές στολές εργασίας και 

λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, 

αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. 

 Τα υγρά απόβλητα από την υπόγεια δεξαμενή συλλογής διαρροών θα αντλούνται 

κατάλληλα και να συσκευάζονται σε κατάλληλους περιέκτες προς διάθεση σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρία.  

 Θα κατασκευαστεί και να λειτουργεί σύστημα απορροής ομβρίων. Θα γίνει διαμόρφωση 

κατάλληλων κλίσεων του οικοπέδου, κατασκευή καναλιών συλλογής ομβρίων υδάτων 

και φρεάτιο συλλογής απ΄ όπου θα απομακρύνονται με άντληση, καθώς και να 

αποψιλωθεί κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος. Θα γίνεται συστηματικός έλεγχος, 

καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος και των αντίστοιχων φρεατίων 

συλλογής τους. 

 Θα τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο 

χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους διαρροές υγρών. Θα 

λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός 

από διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών. 

Για την εγκατάσταση θα εκπονηθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα είναι διαθέσιμο 

και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

 Θα υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης 

διάφορα υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, προσροφητικά υλικά κ.α.) μέσω 

των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή/και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η 

συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α. 

Τα μίγματα θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη 

διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας 

επικίνδυνων.  
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 Αναφορικά με τις εργασίες διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του γηπέδου, 

προβλέπεται η περίφραξη, ώστε να παρεμποδίζει τυχόν διαφεύγοντα μικροαπορρίμματα 

από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του χώρου και τσιμεντόστρωση.  

 Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ήδη κατασκευασμένη υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης 

χωρητικότητας 15 m³, όπου θα αποχετεύονται τυχόν διαρροές, νερά από πλυσίματα του 

χώρου, ενδεχόμενα πυροσβεστικά υγρά κλπ.  

6.2.6.1.28. Κατασκευή νέου κτιρίου Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία ενός νέου 

σύγχρονου Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών και 

μελλοντικών αναγκών των τριών υποέργων των μεταλλείων Κασσάνδρας (Ολυμπιάδα, 

Στρατώνι, Σκουριές), το οποίο θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 1.100 m2 στην θέση 

Καρακόλι. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του εξοπλισμού που θα εξυπηρετεί της ανάγκες 

του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων ανέρχεται σε 1.042,65 kW. 

 

Το καινούριο κτίριο είναι ένα μακρύ γραμμικό κτίσμα με έναν κεντρικό διάδρομο που έχει 

εκατέρωθεν χώρους εργασίας. Χωρίζεται σε 3 τμήματα: το κτίριο Α, το κτίριο Β και το κτίριο 

Γ. Όλη η κυκλοφορία πραγματοποιείται κατά μήκος αυτού του διαδρόμου που εκτείνεται από 

την μία άκρη του κτιρίου έως την άλλη και έχει συνολικό μήκος πάνω από 55 m.  

 

Τα δύο κύρια σημεία εισόδου του κτιρίου είναι τοποθετημένα στα δύο αντίθετα άκρα του, 

ούτως ώστε να διαχωρίζονται οι δύο βασικές λειτουργίες του κτιρίου, δηλαδή οι εργαστηριακοί 

χώροι με τους χώρους διοίκησης. 

 

Στην μια άκρη βρίσκεται η είσοδος των δειγμάτων με τους χώρους εργαστηρίων να είναι 

τοποθετημένοι διαδοχικά δίπλα στον κεντρικό διάδρομο και στην άλλη άκρη βρίσκεται η 

υποδοχή για τον χώρο των γραφείων. Υπάρχει και μια τρίτη είσοδος εκτός του διαδρόμου ώστε 

να παρέχεται ξεχωριστή είσοδος στο προσωπικό. Τα αποδυτήρια και ο χώρος ανάπαυσης του 

προσωπικού βρίσκονται κοντά σε αυτή την τρίτη είσοδο.  

 

Το συνολικό ύψος της κατασκευής θα είναι 6 m έτσι ώστε εσωτερικά να έχουμε καθαρό ύψος 

3,5 m στο κτίριο Α και 3,00 m στα κτίρια Β και Γ και επιπλέον 2 m -τουλάχιστον ψευδοροφής- 

που θα χρησιμοποιηθεί για διέλευση αεραγωγών και ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων. Τέλος 

έχει προβλεφθεί ένα εξωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο για πρόσβαση στο δώμα. 

 

Η διάταξη των χώρων του νέου ισόγειου κτιρίου χημείου - εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας 

περιλαμβάνει, τους ακόλουθους χώρους: 

1. Χώρος υποδοχής 

2. Εργαστήρια 

3. Γραφεία 

4. Αποθήκες 

5. Χώρος ανάπαυσης προσωπικού 

6. Αποδυτήρια (ανδρικά και γυναικεία) 

7. WC & WC AMEA 

 

Όσον αφορά στα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας από τη λειτουργία του εργαστηρίου, 

προβλέπονται τα ακόλουθα  
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 Τα υγρά απόβλητα (όξινα) του χημείου όπως επίσης και τα απόβλητα που θα προκύπτουν 

από τις παρακάτω περιγραφόμενες διατάξεις θα οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας 

νερών στις Μαύρες Πέτρες μέσω μόνιμου μεταλλικού δικτύου. 

 Για τα αέρια λύματα των αεραγωγών - απαγωγών θα υπάρχει μονάδα υγρού καθαρισμού 

(scrubber) με χρήση διαλύματος καυστικού νατρίου.  

 Για την αποκονίωση του χώρου θραύσης και λειοτρίβησης των δειγμάτων θα υπάρχει 

ειδική διάταξη αποκονίωσης.  

 

Τέλος, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργαστηρίου 

(επιμολυσμένες συσκευασίες, περίσσειες αντιδραστηρίων κλπ.) θα συλλέγονται και θα 

οδηγούνται προς διαχείριση από αδειοδοτημένο εταιρεία διαχείρισης.  

6.2.6.1.29. Χωροθέτηση του σταθμού της ομάδας διάσωσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και για την καλύτερη λειτουργία της ομάδας διάσωσης του 

έργου των Μαύρων Πετρών, την καλύτερη προετοιμασία, ανταπόκριση και την επιχειρησιακή 

ετοιμότητα προτείνεται η εγκατάσταση εντός των επιφανειακών εγκαταστάσεων γραφείων 

Καρακολίου των κτηριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάζουν τον εκπαιδευτικό και 

επιχειρησιακό εξοπλισμό της ομάδας διάσωσης.  

 

Τις κτηριακές εγκαταστάσεις θα συνοδεύουν εξωτερικά συστοιχία φιαλών ιατρικού οξυγόνου 

και ένας αεροσυμπιεστής, που θα υποστηρίζουν την αναγόμωση αναπνευστικών συσκευών, 

καθώς επίσης και μια γεννήτρια πετρελαίου 7 kVA παροχής ρεύματος, που θα υποστηρίζουν 

όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε περίπτωση μη λειτουργίας των βασικών παροχών.  

 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις (συγκρότημα κτηρίων ISO BOX) του σταθμού της ομάδας 

διάσωσης θα καταλαμβάνουν χώρο περί τα 150 m2 (μέρος των εγκαταστάσεων γραφείων 

Καρακολίου) και εσωτερικά θα διαθέτουν χώρους απολύμανσης, αναγόμωσης-συντήρησης-

αποθήκευσης του εξοπλισμού, τουαλέτες, μπάνια και αίθουσα εκπαίδευσης. 

 

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ομάδας του έργου των 

Μαύρων Πετρών σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων περιστατικών όπως αντιμετώπιση 

χημικών κινδύνων και διαρροών, τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές, παροχή πρώτων βοηθειών. 

6.2.6.2. Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου υποστηρίζεται από τις υφιστάμενες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των οποίων, παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1-1.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται μια σειρά από εργασίες προσθήκης, 

αναβάθμισης, τροποποίησης και επαναχωροθέτησης των υφιστάμενων βοηθητικών 

εγκαταστάσεων. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

υφιστάμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας τις αλλαγές που προτείνονται με την 

παρούσα. 

6.2.6.2.1. Συνεργεία Συντήρησης 

Η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού υποστηρίζεται από τα ακόλουθα συνεργεία: 
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 Ένα κεντρικό μηχανουργείο με τον υπόστεγο χώρο του και την αποθήκη του που 

βρίσκεται δίπλα από τα κεντρικά γραφεία του Στρατωνίου,  

 Ένα ηλεκτροτεχνείο που βρίσκεται στο κτήριο του εμπλουτισμού,  

 Ένα ξυλουργείο.  

 

Ο τεχνικός σχεδιασμός του κεντρικού μηχανουργείου και του ηλεκτροτεχνείου περιλαμβάνει 

τα εξής μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας: 

 Oι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων είναι ασφαλτοστρωμένοι ή 

τσιμεντοστρωμένοι. 

 Οι μη δομημένοι χώροι διατηρούνται καθαροί και δεν υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα 

άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

 Γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, 

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του. 

 Προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, ανάλογα 

με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης αέριων 

ρύπων. 

 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες που πραγματοποιούνται 

εντός του συνεργείου (λιπαντικά έλαια, καύσιμα, διαλύτες, υγρά μπαταρίας, υγρά 

φρένων, αντιψυκτικά υγρά, κλπ,) συλλέγονται ξεχωριστά σε στεγανά δοχεία και 

παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά των 

συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 Το δάπεδο των χώρων του συνεργείου είναι στεγανό. 

 Ο χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από 

θέσεις εργασίας όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά 

από πηγές εκπομπής θερμότητας. 

 Σε περίπτωση διαρροών π.χ. καυσίμων, λιπαντικών, υγρών μπαταρίας κ.λπ. το υλικό 

επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο απομακρύνεται μετά 

τον εμποτισμό του και αντικαθίσταται με νέο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πάντα στο 

χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά κ.λπ.) και 

εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). 

 Υφίσταται κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ελαιολασποσυλλέκτη 

(βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή) για τη διαχείρισης των πλυσιμάτων των δαπέδων 

του χώρου. 

 Τα παραγόμενα επικίνδυνα στερεά απόβλητα παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες 

για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνεται κάποιου είδους αλλαγή στα υφιστάμενα 

συνεργεία του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

6.2.6.2.2. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) 

Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού είναι εγκατεστημένα τρία (3) σταθερά πετρελαιοκίνητα 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τα οποία τίθενται σε λειτουργία σε περιπτώσεις προγραμματισμένων 
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και μη, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια 

ζωτικής σημασίας λειτουργιών και η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. 

 

Το Η/Ζ είναι συμπαγούς κατασκευής με ενιαία μεταλλική βάση και αποτελούν αυτοτελείς 

μονάδες. Είναι παραγωγής ευφήμως γνωστών κατασκευαστών και δοκιμασμένο σύμφωνα με 

αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς, ενώ φέρουν σήμανση C.E. (Ευρωπαϊκή 

Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κομισιόν 73/23. Επίσης έχουν ενσωματωμένα τα παρακάτω 

μέρη και παρελκόμενα: 

 Τον πετρελαιοκινητήρα.  

 Tο ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως 

 Την ηλεκτρογεννήτρια.  

 Τον ειδικό σύνδεσμο ζεύξεως και τον συνδεσμοθάλαμο  

 Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση με τα παρακάτω μέρη:  

 Κατάλληλα στηρίγματα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεμβάλλονται μεταξύ του 

συγκροτήματος κινητήρα/γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και 

συμπεριφορά ως ευσταθές σύστημα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότομες 

ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώματα).  

 Τους συσσωρευτές με τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους  

 Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού επί του Η/Ζ  

 Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοματισμών και πεδίο προστασίας της γεννήτριας 

 

Από τα εγκατεστημένα Η/Ζ, το ένα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας κατεργασίας 

νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου και βρίσκεται πλησίον του ηλεκτροτεχνείου. Τα βασικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

 Ισχύς γεννήτριας: 227 kVA 

 Αριθμός φάσεων: (3) 

 Ύπαρξη ηχομονωτικού: ΟΧΙ  

 

Το δεύτερο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας αποβλήτων και της μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου και βρίσκεται πλησίον του ηλεκτροτεχνείου. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

 Ισχύς γεννήτριας: 400 kVA 

 Αριθμός φάσεων: (3) 

 Ύπαρξη ηχομονωτικού: ΟΧΙ 

 

Το τρίτο καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας των κεντρικών γραφείων, της αποθήκης, του 

ιατρείου και του μηχανουργείου και βρίσκεται πλησίον του ξυλουργείο. Τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

 Ισχύς γεννήτριας: 170 kVA 

 Αριθμός φάσεων: (3) 

 Ύπαρξη ηχομονωτικού: ΟΧΙ 

 

Επιπροσθέτως, υπάρχει διαθεσιμότητα και φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την κατά 

περίπτωση κάλυψη των αναγκών. Η θέση σε λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

γίνεται μετά από παρέμβαση αρμόδιας εξουσιοδοτημένης ομάδας, που αποτελείται από τεχνίτη 

της συντήρησης και ηλεκτρολόγο. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνεται κάποιου είδους αλλαγή στον τρόπο 

λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων Η/Ζ. 

6.2.6.2.3. Αποθήκες 

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εργοστασίου, υπάρχει μία σειρά 

αποθηκών υλικών λειτουργίας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι χώροι αυτοί. 

 

Το συγκρότημα των Κυρίων Αποθηκευτικών Χώρων Στρατωνίου, αποτελούμενου από: 

 Κλειστό κτίριο Αποθήκης εμβαδού 555 m² (διαστάσεις 37 m x 15 m,). Στο χώρο 

αποθηκεύονται αναλώσιμα υλικά και μικρού όγκου ανταλλακτικά για τις ανάγκες της 

λειτουργίας του Εργοστασίου Εμπλουτισμού. 

 Υποστεγασμένο Αποθηκευτικό Χώρο εμβαδού 258 m² (διαστάσεις 53 m x 6 m). Στο 

χώρο και σε διαφορετικά υποτμήματά του αποθηκεύονται σωλήνες, μεταλλικά και 

ελαστικά προφίλ και πλάκες, αέρια βιομηχανικής χρήσης σε φιάλες και μεταλλικές 

κατασκευές για τις ανάγκες του Εργοστασίου Εμπλουτισμού. 

 Διάδρομο κίνησης οχημάτων και περονοφόρων εμβαδού 387 m² (διαστάσεις 43 m x 9 m,) 

 Κλειστό αποθηκευτικό χώρο εμβαδού 450 m² (διαστάσεις 18 m x 25 m). Στο χώρο και 

σε διαφορετικά υποτμήματά του αποθηκεύονται ογκώδη ανταλλακτικά για τις ανάγκες 

του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου, καθώς και ορυκτέλαια με σύστημα 

δεξαμενών περισυλλογής απορροών. 

 Ανοιχτό (υπαίθριο) αποθηκευτικό χώρο 306 m² (διαστάσεις 17 m x 18 m). Στον χώρο 

αποθηκεύονται ογκώδεις μεταλλικές κατασκευές για τη λειτουργία των μηχανημάτων 

του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-1. Θέση κεντρικής αποθήκης υλικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

Αποθηκευτικό χώρο μέσων λειοτρίβισης 

Τον ανοιχτό (υπαίθριο) αποθηκευτικό χώρο αποθήκευσης μέσων λειοτρίβισης, συνολικού 

εμβαδού 255 m² (παράπλευρα από το χώρο στάθμευσης του Εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Στρατωνίου). Στο χώρο αποθηκεύονται μεταλλικές σφαίρες και ράβδοι για τη λειτουργία του 

σφαιρόμυλου και ραβδόμυλου του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου. 
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Σχήμα 6.2.6.2-2. Θέση αποθήκης μέσων λειοτρίβησης υλικών Εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου 

 

Κλειστή αποθήκη χημικών αντιδραστηρίων 

Η κλειστή αποθήκη χημικών αντιδραστηρίων, συνολικού εμβαδού 254,1 m², βρίσκεται στο 

χώρο του κτιρίου του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου, στο επίπεδο +32,50. Στο χώρο 

αποθηκεύονται χημικά αντιδραστήρια ως βοηθητικές ύλες για την παραγωγή: 

 Sodium Iso-Propyl Xanthate (μετά νατρίου ισο-προπυλικό ξανθογονικό άλας), στερεάς 

σύστασης (flakes) σε βαρέλια μέσου καθαρού βάρους 160 kg και επί παλετών. Η 

συνολική ποσότητα που δύναται να αποθηκευτεί είναι 30.000 kg) 

 Θειικός χαλκός πενταϋδρικός, στερεάς σύστασης (κρυσταλλικός) σε σάκους των 25 kg 

και επί παλετών. Η συνολική ποσότητα που δύναται να αποθηκευτεί είναι 66.000 kg) 

 Αφριστικό DOW FROTH 250, υγρής σύστασης σε βαρέλια των 195 kg επί παλετών και 

επί πλαστικών δεξαμενών περισυλλογής απορροών (δύναται και η αποθήκευση 

υποκατάστων προϊόντων για την ίδια χρήση, π.χ. FLOMIN F650). Η συνολική 

ποσότητα που δύναται να αποθηκευτεί είναι 3.120 kg) 

 Κροκκιδωτικά, στερεής σύστασης σε σάκους των 25 kg και επί παλετών. Η συνολική 

ποσότητα που δύναται να αποθηκευτεί είναι 6.000 kg) 

 

Στο Σχήμα 6.2.6.2-3 που ακολουθεί δίνεται η κάτοψη της κλειστής αποθήκης χημικών 

αντιδραστηρίων 

 

Ανοιχτή υπαίθρια αποθήκη μέσων 

λειοτρίβισης 
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Σχήμα 6.2.6.2-3. Κάτοψη κλειστής αποθήκης χημικών αντιδραστηρίων 

 

Κλειστή αποθήκη Κυανιούχου Νατρίου 

Η κλειστή αποθήκη κυανιούχου νατρίου, συνολικού εμβαδού 86,21 m², βρίσκεται στο χώρο 

του κτιρίου του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου, στο επιπέδο +32,50. Στη 

συγκεκριμένη αποθήκη, αποθηκεύεται κυανιούχο νάτριο, στερεάς σύστασης σε μεταλλικά 

βαρέλια των 50 kg και με επένδυση πολυπροπυλενίου εσωτερικά, επί παλετών. Η συνολική 

ποσότητα που δύναται να αποθηκευτεί είναι 18.000 kg. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-4. Κάτοψη κλειστής αποθήκης Κυανιούχου Νατρίου 

 

Σιλό υδράσβεστου 

Στις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου υπάρχουν τρία (3) μεταλλικά κυλινδρικά σιλό 

υδρασβέστου, τα οποία βρίσκονται πλησίον του εργοστασίου εμπλουτισμού, συνολικής 

αποθηκευτικής ικανότητας 105 m3. Τα σιλό διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό τροφοδοσίας από 

κατάλληλα οχήματα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες διαρροών κατά τη 

διάρκεια της φόρτωσης. Επίσης τα σιλό διαθέτουν διάταξη αποκονίωσης του εξερχομένου 

αέρα με σακκόφιλτρα.  

 

Αποθήκη τελικών προϊόντων  

Τα προϊόντα του εργοστασίου εμπλουτισμού συγκεντρώνονται στην περιοχή της υφιστάμενης 

και υπό αναβάθμιση αποθήκης συμπυκνωμάτων που βρίσκεται στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου (βλ. Παράγραφο 6.8).  
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Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των αποθηκών των εγκαταστάσεων. 

6.2.6.2.4. Υποσταθμοί 

Οι ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από τον 

Υποσταθμό (Υ/Σ) Σταγείρων της Δ.Ε.Η. [Υ.Τ/Μ.Τ.] με δίκτυο Μ.Τ. των 20 kV υποβιβαζόμενο 

στα 15 kV πριν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.  

 

Για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού υπάρχουν 7 Υποσταθμοί (Υ/Σ) και 9 (Μ/Σ) μετασχηματιστές. Η 

καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την κίνηση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τον φωτισμό των εγκαταστάσεων. Στον 

Πίνακα 6.2.6.2-1 δίνεται η ισχύς καθώς και διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις 

τροφοδοτούμενες εγκαταστάσεις (εγκατεστημένη ισχύς για κίνηση εξοπλισμού και φωτισμό, 

αριθμό κινητήρων κλπ.). Για συνολική ισχύ Μ/Σ 6525 kVA η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς 

ανέρχεται σε 7905 kW, από την οποία 7680 kW για κίνηση Η/Μ και 225 kW για φωτισμό.  

 

Πίνακας 6.2.6.2-1. Υ/Σ και Μ/Σ υφιστάμενων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού 

Στρατωνίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Υ/Σ 
ΘΕΣΗ 

ΙΣΧΥΣ 

kVA 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤ. ΙΣΧΥΣ 

(kW) 

Νο IV Στοά 53 200 Στοά 53 310 

Νο V Βίλα 100 Βίλα 90 

Νο VI  

(2 Μ/Σ) 

Α ΒPG 2x1600 Εργοστάσιο εμπλουτισμού, Χημείο, 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών, Πόρτο 

2.804 

Νο VII Τριβείο 800 Εργοστάσιο αποβλήτων, Πρέσσες 1.823 

Νο VIII Τριβείο 800 Τριβείο 977 

Νο IX Γραφεία- 

Αποθήκη 

400 Γραφεία. Αποθήκη, Ξυλουργείο 116 

ΣΥΝΟΛΟ  5.500  6.120 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ:   7 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ:  5.500 kVA 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ:    411 TEM 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ - ΚΙΝΗΣΗ: 6.000 ΚW 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 120 ΚW 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των υποσταθμών των εγκαταστάσεων. 

6.2.6.2.5. Διαχείριση αστικών λυμάτων (διατάξεις σηπτικών δεξαμενών - σύνδεση με 

βιολογικό) 

Για την ορθή διαχείριση των αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων Στρατωνίου το υφιστάμενο 

δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων, αποτελείται από μια σειρά στεγανών σηπτικών δεξαμενών 

οι οποίοι αποτυπώνονται στο Σχήμα 6.2.6.2-5 που ακολουθεί. Οι στεγανές σηπτικές δεξαμενές 
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είναι χωροθετημένες σε συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεων και είναι διαστάσεων (Μ:4 

m Π:3 m B:4 m) και χωρητικότητας 48 m3. 

 

  

  

Σχήμα 6.2.6.2-5. Θέσεις σηπτικών δεξαμενών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και 

τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης αστικών λυμάτων των εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα 

θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης για τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου και σύνδεση του 

με το βιολογικό καθαρισμό Στρατωνίου. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-6. Νέο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και σύνδεσης με το βιολογικό 

καθαρισμό 
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Στο παραπάνω Σχήμα 6.2.6.2-6 της οριζοντιογραφίας δεικνύεται η διάταξη των δύο αγωγών. 

Οι δύο αγωγοί διέρχονται στο μεγαλύτερο τμήμα τους από ασφαλτοστρωμένες οδούς εντός του 

Εργοταξίου του Στρατωνίου εκτός από τμήμα συνολικού μήκους 12,56 m. κατά το οποίο 

διέρχεται κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα υφιστάμενης τάφρου ομβρίων.  

 

Το υπό μελέτη δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) διαμέτρου Φ200. 

Τα φρεάτια του δικτύου είναι προκατασκευασμένα από τεμάχια πολυπροπυλενίου κυκλικής 

μορφής με εσωτερική διάμετρο 1,00 m. Το μέγιστο ύψος των χρησιμοποιούμενων φρεατίων 

φτάνει τα 2,5 m περίπου. Τα φρεάτια αποτελούνται από κυλινδρικά τμήματα διαφορετικού 

ύψους, από 0,25, 0,40 και 0,50 m ενώ οι λοιπές τους προδιαγραφές θα ακολουθούν όσα 

προδιαγράφονται στην μελέτη «Μελέτη Αποχέτευσης Δ. Δ. Στρατωνίου». Στο σύνολο θα 

κατασκευαστούν 9 φρεάτια εκ των οποίων το ΦΡ6 θα περιλαμβάνει και δικλείδα ασφαλείας, 

ενώ το συνολικό μήκος των αγωγών ισούται με 240 m περίπου. Πρόκειται για βαρυτικό αγωγό 

με μέγιστη κατά μήκος κλίση 13,89% ενώ ελάχιστη 0,26%.  

6.2.6.2.6. Γραφεία διοίκησης 

Στο χώρο του Στρατωνίου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης, τα γραφεία της 

επίβλεψης του εργοστασίου και το κεντρικό ιατρείο. Επίσης, οι εγκαταστάσεις αποδυτηρίων 

και λουτρών για το προσωπικό του εμπλουτισμού βρίσκονται στο κτήριο του εργοστασίου. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για αποδυτήρια, 

λουτρά, γραφεία και αίθουσας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών απαιτείται 

αναβάθμιση/επέκταση των υφιστάμενων λουτρών και αποδυτηρίων. Προς τούτου και 

δεδομένης της μικρής διάρκειας ζωής του έργου θα εγκατασταθεί πλησίον του υφιστάμενου 

εργοστασίου προβλέπεται η εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου (isobox) 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

Ο προτεινόμενος οικίσκος είναι ένας διώροφος οικίσκος που θα περιλαμβάνει 20 λουτρά, 4 

τουαλέτες και αποδυτήρια που καλύπτουν τις ανάγκες 100 ατόμων. Στον ίδιο χώρο θα 

φιλοξενηθούν γραφεία, αίθουσα σύσκεψης και αίθουσα διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. 

 

Τα λύματα από την περιοχή των νέων αποδυτηρίων θα συλλέγονται στο δίκτυο συλλογής 

λυμάτων των εγκαταστάσεων, το οποίο θα συνδεθεί με το δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού του 

Στρατωνίου. 

6.2.6.2.7. Υφιστάμενο Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων 

Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού λειτουργεί ένα σύγχρονο χημείο, πλήρως εξοπλισμένο για 

χημικές αναλύσεις και φυσικοχημικούς προσδιορισμούς σε δείγματα γεωλογικά, παραγωγής, 

φορτώσεων, παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, μεταλλουργικών δοκιμών κλπ. 

του συνόλου των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων. Το χημείο βρίσκεται εντός 

των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου. 

 

Στον κύριο εξοπλισμό του χημείου περιλαμβάνονται φασματοφωτόμετρα επαγωγικής ζεύξης 

πλάσματος (ICP-OES) Agilent 5110 και Thermo 6500, φασματομετρητής ατομικής 

απορρόφησης με φούρνο γραφίτη Perkin Elmer PinAAcle 900Z, φασματομετρητής ατομικής 

απορρόφησης φλόγας Perkin Elmer PinAAcle 500, Στοιχειακός αναλυτής για τον 

προσδιορισμό άνθρακος/θείου Leco CS744, φασματομετρητής UV-Vis, διακριτός 
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φωτομετρικός αναλυτής Thermo Gallery Plus με μονάδα ECM, διάταξη παραγωγής 

υπερκαθαρού ύδατος milli Q, κεραμικοί φούρνοι κυπέλωσης DFC κ.λπ. 

 

Τα υγρά απόβλητα (όξινα) του χημείου οδηγούνται στο δίκτυο βιομηχανικού νερού του 

εργοστασίου ενώ για τα αέρια λύματα των αεραγωγών - απαγωγών υπάρχει μονάδα υγρού 

καθαρισμού (scrubber) με χρήση διαλύματος καυστικού νατρίου. Για την αποκονίωση του 

χώρου θραύσης και λειοτρίβησης των δειγμάτων υπάρχει ειδική διάταξη καταιονισμού. 

 

Όσον αφορά στα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας από τη λειτουργία του εργαστηρίου, 

προβλέπονται τα ακόλουθα  

 Τα υγρά απόβλητα (όξινα) του χημείου θα οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών 

του Στρατωνίου μέσω υφιστάμενου κλειστού δικτύου. 

 Για τα αέρια λύματα των αεραγωγών - απαγωγών θα υπάρχει μονάδα υγρού καθαρισμού 

(scrubber) με χρήση διαλύματος καυστικού νατρίου, τα οποία οδηγούνται στη μονάδα 

κατεργασίας νερών Στρατωνίου  

 Για την αποκονίωση του χώρου θραύσης και λειοτρίβησης των δειγμάτων θα υπάρχει 

ειδική διάταξη καταιονισμού, της οποίας τα αυγρά απόβλητα οδηγούνται στην μονάδα 

κατεργασίας νερων Στρατωνίου  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου 

χημείου μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων 

στην περιοχή του Καρακολίου, οπότε και το υφιστάμενο Χημείο θα σταματήσει να λειτουργεί 

και ο χώρος του θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου. 

6.2.6.2.8. Εγκαταστάσεις δεξαμενών και πρατηρίου καυσίμων 

Στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού υπάρχουν δύο υπέργειες δεξαμενές υγρών 

καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) χωρητικότητας 10.000 L και 7.000 L. 

 

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω πρατήριο υγρών καυσίμων αποτελείται από: 

 Δύο Κυλινδρικές Οριζόντιες Δεξαμενές χωρητικότητας 10,87 m3 και 7,3 m3.  

 Τσιμεντένια Δεξαμενή συλλογής απορροών όγκου 35 m3 (διαστάσεις βάσης: 

6,2 m x 5,7 m). 

 Δύο αντλίες παροχής υγρών καυσίμων. 

 Κλειστή καμπίνα τύπου ISOBOX για τη στέγαση του εξοπλισμού του συστήματος 

εισροών – εκροών καυσίμων. 

 

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίμου στο υπέδαφος ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

α) Οι δεξαμενές τοποθετούνται μέσα σε περίβλημα το οποίο είναι κατασκευασμένο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (με στεγανοποιητική επάλειψη) υλικό μη διαπερατό από 

πετρελαιοειδή. Ο πυθμένας του εκ σκυροδέματος περιβλήματος θα έχει κλίση 

τουλάχιστον 1% προς τα φρεάτια ελέγχου διαρροών. 

β) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχίων του περιβλήματος των δεξαμενών απέχουν από 

υπόγεια δίκτυα νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, αποχέτευσης απόσταση τουλάχιστον 20 

cm και από δίκτυα αερίου τουλάχιστον 50 cm. 

γ) Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και οι 

προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
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της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα υπάρχουν κατάλληλα συστήματα 

ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών και εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και κατάλληλα 

συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση εμφάνισης λειτουργικών προβλημάτων. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-7. Θέση πρατηρίου καυσίμων εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά του πρατηρίου καυσίμου των εγκαταστάσεων. 

6.2.6.2.9. Εγκαταστάσεις δικτύων πόσιμου  

Οι ανάγκες των εγκαταστάσεων Στρατωνίου σε πόσιμο νερό (2 m3/h) καλύπτονται από το 

δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας.  

 

Το νερό διοχετεύεται είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις είτε στο ξυλουργείο, στο 

μηχανουργείο, στα κεντρικά γραφεία, στο ιατρείο, μέσω κυκλικής δεξαμενής χωρητικότητας 

50 m3, που βρίσκεται στο εργοστάσιο στην περιοχή του παλαιού τριβείου μεταλλεύματος και 

στη συνέχεια διανέμεται σε όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του δικτύου πόσιμου ύδατος. 

6.2.6.2.10. Εγκαταστάσεις διάταξης πλύσης τροχών 

Στις εγκαταστάσεις Στρατωνίου υπάρχουν δύο (2) διατάξεις πλύσης τροχών που 

χρησιμοποιούνται για την πλύση των τροχών  

 Των φορτηγών που μεταφέρουν το μετάλλευμα από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών  

 Των φορτηγών που μεταφέρουν τα αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού στο εργοτάξιο 

Μαύρων Πετρών (είτε στη μονάδα λιθογόμωσης είτε στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ 

Δεξαμενή 

Πετρελαίου 
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Σχήμα 6.2.6.2-8. Θέσεις διατάξεων πλύσης τροχών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

Το σύστημα διαθέτει πλατφόρμα καθαρισμού τροχών που εγκαθίσταται σε υποβαθμισμένη 

σκυροδετημένη διάβαση. Η πρόσβαση και το πέρασμα του φορτηγού πάνω από την πλατφόρμα 

γίνεται με μία σταθερή ταχύτητα. Με το πέρασμα του φορτηγού δημιουργούνται δονήσεις λόγω 

των ειδικών διατομών στις ράγες της πλατφόρμας και σε συνδυασμό με τη δράση του νερού, 

καθαρίζονται οι λάσπες ανάμεσα από τους τροχούς και τις ραβδώσεις τους. Οι τροχοί γυρίζουν 

περίπου 6 φορές πάνω από την πλατφόρμα, μέσα στο νερό και όλη η διαδικασία διαρκεί 

περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τα νερά από το πλυστικό τροχών ανακυκλώνονται εντός της 

εγκατάστασης.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, πέραν της προσθήκης ενός ακόμα όμοιου συστήματος πλύσης 

τροχών στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου (βλ. Παράγραφο 6.8) δεν 

προτείνονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των διατάξεων 

πλύσης τροχών της εγκατάστασης Στρατωνίου. 

6.2.6.2.11. Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου  

Η υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου έχει κατασκευαστεί 

πλησίον του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου, και έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά 

μαζί με τις εν λειτουργία εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Η αρχή λειτουργίας αλλά και η 

δυναμικότητα κατεργασίας της υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας μεταλλείων Μαντέμ 

Λάκκου είναι ίδια με αυτήν της μονάδας που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών.  

 

Η τρέχουσα δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας υδάτων είναι 250 m3/h. 

 

Η εν λόγω μονάδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: 

 

(α) Δεξαμενή συλλογής όξινων νερών: Τα νερά από το κανάλι της στοάς +53 καταλήγουν σε 

σκυρόδετη δεξαμενή συλλογής συνολικής χωρητικότητας 600 m3, για την σταθεροποίηση της 

τροφοδοσίας και την κατανομή της στους αντιδραστήρες εξουδετέρωσης. 
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(β) Αντιδραστήρες εξουδετέρωσης: Οι αναδευόμενοι αντιδραστήρες εξουδετέρωσης είναι 

συνολικά πέντε και περιλαμβάνουν δύο παράλληλα ζεύγη δύο αντιδραστήρων εν σειρά, 

συνολικής χωρητικότητας 36 m3 (2x18 m3) ενώ ο πέμπτος, χωρητικότητας 24 m3, λειτουργεί 

παράλληλα με τα δύο άλλα ζεύγη. Η εξουδετέρωση γίνεται με προσθήκη πολφού υδρασβέστου, 

ο οποίος προστίθεται με αυτόματη βάνα συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό όργανο καταγραφής pH 

ρυθμισμένο στην τιμή 9,0-9,5. Ο παραγόμενος πολφός οδηγείται μέσω ανοιχτού χαλύβδινου 

καναλιού στη δεξαμενή γήρανσης. 

 

(γ) Δεξαμενή γήρανσης: Στη χαλύβδινη αναδευόμενη δεξαμενή γήρανσης χωρητικότητας 

350 m3 καταλήγουν οι έξοδοι των αντιδραστήρων εξουδετέρωσης όπου παρατείνεται ο χρόνος 

παραμονής (επαφής νερών με υδράσβεστο) και εμφυσάται αέρας για βελτιστοποίηση της 

αντίδρασης. Ο πολφός εξουδετέρωσης οδηγείται στην συνέχεια με φυσική ροή στους πυκνωτές 

διαχωρισμού στερεών/υγρών.  

 

(δ) Συστήματα διαχωρισμού στερεών/υγρών: Στο στάδιο αυτό τα στερεά της εξουδετέρωσης 

καθιζάνουν και διαχωρίζονται από την υδατική φάση με την προσθήκη διαλύματος 

κροκιδωτικού. Το κύκλωμα περιλαμβάνει τρεις πυκνωτές, Α΄, Β΄ και Γ΄, με χωρητικότητα 

180 m3, 225 m3 και 250 m3 αντίστοιχα, που λειτουργούν παράλληλα. Προϊόντα του 

διαχωρισμού είναι η διαυγασμένη υπερροή και ως υπορροή παραλαμβάνεται η ιλύς 

εξουδετέρωσης. Τα διαυγασμένα νερά, που αποτελούν τα τελικά υγρά απόβλητα της μονάδας, 

οδηγούνται μέσω καναλιού προς διάθεση στη θάλασσα ενώ η ιλύς οδηγείται στον Β’ πυκνωτή 

των αποβλήτων μαζί με το λεπτομερές κλάσμα των αποβλήτων εμπλουτισμού για πύκνωση και 

ακολούθως αφύγρανση με τη φιλτρόπρεσσα. 

 

(ε) Εξοπλισμός επαναρύθμισης του pH με χρήση διαλύματος θειικού οξέος σε τιμές pH >6,5 

και <8,5 

 

(ζ) Δεξαμενές παρασκευής των χημικών προσθέτων, Ca(ΟΗ)2 και κροκιδωτικού: Η 

υδράσβεστος προμηθεύεται σε στερεά μορφή (σκόνη), όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 

6.2.6.2.3., και η προετοιμασία του πολφού με 10% κ.β. σε στερεά γίνεται με προσθήκη 

βιομηχανικού νερού σε δεξαμενή 18 m3. Τα κροκιδωτικά αντιδραστήρια είναι 

πολυακριλαμίδια και προστίθενται στο κύκλωμα σαν διάλυμα 1-2‰. Το διάλυμα 

παρασκευάζεται σε μονάδες παρασκευής 2 m3/h με τη δυνατότητα χρήσης επίσης 

θερμαινόμενου νερού, κυρίως κατά την ψυχρή περίοδο, για την αύξηση της διαλυτότητας του 

κροκιδωτικού.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας και τα 

χαρακτηριστικά της μονάδας κατεργασίας νερών του μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (Μονάδα 

κατεργασίας Στρατωνίου), για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προς διάθεση υγρών 

αποβλήτων. 

 

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις είναι οι εξής: 

 Εγκατάσταση πρόσθετης δεξαμενής κατεργασμένου νερού 100 m3 η οποία θα 

τροφοδοτείται από την έξοδο της μονάδας κατεργασίας. Το νερό αναπλήρωσης και το 

απαιτούμενο νερό για τη διαβροχή των οδών/καταστολή σκόνης, θα διοχετεύονται από 

αυτήν τη δεξαμενή ενώ η περίσσεια νερού θα υπερχειλίζει και θα διοχετεύεται στη 

θάλασσα. 
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 Προσθήκη μονάδας καταλυτικού συστήματος πολυστρωματικής διήθησης, συνολικής 

δυναμικότητας 250 m3/h. 

 Προσθήκη μονάδας συστήματος αντίστροφης όσμωσης , συνολικής δυναμικότητας 

250 m3/h. 

 

Εκτός των παραπάνω και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών συνθηκών προβλέπονται 

ένας επιπλέον πυκνωτής δυναμικότητας 450 m3/h, καθώς επίσης και μια νέα φιλτρόπρεσσα 

GHT1500 για την αφύγρανση της ιλύος που προκύπτει από την επεξεργασία του νερού. 

 

Ο σχεδιασμός της αναβάθμισης της μονάδας έγινε με βάση τα αποτελέσματα πιλοτικού 

προγράμματος με φίλτρα άμμου, φίλτρα ενεργού άνθρακα και μεμβράνες αντίστροφης 

ώσμωσης, για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων νερών της υφιστάμενης 

μονάδας. Το διάγραμμα ροής της προτεινόμενης αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου είναι το ίδιο με αυτό της μονάδας κατεργασίας νερών του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών (βλ. Παράγραφο 6.2.6.1.4).  

 

Το αναλυτικό διάγραμμα ροής της προτεινόμενης αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας 

νερών μεταλλείου δίνεται στο Σχέδιο 4-1.2.  

 

Όσον αφορά την απόδοση της μονάδας κατεργασίας, και σε αυτήν την περίπτωση 

εγκαταστάθηκε και λειτούργησε Πιλοτική Μονάδα (ΠΜ) ονομαστικής δυναμικότητας 

9,0 m3/h. Η εγκατάσταση και λειτουργία της πιλοτικής μονάδας αποσκοπούσε στην 

επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού σε πραγματικές συνθήκες για τη 

διενέργεια της οριστικής μελέτης του συστήματος δυναμικότητας 250 m3/h. Στους Πίνακες 

6.2.6.2-2 και 6.2.6.2-3 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

νερών μεταλλείου πριν και μετά την κατεργασία τους (μετά και τo δεύτερο στάδιο πρόσθετης 

κατεργασίας), αντίστοιχα.  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6   6.2-101 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.2.6.2-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείου στην είσοδο της μονάδας κατεργασίας Στρατωνίου 

Παράμετρος Μονάδες 

Όρια ποιότητας 

υγρών αποβλήτων 

ΝΑΧ 96400/1985 

Τιμή 

στόχος 

Υ.Α. Η.Π. 

51354/2010 

Υ.Α. οικ. 

170766/2016 

Μέγιστη 

τιμή 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής, % 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής στόχου, 

% 

pH   6,0-8,5 6,0-8,5     6,1 2,8 4,6 99,2 99,2 

Αγωγιμότητα μS/cm        27666,1 2210 6299,4   

Θερμοκρασία oC        28,6 16,2 22,2   

As μg/lit 500      8160 9,3 1305,4 60,5  

As total μg/lit   30 30   5546 370,4 1885,2  100 

Fe total μg/lit 15000 15000    4237000,0 211200,0 1013009,7 43,1 43,1 

Pb μg/lit 100  7,2   999,9 182,5 7,1 48,1  

Pb bioavailable μg/lit   1,2   1,2     
100 (Στοιχεία 

2020) 

Zn μg/lit 2000      307500,0 23260,0 81703,9 100  

Zn total μg/lit   125 125   192900 28420 62764,8  100 

Mn μg/lit 2000 2000    302100,0 20700,0 77894,7 100 100 

Cu μg/lit 500      42030,0 48,4 1319,3 14,6  

Cu total μg/lit   26 26   42040,0 81,2 1342,0  40 

Cd μg/lit 20 0,25  0,25   1666,0 0,3 194,4 67,1 100 

Ni μg/lit 2000  20   883,0 80,1 217,3 0  

Ni bioavailable μg/lit   4   4     
100 (Στοιχεία 

2020) 

SO4 mg/lit        13420,6 1767,4 4888,7   

TSS mg/lit 40  35  35   935,6 2,4 95,4 65,3 73 
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Πίνακας 6.2.6.2-3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείου στην έξοδο του σταδίου (Φ2) της αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας 

Στρατωνίου 

Παράμετρος Μονάδες 

Όρια 

ποιότητας 

υγρών 

αποβλήτων 

ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή στόχος 

για την 

ποιότητα 

των υγρών 

αποβλήτων 

Όριο 

ποιότητας 

επιφανειακών 

νερών Κ.Υ.Α 

51354/2010 

Όριο 

ποιότητας 

επιφανειακών 

νερών Κ.Υ.Α 

170766/2016 

Αριθμός 

δειγμάτων 

(ΠΜ 2020) 

Μέσος 

Όρος 

(ΠΜ 

2020) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής, % 

(ΠΜ 2020) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής στόχου, 

% (ΠΜ 2020) 

Υπέρβαση 

ΕΜΣ βάσει 

τιμής 

στόχου 

Βιοδιαθέσιμο 

Pb-d  
μg/L  1,2 - 1,2  7 0,86 0% 42,9% ΟΧΙ 

Βιοδιαθέσιμο 

Ni-d  
μg/L   4 - 4  7 3,44 0% 0% ΟΧΙ 

Cu-t μg/L  26 

3 (<40 mg/L 

CaCO3) 

6 (40-50 mg/L 

CaCO3) 

9 (50-100 mg/L 

CaCO3) 

17 (100-200 

mg/L CaCO3) 

26 (>200 mg/L 

CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

7 5,5 0% 0% ΟΧΙ 

Zn-t μg/L  125 

8 (<50 mg/L 

CaCO3) 

50 (50-100 

mg/L CaCO3) 

75 (100-200 

mg/L CaCO3) 

125 (>200 mg/L 

CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

7 <5 0% 0% ΟΧΙ 

Fe-t  mg/L 15 15 -  -  7 <0,005 0% 0% ΟΧΙ 

Mn-t  mg/L  2 -  -  7 0,007 0% 0% ΟΧΙ 
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Παράμετρος Μονάδες 

Όρια 

ποιότητας 

υγρών 

αποβλήτων 

ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή στόχος 

για την 

ποιότητα 

των υγρών 

αποβλήτων 

Όριο 

ποιότητας 

επιφανειακών 

νερών Κ.Υ.Α 

51354/2010 

Όριο 

ποιότητας 

επιφανειακών 

νερών Κ.Υ.Α 

170766/2016 

Αριθμός 

δειγμάτων 

(ΠΜ 2020) 

Μέσος 

Όρος 

(ΠΜ 

2020) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής, % 

(ΠΜ 2020) 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής στόχου, 

% (ΠΜ 2020) 

Υπέρβαση 

ΕΜΣ βάσει 

τιμής 

στόχου 

Cr-t μg/L  50 

23 (<40 mg/L 

CaCO3) 

42 (40-50 mg/L 

CaCO3) 

50 (>50 mg/L 

CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

7 12,73 0% 0% ΟΧΙ 

Cd-d  μg/L 20 0,25 

< 0,08 (<40 

mg/L CaCO3) 

0,08 (40-50 

mg/L CaCO3) 

0,09 (50-100 

mg/L CaCO3) 

0,15 (100-200 

mg/L CaCO3) 

0,25 (>200 

mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

7 0,033 0% 19,35% ΟΧΙ 

As-t μg/L  30 30 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

7 1,27 0% 0% ΟΧΙ 

Mo-t μg/L  4,4 - 4,4 7 <5 0% 100% <LOD 

T.S.S.  mg/L 40 35 - - 7 1 0% 0% ΟΧΙ 

*1Όπως ορίζεται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010), ο Μόλυβδος αποτελεί εξαίρεση και η μέτρησή του αναφέρεται στο διαλυτό 

του κλάσμα. 

*2 Όπως ορίζεται από την Κ.Υ.Α 170766/2016, ΦΕΚ 69Β΄/22-1-2016, ο Μόλυβδος και το Νικέλιο υπολογίζονται ως προς την βιοδιαθεσιμότητά τους  

*3 Ο υπολογισμός της βιοδιαθεσιμότητας πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό μοντέλο Bio-Met. Η συγκέντρωση του DOC (Dissolved Organic Content) υπολογίζεται 

θεωρητικά, βάσει του εγχειριδίου του υπολογιστικού μοντέλου και λαμβάνετε συντηρητικά στα 2ppm. 
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Από τα αποτελέσματα καταδεικνύεται ότι με την προτεινόμενη πρόσθετη κατεργασία τους, η 

ποιότητα των επεξεργασμένων νερών μεταλλείου όχι μόνο υπερκαλύπτει τα όρια της 

Νομαρχιακής Απόφασης 96400, ΦΕΚ 573Β/24.9.85, Παράγραφος ΙΙΑ αλλά ταυτόχρονα 

επέρχεται περαιτέρω και μάλιστα σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων των ήδη χαμηλών 

συγκεντρώσεων των διαλελυμένων και ολικών μετάλλων.  

 

Ως εκ των ανωτέρων, οι προτεινόμενες οριακές τιμές εκπομπής της προτεινόμενης 

εγκατάστασης κατεργασίας υδάτων του εργοταξίου Στρατωνίου προτείνεται να είναι τα όρια 

εκπομπής της Νομαρχιακής Απόφασης 96400, ΦΕΚ 573Β/24.9.85. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο 

της αναβάθμισης της μονάδας κατεργασίας θα υιοθετηθούν οι τιμές στόχοι του ανωτέρω 

Πίνακα 6.2.6.2-3. 

 

Χωροθέτηση μονάδας κατεργασίας 

Τέλος, η χωροθέτηση της υφιστάμενης μονάδας καθώς και της πρόσθετης μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου 

δίνονται στο Σχέδιο 1-1.  

6.2.6.2.12. Αναβάθμιση της υφιστάμενης λίμνης έκτακτης ανάγκης 

Τα νερά της βροχής που διέρχονται από τις επιφάνειες των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού καθώς και τα νερά που προκύπτουν από τις διαβροχές των οδών και λοιπών 

επιφανειών των εγκαταστάσεων συλλέγονται σήμερα στην υφιστάμενη λίμνη έκτακτης 

ανάγκης και στη συνέχεια, το συγκεντρωμένο νερό εισάγεται στο κύκλωμα νερού 

βιομηχανικής χρήσης με τη χρήση υποβρύχιων αντλιών και μέσω μόνιμου δικτύου HDPE 

καταλήγοντας στο αντλιοστασίο γενικού τέλματος.  

 

Λόγω της κλιματικής αλλαγής και των επαναλαμβανόμενων έντονων καιρικών φαινομένων τα 

οποία έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια κρίνεται αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της λίμνης 

έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  

 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται να υλοποιηθεί διαχωρισμός και 

εκβάθυνση της λίμνης έκτακτης ανάγκης, για την ξεχωριστή συλλογή των εν δυνάμει 

ρυπασμένων νερών (contact water) που προέρχονται από τις επιφάνειες των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού και τυχόν απορροών από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, διακοπής ρεύματος κ.λπ., τα οποία θα 

συλλέγονται σε ξεχωριστό τμήμα της λίμνης έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια θα 

τροφοδοτούνται απευθείας στο κύκλωμα βιομηχανικού νερού του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 

Τα εν δυνάμει ρυπασμένα νερά (contact water) που προκύπτουν από άλλες περιοχές των 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου, θα οδηγούνται σε ξεχωριστό τμήμα της λίμνης έκτακτης ανάγκης 

και στη συνέχεια θα οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου των 

εγκαταστάσεων. 

 

Η επιφάνεια που καλύπτει η υφιστάμενη λίμνη είναι περίπου 1.900 m2, με χωρητικότητα 

περίπου 5.400 m3. Με βάση του υδρολογικούς υπολογισμούς, περίοδο επαναφοράς 1:50 έτη, 

οι νέες απαιτήσεις χωρητικότητας ανέρχονται σε 15.400 m3, χωρίς όμως να υπάρχει 

δυνατότητα επέκτασης του εμβαδού της λίμνης. Για να καλυφθεί η απαίτηση των 15.400 m3, 

θα πρέπει (για το ίδιο εμβαδόν) το ύψος της δεξαμενής να είναι της τάξης των 8,10 m σε όλη 
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την κάτοψη. Στο Σχήμα 6.2.6.2-9 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διατάξεις της υφιστάμενης 

και της προτεινόμενης λίμνης έκτακτης ανάγκης. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-9. Γενική διάταξη υφιστάμενης και προτεινόμενης λίμνης έκτακτης 

ανάγκης 

 

Για να επιτευχθεί η αύξηση της χωρητικότητας χωρίς αύξηση του περιτυπώματος της λίμνης 

είναι μονοσήμαντα αναγκαίο να γίνει κατακόρυφη εκσκαφή στο περίγραμμα της διατιθέμενης 

έκτασης, σε βάθος περί τα 10,00 m κάτω από την σημερινή στέψη της λίμνης. Σημειώνεται ότι 

η διατήρηση της σημερινής στάθμης είναι απαραίτητη ώστε να διοχετεύονται τα νερά με 

φυσική ροή. 

 

Ο σχεδιασμός της προτεινόμενης λίμνης περιλαμβάνει τα εξής: 

 Η κατασκευή του συνόλου της δεξαμενής με περιμετρικά τοιχώματα και ενιαία πλάκα 

πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία λειτουργούν πρακτικά ως τοίχοι 

αντιστήριξης του περιμετρικού φυσικού εδάφους. 

 Η στάθμη του δαπέδου της δεξαμενής θα είναι σε απόλυτο υψόμετρο -1,00 m, ενώ η 

στέψη των περιμετρικών τοιχωμάτων στο +8,00 m. 

 το σύνολο της κατόψεως της λίμνης θα χωριστεί με ενδιάμεσο τοίχωμα το οποίο θα έχει 

υπερχειλιστή, έτσι ώστε στην ακραία περίπτωση που γεμίσει το ένα από τα δύο τμήματα 

να υπερχειλίσει στο δεύτερο. Ο χωρισμός της δεξαμενής γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα 

2/3 του συνολικού όγκου να δέχεται τα νερά από τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου και το 

1/3 από τις επιφάνειες των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 

Για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων αναμένεται να προκύψουν περίπου 12.000 m3 

χωμάτων τα οποία είτε θα χρησιμοποιηθούν για την ανάγκη επιχώσεων διαφόρων επιμέρους 

έργων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών ή των εγκαταστάσεων Στρατωνίου είτε θα 

διαχειριστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως απόβλητα εκσκαφών. 

6.2.6.2.13. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης των στεγασμένων χώρων είναι αυτόνομες με κατάλληλους 

φορητούς πυροσβεστήρες. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χρήσης νερού το υφιστάμενο δίκτυο, 
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με μάνικες μέσω ειδικών κρουνών. Ειδικότερα, εντός των εγκαταστάσεων υπάρχουν οι 

ακόλουθες υποδομές πυρόσβεσης: 

 

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης των στεγασμένων χώρων είναι αυτόνομες με κατάλληλους 

φορητούς πυροσβεστήρες. Το υφιστάμενο μεταλλικό δίκτυο πυρόσβεσης τροφοδοτείται από 2 

δεξαμενές 70 m3 έκαστη, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της «Βίλας» και στην περιοχή 

+61,50, αντίστοιχα, τηρώντας τις απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας των 

εγκαταστάσεων.  

 

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης συμπληρώνονται με 14 πυροσβεστικούς κρουνούς/ΠΦ 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της μελέτης πυροπροστασίας του υπόψιν έργου. 

 

Τέλος, σε όλες τις εγκαταστάσεις των υποσταθμών και δεξαμενών καυσίμων υπάρχει αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

 

Οι ανάγκες σε νερό πυρόσβεσης καλύπτονται από το ανακυκλωμένο νερό μεταλλείων μετά 

από επεξεργασία. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνεται κάποιου είδους αλλαγή στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. 

6.2.6.2.14. Αναβάθμιση χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού 

Τα απόβλητα εμπλουτισμού (τέλματα) που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου, 

αποθηκεύονται προσωρινά στην περιοχή της φιλτρόπρεσσας που βρίσκεται δυτικά των 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 

Στο πλαίσιο των ενεργειών περιβαλλοντικής βελτίωσης των εγκαταστάσεων Στρατωνίου, 

στην παρούσα ΜΠΕ προτείνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου προσωρινής 

αποθήκευσης των αποβλήτων εμπλουτισμού με την κατασκευή σκυρόδετης πλακας και 

μεταλλικού υπόστεγου επί αυτής. 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Αρχικά για την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

χωματουργικές εργασίες για την προετοιμασία του εδάφους κάτωθεν της πλάκας. Από 

τις εργασίες αυτές αναμένεται να προκύψουν περίπου 1.850 m3 υλικών, τα οποία θα 

οδηγηθούν προς διαχείριση.  

 Στη συνέχεια, θα διαστρωθεί εξυγιαντική στρώση από θραυστά αδρανή υλικά και θα 

τοποθετηθούν οι ξυλότυποι της πλακας και θα τοποθετηθεί ο οπλισμός και το σκυρόδεμα. 

Παράλληλα θα κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα κανάλια συλλογής υδάτων και θα 

τοποθετηθούν οι χυτοσιδηρές εσχάρες.  

 Τέλος, θα διαμορφωθούν οι βάσεις στήριξης της μεταλλικής κατασκευής ώστε να 

ακολουθήσει η διαδικασία κατασκευής του υπόστεγου. 

 Κατασκευή σκυρόδετης πλάκας. 

 Κατασκευή στέγαστρου χώρου προσωρινής αποθήκευσης, ύψους 6 m και συνολικής 

επιφάνειας κάλυψης 850 m2, μέγιστου ανοίγματος 26 m. 

 Δίκτυο συλλογής ομβρίων για συλλογής όμβριων υδάτων(περίοδος επαναφοράς 

1:50 έτη). 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-107 

ENVECO A.E. 

Η εγκατάσταση απεικονίζεται τρισδιάστατα στο παρακάτω Σχήμα 6.2.6.2-10. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-10. Τρισδιάστατη απεικόνιση της αναβαθμισμένης εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού 

 

Συνοπτικά για τις ανάγκες του έργου προβλέπονται τα παρακάτω υλικά κατασκευής: 

 Σκυρόδεμα  

 Χαλύβδινος οπλισμός 

 Υλικά για το στέγαστρο (Μεταλλικά προφίλ, κλπ) 

 Υλικά για την κατασκευή των έργων απορροής ομβρίων υδάτων όπως σχάρες, από 

ελατό χυτοσίδηρο, σωληνώσεις κτλ. 

 Θραυστά αδρανή για τη στρώση εξυγίανσης 

 

Επίσης, στο στάδιο της κατασκευής θα απαιτηθεί επίσης μια έκταση για την εκτέλεση των 

επιμέρους εργασιών κατασκευής του έργου, όπως χώροι για την στάθμευση μηχανημάτων και 

οχημάτων, την τοποθέτηση υλικών προμήθειας και την εναπόθεση των υλικών λατομείου ή 

εκσκαφής. Η έκταση αυτή, μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών θα αποκατασταθεί 

απολύτως και θα επιστρέψει στην τρέχουσα χρήση της. 

6.2.6.2.15. Αναβάθμιση προσωρινού χώρου αποθήκευσης μεταλλεύματος +61,50 

Το μετάλλευμα που προκύπτει από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών αποθηκεύεται προσωρινά 

στην περιοχή του τριβείου που βρίσκεται βόρεια των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. 
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Στο πλαίσιο των ενεργειών περιβαλλοντικής βελτίωσης των εγκαταστάσεων Στρατωνίου, 

στην παρούσα ΜΠΕ προτείνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου προσωρινής 

αποθήκευσης του μεταλλεύματος με την κατασκευή σκυρόδετης πλακας και μεταλλικού 

υπόστεγου επί αυτής. 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Αρχικά για την κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

χωματουργικές εργασίες για την προετοιμασία του εδάφους κάτωθεν της πλάκας. Από 

τις εργασίες αυτές αναμένεται να προκύψουν περίπου 2.650 m3 υλικών, τα οποία θα 

οδηγηθούν προς διαχείριση.  

 Στη συνέχεια, θα διαστρωθεί εξυγιαντική στρώση από θραυστά αδρανή υλικά και θα 

τοποθετηθούν οι ξυλότυποι της πλακας και θα τοποθετηθεί ο οπλισμός και το σκυρόδεμα. 

Παράλληλα θα κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα κανάλια συλλογής υδάτων και θα 

τοποθετηθούν οι χυτοσιδηρές εσχάρες.  

 Τέλος, θα διαμορφωθούν οι βάσεις στήριξης της μεταλλικής κατασκευής ώστε να 

ακολουθήσει η διαδικασία κατασκευής του υπόστεγου. 

 Κατασκευή σκυρόδετης πλάκας. 

 Κατασκευή στεγάστρου χώρου προσωρινής αποθήκευσης, ύψους 6 m και συνολικής 

επιφάνειας κάλυψης 1.100 m2, με μέγιστο άνοιγμα 30m. 

 Δίκτυο συλλογής ομβρίων για συλλογής όμβριων υδάτων (περίοδος επαναφοράς 

1:50 έτη). 

 

Η εγκατάσταση απεικονίζεται τρισδιάστατα στο παρακάτω Σχήμα 6.2.6.2-11. 

 

 

Σχήμα 6.2.6.2-11. Τρισδιάστατη απιεκόνιση του αναβαθμισμένου χώρου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος +61,50 

 

Συνοπτικά για τις ανάγκες του έργου προβλέπονται τα παρακάτω υλικά κατασκευής: 

 Σκυρόδεμα  

 Χαλύβδινος οπλισμός  

 Υλικά για το στέγαστρο (Μεταλλικά προφίλ, κλπ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-109 

ENVECO A.E. 

 Υλικά για την κατασκευή των έργων απορροής ομβρίων υδάτων όπως σχάρες, από 

ελατό χυτοσίδηρο, σωληνώσεις κτλ. 

 Θραυστά αδρανή για τη στρώση εξυγίανσης  

 

Επίσης, στο στάδιο της κατασκευής θα διαμορφωθούν χώροι για την στάθμευση μηχανημάτων 

και οχημάτων, την τοποθέτηση υλικών προμήθειας και την εναπόθεση των υλικών λατομείου 

ή εκσκαφής. Οι χώροι αυτοί, μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών θα 

αποκατασταθούν απολύτως και θα επιστρέψουν στην τρέχουσα χρήση της. 

6.2.6.2.16. Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος γεωλογικών ερευνών  

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Τμήματος 

Γεωλογικών Ερευνών της εταιρείας οι οποίες εντοπίζονται στη συλλογή, αποθήκευση και 

εξέταση των πυρήνων δειγματοληψίας που προκύπτουν από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που 

πραγματοποιεί, και για την κάλυψη των αναγκών αυτών προτείνεται η κατασκευή νέου 

κτιριακού συγκροτήματος στη περιοχή της πλατείας +53 στο Στυρατώνι. 

 

Το κτιριακό συγκρότημα θα είναι συνολικής επιφάνειας 6.980 m² και θα αποτελείται από τα 

κτίρια των κυρίως αποθηκών τα οποία θα είναι συνολικής επιφάνειας 6.460 m² και το κτίριο 

των γραφείων το οποίο θα είναι επιφάνειας 520 m², ενώ θα περιλαμβάνει και θέσεις 

στάθμευσεις για τουλάχιστον είκοσι οχήματα.  

 

Το κτιριακό συγκρότημα της αποθήκευσης και διαχείρισης των πυρίνων δειγματοληψίας θα 

περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους χώρους: 

 Χώρος υποδοχής πυρήνων δειγματοληψίας 

 Χώρος εξέτασης πυρήνων δειγματοληψίας 

 Βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού 

 Χώρος προετοιμασίας δειγμάτων 

 Χώρος αποθήκευσης δειγμάτων 

 Χώρος αποθήκευσης δειγμάτων προς απόρριψη 

 

Το κτίριο των γραφείων θα περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους χώρους: 

 Γραφεία 

 Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού (μπάνια, τουαλέτες, αποδυτήρια 

κλπ.) 

 Εστιατόριο 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου προβλέπονται για την κατασκευή του έργου ότι θα 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την προετοιμασία του εδάφους 

για τη θεμελείωση των κτιρίων. Από τις εργασίες αυτές αναμένεται να προκύψουν περίπου 

10.000 m3 υλικών, τα οποία θα οδηγηθούν προς διαχείριση.  

 

Συνοπτικά για τις ανάγκες του έργου προβλέπονται τα παρακάτω υλικά κατασκευής: 

 Σκυρόδεμα περίπου 3.500 m3 

 Χαλύβδινος οπλισμός περίπου 400 t 

 Υλικά για το στέγαστρο (Μεταλλικά προφίλ, κλπ) 

 Υλικά για την κατασκευή των έργων απορροής ομβρίων υδάτων όπως σχάρες, από ελατό 

χυτοσίδηρο, σωληνώσεις κτλ. 
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 Θραυστά αδρανή για τη στρώση εξυγίανσης  

 

Επίσης, στο στάδιο της κατασκευής θα διαμορφωθεί μια έκταση για την εκτέλεση των 

επιμέρους εργασιών κατασκευής του έργου, όπως χώροι για την στάθμευση μηχανημάτων και 

οχημάτων, την τοποθέτηση υλικών προμήθειας και την εναπόθεση των υλικών λατομείου ή 

εκσκαφής. Η έκταση αυτή, μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών θα αποκατασταθεί 

απολύτως και θα επιστρέψει στην χρήση.  

 

Τέλος οι ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και ύδρευση θα 

καληφθούν από τα υφιστάμενα δίκτυα του οισμού Στρατωνίου, ενώ τα αστικά λύματα που θα 

παράγονται στις εγκαταστάσεις θα οδηγούνται σε σηπτική δεξαμενή χωρητικότητας 30m³ και 

από εκεί θα οδηγούνται στο βιολογικό καθαρισμό Στρατωνίου. 

6.2.6.2.17. Συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

Στρατωνίου 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα επαναλαμβανόμενα έντονα καιρικά 

φαινόμενα, τα οποία έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια κρίθηκε αναγκαίος ο 

επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων για τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου. 

 

Ο έλεγχος των υφιστάμενων τεχνικών έργων και η διαστασιολόγηση των νέων προτεινόμενων 

πραγματοποιήθηκε αφού πρώτα χαράχθηκαν οι λεκάνες απορροής αυτών (Σχήμα 6.2.6.2-12), 

λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό υπόβαθρο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της άμεσης 

περιοχής του έργου. Τα όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

καθαρά ύδατα (non-contact water) που η παρουσία των εγκαταστάσεων δεν επηρεάζει τη 

χημική τους σύσταση και τα ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία εν δυνάμει ρυπασμένα νερά 

(contact water), τα οποία είναι επιφορτισμένα με το ρυπαντικό φορτίο της προσπίπτουσας 

επιφάνειας (έδαφος) και διαχειρίζονται ξεχωριστά από τα καθαρά ύδατα. Η λογική του 

επανασχεδιασμού εξακολουθεί να είναι αυτή με την οποία έχουν σχεδιαστεί τα υφιστάμενα 

έργα, δηλαδή της εκτροπής των καθαρών νερών εκτός της επιφάνειας της εγκατάστασης και 

της συλλογής προς διαχείριση των επιβαρυμένων νερών. 
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Σχήμα 6.2.6.2-12. Καθορισμός Υδρολογικών Λεκανών Απορροής στην περιοχή μελέτης 

 

Ο νέος προτεινόμενος σχεδιασμός των έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων των 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου πραγματοποιείται με γνώμονα την βελτιστοποίηση της ασφαλούς 

διαχείριση τους. Για την περαιτέρω προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα κρίθηκε αναγκαία 

η κατασκευή νέων τεχνικών έργων εκτροπής και συλλογής, η ανακατασκευή υφιστάμενων 

τεχνικών έργων, σε τμήματα των οποίων η λειτουργία τους λόγω της υψηλής πλήρωσης 

κρίθηκε ανεπαρκής, όπως επίσης και κατασκευή νέου αντλιοστασίου μεγαλύτερης 

δυναμικότητας.  

 

Η περιοχή μελέτης, ανήκει στη λεκάνη απορροής «EL005: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» του ΥΔ 10 Κεντρικής Μακεδονίας. Για την επιλογή της όμβριας καμπύλης και 

με βάση τον ακόλουθο χάρτη διαπιστώθηκε σε ποιο βροχομετρικό σταθμό του Υδατικού 

Διαμερίσματος βρίσκεται πλησιέστερα η περιοχή μελέτης, ώστε να χρησιμοποιηθεί η 

αντίστοιχη όμβρια καμπύλη. 

 

Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση των απαιτούμενων υδραυλικών υπολογισμών για την υπό 

μελέτη περιοχή θα χρησιμοποιηθεί η όμβρια καμπύλη του βροχομετρικού σταθμού της 

Μεγάλης Παναγίας.  

 

Για την περιοχή μελέτης, η οποία κατά καιρούς έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα 

θεωρήθηκε ότι είναι προτιμότερο να μελετηθεί το δυσμενέστερο από άποψη ασφάλειας 

ενδεχόμενο, δηλαδή οι υδραυλικοί υπολογισμοί να πραγματοποιηθούν για πλημμύρα 

σχεδιασμού με περίοδο επαναφοράς Τ=25 y και διάρκεια βροχόπτωσης t=5 min, σύμφωνα με 

το Τεύχος «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Τεύχος 8: Αποχέτευση – Στράγγιση Υδραυλικά 

Έργα Οδών (ΟΜΟΕ – ΑΣΥΕΟ)».  
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Στον παρακάτω Πίνακα 6.2.6.2-4 παρουσιάζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την 

κατάρτιση της Όμβριας Καμπύλης για περίοδο επαναφοράς Τ=25 y. 

 

Πίνακας 6.2.6.2-4. Παράμετροι και υπλογισμός όμβριας καμπύλης για περίοδο 

επαναφοράς Τ=25 y 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

T=25έτη 

ΥΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ Χ Υ Ζ κ λ' ψ' θ η 
α(Τ) = 

λ'(Τκ-ψ') 
i 

EL1

0 
458 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑ 

4723

33,9 

447674

6 

44

0 

0,1

2 

370,

5 

0,7

1 

0,07

6 

0,68

6 

282,126378

4 

a/(1+d/0.076)0.6

86 

 

Σχήμα 6.2.6.2-13. Όμβρια Καμπύλη της υπό μελέτης περιοχής για περίοδο επαναφοράς 

Τ=25 y 

 

Για τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών των υδατορεμάτων χρησιμοποιήθηκε ως 

περίοδος επαναφοράς Τ=50 y. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 6.2.6.2-5 παρουσιάζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την 

κατάρτιση της Όμβριας Καμπύλης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 y. 
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Πίνακας 6.2.6.2-5. Παράμετροι και υπολογισμός όμβριας καμπύλης για περίοδο 

επαναφοράς Τ=50 y 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΟΜΒΡΙΑ 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 

T=50έτη 

ΥΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ Χ Υ Ζ κ λ' ψ' θ η 

α(Τ) = 

λ'(Τκ-

ψ') 

i 

EL10 458 
Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΑ 
472333,9 4476746 440 0,12 370,5 0,71 0,076 0,686 329,41 a/(1+d/0.076)0.686 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-14. Όμβρια καμπύλη της υπό μελέτη περιοχής για περίοδο επαναφοράς 

Τ=50 y 

 

Ο έλεγχος των υφιστάμενων τεχνικών έργων και η διαστασιολόγηση των νέων προτεινόμενων 

πραγματοποιήθηκε αφού πρώτα χαράχθηκαν οι λεκάνες απορροής αυτών, λαμβάνοντας υπόψη 

το τοπογραφικό υπόβαθρο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της άμεσης περιοχής του έργου. 

 

Τα όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τα καθαρά ύδατα (non-

contact water) που η παρουσία του εργοταξίου δεν επηρεάζει τη χημική τους σύσταση, τα 

ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία proccess water, τα οποία διαχειρίζονται και 

ανακυκλώνονται από την παραγωγή και, τέλος, τα ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία contact 

water, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το ρυπαντικό φορτίο της προσπίπτουσας επιφάνειας 

(έδαφος) και διαχειρίζονται ξεχωριστά από τα καθαρά ύδατα. Η διαχείριση, επομένως, των 

ομβρίων υδάτων της παρούσας μελέτης αναφέρεται στα ύδατα της κατηγορίας καθαρών 
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υδάτων (non-contact water) και στα ύδατα της κατηγορίας εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

(contact water).  

 

Έτσι για κάθε τεχνικό υδροσυλλογής σχεδιάστηκαν οι λεκάνες απορροής. Στην περιοχή 

μελέτης συναντώνται έξι ειδών διαφορετικοί τύποι λεκανών απορροής για τις οποίες και 

λήφθηκαν τέσσερις διαφορετικοί συντελεστές απορροής C. Την πρώτη κατηγορία συνιστούν 

οι εξωτερικές λεκάνες απορροής καθαρών υδάτων (non-contact water) (για την οποία C=0,60), 

την δεύτερη οι εξωτερικές λεκάνες απορροής εν δυνάμει ρυπασμένων (contact water) (για την 

οποία C=0,60), την τρίτη κατηγορία αποτελούν οι εσωτερικές λεκάνες απορροής 

ασφαλτόδρομου εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων (contact water) (για την οποία C=0,95), την 

τέταρτη οι εσωτερικές λεκάνες απορροής χωματόδρομου εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

(contact water) (για την οποία C=0,85), την πέμπτη οι εσωτερικές λεκάνες απορροής στεγών 

εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων (contact water) (για την οποία C=1,00) και τέλος, την έκτη, οι 

εσωτερικές λεκάνες απορροής ασφαλτόδρομου καθαρών υδάτων (non-contact water) (για την 

οποία C=0,95). Στο παρακάτω Σχήμα 6.2.6.2-15, παρουσιάζονται οι καθορισμένες λεκάνες 

απορροής σε υπόβαθρο αποσπάσματος Google Earth, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 

με τις λεκάνες απορροής εμφαίνονται στο οικείο Σχέδιο 5-1.1.1 της Γενικής Οριζοντιογραφίας 

των Υδρολογικών Λεκανών Απορροής. 

 

 
Σχήμα 6.2.6.2-15. Υδρολογικές λεκάνες Εγκαταστάσεων Στρατωνίου 
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Πίνακας 6.2.6.2-6. Βασικά χαρακτηριστικά των τάφρων στην περιοχή μελέτης 

Είδος 

τάφρου 

Μήκος 

Τμήματος( m) 

Πλάτος 

τάφρου(

m) 

Ονομασία 

λεκάνης 

Παροχές 

(m3/ s) 

Κλίση 

τάφρου 

(s) 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Ε Βρεχόμενη 

επιφάνεια (m2) 

Π Βρεχόμενη 

περίμετρος (m) 

R Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V Ταχύτητα ροής 

στην τάφρο (m/s) 

Ορθογωνικ

ή 
56,50 1,45 

Ε.Β.Ρ.6 

(NON-

CONTACT 

WATER) 

0,13 0,07 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 2,38 

Τραπεζοειδ

ής -

ορθογωνική 

29,86 1,70 

Ε.Β.Ρ.5 

(NON-

CONTACT 

WATER) 

0,16 0,07 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 2,40 

ορθογωνική 8.85 0,70 

E.B.P.4 

(NON-

CONTACT 

WATER) 

0,07 0.08 0,36 0.30 0,08 0.03 0,52 0.05 2,69 

Τραπεζοειδ

ής 
168,79 1.70 

E.B.P.3.2 

(NON-

CONTACT 

WATER) 

0.84 0.09 0.36 0.30 0,24 0,14 1.04 0,14 S.32 

Τραπεζοειδ

ής 
103,65 1,70 

E.B.P.3.1 

(NON-

CONTACT 

WATER) 

0,16 0,02 0,36 0,30 0,14 0,09 1,00 0,09 1,79 

Τραπεζοειδ

ής 
45,67 1,70 

E.B.P.7 

(NON-

CONTACT 

WATER) 

0,11 0,01 0,36 0,30 ο,ιι 0,08 1,08 0,07 1,40 

Ορθογωνικ

ή 
155,26 1,00 

I.B.A.C.l 

(CONTACT 

WATER) 

I.B.E.C.3(CO

NTACT 

WATER) 

0,33 0,03 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,55 

Ορθογωνικ

ή 
5,60 0,48 

I.B.A.C.2 

(CONTACT 

WATER) 

0,01 0,06 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 2,18 

Ορθογωνικ

ή 
8,50 0,40 

I.B.A.C.3 

(CONTACT 

WATER) 

0,03 0,03 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,59 

Ορθογωνικ

ή 
17,35 0,40 

I.B.A.C.4 

(CONTACT 

WATER) 

0,05 0,00 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 0,48 
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Είδος 

τάφρου 

Μήκος 

Τμήματος( m) 

Πλάτος 

τάφρου(

m) 

Ονομασία 

λεκάνης 

Παροχές 

(m3/ s) 

Κλίση 

τάφρου 

(s) 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Ε Βρεχόμενη 

επιφάνεια (m2) 

Π Βρεχόμενη 

περίμετρος (m) 

R Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V Ταχύτητα ροής 

στην τάφρο (m/s) 

I.B.A.C.5 

(CONTACT 

WATER) 

Ορθογωνικ

ή 
37.28 0,40 

I.B.A.C.6 

(CONTACT 

WATER) 

I.B.E.C.4(CO

NTACT 

WATER) 

0,04 0.08 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 2,52 

Ορθογωνικ

ή 
15,23 0,50 

I.B.E.C.6(CO

NTACT 

WATER) 

I.B.E.C.7(CO

NTACT 

WATER) 

0,06 0,01 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,02 

ΠΑΡΟΧΗ 23,15 0,00 

I.B.A.C.7 

(CONTACT 

WATER) 

I.B.E.C.5(CO

NTACT 

WATER) 

0,04 0,03 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,55 

Ορθογωνικ

ή 
80.00 1,00 

1. 

B.A.C.8(CO

NTACT 

WATER) 

I.B.E.C.8(CO

NTACT 

WATER) 

0,08 0.08 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 2,58 

Ορθογωνικ

ή 
68,42 1,00 

I.B.A.C.9.2 

(CONTACT 

WATER) 

I.B.E.C. 

(CONTACT 

WATER) 

0,04 0,06 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 2,09 

  45.16 1,00 

I.B.A.C.9.1 

(CONTACT 

WATER) 

0,03 0.08 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 2,55 

Ορθογωνικ

ή 
27,60 0,50 

I.B.A.C.10 

(CONTACT 

WATER) 

0,10 0,02 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,38 
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Είδος 

τάφρου 

Μήκος 

Τμήματος( m) 

Πλάτος 

τάφρου(

m) 

Ονομασία 

λεκάνης 

Παροχές 

(m3/ s) 

Κλίση 

τάφρου 

(s) 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Ε Βρεχόμενη 

επιφάνεια (m2) 

Π Βρεχόμενη 

περίμετρος (m) 

R Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V Ταχύτητα ροής 

στην τάφρο (m/s) 

I.B.E.C.10(C

ONTACT 

WATER) 

Ορθογωνικ

ή 
104,17 1,80 

I.B.A.C.ll 

(CONTACT 

WATER) 

I.B.E.C.11(C

ONTACT 

WATER) 

0,05 0.09 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 2,62 

Ορθογωνικ

ή 
17,58 1,80 

I.B.E.C.12(C

ONTACT 

WATER) 

0,00 0,14 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 3,35 

Ορθογωνικ

ή 
4,56 1,30 

I.B.E.C.13(C

ONTACT 

WATER) 

0,00 0,58 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 6,75 

ΠΑΡΟΧΗ 0,00 0,00 

I.B.E.C.14(C

ONTACT 

WATER) 

0,01 
#ΔΙΑΙΡ/

0! 
0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06   

ΠΑΡΟΧΗ 46.06 0,00 

I.B.A.C.12 

(CONTACT 

WATER) 

0,02 o,n 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 2.93 

Ορθογωνικ

ή 
8,64 0,40 

I.B.A.C.13 

(CONTACT 

WATER) 

0,01 0,03 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,48 

Ορθογωνικ

ή 
8,00 0,40 

I.B.A.C.14 

(CONTACT 

WATER) 

0,03 0,03 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 1,41 

Ορθογωνικ

ή 
25,56 0,50 

I.B.A.C.15 

(CONTACT 

WATER) 

0,02 0,00 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 0,56 

Ορθογωνικ

ή 
58,84 1,80 

I.B.A.C.16 

(CONTACT 

WATER) 

0,16 0,01 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 0.69 

Ορθογωνικ

ή 
55,10 0,80 

I.B.A.C.17 

(CONTACT 

WATER) 

0,11 0,01 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 0,82 

ΠΑΡΟΧΗ 0,00 0,00 

I.B.A.C.18 

(CONTACT 

WATER) 

0,11 
#ΔΙΑΙΡ/

0! 
0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06   
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Είδος 

τάφρου 

Μήκος 

Τμήματος( m) 

Πλάτος 

τάφρου(

m) 

Ονομασία 

λεκάνης 

Παροχές 

(m3/ s) 

Κλίση 

τάφρου 

(s) 

Πλάτος 

βάσης 

(m) 

Βάθος 

τάφρου 

(m) 

Βάθος 

πλήρωσης 

τάφρου (m) 

Ε Βρεχόμενη 

επιφάνεια (m2) 

Π Βρεχόμενη 

περίμετρος (m) 

R Υδραυλική 

ακτίνα (m) 

V Ταχύτητα ροής 

στην τάφρο (m/s) 

Ορθογωνικ

ή 
16,56 0,40 

I.B.E.C.2(CO

NTACT 

WATER) 

I.B.R.l 

(CONTACT 

WATER) 

0,04 0,01 0.80 1,70 0,07 0.06 0,94 0.06 1,00 

Ορθογωνικ

ή 
51,90 1,00 

E.B.C.l 

(CONTACT 

WATER) 

0,04 0,08 0,80 1,70 0,07 0,06 0,94 0,06 2,46 

Ορθογωνικ

ή 
5,50 0,45 

I.B.A.C.21.a 

(CONTACT 

WATER) 

0,08 0,01 0,45 0,30 0,13 0,06 0,72 0,08 1,36 

Ορθογωνικ

ή 
6,80 0,45 

I.B.A.C.21.b 

(CONTACT 

WATER) 

0,15 0,01 0,45 0,40 0,23 ο,ιι 0,92 0,11 1,39 

Ορθογωνικ

ή 
73,00 - 

I.B.A.C.21.C 

(CONTACT 

WATER) 

1,15 0,03 0,47 0,20 0,20 0,09 0,87 0,11 2,49 
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Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε δικτύου όμβριων υδάτων, όπως 

παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων. 

 Δίκτυο Α: Το δίκτυο Α αποτελείται από τάφρους και αγωγούς και παραλαμβάνει τα 

όμβρια που προσπίπτουν στους ορεινούς όγκους βόρεια του εργοταξίου (non-contact 

water).  

 Δίκτυο Β: Το δίκτυο B αποτελείται από τάφρους και αγωγούς και παραλαμβάνει τα 

όμβρια που προσπίπτουν εντός του εργοταξίου (contact water) και πιο συγκεκριμένα στη 

διαμορφωμένη μισγάγγεια δυτικά της λίμνης καθώς και επί της πλατείας βόρεια του 

ρέματος Αργυρώς . 

 Δίκτυο C: Το δίκτυο C συλλέγει ύδατα που προσπίπτουν ή καταλήγουν επί των οδών 

κυκλοφορίας στο κεντρικό – δυτικό τμήμα του εργοταξίου (contact water).  

 Δίκτυο D: Το δίκτυο D συλλέγει ύδατα που προσπίπτουν ή καταλήγουν επί των οδών 

κυκλοφορίας στο βορειοδυτικό τμήμα του εργοταξίου, πλησίον του πλυστικού (contact 

water).  

 Δίκτυο E: Το δίκτυο E συλλέγει τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται στο κεντρικό τμήμα 

του εργοταξίου (contact water) και τα μεταφέρει έως τη μελλοντική τάφρο, της οποίας ο 

σχεδιασμός δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, πίσω από το κεντρικό υπόστεγο.  

 Δίκτυο F: Το δίκτυο F αποτελείται από μια νέα προτεινόμενη τάφρο που συλλέγει τα 

όμβρια της πλαγιάς στα δυτικά του εργοταξίου (non-contact water) ώστε αυτά να μην 

εισέρχονται στο εργοτάξιο και μετατρέπονται σε contact water.  

 Δίκτυο G: Το δίκτυο G συλλέγει ύδατα που προσπίπτουν στην ασφαλτοστρωμένη οδό 

στα βόρεια της λίμνης (contact water). Καταλήγει στη λίμνη 

 Δίκτυο H: Το δίκτυο H έχει παρόμοια λειτουργία με το δίκτυο G αλλά βρίσκεται στο 

τέλος του δρόμου βόρεια της λίμνης, πριν τη διασταύρωση που οδηγεί στην είσοδο του 

εργοταξίου. 

 Δίκτυο I: Το δίκτυο I αποτελείται από μια υφιστάμενη τάφρο που συλλέγει τα όμβρια 

που προσπίπτουν στην περιοχή του υπόστεγου στα βορειοανατολικά του εργοταξίου.  

 Δίκτυο J: Το δίκτυο J αποτελείται από μια υφιστάμενη τάφρο που συλλέγει τα όμβρια 

που προσπίπτουν σε πλαγιά στα κεντρικά του εργοταξίου. 

 Δίκτυο K: Το δίκτυο K αποτελείται από τους κλάδους του ρέματος «Αργυρώ» που 

βρίσκονται εντός του εργοταξίου. Η κοίτη στο μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος είναι 

διαμορφωμένη με τοιχία κα κοιτόστρωση από σκυρόδεμα. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα 

από τον κόμβο Κ.4 έως Κ.5, όπου η κοίτη του ρέματος μετατρέπεται σε ιρλανδική 

διάβαση ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων. Η διέλευση, μέσα από το 

ρέμα, των οχημάτων που εξέρχονται από το εργοτάξιο έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση 

των υδάτων εντός του ρέματος που καταλήγουν στη θάλασσα. Για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω προβλήματος, προτείνεται η κατασκευή τοιχίων προστασίας της κοίτης καθώς 

και κατασκευή γέφυρας για τη διέλευση οχημάτων, στη θέση που βρίσκεται, στην 

υφιστάμενη κατάσταση, η ιρλανδική γέφυρα. 

 Δίκτυο L: Το δίκτυο L, συλλέγει τα ύδατα που προσπίπτουν στην περιοχή της πλατείας 

στα αριστερά του ρέματος «Αργυρώ», κοιτώντας προς τα κατάντη, ώστε να μην 

εισέρχονται εντός του ρέματος. 

  Δίκτυο M: Το δίκτυο Μ αποτελείται από ένα αντλιοστάσιο στο οποίο καταλήγουν τα 

όμβρια που συλλέγονται στο δίκτυο L, καθώς και από έναν καταθλιπτικό αγωγό που 

συνδέει το νέο προτεινόμενο αντλιοστάσιο με το αντλιοστάσιο στα νότια της λίμνης. Ο 

νέος καταθλιπτικός αγωγός θα είναι υλικού HDPE 100 3ης γενιάς και διαμέτρου Φ450. 

Το νέο προτεινόμενο αντλιοστάσιο έχει απαίτηση ισχύος ίση με P=17 kW. 
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 Δίκτυο N: Το δίκτυο Ν βρίσκεται στα δυτικά του εργοταξίου και συλλέγει όμβρια ύδατα 

που προσπίπτουν επί των στεγών κτιρίων καθώς κα επί του οδοστρώματος (contact 

water).  

 Δίκτυο Ο: Το δίκτυο Ο αποτελείται από μια υφιστάμενη τάφρο που συλλέγει τα όμβρια 

που προσπίπτουν σε πλαγιά στα ανατολικά του εργοταξίου. Στο πλέον κατάντη σημείο 

τα ύδατα αφήνονται να ρέουν ελεύθερα επί της οδού που οδηγεί στο κεντρικό υπόστεγο.  

 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα όμβρια που καταλήγουν στη λίμνη είναι contact water. 

Ο νέος προτεινόμενος σχεδιασμός των έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων της περιοχής 

μελέτης πραγματοποιείται με γνώμονα τον διαχωρισμό των καθαρών υδάτων από αυτά που 

ανήκουν στην κατηγορία των contact water. Ο διαχωρισμός αυτός αποφορτίζει τα υφιστάμενα 

τεχνικά που παραλαμβάνουν τόσο τα καθαρά όσο και τα ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία 

των contact water, διασφαλίζοντας μία ασφαλή περιβαλλοντικά διαχείριση.  

 

Επίσης, η ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών έργων, σε τμήματα των οποίων η λειτουργία 

τους λόγω της υψηλής πλήρωσης κρίθηκε ανεπαρκής, θα επιφέρει περαιτέρω προστασία από 

πλημμυρικά φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν υπερχείλιση των contact water στους 

φυσικούς αποδέκτες καθώς και φθορές στις εγκαταστάσεις εντός του εργοταξίου. Την ίδια 

λειτουργία, δηλαδή την προστασία του εργοταξίου αλλά και του περιβάλλοντος από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα, θα επιτελέσει και η νέα προτεινόμενη δεξαμενή αποθήκευσης contact 

water. 

 

Όσον αφορά στις χωματουργικές εργασίες κατασκευής των έργων, από αυτές προκύπτει 

περίσσεια υλικών, τα οποία αποτελούνται τόσο από πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών 

ορυγμάτων όσο και από καθαιρέσεις στοιχείων από σκυρόδεμα. Το σύνολο αυτών των υλικών 

ανέρχεται σε ποσότητα της τάξης των 500 m3 η οποία θα απομακρυνθεί από την περιοχή των 

έργων και θα μεταφερθεί σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα υποδοχής ΑΕΚΚ. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά φερτών υλών των ομβρίων υδάτων που 

κατατάσσονται στην κατηγορία των contact water καθιστά αναγκαία τον τακτικό καθαρισμό 

τόσο των υφιστάμενων όσο και των προτεινόμενων τεχνικών έργων. 

6.2.7. Τεχνική περιγραφή των κτηριακών έργων 

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα τόσο στο εργοτάξιο Μαύρων Πετρών όσο και στις 

Εγκαταστάσεις Στρατωνίου, υφίστανται και προτείνεται να κατασκευαστούν στο πλαίσιο της 

παρούσας ΜΠΕ, μια σειρά από κτηριακές εγκαταστάσεις που είτε είναι τμήματος των βασικών 

στοιχείων του έργου (π.χ. Κτήριο Εργοστασίου Εμπλουτισμού) είτε αποτελούν υποστηρικτικές 

ή βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις των βασικών στοιχείων του έργου. Το σύνολο των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του υποέργου Μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1-1, με επισήμανση μεταξύ αυτών που είναι 

υφιστάμενα και αυτών που προτείνεται να κατασκευαστούν στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ. 

 

Στους Πίνακες 6.2.7-1 & 6.2.7-2 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κύριες κτηριακές 

εγκαταστάσεις που έχουν παρουσιαστεί ανωτέρω:  
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.2.7-1. Κτηριακές εγκαταστάσεις εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

Κτηριακή Εγκατάσταση Χρήση 

Υ
φ

ισ
τ
ά

μ
εν

ο
 

Π
ρ

ο
τ
ει

ν
ό

μ
εν

η
 

νέ
α

 

Π
ρ

ο
τ
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ν
ό

μ
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η
 

Α
ν
α

β
ά

θ
μ
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η

 

Μονάδα κατεργασίας 

νερών μεταλλείου +216 

(βλ. §6.2.6.1.4) 

Επεξεργασία νερών μεταλλείου Χ Χ  

Συνεργεία συντήρησης 

(βλ. §6.2.6.1.10)  

Συντήρηση Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού Μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών 

Χ Χ  

Εγκαταστάσεις προσωρινής 

εγκατάστασης εργολάβων 

(βλ. §6.2.6.1.25) 

Εξυπηρετούν εργολάβους που έχουν 

αναλάβει μακροχρόνιες εργασίες 
 Χ  

Αποθήκες 

(βλ. §6.2.6.1.11) 

Εξυπηρετούν τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας με την 

αποθήκευση ανταλλακτικών και υλικών 

λειτουργίας 

Χ X  

Νέα αποθήκη τελικών 

προϊόντων εμπλουτισμού 

(βλ. §6.2.6.1.12) 

Προσωρινή αποθήκευση τελικών 

προϊόντων εμπλουτισμού  
 Χ  

Γραφεία 

(βλ. §6.2.6.1.13) 

Εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

προσωπικού του έργου 
Χ X  

Εγκαταστάσεις δεξαμενών 

και πρατηρίων καυσίμων 

(βλ. §6.2.6.1.15) 

Μόνιμο πρατήριο καυσίμων για τον 

ανεφοδιασμό των οχημάτων του 

Υποέργου 

 Χ  

Συλλογή και διαχείριση 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου 

(βλ. §6.2.6.1.21) 

Περιλαμβάνεται κατασκευή νέου 

αντλιοστασίου για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

επιφανειακών απορροών 

Χ Χ  

Εργαστήριο Χημικών 

Αναλύσεων 

(βλ. §6.2.6.1.28) 

Χημικές αναλύσεις σε δείγματα των 

εγκαταστάσεων 
 Χ  

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης 

βιομηχανικών αποβλήτων 

(βλ. §6.2.6.1.27) 

Προσωρινή αποθήκευση των 

επικίνδυνων και μη βιομηχανικών 

αποβλήτων 

Χ Χ  
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Πίνακας 6.2.7-2. Κτιριακές εγκαταστάσεις εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

Κτιριακή Εγκατάσταση Χρήση 

Υ
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ο
 

Π
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Εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Στρατωνίου 

(βλ. §6.2.5) 

Εμπλουτισμός μεταλλεύματος 

Μαύρων Πετρών 
Χ   

Εργαστήριο Χημικών 

Αναλύσεων 

(βλ. §6.2.6.2.7) 

Χημικές αναλύσεις σε δείγματα των 

εγκαταστάσεων (θα παύσει η 

λειτουργία του μετά την κατασκευή 

του νέου Χημείου 

Χ   

Συνεργεία Συντήρησης  

(βλ. §6.2.6.2.1) 

Μηχανουργείο, ηλεκτροτεχνείο, 

συνεργείο συντήρησης 

εγκαταστάσεων και ξυλουργείο 

Χ   

Αποθήκες  

(βλ. §6.2.6.2.3) 

Αποθήκευσης αναλωσίμων των 

εγκαταστάσεων 
Χ   

Γραφεία 

(βλ. §6.2.6.2.6) 

Εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

προσωπικού του έργου 
Χ Χ  

Μονάδα κατεργασίας νερών 

Μαντέμ Λάκκου  

(βλ. §6.2.6.2.11)  

Κατεργασία νερών που προέρχονται 

από την περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

και του Στρατωνίου 

Χ Χ  

Αναβάθμιση χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

(βλ. §6.2.6.2.14) 

Προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων 

εμπλουτισμού σε στεγασμένου χώρο 
Χ Χ  

Αναβάθμιση προσωρινού 

χώρου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος +61,50  

(Βλ. §6.2.6.2.15) 

Προσωρινή αποθήκευση 

μεταλλεύματος πριν την επεξεργασία 

του στο εργοστάσιο εμπλουτισμού σε 

στεγασμένο χώρο 

Χ Χ  

Νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις τμήματος 

γεωλογικών ερευνών 

(βλ. §6.2.6.2.16) 

Συλλογή, αποθήκευση και εξέταση 

των πυρήνων δειγματοληψίας που 

προκύπτουν από τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις 

 Χ  

 

Η τεχνική περιγραφή των υφιστάμενων και προτεινόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δίνεται 

στις παραγράφους που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες. 

6.2.8. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών και χώροι στάθμευσης 

6.2.8.1. Περιγραφή συνδέσεων έργου με οδικό δίκτυο 

Οι οδικές συνδέσεις του εργοταξίου Μαύρων Πετρών και των εγκαταστάσεων Στρατωνίου με 

του υφιστάμενο δημόσιο οδικό δίκτυο είναι οι εξής: 

 Οδική Σύνδεση εργοταξίου Μαύρων Πετρών: Η πρόσβαση στο εργοτάξιο Μαύρων 

Πετρών γίνεται μέσω υφιστάμενου κόμβου που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού 
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ENVECO A.E. 

Σταυρού – Ιερισσού, ανατολικά των εγκαταστάσεων. Στο Σχήμα 6.2.8.1-1 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται το σημείο επί του επαρχιακής οδού που αποτελεί τη σύνδεση 

με το οδικό τμήμα της κυρίας εισόδου στις εγκαταστάσεις. 

 

 
Σχήμα 6.2.8.1-1. Σημείο σύνδεσης επαρχιακού δικτύου με οδό εισόδου στο εργοτάξιο 

Μαύρων Πετρών 

 

 Οδική Σύνδεση εγκαταστάσεων Στρατωνίου: Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου γίνεται από την παραλιακή οδό του Στρατωνίου. Στο Σχήμα 6.2.8.1-2 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται το σημείο επί του επαρχιακής οδού που αποτελεί τη σύνδεση 

με το οδικό τμήμα της κυρίας εισόδου στις εγκαταστάσεις. 

 

 
Σχήμα 6.2.8.1-2. Σημείο εισόδου παραλιακής οδού Στρατωνίου με εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου  
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Σημειώνεται ότι οι μεταφορές μεταλλεύματος και τελμάτων μεταξύ του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών και των εγκαταστάσεων Στρατωνίου γίνονται μέσω ιδιωτικής μεταλλευτικής οδού, η 

οποία διέρχεται σχεδόν κάθετα από την επαρχιακή οδό Σταυρού – Ιερισσού, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 6.2.8.1-3 που ακολουθεί, και περιλαμβάνει δυο (2) τμήμα ως ακολούθως: 

 Ασφαλτοστρωμένη οδός μήκους 2,74 km, από την είσοδο του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών μέχρι τον κόμβο σύνδεσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών με την επαρχιακή 

οδό Σταυρού – Ιερισσού 

 Χωμάτινη οδό από τον κόμβο σύνδεσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών με την 

επαρχιακή οδό Σταυρού – Ιερισσού μέχρι την πλατεία μεταλλεύματος των 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

 
Σχήμα 6.2.8.1-3. Οδικά τμήματα σύνδεσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών με τις 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνονται μια σειρά από αναβαθμίσεις του ανωτέρω 

υφιστάμενου δικτύου σύνδεσης του εργοταξίου Μαύρων Πετρών με τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου και του εσωτερικού δικτύου των εγκαταστάσεων που είναι οι ακόλουθες: 

 Επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του κόμβου της επαρχιακής Οδού Σταυρού-Ιερισσού με 

την Κύρια Οδό Πρόσβασης εργοταξίου Μαύρων Πετρών. 

 Ασφαλτόστρωσης της εργοταξιακής οδού που συνδέει το εργοτάξιο του Μαντέμ Λάκκου 

από την περιοχή της πλατείας του συνεργείου έως τον οικισμό της Στρατονίκης. 

 Ασφαλτόστρωση της οδού, η οποία εκτείνεται βόρεια από τον οικισμό του Στρατωνίου 

έως νοτιοδυτικά της περιοχής του εργοταξίου Μαντέμ Λάκκου. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

6.2.8.1.1. Επεμβάσεις επί του κόμβου της Επαρχιακής Οδού Σταυρού - Ιερισσού  

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του 

κόμβου της επαρχιακής Οδού Σταυρού-Ιερισσού με την Κύρια Οδό Πρόσβασης Μαύρων 

Πετρών-Κοκκινόλακκα. 

 

Τα έργα που προτείνεται να υλοποιηθούν για την αποκατάσταση του τμήματος της οδού 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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 Έργα Οδοποιίας: Τα έργα που προτείνεται να υλοποιηθούν για την διαμόρφωση της οδού 

περιλαμβάνουν επέμβαση σε 1.887,49 m ενώ η χάραξη ακολουθεί την μορφολογία της 

υπάρχουσας οδού. 

 Το σύνολο των απαιτούμενων έργων οδοποιίας τα οποία πρόκειται να λάβουν χώρα 

περιλαμβάνουν: Χωματουργικά – Ασφαλτικά. Συγκεκριμένα, θα γίνει εκσκαφή του 

υφιστάμενου υλικού, όπου απαιτείται, και θα κατασκευαστούν δύο στρώσεις βάσης 

οδοστρωσίας και δύο (2) στρώσεις ασφαλτικών. Από τις εργασίες (εκσκαφές-

επιχώσεις) θα προκύψει περίσσια 1.200 m3 υλικών τα οποία και θα μεταφερθούν προς 

διαχείριση σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης ΑΕΚΚ  

 Υδραυλικά Έργα: Τα έργα αποχέτευσης περιλαμβάνουν την κατασκευή τραπεζοειδών 

και ορθογωνικών τάφρων, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

Τα χαρακτηριστικά της οδού είναι τα εξής: 

 ΠΛΑΤΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 4,00 - 8,00 m 

 ΛΩΡΙΔEΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 

 

Η διατομή της οδού περιλαμβάνει: 

 Δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 m έκαστη 

 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 

Ο κύριος σκοπός των εγκαταστάσεων αποχέτευσης της οδού είναι να εμποδίζεται η επί του 

εδάφους επιφανειακή απορροή των νερών να φθάσει στην οδό και παραλλήλως να 

απομακρύνονται αποτελεσματικά τα όμβρια από το κατάστρωμα της οδού. 

 

Κατά τη μελέτη και τη σχεδίαση των έργων, που καλύπτουν τις ανάγκες αποχέτευσης του 

καταστρώματος αλλά και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου της οδού, δόθηκε προτεραιότητα 

στα κριτήρια που αφορούν στην οδική ασφάλεια. 

 

Η διάταξη των αποχετευτικών έργων διασφαλίζει το σώμα της οδού από φθορές όταν τα μεγέθη 

της σχηματιζόμενης ροής υπερβαίνουν τα όσα προβλέπονται από τις εκάστοτε μελέτες. Η ροή 

των ομβρίων που δημιουργείται από τη διαμόρφωση της μηκοτομής και των επικλίσεων, επάνω 

στην επιφάνεια των κύριων λωρίδων κυκλοφορίας της οδού, προβλέπεται ώστε να μην 

προέρχεται από άλλες επιφάνειες κυκλοφορίας παρά μόνο από τη βροχή που προσπίπτει στην 

επιφάνεια αυτών. 

 

Τα έργα αποχέτευσης περιλαμβάνουν την κατασκευή τραπεζοειδούς και ορθογωνικής τάφρου 

για την αποστράγγιση των ομβρίων της οδού. Συγκεκριμένα πρόκειται για τάφρους των 

παρακάτω εξωτερικών διαστάσεων: 

 Τραπεζοειδής τάφους πλάτους 1,50 m και βάθους 0,75 m 

 Τραπεζοειδής τάφους πλάτους 1,00 m και βάθους 0,50 m 

 Τραπεζοειδής τάφους πλάτους 1,35 m και βάθους 0,65 m 

 Τραπεζοειδής τάφους πλάτους 0,80 m και βάθους 0,40 m 

 Τραπεζοειδής τάφους πλάτους 1,60 m και βάθους 0,80 m 

 Ορθογωνική τάφους πλάτους 0,70 m και βάθους 0,65 m 

 Ορθογωνική τάφους πλάτους 0,80 m και βάθους 0,60 m 
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6.2.8.1.2. Ασφαλτόστρωση εργοταξιακής οδού εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προτείνεται η ασφαλτόστρωση της εργοταξιακής οδού που 

συνδέει το εργοτάξιο του Μαντέμ Λάκκου από την περιοχή της πλατείας του συνεργείου έως 

τον οικισμό της Στρατονίκης. Πρόκειται για υφιστάμενη χωμάτινη οδό συνολικού μήκους 

τριών χιλιάδων εκατόν σαραντατεσσάρων μέτρων περίπου (3.144 m) κυμαινόμενου πλάτους. 

Η οδός συνδέεται με την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί στην πλατεία του 

συνεργείου. 

 

Ειδικότερα, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών 

ασφαλτόστρωσης, βελτίωσης των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου 

διαμόρφωσης του καταστρώματος και οδοστρωσίας καθώς και την κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων υδάτων. Η χάραξη ακολουθεί τον υπάρχοντα δρόμο, του οποίου 

βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος της. Η 

οδός θα είναι διπλής κατεύθυνσης με κυμαινόμενο πλάτος οδού. 

 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις για ασφαλτόστρωση της οδού 

ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων εντός των εγκαταστάσεων της 

εταιρείας και έργα διαχείρισης ομβρίων. Τα έργα που προτείνεται να υλοποιηθούν για την 

αποκατάσταση του τμήματος της οδού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

Έργα Οδοποιίας:  

Τα έργα που προτείνεται να υλοποιηθούν για την διαμόρφωση της οδού, 2 λωρίδων 

κυκλοφορίας με πλάτος 4 - 8 m ανά λωρίδα, περιλαμβάνουν επέμβαση σε 3.144 m ενώ η 

χάραξη ακολουθεί την μορφολογία της υπάρχουσας οδού. Το σύνολο των απαιτούμενων έργων 

οδοποιίας τα οποία πρόκειται να λάβουν χώρα περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες και 

εργασίες ασφαλτόστρωσης. Συγκεκριμένα, θα γίνει εκσκαφή του υφιστάμενου υλικού, όπου 

απαιτείται, και θα κατασκευαστούν δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας και δύο (2) στρώσεις 

ασφαλτικών. 

 

Υδραυλικά Έργα:  

Τα έργα αποχέτευσης που προβλέπονται περιλαμβάνουν την κατασκευή τραπεζοειδών και 

ορθογωνικών τάφρων πλάτους από 0,8 m έως 1,5 m, όπου κρίνεται απαραίτητο και για την 

κατασκευή τους προβλέπονται χωματουργικές εργασίες και εργασίες σκυροδέτησης. 

 

Ο κύριος σκοπός των εγκαταστάσεων αποχέτευσης της οδού είναι να εμποδίζεται η επί του 

εδάφους επιφανειακή απορροή των νερών να φθάσει στην οδό και παραλλήλως να 

απομακρύνονται αποτελεσματικά τα όμβρια από το κατάστρωμα της οδού. Κατά τη μελέτη και 

τη σχεδίαση των έργων, που καλύπτουν τις ανάγκες αποχέτευσης του καταστρώματος αλλά 

και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου της οδού, δόθηκε προτεραιότητα στα κριτήρια που 

αφορούν στην οδική ασφάλεια. 

6.2.8.1.3. Ασφαλτόστρωση της οδού από τον οικισμό του Στρατωνίου - περιοχής Μαντέμ 

Λάκκου 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης προβλέπεται η βελτίωση της οδού η οποία εκτείνεται βόρεια 

από τον οικισμό του Στρατωνίου έως νοτιοδυτικά της περιοχής του εργοταξίου Μαντέμ 

Λάκκου, εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 

της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προτείνεται η αναβάθμιση της πρόσβασης εντός των 
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μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, της παράκαμψης του βόρειου τμήματος του οικισμού του 

Στρατωνίου καθώς και της περιβαλλοντικής διαχείρισης των όμβριων υδάτων της περιοχής. 

 

Η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, 

βελτίωσης των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών, διαμόρφωσης του καταστρώματος και 

οδοστρωσίας καθώς και στην κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων και 

τεχνικών έργων σε μήκος περίπου 2 km.  

 

Αναλυτικότερα, όσον στις εργασίες οδοποιίας, προβλέπεται η ασφαλτόστρωση της 

υφιστάμενης χωμάτινης οδού (αθροιστικό πάχος ασφαλτοστρώσεων 0,30 m) σε συνδυασμό με 

την περιορισμένη τροποποίηση των γεωμετρικών της χαρακτηριστικών. Το συνολικό πλάτος 

κυκλοφορίας είναι κυμαινόμενο (διπλή κυκλοφορία). Σε τμήμα της οδού, περίπου 100,00 m, 

λόγω της έντονης διάβρωσης του εδάφους, θα χρησιμοποιηθούν επιπλέον στρώσεις 

ασφαλτικών (αθροιστικό πάχος ασφαλτοστρώσεων, στρώσεων εξυγίανσης και στραγγιστικών 

στρώσεων 1,00 m). 

 

Για την παραλαβή των όμβριων υδάτων που απορρέουν στο οδόστρωμα από τις εξωτερικές 

λεκάνες αλλά και των όμβριων υδάτων που προσπίπτουν απευθείας επί του οδοστρώματος, στα 

τμήματα όπου η επίκλιση της οδού διαμορφώνεται προς τα δεξιά, προβλέπεται η κατασκευή 

τριγωνικής ή τραπεζοειδούς τάφρου στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος. Όσον αφορά τα 

τμήματα όπου η επίκλιση της οδού διαμορφώνεται προς τα αριστερά, προτείνεται η κατασκευή 

τριγωνικής τάφρου (gutter) στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.  

 

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) ακόμη τεχνικών έργων κατάλληλης διατομής τα 

οποία θα προστεθούν στα επτά (7) υφιστάμενα τεχνικά έργα εκτόνωσης των ομβρίων υδάτων 

που προσπίπτουν επί του οδοστρώματος αλλά και των εξωτερικών λεκανών. Το κάθε 

επιμέρους τεχνικό αποτελείται από ανοικτό φρεάτιο στη δεξιά οριογραμμή και 

εγκιβωτισμένους σωληνωτούς αγωγούς υλικού HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος. 

 

Στο τεχνικό, πλησίον του οικισμού του Στρατωνίου, οι σωληνωτοί αγωγοί εκβάλουν σε κλειστό 

φρεάτιο. Σε επαφή με το λόγω φρεάτιο προτείνεται η κατασκευή βαθμιδωτής τάφρου μέχρι τον 

πόδα του πρανούς. Από αυτό το σημείο μέσω ορθογωνικής τάφρου τα όμβρια οδηγούνται σε 

δεξαμενή εξισορρόπησης που προβλέπεται να κατασκευασθεί. Η προτεινόμενη 

διαστασιολόγηση της δεξαμενής εξισορρόπησης αναφορικά με τις εσωτερικές διαστάσεις 

αυτής, είναι 3,00 m x 3,00 m x 2,00 m (ΜxΠxΥ). 

 

Στον Πίνακα 6.2.8.1-1 παρουσιάζονται τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των νέων 

τεχνικών έργων. 

 

Πίνακας 6.2.8.1-1. Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά των νέων τεχνικών έργων 

Τεχνικό έργο Διατομή Μήκος 

Νέο Προτεινόμενο Τ1α 

Φρεάτια (3) 

Ορθογωνικά (MxΠxY): 

(εσωτερικές διαστάσεις) 

1,70 m x 1,50 m x 1,55 m 

1,70 m x 1,00 m x 1,50 m  

1,70 m x 1,00 m x 1,13 m 

Νέο Προτεινόμενο Τ1α 

Γραμμικά στοιχεία (3) 

Αγωγός HDPE 

 

Τάφρος με αναβαθμούς  

Φ= 500 mm, Μ= 7,8 m 

Μ= 6,33 m, Π=1,00 m, 

Αναβαθμός = 0,50 m 
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Τεχνικό έργο Διατομή Μήκος 

Τάφρος προς Φρεάτιο 

Εκτόνωσης 

Μ=23,80 m, Π=1,00 m 

Νέο Προτεινόμενο Τ2: 

Φρεάτιο υδροσυλλογής 

Ορθογωνική (MxΠxY): 

 (εσωτερικές διαστάσεις) 
1,70 m x 1,50 m x 1,41m 

Νέο Προτεινόμενο Τ2: 

Γραμμικά στοιχεία (2) 
2 Αγωγοί HDPE Φ = 400 mm, Μ=11,84 m 

 

Στον Πίνακα 6.2.8.1-2 παρουσιάζονται οι εκσκαφές και οι επιχώσεις που θα απαιτηθούν για 

την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Πίνακας 6.2.8.1-2. Εκσκαφές και επιχώσεις προτεινόμενων εργασιών 

Εκσκαφή/Επίχωση Ποσότητα χωματισμών 

Γενικές εκσαφές σε έδαφος γαιώδες – 

ημιβραχώδες 

1.980,00 m3 

Κατασκευή επιχωμάτων 550,00 m3 

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου 

165,00 m3 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων πλάτους έως 5,0m 

1.276,00 m3 

6.2.8.2. Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης μηχανημάτων έργου, επιβατικών οχημάτων και 

φορτηγών 

Στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένος χώρος στάθμευσης του προς 

συντήρηση κινητού εξοπλισμού του μεταλλείου, των αυτοκινήτων εξυπηρέτησης καθώς και 

του κινητού εξοπλισμού επιφανείας, πρακτική η οποία χρήζει βελτίωσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, για την ορθότερη διαχείριση του κινητού εξοπλισμού τόσο 

σε θέματα ασφάλειας όσο και σε θέματα διαχείρισης χρόνου, κρίνεται απαραίτητη χωροθέτηση 

και κατασκευή κατάλληλων χώρων στάθμευσης των οχημάτων αυτών στην επιφάνεια των 

εγκαταστάσεων όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1-1 της γενικής διάταξης. 

 

Οι χώροι αυτοί προβλέπεται να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να πληρούνται οι 

προδιαγραφές σε περίπτωση διαρροής ελαίων ή λιπαντικών (ασφαλτόστρωση-

τσιμεντόστρωση, διάταξη συλλογής ελαίων, κλίσεις που θα οδηγούν τις απορροές στα 

παρακείμενα κανάλια συλλογής απορροών κτλ). Τέλος στη περιοχή όπου σταθμεύουν τα 

φορτηγά και τα μηχανήματα έργου της επιφάνειας υπάρχουν προσωρινές εγκαταστάσεις 

(isobox) οι οποίες εξυπηρετούν της ανάγκες υγιεινής των εργαζομένων (αποδυτήρια, χώροι 

ανάπαυσης κλπ.). 

6.2.8.3. Περιγραφή συνδέσεων έργου με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι εγκαταστάσεις του Στρατωνίου ηλεκτροδοτούνται από το εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Η 

γραμμή αυτή ξεκινάει από τον Υ/Σ της ΔΕΔΔΗΕ με τάση 20 kV, ενδιάμεσα υποβιβάζεται σε 

τάση 15 kV και καταλήγει στην κολώνα εισόδου. Από το σημείο εισόδου μέχρι τους Υ/Σ μας 

οδεύει υπόγεια. 
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Το σημείο εισόδου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του εργοταξίου μας και πίσω από το 

κτήριο των αποβλήτων. 

 

Οι εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών ηλεκτροδοτούνται από το εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ με 

τάση 20 kV που καταλήγει στη κολώνα εισόδου. Κατόπιν των πεδίων διανομής το δίκτυο 

οδεύει εναέρια και καταλήγει στους κατά τόπους υποσταθμούς. 

6.2.8.4. Περιγραφή συνδέσεων έργου με δίκτυο ύδρευσης/Αποχέτευσης 

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού 

Στρατωνίου.  

 

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

πραγματοποιείται μέσω σηπτικών δεξαμενών (εώς την ολοκλήρωση της σύνδεσης με το 

βιολογικό καθαρισμό Στρατωνίου) από όπου μέσω βοθροφόρων οχημάτων οδηγούνται στην 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού Στρατωνίου.  

 

Στο εργοτάξιο Μαύρων Πετρών η ύδρευση πραγματοποιείται μέσω αδειοδοτημένης 

υδρευτικής γεώτρησης. 

 

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων που προκύπτουν από το εργοτάξιο Μαύρων Πετρών 

πραγματοποιείται μέσω σηπτικών δεξαμενών από όπου μέσω βοθροφόρων οχημάτων 

οδηγούνται στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού Στρατωνίου.  

6.2.9. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 

O υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών και Στρατωνίου, μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μία εκτίμηση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

(ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί/αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), με 

επισήμανση σε αυτόν που προτείνεται να προστεθεί στον υφιστάμενο. Σημειώνεται ότι στον 

κινητό εξοπλισμό που λειτουργεί στο χώρο των εγκαταστάσεων, συνυπολογίζεται και ο 

εξοπλισμός των υπεργολάβων του έργου. 

 

Πίνακας 6.2.9-1. Σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(kw) 

 Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

Crushers 4 Υ 493,0 493,0 N/A 17 Electric no info 

Screens 4 Υ 55,5 55,5 N/A 17 Electric no info 

Conveyor 

Belts 
21 Υ 168,4 168,4 N/A 17 Electric no info 

Feeders 3 Υ 19,5 19,5 N/A 17 Electric no info 

Pumps 163 Υ 2702,4 2702,4 N/A 24 Electric no info 

Fans 4 Υ 76,5 76,5 N/A 24 Electric no info 

Cranes 1 Υ 10,0 10,0 N/A 1 Electric no info 

Agitators 32 Υ 340,1 340,1 N/A 24 Electric no info 

Clacifiers 2 Υ 8,0 8,0 N/A 17 Electric no info 

Filters 6 Υ 28,5 28,5 N/A 17 Electric no info 

Air 
Compresso

rs 

6 Υ 103,5 103,5 N/A 24 Electric no info 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(kw) 

 Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Vaccuum 

Pumps 
5 Υ 375,0 375,0 N/A 17 Electric no info 

Vaccuum 
Pumps 

1 N 75,0 75,0 N/A N/A Electric no info 

Thickeners 9 Υ 76,9 76,9 N/A 24 Electric no info 

Flotation 

Cells 
33 Υ 605,0 605,0 N/A 17 Electric no info 

Mills 2 Υ 447,0 447,0 N/A 17 Electric no info 

Blowers 3 Υ 135,0 135,0 N/A 17 Electric no info 

Thermal 

Loads 
N/A Υ 36,0 36,0 N/A 24 Electric no info 

Ovens N/A Υ 70,0 70,0 N/A 17 Electric no info 

Filterpress 1 Υ 20,0 20,0 N/A 24 Electric no info 

Wheel 

Wash 
1 Υ 40,0 40,0 N/A 24 Electric no info 

Transforme

rs 
7 Υ 5930,0 5930,0 N/A 24 Electric no info 

Generators 4 Υ 1517,0 1517,0 N/A N/A Diesel no info 

UPS 3 Υ 50,0 50,0 N/A 24 Electric no info 

Multilayer 

Filters  
1 N 323,0 323,0         

Reverse 

Osmosis 

Unit  

1 N 285,0 285,0         

Multilayer 
Filters  

1 N 365,0 365,0         

Reverse 

Osmosis 
Unit  

1 N 550,0 550,0         

Μερικό 

Σύνολο 
   14905     

Υπόγειο Μεταλλείο 

GENERAT
OR 

MECCALT

E 

1 Υ  1000 1000     

GENERAT

OR 

CUMMINS 

1 Υ 450 450     

REFUGE 
STATION 

- E-CNT-

00 

4 Υ   0     

Submersibl

e_pump 37 

kW 
FLYGT  

13 Υ 37 481     

Submersibl

e_pump 37 
kW 

FLYGT  

7 N 37 259     

Submersibl

e_pump 37 
kW 

FLYGT - 

SPARE 

2 Υ 37 74     

Submersibl

e_pump 

20kW 
FLYGT  

9 Υ 20 180     

Submersibl

e_pump 

20kW 
FLYGT  

3 N 20 60     

Submersibl

e_pump 
20kW 

2 Υ 20 40     
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(kw) 

 Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

FLYGT - 

SPARE 

Submersibl
e_pump 

8kW 

FLYGT  

9 Υ 8 72     

Submersibl
e_pump 

8kW 

FLYGT  

5 N 8 40     

Submersibl

e_pump 

8kW 

FLYGT - 

SPARE 

2 Υ 8 16     

Submersibl

e_pump 
3.7kW 

FLYGT  

5 Υ 3,7 18,5     

Submersibl
e_pump 

3.7kW 

FLYGT  

4 N 3,7 14,8     

Submersibl

e_pump 

3.7kW 
FLYGT - 

SPARE 

2 Υ 3,7 7,4     

FANS_22k

W 
28 Υ 22 616     

FANS_44k

W 
4 Υ 44 176     

FANS_ 

132kW 
4 N 132 528     

AIR_COM

PRESSOR 
1 Υ 132 132     

AIR_COM

PRESSOR 
1 Υ 75 75     

AIR_COM

PRESSOR 

- 
STANDBY 

2 Υ 200 400     

TRANSFO

RMER - 

800kVA 

3 Υ        

TRANSFO

RMER - 

1600kVA 

1 Υ        

TRANSFO

RMER - 

400kVA 

1 Υ        

TRANSFO
RMER - 

630kVA 

1 Υ        

TRANSFO
RMER - 

1000kVA 

2 Υ        

TRANSFO

RMER - 
1000kVA 

2 N        

Μερικό 

Σύνολο 
   4640     

Επιφανειακές Εγκαταστάσεις 

Cement 

silos 
5 N         

Aggregate 

silos with 3 
bins 

1 N         
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(kw) 

 Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Aggregate 

silos with 4 

bins 

1 N         

Mixer 2 N         

Conveyor 

Belts 
2 N         

Weighing 
belts 

2 N         

Batch plant 

towers 
2 N         

Pumps 
CIFA 

607/411 

operative 

3 N 75 225     

Pumps 
CIFA 

607/411 for 

spare parts 

2 N 75 150     

Electro 

motors 
3 N 37 111     

Electro 
motors 

3 N 18 54     

Air 

Compresso

rs 

2 N         

Control 

room/ 

container 

2 N         

Pressure 
washer 

2 N         

Gear motor 2 N         

Water 

weighing 
system 

2 N         

Cement 

screw 
feeders 

7 N         

Warehouse 

- Metallic 

bulding 
(200 m2) 

1 N         

Pump S-

valves 
3 N         

Hydraulic 
cylinders 

2 N         

Μερικό 

Σύνολο 
   540     

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Σύνολο    20085     

 

Πίνακας 6.2.9-2. Κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 
Ισχύς  

Συνολική 

Ισχύς 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

KOMATS

U FD30T-

1E Forklift 

1 Υ 65 hp 65 hp N/A no info Diesel no info 

KOMATS

U FD31 

Forklift 

1 Υ 65 hp 65 hp N/A no info Diesel no info 

KOMATS

U FD25T-
1 Υ 60 hp 65 hp N/A no info Diesel no info 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 
Ισχύς  

Συνολική 

Ισχύς 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

16R 

Forklift 

BOBCAT 

Loader 
1 Υ 23 hp 23 hp N/A no info Diesel no info 

HITACHI 

Excavator 
1 Υ 15 hp 15 hp N/A no info Diesel no info 

BOBCAT 

5700/TS35
120SL  

1 Υ 100 hp 100 hp N/A no info Diesel no info 

BOBCAT 

S450 
Loader 

1 Υ 49 hp 49 hp N/A no info Diesel no info 

MAN 

TGA3S.43

0Bx4BB 
Water 

Truck 

1 Υ 424 hp 424 hp N/A no info Diesel no info 

CATERPIL
LAR 966M 

Loader 

1 Υ 311 hp 311 hp N/A no info Diesel no info 

MAN 33 
403 Water 

Truck 

1 Υ 400 hp 400 hp N/A no info Diesel no info 

MAN TGA 

26410 
Crane 

Truck 

1 Υ 72 hp 72 hp N/A no info Diesel no info 

Μερικό 

Σύνολο 
   1589 hp     

Υπόγειο Μεταλλείο 

IVECO 

TURBODA
ILY 40-10 

4X4 (12 

seats) Bus 

1 Υ  400 hp 400 hp 12 seats no info Diesel no info 

FORD 

TRANSIT 

Bus 

1 Υ  85 hp 85 hp  12 seats no info Diesel no info 

MERCEDE

S 2538 1 

crane truck  

1 Υ  380 hp 380 hp 10 t no info Diesel no info 

MERCEDE
S ACTROS 

2636 2 

crane truck  

1 Υ  394 hp 394 hp 12 t no info Diesel no info 

CAT D7F 

Dozer 
1 Υ  180 hp 180 hp   no info Diesel no info 

CAT D4 

Dozer 
1 Υ  no info     no info Diesel no info 

CAT 

M318D 

excavator  

1 Υ  177 hp 177 hp 2 t no info Diesel no info 

NISSAN 
FD01A15Q 

Forklift  

1 Υ  58 hp 58 hp 1 t no info Diesel no info 

KOMATS
U FD 25T-

16R 

Forklift 

1 Υ  60 hp 60 hp 2,5 t no info Diesel no info 

KOMATS
U FD30 

Forklift 

1 Υ  65 hp 65 hp 3t no info Diesel no info 

TOYOTA 
3.5T 

Forklift 

1 Υ  56 hp 56 hp 3,5t no info Diesel no info 

MERCEDE
S 814 

1 Υ  140 hp 140 hp 7 t no info Diesel no info 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 
Ισχύς  

Συνολική 

Ισχύς 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

(4X2) Fuel 

Truck  

196kVA 

VOLVO 
Generator 

1 Υ  
196 

kVA 
196 kVA 196kva no info Diesel no info 

294 

DORMAN
D generator 

1 Υ  
294 

kVA 
294 kVA 294kva no info Diesel no info 

400kVA 

IVECO 

generator 

1 Υ  
400 
kVA 

400 kVA 400kVA no info Diesel no info 

450kVA 

CUMMINS 

generator 

1 Υ  
450 

kVA 
450 kVA 450kVA no info Diesel no info 

WAGNER 
ST-6C #3 

Loader 

1 Υ  231 hp 231 hp 6t no info Diesel no info 

WAGNER 
ST-6C #5 

Loader 

1 Υ  231 hp 231 hp 6t no info Diesel no info 

WAGNER 
ST-6C #6 

Loader 

1 Υ  231 hp 231 hp 6t no info Diesel no info 

TAMROC

K TORO 
007 Loader 

1 Υ  250 hp 250 hp 7t no info Diesel no info 

SANDVIK 

LH514 
Loader 

1 Υ  360 hp 360 hp 14t no info Diesel no info 

MERCEDE

S 1733 Lub 

Truck  

1 Υ  330 hp 330 hp 9 t no info Diesel no info 

PAUS TSL 

853T7 

Man-Lift 
Basket 

1 Υ  120 hp 120 hp 4t no info Diesel no info 

DIECI 

APOLLO 

25.6 DLC 
190 Man-

Lift Basket 

1 Υ  99 hp 99 hp 2,5t no info Diesel no info 

DIECI 175 
RUNNER 

40.13 Man-

Lift Basket 

1 Υ  98 hp 98 hp 3,5t no info Diesel no info 

BOBCAT 
T35120SL 

Man-Lift 

Basket 

1 Υ  101 hp 101 hp 3,5t no info Diesel no info 

TOYOTA 

HILUX 

4x4 

5 Υ  126 hp 630 hp 1,5t no info Diesel no info 

NISSAN 

NAVARA 

4x4 

1 Υ  134 hp 134 hp 1t no info Diesel no info 

MITSUBIS
HI L200 

4x4 (petrol) 

1 Υ 125 hp 125 hp 1,5t no info 
petrol/βενζί

νη 
no info 

NISSAN 
PICK-UP 

4x2 (petrol) 

1 Υ 103 hp 103 hp 1,5t no info 
petrol/βενζί

νη 
no info 

TAMROC

K 
QUASAR 

#3 (single-

boom) 

driller 

1 Υ  68 hp 68 hp 

2,5m μηκος 

μακαπιων 1 
μπουμα 

no info Diesel no info 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 
Ισχύς  

Συνολική 

Ισχύς 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

TAMROC

K 

QUASAR 
#4 (single-

boom) 

driller 

1 Υ  68 hp 68 hp 

2,5m μηκος 

μακαπιων 1 

μπουμα 

no info Diesel no info 

TAMROC
K 

MINIMATI

C H205D 
(twin-

boom) 

driller 

1 Υ  68 hp 68 hp 

2,5m μηκος 

μακαπιων 2 
μπουμες 

no info Diesel no info 

EPIROC 

BOOMER 

S2 (twin-
boom) 

driller 

1 Υ  121 hp 121 hp 

2,5m μηκος 

μακαπιων 2 
μπουμες 

no info Diesel no info 

RAVO 

R540i 
sweeper  

1 Υ  no info   2 brooms  no info Diesel no info 

NORMET 

SCAMEC 
2000S 

scaler  

1 Υ  227 hp 227 hp   no info Diesel no info 

VOLVO 
ECR145EL

-Τ SSM 

Scaler - 
excavator  

1 Υ  no info     no info Diesel no info 

PUTZMEI

STER 

SIKA PM 
407-P #3 

Shotcrete 

unit 

1 Υ  57 hp 57 hp 
15 m3/theoritical 
output max 

no info Diesel no info 

PUTZMEI

STER 

SIKA SPM 
4210 

WETKRET 

#4 
Shotcrete 

unit 

1 Υ  74 hp 74 hp 
20 m3/theoritical 

output max 
no info Diesel no info 

PUTZMEI

STER 
WETKRET 

4 

NARROW 

#5 

Shotcrete 
unit 

1 Υ  113 hp 113 hp 
20 m3/theoritical 

output max 
no info Diesel no info 

BOBCAT 

643 skid-

steer loader 

1 Υ  57 hp 57 hp 2t no info Diesel no info 

ATLAS 

COPCO 

BOLTEC 
MC support 

drill  

1 Υ  156 hp 156 hp   no info Diesel no info 

MERLO 

DBM 
2500-XS 

transmixer 

1 Υ  78 hp 78 hp 2,5 m3 no info Diesel no info 

NORMET 
UTIMEC 

1600 #1 

transmixer 

2 Υ  207hp 413 hp 6 m3 no info Diesel no info 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 
Ισχύς  

Συνολική 

Ισχύς 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

MAN 

33414DFC 

transmixer 

1 Υ  400 hp 400 hp 14t no info Diesel no info 

WAGNER 
MT-420 #4 

truck 

1 Υ  335 hp 335 hp 20t no info Diesel no info 

GHH MK 
A35 1 truck 

2 Υ  402 hp 804 hp 35t no info Diesel no info 

PAUS 

MINCA 

18A PK 
UG bus  

1 Υ  120 hp 120 hp 18 seats no info Diesel no info 

MERCEDE

S 
SPRINTER 

313 CDI 

4X4 
ambulance  

1 Υ  129 hp 129 hp   no info Diesel no info 

MITSUBIS

HI L300 

ambulance  

1 Υ  105 hp 105 hp   no info Diesel no info 

Μερικό 

Σύνολο (1) 
   1340 kVA     

Μερικό 

Σύνολο (2) 
   8431 hp     

Επιφανειακές Εγκαταστάσεις 

CAT 980M 1 Υ  426 hp 426 hp 8t no info Diesel no info 

CAT 988F 
(F1) 

1 Υ  400 hp 400 hp 10t no info Diesel no info 

MERCEDE

S ACTROS 
4140 

(8X4/4) 

5 Υ  394 hp 1970 hp 16t no info Diesel no info 

MERCEDE

S 3538 
Water tank  

1 Υ  381 hp 381 hp 14t no info Diesel no info 

MAN 

35414 T46 
Water tank 

1 Υ  409 hp 409 hp 11t no info Diesel no info 

Μερικό 

Σύνολο 
   3586 hp     

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Σύνολο (1) 

[kVA] 
   1340     

Σύνολο (2) 

[hp] 
   13606     

6.2.10. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και 

κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση 

Στον Πίνακα 6.2.10-1 παρουσιάζονται οι καταλήψεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.  

 

Πίνακας 6.2.10-1. Καταλήψεις μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου 

Ζώνες μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
Εκτιμώμενη κατάληψη [στρέμματα] 

Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 79,38 

Οδοποιία 101,95 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-137 

ENVECO A.E. 

Ζώνες μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
Εκτιμώμενη κατάληψη [στρέμματα] 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 326,18 

Σύνολο 507,51 

6.2.11. Φάση κατασκευής – Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

6.2.11.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων 

κατασκευής 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου είναι σε λειτουργία εδώ και πολλές δεκαετίες και ως εκ τούτου η φάση κατασκευής 

της παρούσας μελέτης σχετίζεται με τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις/αναβαθμίσεις/επεκτάσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Στον Πίνακα 

6.2.11.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατασκευαστικές εργασίες που 

προτείνονται καθώς και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6.2.11.2-1 οι εργασίες κατασκευής όλων των επιμέρους 

έργων αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την έναρξη τους. 

6.2.11.2. Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους προτεινόμενων κατασκευαστικών έργων που 

πρόκειται να λάβουν χώρα στα εργοτάξια Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου έχουν ήδη 

περιγραφεί στις Παραγράφους 6.2.6 και 6.2.8.  

 

Για τις προτεινόμενες εργασίες θα χρειαστούν περιορισμένου μεγέθους εκσκαφές και 

επιχώσεις εδαφικών υλικών προκειμένου να δημιουργηθούν οι πλατείες που χωροθετούνται οι 

προτεινόμενες εγκαταστάσεις καθώς και τα θεμέλια των κτιριακών εγκαταστάσεων. Από τα 

διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι θα υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ εκσκαφών και επιχώσεων, με 

εκτιμώμενες τις ποσότητες να ανέρχονται σε περίπου 30.000 m3 με 35.000 m3 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.2.11.2-1. Κατασκευαστικές εργασίες Υποέργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Εργασίες Στοιχεία Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου +216 

Κατασκευή μονάδας πολυστρωματικής διήθησης 450 m3/h, Κατασκευή μονάδας αντίστροφης όσμωσης 

450 m3/h, Κατασκευή πυκνωτή 450 m3/h 
24 μήνες 

Υποσταθμοί Κατασκευή υποσταθμού στο νέο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας στις Μαύρες Πέτρες 12 μήνες 

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Προσθήκη ΗΖ στη μονάδα επεξεργασίας νερών 6 μήνες 

Συνεργεία Συντήρησης Κατασκευή δύο κτιρίων συνεργείων στην περιοχή της ενωτικής στοάς ΟΛΥ-ΜΠ 8 μήνες 

Αποθήκες 

Χωροθέτηση υπαίθριας αποθήκης πλησίον κτιρίου επεξεργασίας πόσιμου νερού, Κατασκευή Δεξαμενής 

αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος 20 m3 και Δεξαμενής αποθήκευσης ρευστοποιητή 

σκυροδέματος 16 m3 

6 μήνες 

Νέα αποθήκη τελικών 

προϊόντων εμπλουτισμού  
Κατασκευή νέας αποθήκης στις εγκατάστασεις Μαύρων Πετρών 24 μήνες 

Γραφεία και λοιπές 

εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης προσωπικού 

Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων 300 m2 8 μήνες 

Εγκαταστάσεις δεξαμενών 

και πρατηρίων καυσίμων 

Κατασκευή κτηρίου 12 m2 και εγκατάσταση δύο υπόγειων δεξαμενών διαμέτρου 2,5 m και 

χωρητικότητας 20.000 L έκαστη, με ανώτατο σημείο 70 εκ. κάτω από την επιφάνεια 
8 μήνες 

Κατασκευή αναβαθμών 

συγκράτησης φερτών 

ρέματος Βαθύλακκα 

Διάνοιξη δρόμου μήκους 89,2 m και πλάτους 5 m και κατασκευή αναβαθμών 12 μήνες 

Συλλογή και διαχείριση 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών 

Κατασκευή νέων έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων και κατασκευή νέου αντλιοστασίου 12 μήνες 

Διαχείριση αστικών 

λυμάτων 
Κατασκευή πέντε νέων βόθρων ΜΠΥ: 4 m x 3 m x 3 m 3 μήνες 

Εγκατάσταση διάταξης 

πλυστικού τροχών στη νέα 

είσοδο στην περιοχή της 

+360 

Εγκατάσταση μονάδας πλυστικού τροχών σε υποβαθμισμένη σκυροδετημένη διάβαση 3 μήνες 
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Εργασίες Στοιχεία Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης 

Μετεγκατάσταση της 

πλατείας μεταφόρτωσης 

μεταλλεύματος 

Διαμόρφωση με εκσκαφές 10.000 m3 και επιχώσεις 10.000 m3, Διάστρωση με αργιλοαμμώδες υλικό 

χαμηλής διαπερατότητας περιμετρικό σύστημα συλλογής απορροών 
12 μήνες 

Χωροθέτηση προσωρινής 

εγκατάστασης εργολάβων 
Οικίσκοι όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω και χώροι στάθμευσης 6 μήνες 

Χωροθέτηση εγκατάστασης 

πλύσης φορτηγών και 

διαχείρισης στερεών και 

υγρών αποβλήτων από τη 

λειτουργία τους 

Κατασκευή εγκατάστασης πλύσης φορτηγών με τσιμεντροστρωμένο δάπεδο, με περιμετρική διάταξη 

συλλογής απορροών και δεξαμενή καθίζησης τραπεζοειδούς διατομής 
3 μήνες 

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης 

βιομηχανικών αποβλήτων 

(επικίνδυνα και μη 

επικίνδυνα) 

Κατασκευή πλάκα σκυροδέματος 7 m x 9,5 m x 0,2 m τάφρου απορροής επικίνδυνων υγρών, 

Ασφλτόστρωση 414 m2, κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων μήκους 123 m, κατασκευή στεγάστρου 

επί μεταλλικού φορέα μεταβλητού ύψους και εγκατάσταση δύο press containers 

12 μήνες 

Κατασκευή νέου κτιρίου 

Εργαστηρίου Χημικών 

Αναλύσεων 

Κατασκευή κτιρίου 1.100 m2 ύψους 6 m 24 μήνες 

Χωροθέτηση του σταθμού 

της ομάδας διάσωσης του 

εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών 

Χωροθέτηση 150 m2 για εγκατάσταση 150 m2 isoboxes 3 μήνες 

Διαχείριση αστικών 

λυμάτων 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 12 μήνες 

Γραφεία Διοίκησης Εγκατάσταση isobox για τις ανάγκες λουτρών 100 ατόμων 3 μήνες 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

Εγκατάσταση δεξαμενής 100 m3, Εγκατάσταση μονάδων φίλτρων άμμου, φίλτρων ενεργού άνθρακα και 

μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και επιπλέον πυκνωτή δυναμικότητα 450 m3/h και νέας 

φιλτρόπρεσσας 

24 μήνες 

Επέκταση της υφιστάμενης 

λίμνης έκτακτης ανάγκης 

Μεταβολή χωρητικότητας από 5.400 m3 σε 15.400 m3 με τελικό ύψος δεξαμενής 8,1 m. Κατακόρυφη 

εκσκαφή 10 m από σημερινή στέψη. 
24 μήνες 
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Εργασίες Στοιχεία Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης 

Αναβάθμιση χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

Εκσκαφές 1.850 m3, Διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης από αδρανή, σκυροδέτηση πλάκας στέγαστρο 

ύψους 6 m και κάλυψης 850 m2, μέγιστου ανοίγματος 26 m και δίκτυο συλλογής ομβρίων 
12 μήνες 

Αναβάθμιση προσωρινού 

χώρου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος +61,50 

Εκσκαφές 2.650 m3, Διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης από αδρανή, σκυροδέτηση πλάκας, στέγαστρο 

ύψους 6 m, και κάλυψης 1.100 m2, μέγιστου ανοίγματος 30 m και δίκτυο συλλογής ομβρίων 
6 μήνες 

Συλλογή και επεξεργασία 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Στρατωνίου 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με διαχωρισμό μεταξύ των καθαρών νερών και των 

νερών επαφής 
24 μήνες 

Επεμβάσεις επί του Κόμβου 

της Επαρχιακής Οδού 

Σταυρού - Ιερισσού 

Ασφαλτώστρωση και μηκοτομικές αλλαγές προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια της χρήσης του 12 μήνες 

Ασφαλτόστρωση 

εργοταξιακής οδού Μαύρων 

Πετρών 

Ασφαλτόστρωση μήκους 1.887,49 m πλάτους 4-8 m και πάχους 50 cm. Και κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης όμβριων 
12 μήνες 

Ασφαλτόστρωση της οδού 

από τον οικισμό του 

Στρατωνίου - περιοχής 

Μαντέμ Λάκκου 

Ασφαλτόστρωση μήκους 2.011,52 m πάχους 30 cm. Και κατασκευή τάφρων και φρεατίων συλλογής 

ομβρίων // Γενικές Εκσκαφές 1.980 m3 // Κατασκευή επιχωμάτων 550 m3 // Εξυγιαντικές στρώσεις 

165 m3 // Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 1.276 m3 

12 μήνες 

Χώροι Στάθμευσης Συνολική επιφάνεια 4.674 m2 και διαμόρφωση 12 μήνες 
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6.2.11.3. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής 

Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής των προαναφερόμενων έργων αφορούν τα 

εργοτάξια που θα στηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι εργασίες. Το σύνολο αυτών 

των εργοταξίων θα βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και άρα δεν 

αναμένονται καταλήψεις φυσικών εκτάσεων. 

 

Επιπλέον, από τα διαθέσιμα στοιχεία χωματισμών του έργου δεν αναμένεται να υπάρχει 

ανάγκη για δανειοθαλάμους και αποθεσιοθαλάμους, για τις ανάγκες κατασκευής των υπό 

μελέτη έργων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτηθούν δανειοθάλαμοι ή αποθεσιοθάλαμοι οι 

οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ΜΠΕ, δύναται να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄ 2011). 

6.2.11.4. Αναγκαία υλικά της κατασκευής 

Όλα τα φυσικά υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου θα 

προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ανάπτυξης του έργου. Τα 

υλικά κατασκευής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών και 

λοιπών στεγασμένων χώρων (σιδηρούς οπλισμός, τσιμέντα, οπτόπλινθοι, κουφώματα κ.λπ.) θα 

προμηθευτούν κατά προτίμηση από τις τοπικές αγορές οικοδομικών υλικών. 

 

Άλλα υλικά που αναμένεται να απαιτηθούν παρατίθενται παρακάτω: 

 Αδρανή υλικά όπως άμμος, χαλίκι κ.ά. 

 Στοιχεία στεγάστρων 

 Στοιχεία μεταλλικών κατασκευών, όπως κοιλοδοκοί κ.ά. 

 Προκατασκευασμένοι οικίσκοι (isobox) 

 Στοιχεία περίφραξης, όπως πάσσαλοι και πλέγματα περίφραξης 

 Άσφαλτος 

 Σωλήνες PVC, HDPE κ.ά. 

 Σωλήνες και άλλα προκατασκευασμένη μέρη σκυροδέματος 

 Στοιχεία από χυτοσίδηρο, όπως καλύμματα φρεάτων 

6.2.11.5. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύει η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β’ 138) Υγειονομική 

Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/07.12.1971 (Β’ 986), Γ4/1305/02.08.1974 (ΕΚ Β’ 801) 

και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ. Ισχύει επίσης ο Ν. 4042/2012 «Ποινική 

προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

 

Αστικού τύπου απόβλητα 

Για την συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων που θα παραχθούν από το προσωπικό που θα 

εργάζεται στην κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής του 

εκάστοτε εργοταξίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα πρέπει να εγκατασταθούν και χημικές 

τουαλέτες.  
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Θεωρώντας εργοτάξιο με μέγιστο αριθμό εργαζομένων περίπου 100 ατόμων, εκτιμάται παροχή 

λυμάτων ίση με: 100 L/ άτομο/ d x 100 άτομα = 10.000 L/ d ή 10 m3/d. Η διάθεση των λυμάτων 

που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

 

Υγρά απόβλητα κατασκευής 

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής. Περαιτέρω, αρκετά στοιχεία των προς 

κατασκευή έργων είναι προκατασκευασμένα, π.χ. Isobox, και δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 

 

Πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής δεν θα γίνεται εντός των χώρων των 

εργοταξίων ενώ εφόσον για ειδικούς λόγους αυτό απαιτηθεί, θα πραγματοποιείται στους ήδη 

υφιστάμενους προς τούτου χώρους που προβλέπονται στην ΜΠΕ των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας (του ίδιου έργου). 

6.2.11.6. Εκροές και Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Αστικά απόβλητα 

Στη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων θα παράγονται αστικού τύπου απορρίμματα από 

το εργατικό δυναμικό. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους που θα 

εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα οχήματα του δήμου. Τα απόβλητα αυτά 

δεν είναι τοξικά και δεν αποτελούν κίνδυνο για το έδαφος, στο οποίο τελικά θα καταλήξουν 

(ΧΥΤΑ). Μία πρώτη εκτίμηση του όγκου των οικιακών απορριμμάτων που θα παράγονται 

κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη υποέργου, ανά εργοτάξιο, μπορεί να γίνει με βάση 

τις παρακάτω παραδοχές: 

 Η μέση τιμή απορριμμάτων στον εργασιακό χώρο είναι 0,4 kg/ d/ άτομο, 

 Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων/ ημέρα ανέρχεται στους 100 στην φάση 

κατασκευής. 

 

Συμπερασματικά, παράγονται περί τα 40 kg αστικών απορριμμάτων, ανά ημέρα. Το ειδικό 

βάρος των αστικών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ των 180 – 415 kg/m3, με τυπική τιμή τα 

300 kg/m3 περίπου1. Επομένως, η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων αντιστοιχεί σε 

ελάχιστο όγκο ~0,13 m3/d. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους και 

απομακρύνονται από τα οχήματα του δήμου.  

 

Απόβλητα εργοταξίου 

Άλλα απόβλητα που δύναται να παραχθούν στη φάση κατασκευής των έργων, όπως τα 

φθαρμένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισμό (π.χ. ελαστικά, ελαστικοί ή 

μεταλλικοί σωλήνες κ.ά.), θα αποτίθενται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

                                                 
1 Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management: Engineering 

Principle and Management Issue. McGraw Hill Inc., New York. 
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βιομηχανικών αποβλήτων ή σε υφιστάμενους χώρους αποθήκευσης ομοειδών υλικών, μέχρι 

να παραληφθούν από εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

  

Τέλος, απόβλητα όπως τα εξής: ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή λιπαντικά, στουπιά με 

πετρελαιοειδή, ανταλλακτικά μηχανημάτων, μπαταρίες - συσσωρευτές αυτοκινήτων, 

φορτηγών, αναλώσιμα αυτοκινήτων, φορτηγών, όπως τακάκια, φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα 

κλπ., θα συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και θα απομακρύνονται από 

εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

6.2.11.7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Η διακίνηση των υλικών καθώς και η πρόσβαση των εργαζομένων για τις κατασκευαστικές 

εργασίες στα εργοτάξια Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου γίνεται μέσω των κόμβων και των 

οδών που περιγράφηκαν στην Παράγραφο 6.2.8.1 «Περιγραφή συνδέσεων έργου με οδικό 

δίκτυο». Δεν αναμένεται να απαιτηθούν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την 

εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών του παρόντος υποέργου, αφενός λόγω του ότι τα 

έργα θα είναι προσβάσιμα μέσω εργοταξιακών οδών και αφετέρου λόγω της μικρής έκτασης 

των έργων κατασκευής. 

6.2.11.8. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

6.2.11.8.1. Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων 

Ως φάση ανάπτυξης, επιλέχθηκε το πρώτο έτος της εναπομείνασας λειτουργίας. Με βάση την 

περιγραφή του έργου, 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 εγκατάστασης 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

 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 

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, έχουν ακολουθηθεί διακριτές 

μεθολογογίες υπολογισμού με βάση, κατάλληλους συντελεστές εκπομπής ανά πηγή καθώς και 

τα λεπτομερή στοιχεία της δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα τα 

οποία αναλύονται στο Παράρτημα ΧΙΙ (Α). Οι συνολικές εκπομπές στον Πίνακα 6.2.11.8-1.  

 

Πίνακας 6.2.11.8-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή του 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατά τη φάση ανάπτυξης (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κατασκευές     37,7 

Κινητός εξοπλισμός 95,1 315,2 41,6 1,2 34,7 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0   0,2 
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Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Διαχείριση Σωρών     0,6 

Οδικό Δίκτυο 6,8 2,6 2,3 0,9 0,9 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού     2,2 

Σύνολο 102 318 44 2 76 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών 

και σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου 

ότι έχει θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το 

χρονικό προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

6.2.11.9. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

6.2.11.9.1. Εκπομπές Θορύβου 

Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου. Η εκτίμηση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=12 h ενός εργοταξίου 

υποθετικής σύνθεσης στόλου μηχανημάτων σε δέκτη που απέχει 100 m από αυτό. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται σύνθεση του εργοταξίου 12ωρης λειτουργίας με μία υποθετική δυσμενή 

σύνθεση όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου, που περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα: 

 Έναν αεροσυμπιεστή 17 m3/min με δύο αερόσφυρες 14 kg 

 Μία αυτοκινούμενη πρέσα σκυροδέματος (100 kW). 

 Ένα φορτωτή 60 kW. 

 Ένα προωθητή γαιών (dozer) ισχύος 200 kW για ισοπέδωση του εδάφους ή μετακίνηση 

μπαζών. 

 Δύο βαρέα φορτηγά (dump track) 20 t ισχύος 110 kW σε διαδικασία φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής ή υλικών επιχωμάτωσης - οδοστρωσίας με κινητήρες 

στο ρελαντί ή με ταχύτητα κίνησης 5-10 km/h εντός του εργοταξίου. 

 Ένα εκσκαπτικό μηχάνημα 46 kW (Tracked excavator). 

 Μία μπετονιέρα 22 kW. 

 Ένα Grader 150 kW με μέση ταχύτητα κίνησης κατά την λειτουργία 5-10 km/h. 

 Έναν οδοστρωτήρα 51 kW. 

 Ένα σύστημα στρώσης ασφάλτου (αποτελούμενο από Asphalt spreader, Chip spreader, 

road roller & lorry). 

 

Στον Πίνακα 6.2.11.9-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc 

που λήφθηκαν για τα αντίστοιχα εκ των ανωτέρω μηχανημάτων. 

 

Πίνακας 6.2.11.9-1. Χρόνοι πραγματικής λειτουργίας (tc) μηχανημάτων 

Τύπος Μηχανήματος 
Ισχύς - 

Βάρος 
Ταχύτητα 

LWA 

(dBA) 

LAeq 

(dBA) 

Χρόνος Λειτουργίας 

(h) 

Αεροσυμπιεστής/ 2 

αερόσφυρες 

17 m3/min- 

14 kg 
- 106/114 87 1 

Πρέσα σκυροδέματος 100 kW  106 78 1 
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Τύπος Μηχανήματος 
Ισχύς - 

Βάρος 
Ταχύτητα 

LWA 

(dBA) 

LAeq 

(dBA) 

Χρόνος Λειτουργίας 

(h) 

Βαρέως τύπου φορτηγό 
20 t/110 

kW 
10 km/h 102 74 4 (έκαστο) 

Φορτωτής 60 kW 10 km/h 104 76 6 

Προωθητής γαιών 200 kW 2 km/h 104 76 8 

Εκσκαπτικό μηχάνημα 46 kW 5 km/h 102 74 8 

Grader 150 kW 10 km/h 111 83 4 

Οδοστρωτήρας 51 kW 10 km/h 101 73 4 

Σύστημα στρώσης 

ασφάλτου 
90 kW-13 t 1,5 km/h 108 80 4 

Μπετονιέρα 22 kW.  100 72 2 

 

Δεν ελήφθησαν υπόψη μειώσεις του ήχου λόγω ηχοπετασμάτων. Επίσης, δεν ελήφθησαν 

υπόψη επί του δυσμενούς, αυξήσεις της στάθμης θορύβου λόγω ανακλάσεων (+3 dB), καθότι 

στις περιοχές κατασκευής πέριξ του οικισμού του Στρατωνίου, οι θέσεις κατασκευής 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από τον οικισμό. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης της 

στάθμης θορύβου με σημείο ελέγχου σε απόσταση 100 m από το εργοτάξιο, παρουσιάζονται 

στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνονται 

εντός της ημέρας και επίσης οι θορυβώδεις δραστηριότητες (π.χ. εκσκαφές) θα γίνονται εκτός 

ωρών κοινής ησυχίας. 
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Πίνακας 6.2.11.9-2. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας Laeq 

Μηχάνημα 

LΑeq στα 

10m 

(dBA) 

d 

(m) 

Hχομείωση λόγω 
LΑeq 

(dBA) 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας ως 

ποσοστό των 12h (%) 

Διόρθωση σε 

LΑeq(12h) (dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής 

17 m3/min 

με 2 αερόσφυρες 14 kg 

80 100 -20 0 60 1 8% -10,8 49,2 

Αυτοκινούμενη πρέσα 

Ο.Σ. (100 kW) 
79 100 -20 0 59 1 8% -10,8 48,2 

 

Πίνακας 6.2.11.9-3. Μέθοδος κινητού εργοταξίου 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Hχομείωση λόγω 
LpA 

(dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλαση 

(dBA) 

Φορτηγό Βαρέως τύπου Φορτηγό (γεμάτο) 50 100 -20,0 0 60,82 4 -4,8 55,2 

Φορτηγό Βαρέως τύπου Φορτηγό (γεμάτο) 50 100 -20,0 0 60,82 4 -4,8 55,2 

Φορτωτής 
Λαστιχοφόρος 

φορτωτής 
50 100 -20,0 0 60,82 6 -1,8 57,2 

Οδοστρωτήρας Οδοστρωτήρας 50 100 -20,0 0 60,82 4 -4,8 48,2 

Προωθητής Προωθητής 50 100 -20,0 0 58,82 8 -1,8 57,2 

Σύστημα στρώσης ασφάλτου 
Σύστημα στρώσης 

ασφάλτου 
50 100 -20,0 0 66,82 4 -4,8 55,2 

Μπετονιέρα Μπετονιέρα 50 100 -20,0 0 60,82 2 -4,8 55,2 

Εκσκαφέας Εκσκαφέας 50 100 -20,0 0 64,82 8 -1,8 52,2 

Grader Grader 50 100 -20,0 0 56,82 4 -4,8 58,2 

Υπολογισμός συνολικού θορύβου για 12ωρη λειτουργία του εργοταξίου: LΑeq(12h) = 65 dBA 
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6.2.11.9.2. Εκπομπές Δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις. Τα κτίρια διεγείρονται 

από δονήσεις και κραδασμούς: 

 Μέσω του εδάφους: Οι δονήσεις διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν το κτίριο 

μέσω της θεμελίωσης του. 

 Μέσω του αέρα: Ήχοι (χαμηλών κυρίως συχνοτήτων) που διαδίδονται μέσω του αέρα, 

εισέρχονται από τα ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) στα κτίρια και διεγείρουν τα δομικά 

τους μέρη. 

 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι διάδοσης των δονήσεων συμμετέχουν λιγότερο ή περισσότερο σε 

κάθε περίπτωση διέγερσης κτιρίου από δονήσεις. Η σχετική συμμετοχή κάθε τρόπου εξαρτάται 

τόσο από την κατασκευή του κτιρίου, και από την δυνατότητα διάδοσης από το ένα ή το άλλο 

μέσο, όσο και από τη φύση της πηγής των δονήσεων.  

 

Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να 

είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το είδος 

του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την μορφή 

κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

 

Ο θόρυβος των μηχανών εσωτερικής καύσεως και κυρίως της εξάτμισής τους χαρακτηρίζεται 

από αρκετά υψηλά επίπεδα στην περιοχή μεταξύ 50 και 100 Hz του ακουστικού φάσματος. 

Σαν θόρυβος αυτές οι συχνότητες δεν είναι ενοχλητικές για το αυτί (σε αντίθεση με την περιοχή 

μεταξύ 500 και 1000 Hz του φάσματος) και η μέθοδος μέτρησης θορύβου σε dB(A) μειώνει με 

κατάλληλο φιλτράρισμα τη συνεισφορά τους στη συνολική στάθμη θορύβου. Ο θόρυβος όμως 

αυτός διαδιδόμενος δια του αέρα μπορεί πρώτον να θέσει σε ταλάντωση την επιφάνεια του 

οδοστρώματος, δεύτερον να προκαλέσει δυσάρεστο συντονισμό μερών του ανθρώπινου 

σώματος (π.χ. ο θώρακας ενός ανθρώπου συντονίζεται από ακουστικά κύματα συχνότητας 

50 Hz) και τρίτον να προκαλέσει ταλάντωση λόγω συντονισμού σε συχνότητες κάτω από 

200 Hz τμημάτων των κτιρίων ή άλλων αντικειμένων (υαλοπινάκων, κουφωμάτων, 

πατώματος, επίπλων), με συχνό αποτέλεσμα δευτερογενή θόρυβο (τρίξιμο, κροτάλισμα) από 

αυτά. 

 

Στη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου θα παραχθούν δονήσεις, οι οποίες θεωρητικά θα 

μπορούσαν να γίνουν αισθητές στην περίπτωση κτηρίων που γειτνιάζουν άμεσα με την περιοχή 

κατασκευής των έργων. Παρόλ’ αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις των κυρίως έργων 

από τις κοντινότερες κατοικίες εκτιμάται ότι οι εκπομπές δονήσεων θα είναι περιορισμένες σε 

μέγεθος ενώ θα είναι και χρονικά περιορισμένες, σε σημείο που να μην οδηγούν σε ουσιαστικές 

οχλήσεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το μέτωπο εργασιών 

κτίριο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται στον πίνακα της 

παρ. 1.β του άρθρου 88 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. 

Δ7/Α/ οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011), όπως αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 

170613 (ΦΕΚ 2505 Β΄ 2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και 

δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» 

του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.». 
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Πίνακας 6.2.11.9-4. Πίνακας μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών της ταχύτητας δόνησης 

των σωματιδίων του εδάφους σε συνάρτηση με τη συχνότητα για διάφορα είδη 

κατασκευών 

Είδος Κατασκευής Ταχύτητα δονήσεως (mm/s) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 
10 – 

50 Hz 

50 – 

100 Hz 
>100 Hz 

1. Κτίρια γραφείων και Εργοστάσια 20 20 - 40 40 - 50 50 

2. Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5 - 15 15 - 20 20 

3. Κατασκευές που λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας τους στις δονήσεις δεν εντάσσονται 

στις κατηγορίες 1 και 2 (π.χ. διατηρητέα) 

3 3 - 8 8 - 10 10 

Πηγή: ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011. 

6.2.11.10. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η κατασκευή των υπό μελέτη κατασκευαστικών έργων δεν σχετίζεται με εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

6.2.12. Φάση λειτουργίας 

6.2.12.1. Ισοζύγιο μάζας μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Το πρόγραμμα παραγωγής σε τόνους και περιεκτικότητες για την περίοδο 2021 έως 2025 

δίνεται στους Πίνακα 6.2.12.1-1 & 6.2.12.1-2. Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα είναι 

κατά μέσο όρο 400 kt ROM με μέση περιεκτικότητα Pb: 5,37%, Zn: 7,82% και Ag: 144 g/t.  

 

Όπως φαίνεται και από τον εν λόγω Πίνακα 6.2.12.1-1, τα μεταλλευτικά αποθέματα με βάση 

τα σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας ανέρχονται σε 1,81 Μt και αναμένεται η ανάκτηση 

τους μέχρι το 2025.  

 

Σημειώνεται πάντως ότι πιθανά αποθέματα που θα προκύψουν από το ερευνητικό πρόγραμμα 

που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να αυξήσουν τη διάρκεια της εκμετάλλευσης και να 

επιτρέψουν την παραγωγή να συνεχίσει για περισσότερα χρόνια. Οπότε σε αυτή την 

περίπτωση, πριν την επέκταση της χρονικής διάρκειας του έργου, θα κατατεθούν οι 

απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες για την επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του. 
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Πίνακας 6.2.12.1-1. Πρόγραμμα παραγωγής για όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 2023 2024 2025 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 1.810.000 210.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

Συμπύκνωμα Pb (dmt) 126.000 17.000 26.000 28.000 27.000 28.000 

Συμπύκνωμα Ζn (dmt) 259.000 31.000 52.000 57.000 60.000 59.000 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά (t) 516.000 60.000 114.000 114.000 114.000 114.000 

Στείρα υλικά που αποτιθενται στον Κοκκινόλακα (t) 516.000 60.000 114.000 114.000 114.000 114.000 

Ογκος 1,7 t/m3 πυκνότητα 303.529 35.294 67.059 67.059 67.059 67.059 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων (t) 1.425.000 162.000 322.000 316.000 313.000 312.000 

Σύνολο παραγωγής αδρομερούς τέλματος (t) 1.068.750 121.500 241.500 237.000 234.750 234.000 

Σύνολο παραγωγής λεπτομερούς τέλματος (t) 356.250 40.500 80.500 79.000 78.250 78.000 

Ποσότητα αδρομερούς τέλματος που 

χρησιμοποιούείται στη λιθογόμωση (t) 
642.000 73.000 145.000 142.000 141.000 141000 

Ποσότητα αδρομερούς τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
426.750 48.500 96.500 95.000 93.750 93.000 

Ποσότητα λεπτομερούς τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
356.250 40.500 80.500 79.000 78.250 78.000 

Συνολική ποσότητα τέλματος που διατίθεται στον 

Κοκκινόλακα (t) 
783.000 89.000 177.000 174.000 172.000 171.000 

Ογκος 1,6 t/m3 πυκνότητα 489.375 55.625 110.625 108.750 107.500 106.875 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης (t) 1.299.000 149.000 291.000 288.000 286.000 285.000 

Ιλύς Εξουδετέρωσης (t) 116.886 16.698 25.047 25.047 25.047 25.047 

Ιλύς Εξουδετέρωσης, m3 – 1,5 t/m3 πυκνότητα 77.924 11.132 16.698 16.698 16.698 16.698 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 870.828 102.051 194.382 192.507 191.257 190.632 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης (m3)  102.051 296.433 488.940 680.197 870.828 
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Η τυπική σύσταση του μεταλλεύματος και των προϊόντων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.2.12.1-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.2.12.1-2. Τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών (επί ξηρού) 

Στοιχείο Μετάλλευμα  Συμπύκνωμα PbS Συμπύκνωμα ZnS 

Pb, % 5,4 71.5 1,0 – 1,5 

Zn, % 7,8 1,5-2,0 51 

S, % 22 - 30 18 34 

Fe, % 14 - 22 5 – 6 9 – 11 

Ag, g/t 144 1582 92 

 

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται το ισοζύγιο μάζας στερεών στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου (ΜΕΣ), όπου λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα 

εξορυσσόμενα υλικά, τα στείρα του μεταλλεύματος, καθώς και τα προϊόντα και τα απόβλητα 

του εργοστασίου εμπλουτισμού.  

 

Περιγραφή Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Υλικά προς κατεργασία/Πρώτες ύλες 

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  

Στερεά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 0,52  0,52 

(αν δεν αξιοποιηθούν) 

Αδρομερές κλάσμα 

αποβλήτου εμπλουτισμού  

1,07 0,64 

συστατικό του υλικού 

λιθογόμωσης 

0,43 

(αν δεν αξιοποιηθούν) 

Λεπτομερές κλάσμα 

αποβλήτου εμπλουτισμού 

0,36  0,36 

Ιλύς εξουδετέρωσης 

νερών μεταλλείου (και 10 

έτη μετά το κλείσιμο) 

0,33  0,33 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 

2,66 1,03 1,63 

 

Στο διάγραμμα ροής του Σχήματος 6.2.12.1-1 δίνεται το ισοζύγιο μάζας ανά τόννο 

εξορυσσόμενου μεταλλεύματος ενώ στον Πίνακα 6.2.12.1-1 δίνονται οι συνολικές ποσότητες 

των υλικών που θα εξορυχθούν και υποστούν κατεργασία εμπλουτισμού και οι αντίστοιχες 

ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
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μεταλλείου Μαύρων Πετρών μέχρι της εξάντλησης των σημερινών βεβαιωμένων αποθεμάτων 

του.  

 

  
Σχήμα 6.2.12.1-1. Ισοζύγιο μάζας ανά τόνο εξορυσσόμενου μεταλλεύματος από το 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών  

6.2.12.2. Εισροές και ισοζύγιο υδάτων 

6.2.12.2.1. Εισαγωγή 

Ένα μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για ολόκληρη την εγκατάσταση (ΜΥΙ) αναπτύχθηκε με το 

λογισμικό GoldSim™ για να διευκολύνεται ο προγραμματισμός της διαχείρισης υδάτων στο 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών και τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου και για την υποστήριξη της 

αξιολόγησης των μελλοντικών επιπτώσεων του μεταλλείου στο γύρω περιβάλλον. Το GoldSim 

είναι η κυρίαρχη εφαρμογή λογισμικού προσομοίωσης Monte Carlo που χρησιμοποιείται για 

την μοντελοποίηση της μελλοντικής απόδοσης και ταυτόχρονα την ποσοστική αναπαράσταση 

των αβεβαιοτήτων σε μηχανικά, επιστημονικά και επιχειρησιακά συστήματα.  

 

Το παρόν ΜΥΙ έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εκτιμήσεων των μεταφορών υδάτων 

μεταξύ των ποικίλων εγκαταστάσεις του Έργου και μεταξύ του Έργου και του περιβάλλοντος, 
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καθ’ όλες τις φάσεις λειτουργίας του Έργου. Οι εκτιμήσεις των αλληλεπιδράσεων υδάτων 

μεταξύ του Έργου και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της 

εκτίμησης της επίπτωσης του Έργου στα επιφανειακά ύδατα που παρουσιάζονται στην 

Παράγραφο 9.14. 

6.2.12.2.2. Περιγραφή μοντέλου 

Το μοντέλο προσομοιώνει τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου (LOM), από το έτος βάσης 2020 

έως το 2025. Αν και οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στις Μαύρες Πέτρες παύουν το 2025, 

τα τέλματα από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας (επίσης μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Κασσάνδρας) θα συνεχίσουν να αποτίθενται στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) και κατά συνέπεια το ισοζύγιο νερού στις Μαύρες 

Πέτρες παρουσιάζεται μέχρι το 2040 προκειμένου να λάβει υπόψη αυτές τις παροχές. Δεν έχει 

μοντελοποιηθεί λεπτομερές σενάριο κλεισίματος μεταλλείου, αν και η επίπτωση του Έργου 

κατά τη φάση του κλεισίματος αναλύεται σε εννοιολογικό επίπεδο στην ενότητα εκτίμησης 

επιπτώσεων αυτού του εγγράφου. Το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου (ΜΥΙ) προσομοιώνει την 

προσαγωγή υδάτων και τις παροχές στην εγκατάσταση, για τις παρακάτω εγκαταστάσεις και 

υποδομή: 

 το ενεργό υπόγειο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών 

 το ανενεργό υπόγειο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου, το οποίο αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται σε διαδικασία λιθογόμωσης 

 τη μονάδα επίπλευσης και πάχυνσης Στρατωνίου 

 την εγκατάσταση λιθογόμωσης στις Μαύρες Πέτρες 

 τον Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.), ο οποίος έχει κατασκευαστεί στη θέση πολλών 

ιστορικών λιμνών και σωρών τελμάτων και είναι επενδεδυμένος  

 οι Μονάδες Κατεργασίας Νερών Μαντέμ Λάκκου, Στρατωνίου και η προτεινόμενη 

στον Κοκκινόλακκα 

 καταλήψεις των εγκαταστάσεων στις Μαύρες Πέτρες και το Στρατώνι 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το ΜΥΙ για το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών συνδέεται με 

εκείνο της Ολυμπιάδας από της πλευράς του ότι τα τέλματα και τα υπολείμματα των 

εκμεταλλεύσεων από το υπόγειο Μεταλλείο Ολυμπιάδας διατίθενται στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. μέχρι το 

κλείσιμό της το 2040.  

 

Οι εισροές στα ΜΥΙ για τις Μαύρες Πέτρες και το Στρατώνι περιλαμβάνουν: 

 εισροές υπόγειων υδάτων από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στις Μαύρες Πέτρες 

και τον Μαντέμ Λάκκο, καθώς και από την εν μέρει κατασκευασμένη κεκλιμένη 

σήραγγα της οποίας ο προορισμός ήταν η σύνδεση της Ολυμπιάδας με αυτήν την 

εγκατάσταση και αποτελεί πηγή εισροών υπόγειων υδάτων 

 υγρασία μεταλλεύματος στη μονάδα επίπλευσης Στρατωνίου 

 βροχόπτωση και απορροές  

 πόσιμο νερό από γεωτρήσεις 

 υγρασία σε τέλματα από τη μονάδα επίπλευσης της Ολυμπιάδας 

 

Οι εκροές/απώλειες από το ΜΥΙ περιλαμβάνουν: 

 υγρασία συμπυκνώματος 

 ύδατα στη λιθογόμωση, η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στα υπόγεια μεταλλευτικά 

έργα 
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 υγρασία στα τέλματα και στα υπολείμματα των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται 

αποθηκευμένα στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 διάθεση στο ρέμα Κοκκινόλακκα και στη θάλασσα από τις Μονάδες Κατεργασίας 

Νερών 

 την εξάτμιση 

 χρήση σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (θεωρείται 10% απώλεια λόγω κατανάλωση 

και το 90% επιστρέφεται στο χωριό ως λύματα) 

 

Το εννοιολογικό διάγραμμα ροής για το ΜΥΙ ολόκληρης της εγκατάστασης παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 6.2.12.2-1. Τα διαγράμματα ροής διεργασίας για το κύκλωμα διεργασίας και το 

κύκλωμα επεξεργασίας υδάτων Στρατωνίου, τη ΜΚΝ στις Μαύρες Πέτρες και την 

προτεινόμενη ΜΚΝ Κοκκινόλακκα, απεικονίζονται στα Σχήματα 6.2.12.2-2, 6.2.12.2-3 και 

6.2.12.2-4, αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 6.2.12.2-1. Εννοιολογικό διάγραμμα ροής μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
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Σχήμα 6.2.12.2-2. Διάγραμμα ροής διεργασίας για το κύκλωμα διεργασίας και 

καθαρισμού νερού 

 

 
Σχήμα 6.2.12.2-3. Διάγραμμα ροής διεργασίας για τη ΜΚΝ Μαύρων Πετρών 

 

 
Σχήμα 6.2.12.2-4. Διάγραμμα ροής διεργασίας για τη ΜΚΝ Κοκκινόλακκα 
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6.2.12.2.3. Μεθοδολογία 

Το ΜΥΙ αναπαριστά τις αλληλεξαρτήσεις και τις διαδράσεις μεταξύ των επιμέρους 

αποθηκευτικών χώρων, στοιχείων ελέγχου και χρηστών του συστήματος υδάτων της 

εγκατάστασης. Έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη στον κλάδο 

προσέγγιση, βασισμένη στην πολυετή εμπειρία της Golder σε αυτό το πεδίο.  

 

Η μοντελοποίηση του υδατικού ισοζυγίου περιλαμβάνει την αναπαράσταση και την πρόβλεψη 

μιας σειράς στοιχείων του κύκλου ύδατος του μεταλλείου, με βάση πληροφορίες διαθέσιμες 

από φυσικούς (κλίμα και υδρολογία) παράγοντες και παράγοντες της μεταλλευτικής 

διεργασίας, οι οποίοι θα επηρεάσουν αυτά τα στοιχεία του υδατικού κύκλου. Κάποιοι από 

αυτούς τους παράγοντες είναι μεταβλητοί και επηρεάζονται από ένα βαθμό αβεβαιότητας που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη για το ΜΥΙ: 

 Μεταβλητότητα: Η μεταβλητή φύση των διεργασιών ενός πραγματικού συστήματος 

όπως το κλίμα και μηχανικές διεργασίες  

(π.χ., αποδοτικότητα εγκατάστασης, παραγωγή κ.λπ.). 

 Αβεβαιότητα: Λόγω της έμφυτης αβεβαιότητας της προγνωστικής μοντελοποίησης, 

ακόμα και όπου υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις παλαιότερων δεδομένων, παραμένει 

ένα επίπεδο αβεβαιότητας για τις προβλεπόμενες τιμές.  

 

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία για την αποτύπωση της μεταβλητότητας των 

παραμέτρων και το μετριασμό των αβεβαιοτήτων στο μοντέλο υδατικού ισοζυγίου: 

 Χρήση μικρών χρονικών βημάτων του μοντέλου (ημερήσιων) για την αποτύπωση της 

μεταβλητότητας των κλιματικών παραμέτρων 

 Χρήση δυναμικών και συνεχών προσομοιώσεων ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση της 

επίδρασης ορισμένων κλιματικών συνθηκών (ή άλλων παραγόντων) σε επακόλουθες 

περιόδους μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

 Ανάπτυξη σεναρίων για την αποτύπωση της μεταβλητότητας βασικών παραμέτρων 

εισόδου του μοντέλου (κυρίως κλιματικές συνθήκες) 

 Χρήση εισόδων μοντέλου με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα ή με βάση την εμπειρία σε 

παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

 

Πρόσθετες λεπτομέρειες για αβεβαιότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένες παραμέτρους του 

μοντέλου, παρέχονται ως μέρος της παρουσίαση των κύριων εισόδων του μοντέλου. 

 

Το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς το Έργο προχωρά στα 

επόμενα στάδια σχεδιασμού και συνεχούς δραστηριότητας, και όσο πρόσθετα δεδομένα θα 

καταστούν διαθέσιμα. 

6.2.12.2.4. Περίοδος μοντελοποίησης και χρονικό βήμα 

Η μοντελοποίηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ημερήσιο χρονικό βήμα το οποίο 

ξεκινά στο έτος βάσης της ΜΠΕ (2020) και εκτελείται μέχρι το 2040, σε αντιστοιχία με το 

τελευταίο έτος δραστηριοτήτων στην Ολυμπιάδα, έστω και αν προγραμματίζεται οι Μαύρες 

Πέτρες να κλείσουν το 2025. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στις Μαύρες Πέτρες ξεκίνησαν 

το 2006, κατά συνέπεια ήταν ήδη ενεργές για δεκατέσσερα χρόνια πριν από την έναρξη της 

περιόδου προσομοίωσης. Το ΜΥΙ είναι ένα Ντετερμινιστικό μοντέλο. 
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Για την εκτίμηση των επιπτώσεων, προσδιορίζονται στιγμιότυπα καθ’ όλη τη ζωή του 

μεταλλείου (LOM). Αυτά τα στιγμιότυπα επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα του αρχικού 

μοντέλου, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εξέτασης και υγρών και ξηρών σεναρίων σε 

κρίσιμα σημεία της ζωής του μεταλλείου. Αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 6.2.12.2.10. 

6.2.12.2.5. Κλιματικά δεδομένα 

Το αρχείο καταγραφών ημερήσιων ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, θερμοκρασίας και 

εξάτμισης στην τοποθεσία Μαύρες Πέτρες (βλ. Παράρτημα ΧΙ) αποτελεί τη βάση των 

κλιματικών δεδομένων εισόδου στο ΜΥΙ. Σημειώνονται τα παρακάτω όσον αφορά αυτά τα 

κλιματικά δεδομένα: 

 

Βροχοπτώσεις: 

 Το παραγόμενο αρχείο βροχοπτώσεων που έχει αναπτυχθεί για τις Μαύρες Πέτρες, 

αναλύθηκε για τον προσδιορισμό των ποσοστιαίων ετήσιων υψών για τον σταθμό (σε 

ευθυγράμμιση με την Enveco S.A. (2011), βλ. επίσης την ανάλυση συχνοτήτων που 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙ). 

 Τα ετήσια ύψη βροχοπτώσεων υγρού έτους προσδιορίζονται ως το 98ο και 75ο 

εκατοστημόριο (50-ετής και 4-ετής περίοδος επαναφοράς), τα οποία εδώ αναφέρονται 

ως “98ο υγρό εκατοστημόριο” και “75ο υγρό εκατοστημόριο”. 

 Τα ετήσια ύψη βροχοπτώσεων ξηρού έτους προσδιορίζονται ως το 98ο και 75ο 

εκατοστημόριοτων ετήσιων συνόλων (50-ετής και 4-ετής περίοδος επαναφοράς), τα 

οποία εδώ αναφέρονται ως “98ο ξηρό εκατοστημόριο” και “75ο ξηρό εκατοστημόριο”. 

 Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι η βάση για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε τυπικές ή 

μέσες συνθήκες, αντί της διάμεσης ετήσιας κατακρήμνισης (δηλαδή της πιθανότητας 

υπέρβασης του 50%). 

 Τα ετήσια ύψη βροχόπτωσης υπολογίζονται με βάση το τοπικό υδρολογικό έτος το οποίο 

διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, αντί να βασίζονται στο ημερολογιακό 

έτος (δηλαδή το υδρολογικό έτος 2006 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2005 και λήγει στις 30 

Σεπτεμβρίου 2006). 

 

Πίνακας 6.2.12.2-1. Συνολική βροχόπτωση στις Μαύρες Πέτρες (mm/ έτος) για 

διαφορετικά κλιματικά σενάρια (περιλαμβάνεται και η χιονόπτωση) 
Ισοδύναμη 

περίοδος 

επαφοράς: 

50-ετής ξηρή 4-ετής ξηρή 4-ετής υγρή 50-ετής ξηρά 

Μέση ετήσια 

βροχόπτωση* 

(mm) 

2ο εκατοστημόριο  

(98ο 

εκατοστημόριο 

ξηρής) 

25ο εκατοστημόριο 

(75ο εκατοστημόριο 

ξηρής) 

75ο 

εκατοστημόριο 

υγρής 

98ο 

εκατοστημόριο 

υγρής 

622,1 331,0 514,1 777,5 1.186,0 

 

 Τα ετήσια σύνολα κατακρήμνισης για τα διάφορα σενάρια (παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.2.12.2-1) μετασχηματίστηκαν σε ημερήσιες χρονικές σειρές με την εφαρμογή 

μιας ημερήσιας κατανομής αντιπροσωπευτικής των υγρών, ξηρών ή μέσων συνθηκών. 

 Τα έτη που χρησιμοποιούνται ως βάση της ημερήσιας κατανομής του κάθε σεναρίου, 

επελέγησαν από το σύνθετο σύνολο δεδομένων βροχόπτωσης μακράς διαρκείας των 

Μαύρων Πετρών ως ακολούθως: 
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o Από το σύνολο των δεδομένων προσδιορίστηκε ένας αριθμός υδρολογικών ετών με 

υψηλή (υγρό), χαμηλή (ξηρό) και κοντά στο μέσον όρο, ετήσια βροχόπτωση, που θα 

μπορούσε δυνητικά, να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό της μηνιαίας και ημερήσιας 

κατανομής, τυπικής για υγρές, ξηρές και μέσες συνθήκες. 

o  Για κάθε κλιματικό σενάριο (υγρό, ξηρό και μέσο), για να επιλεγεί το πλέον υγρό, 

πλέον ξηρό ή πλησιέστερο στο μέσο έτος, θεωρήθηκε η χρονική συγκυρία των 

υγρότερων και ξηρότερων μηνών και οι μέγιστες ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης (βλ. 

Παράρτημα ΧΙ). 

o  Η κατανομή των βροχοπτώσεων για το υδρολογικό έτος 2006 επελέγη ως βάση για τα 

75o και 98o εκατοστημόριο σενάρια υγρού έτους επειδή τα ποσοστά ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων παραμένουν σχετικά υψηλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 

αρχείο περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό συμβάντων υψηλής ημερήσιας 

βροχόπτωσης. 

o  Η κατανομή των βροχοπτώσεων για το υδρολογικό έτος 1993 επελέγη ως βάση για τα 

75o και 98o εκατοστημόριο σενάρια ξηρού έτους. Αυτό το έτος είναι και το ξηρότερο 

συνολικά του αρχείου και περιλαμβάνει ξηρές περιόδους τόσο το χειμώνα όσο και το 

θέρος (χωρίς βροχόπτωση τον Ιούλιο).  

o  Η κατανομή των βροχοπτώσεων για το υδρολογικό έτος 2017 χρησιμοποιήθηκε ως 

βάση για το μέσο σενάριο. Αυτό το έτος ευθυγραμμίζεται ικανοποιητικά με τις μορφές 

μέσων μηνιαίων τιμών. Η κατανομή περιλαμβάνει σχετικά υγρό χειμώνα και τους 

μήνες της αρχής του θέρους.  

 

 Τα έτη που επιλέγονται για χρήση ως ημερήσια και μηνιαία κατανομή των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων για το υγρό, το ξηρό και το μέσο σενάριο, 

υποδεικνύονται με έντονα γράμματα στον Πίνακα 6.2.12.2-2. 

 

Πίνακας 6.2.12.2-2. Εξεταζόμενα έτη για επιλογή κατανομής ημερήσιας βροχόπτωσης 
Υγρά έτη Ξηρά έτη Μέσα έτη 

Υδρολογικό 

έτος 

Ετήσια 

βροχόπτωση*  

(mm) 

Υδρολογικό 

έτος 

Ετήσια 

βροχόπτωση* 

(mm) 

Υδρολογικό 

έτος 

Ετήσια 

βροχόπτωση* 

(mm) 

2010 1221,4 1993 242,2 1988 628,6 

2006 1047,9 1992 296,8 1974 614,1 

1963 986,5 1990 338,8 2017 632,1 

Σημείωση: τα επιλεγμένα έτη με έντονη γραφή.* οι τιμές περιλαμβάνουν και τις χιονοπτώσεις 

 Τα ημερήσια σύνολα βροχόπτωσης για τα επιλεγμένα υγρά, ξηρά και μέσα έτη που 

προσδιορίζονται στον Πίνακα 6.2.12.2-2 ανάχθηκαν ομοιόμορφα υπό κλίμακα με βάση 

τον λόγο του ετήσιου συνόλου του επιλεγμένου έτους προς το ποσοστιαίο ετήσιο σύνολο 

του απαιτούμενου σεναρίου. 

 Μια πλήρης σειρά πληροφοριών εισόδου ημερήσιας βροχόπτωσης για την 26ετή 

διάρκεια ζωής του μεταλλείου, συγκροτήθηκε για καθένα από τα 5 κλιματικά σενάρια 

(δύο ξηρά, δύο υγρά και ένα μέσο), ως ακολούθως: 

o Το μέσο σενάριο αποτελείται από την ημερήσια κατανομή του 2017, ανηγμένη σε 

κλίμακα ώστε να αντιστοιχεί σε μέση ετήσια βροχόπτωση των 622,1 mm και 

επαναλήφθηκε 26 φορές για τη διαμόρφωση ενός αρχείου 26 ετών. 

o Για το υγρό και ξηρό σενάριο, μεμονωμένα υγρά ή ξηρά έτη 75ου ή 98ου 

εκατοστημόριο εισήχθησαν εντός μιας σειράς μέσων ετών, για τον σχηματισμό μιας 
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χρονικής σειράς 26 ετών. Τα ξηρά και υγρά έτη έχουν εισαχθεί στα τρία επιλεγμένα 

έτη - στιγμιότυπα (βλ. Παράγραφο 6.2.12.2.10).  

o Η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου είναι μια συνεχής προσομοίωση όπου τα 

αποτελέσματα του μοντέλου για συγκεκριμένο έτος, επηρεάζονται από τις επιτόπου 

συνθήκες του προηγούμενου έτους· και με τη σειρά του επηρεάζει τα αποτελέσματα 

του μοντέλου για το επόμενο έτος.  

o Η επιλεγμένη ντετερμινιστική προσέγγιση και τα συγκεκριμένα σενάρια επιτρέπουν 

την αξιολόγηση των αναμενόμενων τυπικών συνθηκών (σενάριο μέσου κλίματος) 

καθώς και την επίπτωση που θα έχει η έλευση ξηρών ή υγρών συνθηκών στις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες και τη διαχείριση υδάτων.  

 Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα στο ΜΥΙ αποτελούν κυρίως τις βροχοπτώσεις. 

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ, μπορεί να εμφανιστεί χιονόπτωση σε 

υψηλότερα υψόμετρα, αλλά σε μικρές ποσότητες που λιώνει λίγες ημέρες μετά το 

συμβάν της χιονόπτωσης.  

 Η ημερήσια θερμοκρασία στο ΜΥΙ βασίζεται στο συντεταγμένο σύνολο δεδομένων 

θερμοκρασίας που περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ. Το μοντέλο επιλέγει μια 

κατάλληλη τιμή θερμοκρασίας με βάση μια μηνιαία κανονική κατανομή των επιτόπιων 

καταγεγραμμένων δεδομένων από τον Αύγουστο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 

2021. 

 Η εξάτμιση βασίζεται σε μηνιαίες τιμές PET οι οποίες παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα ΧΙ. Η θερμοκρασία και η εξάτμιση δεν συνδέονται με το δομικό στοιχείο 

των βροχοπτώσεων που αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα του ΜΥΙ (δηλαδή τα 

εξαγόμενα του μοντέλου εξάτμισης δεν ποικίλλουν σε σχέση με τη βροχόπτωση). 

Ο συντελεστής αναγωγής εξατμισιμετρικής λεκάνης ίσος με 0,8 έχει εφαρμοστεί στα 

δεδομένα εξάτμισης για τον καθορισμό της εξάτμισης ανοικτού κύκλου. 

6.2.12.2.6. Εισροές νερών 

Οι προβλεπόμενες μέσες εισροές υπόγειων υδάτων προς το υπόγειο μεταλλείο που μετά την 

άντληση καταλήγουν στις δύο υφιστάμενες ΜΚΝ κατά τη διάρκεια ζωής μεταλλείου, 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.2.12.2-3 με βάση τη μέση ποσότητα της ετήσιας ελάχιστης 

και μέγιστης εισροής που εκτιμάται από το αριθμητικό μοντέλο ροής υπόγειων υδάτων που 

έχει αναπτυχθεί (βλ. Παράρτημα ΧΙ).  

 

Πίνακας 6.2.12.2-3. Περίληψη εκτιμώμενων συνολικών ρυθμών εισροών υπογείων 

νερών 

Χρήση 

Μεταλλείο Μαύρων Πετρών και Κεκλιμένη 

σήραγγα Ολυμπιάδας-Στρατωνίου προς ΜΚΝ 

Μαύρων Πετρών  

(m3/d) 

Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου προς 

ΜΚΝ Μαντέμ Λάκκου  

(m3/d) 

2020 7.500 2.700 

2021 7.800 2.550 

2022 8.000 2.495 

2023 7.900 2.445 

2024 7.800 2.390 

2025 7.700 2.345 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-159 

ENVECO A.E. 

Η βροχόπτωση και η απορροή από τις δύο μεταλλευτικές περιοχές εμπίπτουν σε δύο 

κατηγορίες: νερό(non-contact), το οποίο δεν επηρεάζεται από το μεταλλείο και τις συναφείς 

δραστηριότητες, και νερό επαφής ( contact water) που έχει επηρεασθεί από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες. Το επιτόπιο σύστημα διαχείρισης υδάτων λαμβάνει υπόψη αυτές τις δύο 

κατηγορίες και τις διαχειρίζεται ξεχωριστά, με την εκτροπή του (non-contact) νερού γύρω από 

τις εγκαταστάσεις για την αποφυγή ρύπανσης - και τη συλλογή του νερού επαφής έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η επεξεργασία του πριν την επαναχρησιμοποίηση ή/και τη διάθεση. Στις Μαύρες 

Πέτρες, η βροχόπτωση και η απορροή από τις οδούς και το εμβαδόν κάτοψης της μονάδας, 

εκτρέπεται προς τη ΜΚΝ Μαύρων Πετρών. Η απορροή και η διήθηση εντός της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

υφίσταται διαχείριση ξεχωριστά· αποδεσμεύεται με ελεγχόμενο τρόπο προς ιδιαίτερη Λίμνη 

Ελέγχου Διήθησης. Σύμφωνα με την τρέχουσα ΜΠΕ, οι διηθήσεις του Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και οι 

απορροές θα υφίστανται επεξεργασία σε νέα ΜΚΝ, πριν από την αποδέσμευση τους στο ρέμα 

Κοκκινόλακκα, εφόσον είναι αποδεκτής ποιότητας.  

 

Το νερό επαφής στην εγκατάσταση Στρατωνίου συλλέγεται σε μια Λίμνη Έκτακτης Ανάγκης 

και κατόπιν υφίσταται επεξεργασία στη ΜΚΝ Μαντέμ Λάκκου. Η βροχόπτωση/απορροή από 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα διατηρηθεί ξεχωριστά από την απορροή της υπόλοιπης 

μονάδας εντός της Λίμνης Έκτακτης Ανάγκης. Και τα δύο ρεύματα απορροής θα υφίστανται 

επεξεργασία στη ΜΚΝ Μαντέμ Λάκκου, με το νερό του μεταλλείου να χρησιμοποιείται ως 

προτεραιότητα για την τροφοδοσία νερού αναπλήρωσης προς τη μονάδα και οι όμβρυες 

απορροές για τη συμπλήρωση αυτής της τροφοδοσίας. Η περίσσεια κατεργασμένου νερού 

διατίθεται στη θάλασσα. Με βάση την τρέχουσα ΜΠΕ, ο όγκος της λίμνης θα διπλασιαστεί με 

την διεξαγωγή κατακόρυφης εκσκαφής. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρχει μεταβολή στο 

συνολικό εμβαδόν κάτοψης της λίμνης. 

 

Η εισροή επιφανειακών υδάτων στο μοντέλο εκτιμάται με βάση την απορροή που προκύπτει 

από τις περιοχές απορροής που παρατίθενται στον Πίνακα 6.2.12.2-4 και απεικονίζεται στα 

Σχήματα 6.2.12.2-5 και 6.2.12.2-6, καθώς και την απευθείας βροχόπτωση προς τους 

διάφορους ταμιευτήρες.  

 

Πίνακας 6.2.12.2-4. Απορροές νερών επαφής στις εγκαταστάσεις 

Περιγραφή Προορισμός 
Τύπος 

υδάτων 

Έκταση  

(m2) 

Οδοί Μαύρων Πετρών, 

εμβαδόν κάτοψης 

εγκατάστασης 

ΜΚΝ Επαφής 170.107 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Λίμνη διηθημάτων και ελεγχόμενη 

αποδέσμευση στο ρέμα Κοκκινόλακκα, μέσω 

της προτεινόμενης ΜΚΝ Κοκκινόλακκα 

Επαφής 414.216 

Εγκατάσταση Στρατωνίου ΜΚΝ Μαντέμ Λάκκου Επαφής 95.000 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-160 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.2.12.2-5. Απορροές νερών επαφής Μαύρων Πετρών 

 

 
Σχήμα 6.2.12.2-6. Απορροές νερών επαφής Στρατωνίου 
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Η απορροή υπολογίζεται εντός του μοντέλου, χρησιμοποιώντας την ογκομετρική αναλογική 

μέθοδο (Chow 2008). Αυτή η μέθοδος προβλέπει τη μέγιστη απορροή από μια περιοχή. 

Θεωρείται ότι η απορροή ξεκινά με την έναρξη ενός συμβάντος βροχόπτωσης και αυξάνεται 

γραμμικά μέχρι τη μέγιστη τιμή. Η μέγιστη απορροή διατηρείται μέχρι το πέρας του συμβάντος 

και κατόπιν μειώνεται γραμμικά έως το μηδέν. Η ακρίβεια της μεθόδου εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τη σωστή επιλογή των συντελεστών απορροής.  

 

Οι συντελεστές απορροής έχουν εφαρμοστεί όπως παρατίθεται στον Πίνακα 6.2.12.2-5. Οι 

συντελεστές απορροής συνυπολογίζουν τις απώλειες από το υδρολογικό σύστημα λόγω 

εξατμισοδιαπνοής και κατείσδυσης, με εκείνους που συνδέονται με το φυσικό έδαφος να 

ποικίλλουν σε μηνιαία βάση, με βάση εκτιμήσεις που προέρχονται από περιφερειακό σύνολο 

δεδομένων. Οι ίδιοι συντελεστές απορροής εφαρμόζονται για όλα τα σενάρια, υγρά ή ξηρά, με 

τους συντελεστές φυσικού εδάφους να ποικίλλουν μόνο ανάλογα με τον ημερολογιακό μήνα. 

Οι τιμές των συντελεστών απορροής βασίζονται σε πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και την 

επιτόπια εμπειρία από τοποθεσίες με παρόμοια χαρακτηριστικά κλίματος και επιφανειακής 

γεωλογίας. Η συλλογή δεδομένων κατά τα πρώιμα στάδια των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

θα παράσχει κρίσιμες πληροφορίες για την βελτίωση των επιλεγμένων τιμών των συντελεστών 

απορροής. 

 

Οι όμβριες απορροές που συλλέγονται από από το αποσταραγγιστικό δίκτυο(non-contact), 

μοντελοποιείται υπό την παραδοχή ότι δεν θα σημειωθεί διαρροή από τα κανάλια προς τις 

περιοχές που επηρεάζονται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, στη διάρκεια πλημμυρικών 

φαινομένων. 

 

Πίνακας 6.2.12.2-5. Εφαρμοσμένοι συντελεστές απορροής στο υδατικό ισοζύγιο 

Μήνας Φυσικό έδαφος Περιοχή τελμάτων 
Ανεπτυγμένη περιοχή 

(σκυρόδεμα, οδοί) 

Ιανουάριος 0,7 

0,7 0,9 

Φεβρουάριος 0,6 

Μάρτιος 0,5 

Απρίλιος 0,4 

Μάιος 0,3 

Ιούνιος 0,2 

Ιούλιος 0,1 

Αύγουστος 0,2 

Σεπτέμβριος 0,3 

Οκτώβριος 0,4 

Νοέμβριος 0,5 

Δεκέμβριος 0,6 

6.2.12.2.7. Εκροές υδάτων 

Η κατανάλωση νερού στην τοποθεσία μοντελοποιείται ως ακολούθως: 

 Η κατανάλωση νερού στο εργοστάσιο επίπλευσης και λιθογόμωσης μοντελοποιείται με 

βάση το πρόγραμμα παραγωγής που συνοψίζεται στον Πίνακα 6.2.12.2-6. 
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Πίνακας 6.2.12.2-6. Συνοπτικό πρόγραμμα παραγωγής Μαύρων Πετρών 

Χρήση Σύνολο 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα (t) 1.810.000 

Συμπ. Pb (t) 126.000 

Συμπ. Zn (t) 259.000 

Συνολικό άγονο πέτρωμα εκμετάλλευσης (t) 516.000 

Άγονο πέτρωμα μεταφερόμενο στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (t) 516.000 

Όγκος (m3) άγονου πετρώματος στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. @ 1,7 t/m3 

πυκνότητα 
303.529 

Συνολικά τέλματα παραγωγής (t) 1.425.000 

Τέλματα προς λιθογόμωση (t) 642.000 

τέλματα μεταφερόμενα στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (t) 783.000 

Όγκος (m3) τελμάτων στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. @ 1,6 t/m3 πυκνότητα 489.375 

Συνολική ποσότητα προς απόθεση (t) 1.299.000 

 

 Η κατανάλωση νερού του εργοστασίου επίπλευσης εκτιμάται με την αφαίρεση του νερού 

από το εργοστάσιο (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου νερού σε συμπύκνωμα και 

τέλματα) και την προσθήκη των πρόσθετων πηγών νερού (περιεχόμενη υγρασία στο 

μετάλλευμα, απορροή, επιστροφή από το εργοστάσιο διήθησης και νερό αναπλήρωσης 

από τη ΜΚΝ). Η μέση κατανάλωση νερού αναπλήρωσης του εργοστασίου εκτιμάται σε 

7,8 m³/h ή 187,2 m³/d.  

 Η μοντελοποίηση περιλαμβάνει τρεις ΜΚΝ. Το νερό επαναχρησιμοποιείται από αυτές 

τις ΜΚΝ εντός του μεταλλείου και τυχόν περίσσεια διοχετεύεται στο ρέμα 

Κοκκινόλακκα (από τις ΜΚΝ στις Μαύρες Πέτρες και τον Κοκκινόλακκα) ή στη 

θάλασσα (από τη ΜΚΝ Μαντέμ Λάκκου).  

6.2.12.2.8. Ταμίευση νερού 

Υπάρχουν λίγες θέσεις συλλογής και προσωρινής ταμίευσης του νερού στις εγκαταστάσεις. 

Οι λεπτομέρειες αυτών των λιμνών εντός του μοντέλου παρατίθενται στον Πίνακα 6.2.12.2-7 

θεωρείται μηδενική απώλεια νερού λόγω διήθησης διαμέσου της δεξαμενής συλλογής απορροών 

Κοκκινόλακκα, δεδομένου ότι έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα πάχους 0,5 m («Όμικρον 

Κάπα», 2015), και η ίδια η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. διαθέτει επένδυση.  

 

Πίνακας 6.2.12.2-7. Διαστάσεις Λιμνών Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Λίμνη Όγκος (m3) 
Έκταση  

(m2) 
Πηγή υδάτων 

Δεξαμενή συλλογής απορροών 

Κοκκινόλακκα 
4.500 1.189 

Όμβριες απορροές και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Ονομαστικός όγκος στον Κοκκινόλακκα 

για τη συλλογή των απορροών και την 

ελεγχόμενη διάθεση στη Δεξαμενή 

συλλογής απορροών 

62.500 Μεταβλητή Απορροή Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
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Λίμνη Όγκος (m3) 
Έκταση  

(m2) 
Πηγή υδάτων 

Λίμνη Έκτακτης Ανάγκης Στρατωνίου 5.400 1.900 

Απορροή νερών 

επαφής εγκατάστασης 

Στρατωνίου 

 

6.2.12.2.9. Εννοιολογικό μοντέλο 

Το εννοιολογικό μοντέλο του υδατικού ισοζυγίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.2.12.2-7. 

 

 
Σχήμα 6.2.12.2-7. Εννοιολογικό μοντέλο για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών 

6.2.12.2.10. Στιγμιότυπα μοντέλου 

Έχουν επιλεγεί στιγμιότυπα για την εκτίμηση της επίπτωσης με βάση τις τρέχουσες 

δραστηριότητες και τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου. Τα δύο επιλεγμένα στιγμιότυπα έχουν 

ως εξής: 

 Πλήρης λειτουργία – 2021 

 Τελευταίο έτος δραστηριοτήτων – 2025 

 Τελευταίο έτος Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (και λειτουργίας Ολυμπιάδας) – 2040 
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6.2.12.2.11. Αβεβαιότητες μοντέλου και γνωστικά κενά 

Το ΜΥΙ έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αναπαριστά την διαχείριση υδάτων του έργου, όπως 

περιγράφεται σε αυτήν την έκθεση και βασίζεται στις διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή 

παραμέτρους εισόδου. Επειδή τα μοντέλα μπορούν να παράσχουν μόνο μια προσέγγιση των 

φυσικών υδρολογικών αποκρίσεων και της δυναμικής, από τη φύση τους παρουσιάζουν 

περιορισμούς και βασίζονται σε μια σειρά από παραδοχές.  

 

Η Golder χρησιμοποίησε για την κατανόηση των συνθηκών της περιοχής την εμπειρίας της 

από παρόμοιες εγκαταστάσεις, για την αύξηση της εμπιστοσύνης στο μοντέλο υδατικού 

ισοζυγίου, ώστε να παρασχεθούν οι απαιτούμενες αξιόπιστες ποσοτικές εκτιμήσεις για να 

καλυφθούν οι στόχοι του υδατικού ισοζυγίου. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από τις 

αποδεκτές φυσικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στο μοντέλο. 

Οι παρακάτω αβεβαιότητες και γνωστικά κενά ισχύουν για το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου που 

παρουσιάζεται σε αυτή τη μελέτη 

 Οι ενδείξεις μετρητών παροχής είναι διαθέσιμες μόνο στις ΜΚΝ και για παροχές 

πόσιμου νερού (Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., 2021), και υπάρχει κάποια 

αβεβαιότητα όσον αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων και την αρτιότητα του αρχείου. 

Δεν έχουν συμπεριληφθεί λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας για μεταφορές υδάτων (π.χ. 

Στάθμες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αντλιών, χωροθέτηση αντλούμενων 

παροχών). Τα μεγέθη των λιμνών εκτιμώνται με βάση τα διαθέσιμα σχέδια.  

 Οι εκτιμήσεις εισροής επιφανειακών υδάτων βασίζονται σε θεωρούμενους συντελεστές 

απορροής και δεν έχουν υποστεί βαθμονόμηση, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

παροχής ανά συγκεκριμένη τοποθεσία, για τις συγκεκριμένες απορροές. 

 Το μοντέλο δεν λαμβάνει υπ’ όψη την επίδραση προκαθορισμένων ακραίων ημερήσιων 

συμβάντων στην περίοδο επαναφοράς, στο συνολικό σύστημα. Ωστόσο, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, σημαντική ημερήσια βροχόπτωση περιλαμβάνεται στη χρονική 

σειρά ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που έχει επιλεγεί για τα διάφορα κλιματικά 

σενάρια, ιδιαίτερα τα υγρά κλιματικά σενάρια. 

6.2.12.2.12. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα του ετήσιου υδατικού ισοζυγίου για τα τρία στιγμιότυπα (2021, 2025 και 

2040) παρέχονται για κάθε κλιματικό σενάριο στο Παράρτημα ΧΙ. Το κύριο παραγόμενο του 

μοντέλου για την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στα επιφανειακά ύδατα είναι ο όγκος του 

κατεργαζόμενου νερού που θα διατίθεται στο ρέμα Κοκκινόλακκα από τις δύο ΜΚΝ της 

περιοχής (οι οποίες θα πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας νερού) και κατά συνέπεια 

θα επιστρέφει στον αποδέκτη και την θάλασσα. Ο Πίνακας 6.2.12.2-8 παρουσιάζει την 

εκτιμώμενη απορροή προς το ρέμα Κοκκινόλακκα από τις ΜΚΝ στις Μαύρες Πέτρες και τον 

Κοκκινόλακκα. Ο Πίνακας 6.2.12.2-9 παρουσιάζει την εκτιμώμενη εκροή από την ΜΚΝ 

Μαντέμ Λάκκου που εκβάλλει στη θάλασσα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και για τα 

πέντε υποκείμενα σε μοντελοποίηση σενάρια υγρών, ξηρών συνθηκών και μέσης βροχόπτωσης 

για κάθε εκφόρτιση (βλ. Παράγραφο 6.2.12.2.5). 

 

Πίνακας 6.2.12.2-8. Ετήσιες εκροές στο ρέμα Κοκκινόλακκα (m3) από τις Μαύρες 

Πέτρες και την προτεινόμενη ΜΚΝ της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Σενάριο 2021 2025 2040 

98η ξηρό (RP 50-ετών) 3.000.989 3.010.446 109.952 
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Σενάριο 2021 2025 2040 

75η ξηρό (RP 4-ετών) 3.080.940 3.090.405 161.458 

Μέσο (RP 2-ετών) 3.123.181 3.132.646 187.693 

75η υγρό (RP 4 ετών) 3.156.000 3.165.465 196.705 

98η υγρό (RP 50 ετών) 3.313.393 3.322.847 291.230 

 

Πίνακας 6.2.12.2-9. Ετήσια εκφόρτιση προς τη θάλασσα από τη ΜΚΝ Μαντέμ Λάκκου 

(m3)  

Σενάριο 2021 2025 2040 

98η ξηρό (RP 50-ετών) 939.798  822.845  - 

75η ξηρό (RP 4-ετών) 955.484 838.531 - 

Μέσό (RP 2-ετών) 964.736 847.783 - 

75η υγρό (RP 4 ετών) 978.050 861.097 - 

98η υγρό (RP 50 ετών) 1.013.046 896.093 - 

6.2.12.3. Εισροές πρώτων και βοηθητικών υλών  

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών αποτελεί την πρώτη ύλη 

που τροφοδοτεί το εργοστάσιο εμπλουτισμού για την ανάκτηση δύο εμπορεύσιμων προϊόντων, 

του συμπυκνώματος γαληνίτη (PbS) και του συμπυκνώματος σφαλερίτη (ZnS), όπως 

παρουσιάζεται και στην Παράγραφο 6.2.12.1. Στους πίνακες της Παραγράφου 6.2.12.1 

παρουσιάζονται οι ποσότητες εισροών του μεταλλεύματος και των εξορυκτικών αποβλήτων 

καθώς και η τυπική χημική σύσταση του μεταλλεύματος αντίστοιχα.  

 

Πέραν του μεταλλεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούνται και μια σειρά 

από βοηθητικές ύλες, οι ειδικές καταναλώσεις τους τόσο στο εργοτάξιο Μαύρων Πετρών όσο 

και στις εγκαταστάσεις Στρατωνίου, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 6.2.12.3-1. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών 

ΥΛΙΚΑ Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,27 

Αγκύρια 2,5 m τεμ /t R.O.M 0,01 

Δομικό πλέγμα m2 /t R.O.M 0,13 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα m3 /t R.O.M 0,07 

Ίνες kg/m 1,7 

Σιδηρά πλαίσια HEB 140 m/t R.O.M 0,02 

Σιδηρά πλαίσια TH 21 m/t R.O.M 0,08 

Τσιμέντο λιθογόμωσης t/t R.O.M. 0,03 
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Πίνακας 6.2.12.3-2. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,03 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,50 

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 0,30 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,06 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) 

[(CH3)2CHOCSSNa)] 

0,28 

Κροκιδωτικά 0,02 

6.2.12.4. Εισροές ενέργειας 

Η παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου γίνεται μέσω του Διαχειριστή 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Η ΔΕΔΔΗΕ παρέχει γραμμή 

10 km στα 20 kV, που καταλήγει σε πυλώνα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του 

Στρατωνίου, κοντά στη μονάδα αποβλήτων εμπλουτισμού. Εκεί, αφού υποβιβαστεί στα 15 kV, 

το ρεύμα δίνεται από τον πυλώνα μέσω δύο υπόγειων γραμμών.  

 Η πρώτη γραμμή εξοπλισμένη με δύο μετασχηματιστές 1600 kVA τροφοδοτεί τον 

υποσταθμό A΄ του εργοστασίου εμπλουτισμού, που με τη σειρά του τροφοδοτεί τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις, τη μονάδα επεξεργασίας υδάτων, τα συνεργεία συντήρησης, το 

χημείο και μεταλλουργικό εργαστήριο. 

 Η δεύτερη γραμμή τροφοδοτεί έναν δεύτερο υποσταθμό που βρίσκεται δίπλα στο 

συνεργείο του εργοστασίου. Ο υποσταθμός αυτός αποτελείται από: 

 έναν μετασχηματιστή για τη μονάδα αποβλήτων εμπλουτισμού – 800 kVA 

 έναν μετασχηματιστή για το τριβείο – 800 kVA, και 

 έναν μετασχηματιστή για τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες του Στρατωνίου – 

400 kVA,  

 μία γραμμή ρεύματος που τροφοδοτεί το μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου. Η γραμμή που 

τροφοδοτεί το μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου είναι εξοπλισμένη με δύο 

μετασχηματιστές. Αυτοί βρίσκονται στο Στρατώνι (100 kVA) και στη στοά +53 m 

(150 kVA). Η γραμμή συνεχίζει και τροφοδοτεί τους δύο υποσταθμούς που βρίσκονται 

στο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου. 

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του συνόλου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.2.12.4-1.  

 

Πίνακας 6.2.12.4-1. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

Eγκατεστημένη ισχύς 26.780 hp 20.085 kW 

Μέση ζήτηση αιχμής ημέρας 4.823,9 kW 4,82 MW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας 59.069 kWh/d 1.772 MWh/month 

Τάση δικτύου 380/220 V 380/220 V 
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6.2.12.5. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Ως υγρά απόβλητα της όλης παραγωγικής δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν τα υπόγεια 

νερά από τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, τα οποία μετά από κατάλληλη 

επεξεργασία διατίθενται στους τελικούς αποδέκτες της περιοχής (Κοκκινόλακκας και Κόλπος 

Στρατωνίου αντίστοιχα), δεδομένου ότι δεν υφίσταται απόρριψη υγρών αποβλήτων σε φυσικό 

αποδέκτη από το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Αναλυτική περιγραφή των εισροών υδάτων και 

του ισοζυγίου υδάτων δίνεται στην Παράγραφο 6.2.12.2. 

 

Οι συνολικές ποσότητες υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στις 2 μονάδες κατεργασίας 

νερών των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.12.5-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.2.12.5-1. Εισροές μονάδων κατεργασίας νερών ΜΕ Σ/ΜΠ 

 

Επιπλέον στους Πίνακα 6.2.12.5-2 & 6.2.12.5-3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά πριν και μετά την μονάδα κατεργασίας υδάτων για τις μονάδες κατεργασίας 

νερών. 

 

Πίνακας 6.2.12.5-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου κατεργασίας νερών 

Μονάδας Κατεργασίας Νερών Μαύρων Πετρών 

Παράμετροι – 

Ρύποι 

Είσοδος ΜΚΝ 

Μαύρων Πετρών 

Όριο εκπομπής 

(Ν.Α.Χ. 

96400/1985) 

Εξόδος 

αναβθμισμένης 

ΜΚΝ Μαύρων 

Πετρών 

As total (μg/L) 3.762,59  ≤30 

Fe total (μg/L) 41.764,81 15.000 ≤15.000 

Pb bioavailable 

(μg/L) 
  ≤1,2 

Zn total(μg/L) 27.501,97  ≤125 

Mn (μg/L) 12.079,23 2.000 ≤2.000 

Cu total (μg/L) 88,47  ≤26 

Cd (μg/L) 15,21 20 ≤0,25 

Ni bioavailable 

(μg/L) 
  ≤4 

TSS (mg/L) 655,59 40 ≤35 

 

Εισροές 

Ξηρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μέσο 

σενάριο 

(m3/h) 

Υγρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μονάδα κατεργασίας νερών Μαύρων Πετρών 328,6 333,7 343,5 

Μονάδα κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου 101,6 104,5 110,0 
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Πίνακας 6.2.12.5-3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου κατεργασίας νερών 

Μονάδας Κατεργασίας Νερών Μαντέμ Λάκκου (Στρατωνίου) 

Παράμετροι – 

Ρύποι 

Είσοδος ΜΚΝ 

Μαντέμ Λάκκου 

Όριο εκπομπής 

(Ν.Α.Χ. 

96400/1985) 

Εξόδος 

αναβαθμισμένης 

ΜΚΝ Μαντέμ 

Λάκκου 

As total (μg/L) 1.885,2  ≤30 

Fe total (μg/L) 1.013.009,7 15.000 ≤15.000 

Pb bioavailable 

(μg/L) 
  ≤1,2 

Zn total(μg/L) 62.764,8  ≤125 

Mn (μg/L) 77.894,7 2.000 ≤2.000 

Cu total (μg/L) 1.342,0  ≤26 

Cd (μg/L) 194,4 20 ≤0,25 

Ni bioavailable 

(μg/L) 
  ≤4 

TSS (mg/L) 95,4 40 ≤35 

 

Όσον αφορά στα αστικά λύματα που προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, αυτά 

εκτιμώνται σε 17.082 m3/y, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων: 468 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και άτομο 100 L/day. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, για τις εγκαταστάσεις Μάυρων Πετρών τα λύματα συλλέγονται σε 

σηπτικές δεξαμενές από όπου απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από 

αδειοδοτημένες εταιρείες προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου 

Αριστοτέλη, ενώ για τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου τα λύματα θα οδηγούνται μέσω δικτύου 

αποχέτευσης στο βιολογικό καθαρισμό Στρατωνίου. 

6.2.12.6. Εκροές και Διαχείριση στερών αποβλήτων 

6.2.12.6.1. Τύποι στερεών αποβλήτων 

Οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών και 

τις συναφείς εγκαταστάσεις εμπλουτισμού περιλαμβάνουν: 

 Απόβλητα εξόρυξης (στείρα) από τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του μεταλλείου.  

 Απόβλητα εμπλουτισμού, τα οποία προκύπτουν από τον εμπλουτισμό του 

μεταλλεύματος και την ανάκτηση των περιεχομένων συμπυκνωμάτων γαληνίτη (PbS) 

και σφαλερίτη (ZnS). Τα απόβλητα εμπλουτισμού, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 74%-

79% του ROM, υφίστανται ταξινόμηση σε δύο κλάσματα: 

o Το αδρομερές κλάσμα, το οποίο αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 75-85% του 

συνολικού βάρους των αποβλήτων εμπλουτισμού.  

o Το λεπτομερές κλάσμα, το οποίο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο κατά μέσο όρο 15-25% 

του συνολικού βάρους των αποβλήτων εμπλουτισμού.  

 Ιλύς εξουδετέρωσης από την κατεργασία των νερών των μεταλλείων Μαύρων Πετρών. 
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 Ιλύς εξουδετέρωσης από την κατεργασία των νερών Στρατωνίου.  

 

Ακόμα από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, προκύπτουν οι παρακάτω τύποι βιομηχανικών αποβλήτων, οι οποίοι δίνονται 

ενδεικτικά (παραγόμενα βιομηχανικά απόβλητα έτους 2020): 

 08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί 

από αυτές 

 15 02 02* Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων 

ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

 16 01 07* Φίλτρα λαδιού 

 16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (3), 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12  

 17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

 20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

 02 01 04 Απορρίμματα πλαστικών (εκτός της συσκευασίας) 

 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

 15 01 02 Πλαστική στική συσκευασία  

 15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 

 15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 

 15 01 06 Μεικτή συσκευασία 

 16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

 16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 15 

 20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

 20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

 20 01 40 Μέταλλα 

6.2.12.6.2. Ποσότητες στερεών αποβλήτων 

Οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων από τη δραστηριότητα παρουσιάζονται στον 

πίνακα του συνολικού ισοζυγίου μαζών των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου (βλ. Παράγραφο 6.2.12.1). 

 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται πως μέχρι την εξάντληση των 

βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων ύψους 1,81 Mt, από την εξόρυξη του μεταλλεύματος 

θα παραχθούν απόβλητα εξόρυξης, ένα μέρος των οποίων θα οδηγηθεί για απόθεση στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Από την κατεργασία του μεταλλεύματος θα παραχθούν συνολικά 1,425 Mt 

αποβλήτων εμπλουτισμού, εκ των οποίων οι 0,642 Mt αδρομερούς τέλματος θα αξιοποιηθούν 

για λιθογόμωση ενώ οι υπόλοιποι 0,783 Mt αδρομερούς και λεπτομερούς τέλματος θα 

οδηγηθούν προς απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Επιπροσθέτως, θα παραχθούν κατά μέγιστο και 

0,117 Mt ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου, η οποία θα οδηγηθεί επίσης προς απόθεση. 
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Στον Πίνακα 6.2.12.6-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των εξορυκτικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη φάση πλήρους ανάπτυξης των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σε ετήσια βάση. 

 

Πίνακας 6.2.12.6-1. Ποσότητες εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη λειτουργία των ΜΕ Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

 

Ρεύμα Αποβλήτων Μέγιστες Ετήσιες Ποσότητες (t) 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Στείρα εξόρυξης 114.000 

01 03 06 Αδρομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 
241.500 

01 03 06 Λεπτομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 
80.500 

01 03 06 Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών  

6.250 

01 03 07* Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου 

18.800 

Βιομηχανικά Απόβλητα(1) 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
0,40 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

16,65 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

0,13 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

37,42 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 6,75 

16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει επικίνδυνα στοιχεία (3), εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 

16 02 12 

0,61 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
50,77 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή 

και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 
0,34 
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(1) Οι υπολογισμοί βασίζονται στις πραγματικές παραγωγές βιομηχανικών αποβλήτων του έτους 2020 με αναγωγή 

στους 400.000 t ROM/y 

6.2.12.6.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Στον Πίνακα 6.2.12.6-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των 

επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, με βάση εκτενείς δειγματοληψίες και αναλύσεις που έγιναν 

από το εργαστήριο Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π. (βλ. αναλυτικά Παράρτημα ΙΧ). 

 

Πίνακας 6.2.12.6-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
1,13 

02 01 04 Απορρίμματα πλαστικών (εκτός 

της συσκευασίας) 
5,71 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 30,35 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 15,07 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 89,48 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 89,62 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 327,84 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 
16,17 

16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν 

αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 

15 

1,18 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
0,97 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 

που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

1,53 

20 01 40 Μέταλλα 167,52 

Ρεύμα Αποβλήτων 
Περιβαλλοντικός 

Χαρακτηρισμός 

Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

Στείρα εξόρυξης Μαύρων Πετρών 

Αδρανές (Απόφαση 

2009/359/ΕΚ) 

 

Μη επικίνδυνο 

(Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ & 

Κανονισμό 

2017/997/ΕΕ) 

01 01 01 
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Στείρα εξόρυξης Μαύρων Πετρών 

Τα στείρα εξόρυξης Μαύρων Πετρών αποτελούν το υλικό εκσκαφής που είναι ελεύθερο από 

το μετάλλευμα. Η διαχείριση των στείρων εκσκαφής εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 20202 από το μεταλλείο 

Μαύρων Πετρών και προετοιμάστηκε σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας 

ΕΜΠ για τον προσδιορισμό της υγρασίας, την εκτέλεση χημικών– ορυκτολογικών αναλύσεων, 

της δοκιμής ΑΒΑ και των πρότυπων δοκιμών εκπλυσιμότητας. 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται αρχικά στις επικίνδυνες ιδιότητες 

που θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Στην συνέχεια 

εξετάστηκαν τα κριτήρια που θέτει η Απόφαση 2009/359/ΕΚ για τη συμπλήρωση του ορισμού 

των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Συγκεκριμένα, το απόβλητο στείρα εξόρυξης του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών αποτελείται κυρίως από ανθρακικές ενώσεις του ασβεστίου (ασβεστίτης και 

δολομίτης), αργιλοπυριτικές ενώσεις, όπως επίσης από σιδηροπυρίτη. Τα αποτελέσματα της 

πρότυπης δοκιμής εκχυλισιμότητας έδειξαν πως η εκχυλισιμότητα του As ικανοποιεί τα 

κριτήρια για απόθεση σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση του Sb 

υπερβαίνει το όριο για τα μη επικίνδυνα απόβλητα (το οποίο ωστόσο όπως έχει αναφερθεί 

σχετίζεται με τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής). Επίσης, τα αποτελέσματα 

της στατικής δοκιμής ABA έδειξαν πως το σύνθετο δείγμα στείρων Μαύρων Πετρών, 

χαρακτηρίζεται από αλκαλικότητα και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Όσον 

αφορά το τρίτο κριτήριο περί κινδύνου αυτανάφλεξης και ότι το απόβλητο καίγεται τα 

αποτελέσματα της χημικής και ορυκτολογικής ανάλυσης έδειξαν πως το απόβλητο δεν περιέχει 

καμία εύφλεκτη ένωση, οπότε το κριτήριο ικανοποιείται. 

 

Τέλος, η χημική ανάλυση ανέδειξε τα βαρέα μέταλλα As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V 

και Zn βρίσκονται σε συγκέντρωση χαμηλή και δεν μπορούν να αποδώσουν καμία από τις 

επικίνδυνες ιδιότητες του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 

2017/997/ΕΕ για την ΗΡ 14 Οικοτοξικό), ώστε να συνεπάγεται ασήμαντο κίνδυνο για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  

 

                                                 
2 Το έτος 2016 δεν υπήρχε παραγωγή στείρων 

Ρεύμα Αποβλήτων 
Περιβαλλοντικός 

Χαρακτηρισμός 

Κωδικός 

Ε.Κ.Α. 

Αδρομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου  Μη επικίνδυνο 01 03 06 

Λεπτομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου Μη επικίνδυνο 01 03 06 

Ιλύς εξουδετέρωσης Νερών Μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών 
Μη επικίνδυνο 01 03 06 

Ιλύς εξουδετέρωσης Νερών Μεταλλείου Μαντέμ 

Λάκκου 
Επικίνδυνο 01 03 07*  
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Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εθνικές οριακές τιμές για την 

απόδοση του χαρακτήρα του αδρανούς αποβλήτου, λαμβάνεται ως επιπρόσθετο στοιχείο της 

αξιολόγησης τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ποιότητα εδάφους Στρατωνίου και 

κρίνεται ότι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων είναι χαμηλότερη της ποιότητας εδαφών 

Στρατωνίου, συνεπώς η χρήση του υλικού περιβαλλοντικά κρίνεται ως ασφαλής.  

 

Το απόβλητο Στείρα Στρατωνίου κρίνεται ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό 

Ε.Κ.Α. 01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα.  

 

Αδρομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου  

Το αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου προκύπτει από τη διαφορική επίπλευση 

του μεικτού θειούχου μεταλλεύματος του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η διαχείρισή του 

εμπίπτει στην Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη 

συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε 

σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 

2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα 

αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2016, 2017, 

2018, 2019 και 20203. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια παραγωγή μεταλλεύματος για τη 

περίοδο 2016-2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο 

δείγμα πενταετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική 

ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού 

παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή 

διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του αρσενικού, 

(ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό»4.  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ο Κανονισμός 2017/997/ΕΕ. Σύμφωνα με την 

υπολογιστική προσέγγιση των κανόνων μειγμάτων (συντηρητική προσέγγιση) κρίνονται ως 

κρίσιμες επικίνδυνες ιδιότητες η ΗΡ 6 «Οξεία τοξικότητα» και η ΗΡ 14 «οικοτοξικό». Το 

απόβλητο βάσει των δοκιμών για την οξεία και την χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 

που διενεργήθηκαν τεκμηριώνεται πως είναι μη επικίνδυνο για την ΗΡ 14 «Οικοτοξικό». 

 

Όσον αφορά την ΗΡ 6 «Οξεία τοξικότητα» κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί πως η 

αξιολόγηση του αρσενικού με χρήση της Ομάδας ενώσεων του αρσενικού που παρατίθεται στο 

Παράρτημα VI του Κανονισμού CLP “ενώσεις αρσενικού, εκτός από αυτές που ρητώς 

                                                 
3 Το 2017 είχε υποβληθεί αρμοδίως μελέτη χαρακτηρισμού του αποβλήτου σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ με βάση ετήσιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του έτους 2015 
4 Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ΗΡ 14 (Κανονισμός 2017/997) και τα καθοδηγητικά 

έγγραφα για την ταξινόμηση μετάλλων και ανόργανων μεταλλικών ενώσεων των ακόλουθων πρότυπων δοκιμών επί 

του υλικού: (i)OECD No 29 (2001): Guidance document on transformation/dissolution of metals and metal 

compounds in aqueous media για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των μεταλλικών ενώσεων σε υδατικό μέσο., (ii) 

ISO 7346 Determination of the acute lethal toxicity of substance to a freshwater fish, για να προσδιοριστεί η οξεία 

τοξικότητα στα ψάρια, (iii) ISO 6341 Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus - 

Acute toxicity test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα μαλακόστρακα και (iv) ISO 8692 Freshwater algal 

growth inhibition test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα φύκια ή άλλα υδρόβια φυτά. 
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κατονομάζονται σ' άλλο σημείο στο παρόν παράρτημα” αποτελεί το χείριστο σενάριο, αλλά 

δεν αντιπροσωπεύει πάντα τον πραγματικό κίνδυνο. Το αρσενικό είναι αναγνωρισμένο από την 

ορυκτολογική ανάλυση πως απαντάται στη φάση του Αρσενοπυρίτη, η οποία από πολλές 

βιβλιογραφικές αναφορές (Roberts et al., 2007, Freeman et al., 1993, Velch and Stollenwerk, 

2002, Ruby et al., 1999) χαρακτηρίζεται για τα πολύ χαμηλά επίπεδα βιοδιαθεσιμότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πειραματικές μελέτες από τις παραπάνω αναφορές, που έχουν γίνει σε 

αντίστοιχα υλικά, τεκμηριώνεται πως η βιοδιαθέσιμη φάση του αρσενικού που βρίσκεται στον 

αρσενοπυριτή είναι κάτω του 1%. Βάσει της βιβλιογραφικής έρευνας και των δοκιμών για την 

ταυτοποίηση του αρσενικού το συνολικά εν δύναμη βιοδιαθέσιμο αρσενικό είναι κάτω από 

0,2%, πολύ μικρότερο του ορίου ταξινόμησης 3,5% με αποτέλεσμα το απόβλητο να 

ταξινομείται ως μη επικίνδυνο για την ΗΡ6. Επίσης, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να 

αναφερθεί πως τόσο η κοκκομετρία του υλικού (το απόβλητο είναι το αδρομερές κλάσμα) όσο 

και η υγρασία (12,61% w/w) απομειώνουν την πιθανότητα εισπνοής του υλικού από τον 

άνθρωπο. Προς επίρρωση των ανωτέρω, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει προχωρήσει στην 

ανάθεση εκτέλεσης δοκιμής οξείας τοξικότητας δια της εισπνοής, ώστε να επιβεβαιωθεί η 

βιβλιογραφική έρευνα. 

 

Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το αντιμόνιο που παρουσίασε 

μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τους χώρους 

διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς από τη μελέτη βάσης (pre-

mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύεται πως τα 

κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι γεωχημικες διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. Όσον αφορά τα 

αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA, το δείγμα αδρομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού 

Στρατωνίου παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού του δείγματος βρέθηκε 

7,34, υποδεικνύοντας ότι στην παρούσα φάση το υλικό δεν παράγει ενεργά οξύτητα. Κρίνεται 

σημαντικό να αναφερθεί πως η Απόφαση 2014/955/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος των 

Αποβλήτων) δεν διαχωρίζει τα απόβλητα ως προς το εάν είναι ενεργά (reactive) ή όχι. Επίσης 

η Απόφαση 2009/337/ΕΚ για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων των εξορυκτικών 

αποβλήτων αναφέρει πως τα ενεργά απόβλητα μπορεί να ταξινομούνται ως επικίνδυνα ή ως μη 

επικίνδυνα. 

 

Το αδρομερές απόβλητο ταξινομείται ως μη επικίνδυνο κάτω από τον Κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 

«υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05». Το απόβλητο θα 

χρησιμοποιείται ως υλικό λιθογόμωσης, έπειτα από ανάμιξη με τσιμέντο. 

 

Λεπτομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου 

Το λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου προκύπτει από τη διαφορική επίπλευση 

του μεικτού θειούχου μεταλλεύματος του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η διαχείρισή του 

εμπίπτει στην Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη 

συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε 

σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 

2009/360/ΕΚ και λήφθηκε ετήσιο αντιπροσωπευτικό δείγμα το 2020, στο οποίο βασίστηκαν οι 

δοκιμές που διενήργησε το Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ. Η αξιολόγηση του αποβλήτου 

βασίζεται στις κάτωθι δομικές που διενεργήθηκαν για τον περιβαλλοντικό του χαρακτηρισμό: 

(α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) 
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προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του 

μολύβδου και του αρσενικού, (ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό».  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το 

αντιμόνιο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τους χώρους διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς 

από τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης 

περιοχής, αναδεικνύεται πως τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι 

γεωχημικες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA, το δείγμα λεπτομερούς αποβλήτου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού του 

δείγματος βρέθηκε 7,5, υποδεικνύοντας ότι στην παρούσα φάση το υλικό δεν παράγει ενεργά 

οξύτητα. Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί πως η Απόφαση 2014/955/ΕΕ (Ευρωπαϊκός 

Κατάλογος των Αποβλήτων) δεν διαχωρίζει τα απόβλητα ως προς το εάν είναι ενεργά (reactive) 

ή όχι. Επίσης η Απόφαση 2009/337/ΕΚ για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων των 

εξορυκτικών αποβλήτων αναφέρει πως τα ενεργά απόβλητα μπορεί να ταξινομούνται ως 

επικίνδυνα ή ως μη επικίνδυνα. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το Λεπτομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου 

ταξινομείται ως μη επικίνδυνο κάτω από τον Κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 «υπολείμματα, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05». Το απόβλητο θα οδηγείται προς διάθεση 

στην Εγκατάσταση Αποβλήτων Κοκκινόλακκα η οποία έχει λάβει ταξινόμηση ως Κατηγορίας 

Α. 

 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Το απόβλητο είναι το ίζημα που προκύπτει από την επεξεργασία νερών που προκύπτουν κυρίως 

από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, στο οποίο περιέχονται μεγάλες ποσότητες 

εξορυσσόμενου υλικού που συμπαρασύρονται από τα νερά του μεταλλείου. Το υλικό 

αποτελείται από ορυκτολογικές φάσεις που ανευρίσκονται στο μετάλλευμα και στα στείρα 

Μαύρων Πετρών και για το λόγο αυτό η διαχείριση του εμπίπτει στο πεδίο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, από τα οποία 

σχηματίστηκε σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ και εκτελέστηκαν οι 

κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, 

(δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του 

μολύβδου και του αρσενικού, (ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό».  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται αρχικά στις επικίνδυνες ιδιότητες 

που θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Όσον αφορά τα 
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αποτελέσματα της εκχυλισιμότητας το απόβλητο ικανοποιεί τα κριτήρια διάθεσης εντός χώρου 

μη επικινδύνων αποβλήτων. Τέλος όσον αφορά τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA 

το δείγμα ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών δεν παρουσιάζει τάση 

παραγωγής οξύτητας. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το απόβλητο Ιλύς Εξουδετέρωσης Νερών Μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών ταξινομείται ως μη επικίνδυνο κάτω από τον Κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 

«υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05». Το απόβλητο θα 

οδηγείται προς διάθεση στην Εγκατάσταση Αποβλήτων Κοκκινόλακκα η οποία έχεις λάβει 

ταξινόμηση ως Κατηγορίας Α. 

 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

Το απόβλητο είναι το ίζημα που προκύπτει από την επεξεργασία της όξινης απορροής του 

εξοφλημένου από το 2002 μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου τα οποία συλλέγονται στην παλαιά 

στοάς +53 για να οδηγηθούν μέσω σκυρόδετου καναλιού στη μονάδα κατεργασίας 

Στρατωνίου. Μετά την επεξεργασία τους η ιλύς εξουδετέρωσης που προκύπτει από την 

αφύγρανση της υπορροής του πυκνωτή οδηγείται προς απόθεση στην εγκατάσταση 

εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Στο ίζημα που δημιουργείται από την επεξεργασία 

των νερών περιέχονται μεγάλες ποσότητες εξορυσσόμενου υλικού που συμπαρασύρονται από 

τα νερά του μεταλλείου και αποτελείται από ορυκτολογικές φάσεις που ανευρίσκονται στο 

μετάλλευμα και στα στείρα Μαύρων Πετρών και για το λόγο αυτό η διαχείριση του εμπίπτει 

στο πεδίο της Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 2009/360/ΕΚ για τη 

συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε 

σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 

2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα 

αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα των ετήσιων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 

για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020. Η αξιολόγηση του αποβλήτου βασίζεται στις κάτωθι 

δομικές που διενεργήθηκαν για τον περιβαλλοντικό του χαρακτηρισμό: (α) κοκκομετρική 

ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού 

παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή 

διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του αρσενικού, 

(ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό».  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο για τις 

επικίνδυνες ιδιότητες ΗΡ 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή” και ΗΡ 15 “Απόβλητο ικανό να 

επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο 

αρχικό απόβλητο”. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εκχυλισιμότητας το απόβλητο 

ικανοποιεί τα κριτήρια διάθεσης εντός χώρου μη επικινδύνων αποβλήτων. Τέλος όσον αφορά 

τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA λόγω κλιματολογικών συνθηκών εμφανίζονται 

διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα και συγκεκριμένα τα δείγματα ιλύος κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου των ετών 2017 και 2019 χαρακτηρίζονται από δυναμικό 

παραγωγής οξύτητας, ενώ τα δείγματα των ετών 2018 και 2020 δεν παρουσιάζουν τάση 

παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού των δειγμάτων βρέθηκε pH: 7,66-9,07.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το απόβλητο Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαντέμ 

Λάκκου ταξινομείται ως επικίνδυνο για τις επικίνδυνες ιδιότητες ΗΡ 10 και ΗΡ 15 και 
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καταχωρίζεται στον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα. 

6.2.12.6.4. Διαχείριση στερών αποβλήτων 

Στον Πίνακα 6.2.12.6-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των επιμέρους 

ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου. 

 

Πίνακας 6.2.12.6-3. Περιγραφή τρόπου διαχείρισης αποβλήτων Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Στείρα εξόρυξης 
Αξιοποίηση (οδοποιία) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Αδρομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Αξιοποίηση (λιθογόμωση)και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Λεπτομερές κλάσμα αποβλήτων 

εμπλουτισμού 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 06 Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών  

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 07* Ιλύς εξουδετέρωσης από την 

κατεργασία των νερών του μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Βιομηχανικά Απόβλητα * 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει επικίνδυνα στοιχεία (3), εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 

16 02 12 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 
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6.2.12.7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Από τη λειτουργία του έργου προκύπτουν μια σειρά από μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός 

των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, οι οποίες 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Αναφορικά με τις μετακινήσεις οχημάτων εξωτερικά ή μεταξύ των δύο εργοταξίων έχουν 

καταγραφεί τα παρακάτω: 

 Μεταλλείο Μαύρων Πετρών – Εγκαταστάσεις Στρατωνίου:  

 Τα φορτηγά από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών προς τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου ακολουθούν αποκλειστικά την Εργοταξιακή οδό προς το Στρατώνι 

 Την αντίστροφη διαδρομή ακολουθούν τα φορτηγά που κατευθύνονται από τις 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου προς το μεταλλείο Μαύρων Πετρών. 

 Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Ε.Δ.Ε.Α.Κ.: 

 Τα φορτηγά που κατευθύνονται από τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου προς την 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., χρησιμοποιούν αποκλειστικά την Εργοταξιακή οδό.  

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Βιομηχανικά Απόβλητα * 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή 

και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

02 01 04 Απορρίμματα πλαστικών (εκτός 

της συσκευασίας) 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν 

αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 

15 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 

που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 40 Μέταλλα Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 
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 Την αντίστροφη διαδρομή ακολουθούν τα φορτηγά που κατευθύνονται από την 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. προς τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου. 

 Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου - Θεσσαλονίκη 

 Τα φορτηγά από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών και τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου οδηγούνται μέσω της Εργοταξιακής Οδού στην Επαρχιακή Οδό Ιερισσού 

– Σταυρού και συνεχίζουν στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Νέας Χαλκιδικής. 

Ακολουθούν την πορεία της Επαρχιακής Οδού έως τη συμβολή της με την 

Παρακαμπτήρια Οδό των Μηλιών, μέσω της οποίας συνεχίζουν δυτικά στο χωριό 

Μηλιές. Έπειτα, τα φορτηγά εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Νέας 

Χαλκιδικής (βόρεια του χωριού Μηλιές), συνεχίζουν στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 

Καβάλας και μέσω του κόμβου έξω από το χωριό Ρεντίνα, εισέρχονται στην 

Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά – Ρεντίνας. Στον κόμβο της Επαρχιακής Οδού και της 

Συνδετήριας της Εγνατίας Οδού, τα φορτηγά στρίβουν δεξιά και εισέρχονται στην 

Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Έπειτα, τα φορτηγά εισέρχονται 

στην Επαρχιακή οδό, συνεχίζουν στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας και μέσω του 

κόμβου έξω από το χωριό Ρεντίνα, εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά – 

Ρεντίνας. Στον κόμβο της Επαρχιακής Οδού με τη Συνδετήρια της Εγνατίας Οδού, τα 

φορτηγά στρίβουν δεξιά και εισέρχονται στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς 

Θεσσαλονίκη 

 Τα φορτηγά που κατευθύνονται από το μεταλλείο των Σκουριών προς το μεταλλείο 

της Ολυμπιάδας, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή. 

 Μεταλλείο Ολυμπιάδας – Ε.Δ.Ε.Α.Κ. & Λιμένας Στρατωνίου:  

 Τα φορτηγά από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας ακολουθούν την Επαρχιακή Οδό 

Βαρβάρας – Μαραθούσας και συνεχίζουν νότια στην Επαρχιακή Οδό Ιερισσού – 

Σταυρού έως τον ανισόπεδο κόμβο της οδού με την Εργοταξιακή (στο μεγαλύτερο 

μήκος της) Οδό, που οδηγεί στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών και 

Στρατωνίου. Εισέρχονται στην Εργοταξιακή Οδό και οδηγούνται είτε στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., είτε στον λιμένα Στρατωνίου. 

 Τα φορτηγά που κατευθύνονται από την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και τον λιμένα Στρατωνίου προς 

το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή. 

 Μεταλλείο Σκουριών – Λιμένας Στρατωνίου: 

 Τα φορτηγά μέσω της Δασικής Οδού κατευθύνονται βορειοανατολικά προς την Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, όπου στρίβουν δεξιά στην Ε.Ο. Μέσω ανισόπεδου κόμβου, 

εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Ιερισσού – Σταυρού, και συνεχίζουν έως τον 

ανισόπεδο κόμβο με την Εργοταξιακή Οδό, μέσω της οποίας συνεχίζουν έως τον 

λιμένα Στρατωνίου. 

 Τα φορτηγά που κατευθύνονται από τη Θεσσαλονίκη προς το μεταλλείο Σκουριών, 

ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή. 

 

Στον Πίνακα 6.2.12.7-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι μετακινήσεις υλικών εντός και 

εκτός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου καθώς και οι 

εκτιμώμενοι φόρτοι του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου. Στο Σχήμα 6.2.12.7-1 

παρατίθεται χάρτης με τους δημόσιους δρόμους καθώς και τις βασικές οδούς εντός των 

εργοταξίων που προβλέπεται πως θα χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 
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Πίνακας 6.2.12.7-1. Μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Μετακίνηση Υλικό Ημερήσιος Φόρτος 

Εξωτερικές Μετακινήσεις 

Ολυμπιάδα προς 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Στείρα εξόρυξης και 

απόβλητα εμπλουτισμού 
41 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Ολυμπιάδα προς Λιμένα 

Στρατωνίου 

Συμπυκνώματα Μολύβδου, 

Ψευδαργύρου και 

Χρυσοφόρου Πυρίτη 

48 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Σκουριές προς Λιμένα 

Στρατωνίου 

Συμπυκνώματα Χαλκού – 

Χρυσού 
29 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου προς 

Θεσσαλονίκη 

Διάφορα υλικά 12 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Εναλλακτικές Διαδρομές Εξωτερικών Μετακινήσεων 

Στρατώνι προς 

Θεσσαλονίκη 
Συμπυκνώματα Μολύβδου 3 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Μετακινήσεις μεταξύ εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Μαύρες Πέτρες προς 

Στρατώνι 
Μετάλλευμα 67 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Στρατώνι προς Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Τέλματα και ιλύς 33 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Στρατώνι προς μονάδα 

λιθογόμωσης +360 

Μαύρων Πετρών 

Τέλματα 24 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Εσωτερικές Μετακινήσεις 

Στοά +224 προς πλατεία 

μεταφόρτωσης 
Μετάλλευμα 57 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Στοά +224 προς πλατεία 

μεταφόρτωσης 
Στείρα εξόρυξης 16 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Πλατεία μεταφόρτωσης 

προς Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
Στείρα εξόρυξης 16 φορτηγά ανά κατεύθυνση 
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6.2.12.8. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

6.2.12.8.1. Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων 

Ως φάση λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της εναπομείνασας 

λειτουργίας. Με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου, επιλέχθηκε ο δεύτερος χρόνος 

λειτουργίας, καθώς το συγκεκριμένο έτος είναι αντιπροσωπευτικό για τα επικείμενα έτη 

λειτουργίας, παρουσιάζοντας ανάλογη δραστηριότητα τόσο αναφορικά με την εξόρυξη υλικών 

όσο και στείρων. Mε βάση τα παραπάνω, 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 

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη φάση λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, έχουν ακολουθηθεί διακριτές 

μεθολογογίες υπολογισμού με βάση, κατάλληλους συντελεστές εκπομπής ανά πηγή καθώς και 

τα λεπτομερή στοιχεία της δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα, τα 

οποία αναλύονται στο Παράρτημα ΧΙΙ (Α). Οι συνολικές εκπομπές παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.2.12.8-1. 

 

Πίνακας 6.2.12.8-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή του 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κινητός εξοπλισμός 181,1 600,3 79,1 2,2 66,1 

Διαχείριση Σωρών     1,3 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0   0,5 

Λιμάνι 0,4 3,7 0,1 1,0 0,1 

Οδικό Δίκτυο 13,0 4,9 4,4 1,7 1,7 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού     4,2 

Σύνολο 194 609 84 5 74 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών 

και σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου 

ότι έχει θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το 

χρονικό προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 
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6.2.12.8.2. Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Για την εκτίμηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, CO2, εκπονήθηκε διακριτή 

μελέτη εκτίμησης των εκπομπών των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΧΙΙ (Β). Η εκτίμηση των εκπομπών CO2 καλύπτει δύο τύπους εκπομπών, οι 

οποίοι παρατίθενται παρακάτω: 

 Τύπος 1: Η γενική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκπομπών του τύπου αυτού 

συνίσταται στην ανάλυση των εκπομπών με βάση την κατανάλωση καυσίμου. 

 Τύπος 2: Η εκτίμηση των εκπομπών του τύπου αυτού βασίζεται στο είδος της πηγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και στον όγκο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά τη φάση λειτουργίας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.2.12.8-2. 

 

Πίνακας 6.2.12.8-2. Συνολικές εκπομπές CO2 από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

του Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας (t/d) 

 CO2 

Εκπομπές Τύπου 1 51 

Εκπομπές Τύπου 2 52 

Σύνολο 103 

6.2.12.9. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

6.2.12.9.1. Εκπομπές θορύβου 

Οι κύριες πηγές εκπομπής θορύβου στην περιοχή των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Στρατωνίου 

 Λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 Λειτουργία των Εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

 Κυκλοφορία Βαρέως τύπου οχημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά υλικών, 

προϊόντων και αποβλήτων του έργου 

 

Στον Πίνακα 6.2.12.9-1 παρουσιάζονται οι σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού 

θορύβου εντός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στον Πίνακα 6.2.12.9-2 παρουσιάζονται οι 

φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης που 

εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

Πέραν των παρακάτω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν υπόψη 

και οι εσωτερικές μετακινήσεις – εντός των εργοταξίων – οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στους 

χάρτες βιομηχανικού θορύβου (Αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΧΙΙΙ). 
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Πίνακας 6.2.12.9-1. Σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού θορύβου στην 

περιοχή των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Όνομα Περιγραφή Σημειακή/Επιφανειακή 
PWL 

(dB) 

Μονάδα Λιθογόμωσης +360 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός/Κίνηση οχημάτων 

(Αντλίες/Αναδευτήρα) 

Επιφανειακή 108 

Ανεμιστήρες στην +224 2*132 kW Σημειακή 100 

Συγκρότημα παραγωγής 

πεπιεσμένου αέρα 

Δύο αεροσυμπιεστές 

δυναμικότητας 20 & 12 m3/min 

('2 αεροσυμπιεστές) 

Επιφανειακή 102 

Κινητή διάταξη κοσκίνησης 

αδρομερούς τέλματος 

Μαύρων Πετρών 

Μοτερ/ Τσάπα Σημειακή 112 

Κινητή διάταξη 

σπαστηροτριβείου στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

Σπαστήρα ικανότητας 100 

τόνων/ώρα, 350 hp & κόσκινο 2 

επιπέδων ικανότητας 100 

τόνων/ώρα, 100hp 

Σημειακή 110 

Παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Μετεγκατάσταση πλατείας 

μεταφόρτωσης 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Αναβάθμιση ΜΚΝ ΜΛ & 

ΗΖ 

Ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Επιφανειακή 88 

Νέο συνεργειο οχημάτων 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός/Εργασίες επισκευής 
Επιφανεαική 90 

Νέο υπόστεγο 

συμπυκνωμάτων Μαύρων 

Πετρών 

Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

2 Μπουλντόζες 

Οδοστρωτήρας 

Τσάπα 

Σημειακή 110 

ΜΚΝ Κοκκινόλακκα 
Λειτουργία Αντίστροφης 

Όσμωσης (RO) 
Επιφανειακή 88 

Πλατεία τελμάτων Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Πλατεία +61,50 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

MEN Στρατωνίου 

Αντίστροφη Όσμωση και 

φιλτρόπρεσσα (Φιλτρόπρεσσα 

GHT 1500 & Αντίστροφη 

Όσμωση) 

Επιφανειακή 88 

Αποθήκες συμπυκνωμάτων 

Στρατωνίου  

Φορτοεκφόρτωση (Μέγιστη 

αποθηκευτική ικανότητα 60.000 

τόνοι) 

Σημειακή 110 

Ξυλουργείο Στρατωνίου  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός/Εργασίες επισκευής 
Σημειακή 102 

Νέο κτίριο φιλτρόπρεσσας 

Στρατωνίου  

Λειτουργία Φιλτρόπρεσσας 

(DIEMME GHT 1500) 
Επιφανειακή 85 

Εργοστάσιο αποβλήτων 

Στρατωνίου  
Λειτουργία Εργοστασίου Επιφανειακή 95 

Λιμενικές εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου 

Φορτοεκφόρτωση/Κίνηση 

πλοίων 10.000 DWT 
Σημειακή 107 
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Όνομα Περιγραφή Σημειακή/Επιφανειακή 
PWL 

(dB) 

Εργοστασιο Εμπλουτισμού Λειτουργία εργοστασίου Επιφανειακή 110 

Κτίριο θραύσης - 

Λειοτρίβισης 
Σπαστήρας και λοιπά Επιφανειακή 112 

Χώρος στάθμευσης dumper Στάθμευση Σημειακή 110 

 

Πίνακας 6.2.12.9-2. Μετακινήσεις οχημάτων λόγω της λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Βαρέα Οχήματα 

Δραστηριότητας 

Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
103 

Οδός προς Στρατώνι* 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 212 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες – 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.* 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 168 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 
29 

Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 
Εγνατία 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 
66 

Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
66 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός Σταυρού - 

Νέας Χαλκιδικής 
66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
Σταυρός 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός Βαρβάρας 

- Μαραθούσας 
66 

Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς Ορυχείο 

Ολυμπιάδας 
104 

Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 103 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 
Δασική Οδός 29 

(*) Πρόκειται περί εργοταξιακών οδών και όχι δημόσιο οδικό δίκτυο. 

6.2.12.9.2. Εκπομπές δονήσεων 

Πιθανές πηγές δονήσεων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

αποτελούν: 

 Εκπομπές δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών. 

 Εκπομπές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και την εκφόρτωση των 

εξορυσσόμενων υλικών, μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης και επεξεργασίας. 
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Από τις προαναφερόμενες πηγές, οι δονήσεις λόγω της χρήσης των εκρηκτικών θεωρείται ότι 

δύναται να συνδεθούν με κάποιου είδους επιπτώσεις. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

 Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 2  

 Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ.) 

 Είδος εκρηκτικών: Γαλακτώματα, ζελατοδυναμίτιδες  

 Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: Μέση κατανάλωση 40 kg. 

 Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη:Από μερικά δευτερόλεπτα έως 15 min 

 Ελάχιστη απόσταση τμήματος μεταλλείου προς εκμετάλλευση από την επιφάνεια:140 m 

6.2.12.10. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι πιθανές πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σχετίζονται με τους υποσταθμούς που 

βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων όπως περιγράφονται στις Παραγράφους 6.2.6.1.9 και 

6.2.6.2.4. Όπως προκύπτει από το Σχέδιο 1-1 γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε 

αρκετά μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές 

αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 

Ειδικότερα, στη χώρα μας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 3060 (ΦΟΡ) 

238 (ΦΕΚ !512/Β 725-04-2002) με θέμα "Μέτρα προφύλαξης ϊου κοινού από την λειτουργία 

διατάξεων ίεκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων". Σ' αυτήν 

προσδιορίζονται τα επίπεδα αναφοράς και οι βασικοί περιορισμοί για την προστασία του 

κοινού από στατικά και ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας όπως 

ακριβώς αυτά καθορίστηκαν στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας 6.2.12.10-1. Όρια ασφαλούς έκθεσης για τη συχνότητα των 50Hz στην 

Ελληνική Νομοθεσία 

Επίπεδα Αναφοράς Γενικός Πληθυσμός 

Μαγνητική Επαγωγή (B) 100 μΤ 

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (Ε) 5 kV/m 

6.2.13. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διατήρηση, προστασία και διαφύλαξη του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είναι θεμελιώδους σημασίας (Νόμος 1650/85, Νόμος 3028/2002, 

Νόμος Προστασίας Δασών 998/79 και Κοινοτικές Οδηγίες 85/837, DIR 84/360 και 92/43/ΕΟΚ). 

Επομένως, ταυτόχρονα με το σχεδιασμό της υλοποίησης του υπό μελέτη έργου, απαιτείται και ο 

σχεδιασμός κλεισίματος και αποκατάστασής του, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 

με τους σχετικούς κανόνες της αναγνωρισμένης και καθιερωμένης διεθνώς πρακτικής καθώς και 

τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός 

κλεισίματος και αποκατάστασης του υπό μελέτη έργου καθώς και οι προτεινόμενοι στόχοι 

αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.13-1 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 6.2.13-1. Αρχές και στόχοι υλοποίησης του σχεδιασμού κλεισίματος και 

αποκατάστασης 

Κατηγορία Αρχή Στόχοι  

Ασφάλεια Μηδενική επικινδυνότητα στα μέλη 

της πολιτείας 

Κανένας προβλέψιμος 

κίνδυνος για 

τραυματισμό ή θάνατο 

Σταθερότητα εδάφους Τα απόβλητα παραμένουν σταθερά 

μακροπρόθεσμα 

Η σταθερότητα των 

αποκατεστημένων περιοχών λαμβάνει 

υπόψη και συμμορφώνεται κατά το 

δυνατόν με τη σταθερότητα των 

στοιχείων που απαρτίζουν τα φυσικά 

οικοσυστήματα της περιοχής  

Η επιφάνεια του εδάφους που 

υπέρκειται και περιβάλλει το 

μεταλλείο διατηρείται σε σταθερή 

κατάσταση 

Δεν γίνεται καμία έκθεση 

επικίνδυνων υλικών 

 

Δεν υπάρχει κανένας 

κίνδυνος καθίζησης ή 

ρηγμάτωσης του εδάφους 

στην άμεση περιοχή του 

μεταλλείου 

Υπόγεια νερά Ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

διήθησης στα υπόγεια νερά με τη 

χρήση κατάλληλων υλικών 

Προστατεύονται τα υπόγεια νερά και 

τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται 

από αυτά 

Ποιότητα υπόγειων 

υδάτων συμβατών με την 

ποιότητα αυτών που 

προϋπήρχαν πριν την 

υλοποίηση του έργου 

Χερσαία οικολογία Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

εμφάνισης ρυπασμένου επιφανειακού 

εδάφους ή νερού που βλάπτει την 

οικολογική ισσοροπία της περιοχής  

Καμία δυσμενής 

επίδραση στην 

οικολογική ισσοροπία 

της περιοχής) 

Ρύπανση εδάφους Ποιότητα εδάφους συμβατή με την 

τελική επιλεγόμενη χρήση γης μετά το 

κλείσιμο 

Ποιότητα εδάφους 

συμβατή με την ποιότητα 

αυτού πριν την 

υλοποίηση του έργου 

Οπτική υποβάθμιση  Οι αποκατεστημένες περιοχές είναι 

συμβατές οπτικά με τις συνθήκες και 

τα στοιχεία που συνιστούν το 

ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής  

Ένταξη της περιοχής του 

έργου στα υφιστάμενα 

χαρακτηριστικά του 

τοπίου 

Λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής επέμβασης 

Η περιοχή αποκτά σταδιακά τις 

λειτουργίες των οικοσυστημάτων που 

προϋπήρχαν 

Ένταξη των περιοχών 

επέμβασης στο 

περιβάλλον της περιοχής 

μελέτης  

Σχεδιασμός Μετα – 

Μεταλλευτικών 

Χρήσεων 

Η υλοποίηση ενός οράματος 

συνολικής ανάπτυξης για την 

ευρύτερη περιοχή διασφαλίζοντας 

Χρήσεις που θα 

προσφέρουν ανάπτυξη 

συμβατή με την 

μεταλλευτική χρήση και 
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Κατηγορία Αρχή Στόχοι  

ένα βιώσιμο μέλλον για τον κάτοικο, 

τον επισκέπτη και το περιβάλλον. 

μελλοντική προοπτική 

για την περιοχή 

 

Επιπλέον, οι ενέργειες κλεισίματος και αποκατάστασης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τέσσερα 

θεμελιώδη κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.13-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.2.13-2. Θεμελιώδη κριτήρια κλεισίματος και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης του υπό μελέτη Έργου 

Κριτήριο Περιγραφή 

Κριτήριο προστασίας δημόσιας 

υγείας και ασφάλειας 

Απόδοση της περιοχής δραστηριοποίησης του Έργου σε 

κατάσταση που δεν θα δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, της πανίδας, της 

χλωρίδας και γενικά την ασφάλεια του περιβάλλοντος. 

Κριτήριο γεωτεχνικής 

σταθερότητας 

Όλες οι παραμένουσες κατασκευές, περιλαμβανομένων των 

παρεμβάσεων, που έχουν γίνει στο φυσικό ανάγλυφο της 

περιοχής του Έργου, δεν πρέπει να παρουσιάζουν από 

πλευράς γεωτεχνικής σταθερότητας κίνδυνο για τη δημόσια 

υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 

Κριτήριο χημικής 

σταθερότητας 

Όλα τα παραμένοντα υλικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν 

κίνδυνο για τις μελλοντικές χρήσεις της περιοχής, τη δημόσια 

υγεία ή το περιβάλλον. 

Κριτήριο βιολογικής 

σταθερότητας 

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα πρέπει να οδηγεί 

προς την κατεύθυνση ενός αυτοσυντηρούμενου, τυπικού για 

την περιοχή οικοσυστήματος. Ο σκοπός του προγράμματος 

αποκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές 

χρήσεις γης της περιοχής και η αποκατάσταση πρέπει να 

στοχεύει στην επαναδημιουργία ασφαλών και σταθερών 

βιολογικά συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τη φυσική 

αναγέννηση και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. 

 

Στο Σχήμα 6.2.13-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται υπό μορφή διαγράμματος ροής, οι 

ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των 

εγκαταστάσεων του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 
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Σχήμα 6.2.13-1. Προγραμματισμός σχεδιασμού κλεισίματος και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης περιοχών επέμβασης 

6.2.13.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, κλεισίματος 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου – 

Μαύρες Πέτρες διακρίνονται σε δυο (2) ομάδες εργασιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι ενεργές το τρέχον χρονικό διάστημα και είναι οι εξής: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ &

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΟΥ:

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-190 

ENVECO A.E. 

  Εργοτάξιο Μαύρων Πετρών 

  Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

  Περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών αποθεμάτων του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών, το σύνολο των εγκαταστάσεων του υποέργου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου θα κλείσουν και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης 

της 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 συμπυκνωμάτων Στρατωνίου 

 Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 

 Κτήρια διοίκησης Στρατωνίου 

 Άλλες εγκαταστάσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης 

 

Β. Κλείσιμο και Αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων 

Αφορά τις εγκαταστάσεις και τους χώρους που δεν είναι ενεργές το τρέχον διάστημα και έχουν 

συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα αναφέρονται 

στρα: 

 Κλείσιμο υπόγειου μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

 Αποκατάσταση παλαιών σωρών αποφρυγμάτων σιδηροπυρίτη Μαντέμ Λάκκου 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ (η αποκατάσταση έχει 

ολοκληρωθεί) 

 Αποκατάσταση υφιστάμενων σωρών σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 

Στρατωνίου (η αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη, έχουν αποκατασταθεί ήδη 20 στρ) 

 Αποκατάσταση χώρου απόθεσης σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου 

 Παλιά ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών υλικών 

 Εδάφη και ιζήματα στην περιοχή των παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

6.2.13.2. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

6.2.13.2.1. Κλείσιμο μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών είναι αυτή της 

λιθογόμωσης. Επομένως, λόγω της φύσης της μεθόδου εκμετάλλευσης, το κλείσιμο των κενών 

της εκμετάλλευσης και κατ’ επέκταση το κλείσιμο του μεταλλείου γίνεται παράλληλα με 

την εκμετάλλευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος να έχει ολοκληρωθεί και το κλείσιμο του μεταλλείου, με εξαίρεση μόνο τα κύρια 

έργα προσπέλασης του κοιτάσματος, το κλείσιμο των οποίων γίνεται στο τέλος και μάλιστα 

πάλι με τη χρήση της μεθόδου λιθογόμωσης. 

 

Με την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης, τα μόνα θέματα που χρήζουν διευθέτησης για το 

πλήρες κλείσιμο του μεταλλείου είναι: 

 Η απομάκρυνση του μεταλλευτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (κινητός εξοπλισμός 

εκμετάλλευσης, ανεμιστήρες, δίκτυα βιομηχανικού νερού, ηλεκτρολογικές 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-191 

ENVECO A.E. 

εγκαταστάσεις, κλπ.) εξοπλισμού από τα έργα προσπέλασης: Η ασφαλής απομάκρυνση 

και εκποίηση του μεταλλευτικού εξοπλισμού και άλλων παγίων στοιχείων του 

μεταλλείου, με εμπορική αξία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα του κλεισίματος. Στο 

πλαίσιο αυτό τα ως άνω αναφερόμενα πάγια στοιχεία θα καθαρισθούν από τυχόν 

επιφανειακή επικάλυψη και θα φυλαχθούν σε προκαθορισμένους χώρους αποθήκευσης. 

Σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (π.χ. για τα έργα περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης, για έκθεση σε μεταλλευτικό πάρκο κλπ) θα διατεθούν προς 

ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία. 

 Η λιθογόμωση των έργων προσπέλασης του μεταλλείου, εάν αυτά δεν ενταχθούν σε 

κάποιο πρόγραμμα της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας 

της περιοχής.  

 Το κλείσιμο των εισόδων του μεταλλείου με την έγχυση τσιμέντου σε όλο το τμήμα μέχρι 

το λιθογομωμένο τμήμα των έργων προσπέλασης  

 Η πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών στοών 

προσπέλασης. Στους διαταραγμένους χώρους θα γίνει εδαφοκάλυψη με κατάλληλης 

ποιότητας έδαφος πάχους τουλάχιστον 60 cm και φυτοαποκατάσταση. Τα είδη των 

φυτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτόχθονα ώστε να μην αλλοιώνεται η 

φυσιογνωμία της βλάστησης της περιοχής. Μετά την επιτυχή φυτοαποκατάσταση θα 

ακολουθήσει ένα πρόγραμμα συντήρησης - διαχείρισης της βλάστησης (άρδευση, 

λίπανση) ώστε το αποτέλεσμα της φυτοαποκατάστασης να είναι συμβατό με τους 

στόχους που έχουν τεθεί. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 

80%. 

 Στο τέλος του προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 

εκτίμηση της επιτυχίας της φυτοαποκατάστασης. Σε περίπτωση αστοχιών της 

φυτοαποκατάστασης θα καταβληθεί προσπάθεια να διερευνηθούν οι αιτίες και να 

προταθούν νέα μέτρα βελτίωσης της μεθοδολογίας που έχει ακολουθηθεί. Θα πρέπει να 

τονισθεί ότι μια απλή καταμέτρηση των φυτικών ειδών (πληθοκάλυψη, αριθμός ειδών) 

δεν αρκεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φυτοαποκατάστασης. Θα 

λαμβάνονται και άλλες παράμετροι υπόψη για την αξιολόγηση της φυτοαποκατάστασης 

όπως οι συνθήκες διάβρωσης, η βιολογική δραστηριότητα του επιφανειακού εδάφους, ο 

βαθμός αποικισμού του εδάφους από τη φυσική βλάστηση, η δομή της, παράμετροι που 

αποτελούν βασικές παράμετροι μιας επιτυχούς αποκατάστασης. Αυτό είναι αναγκαίο 

γιατί τόσο ο αριθμός των ποωδών ειδών φυτών όσο και η πληθοκάλυψη είναι παράμετροι 

που μεταβάλλονται από έτος σε έτος. 

 

Το επιτυχές κλείσιμο του μεταλλείου Μαύρων Πετρών θα αξιολογηθεί με κριτήρια την 

επίτευξη των στόχων, με επί τόπου επιθεωρήσεις κατά την έναρξη, την εξέλιξη και το πέρας 

των σχετικών εργασιών. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα εκτενές πρόγραμμα 

παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

6.2.13.2.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 

διάθεσής τους  

Κλείσιμο κτηριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων 

Στο σχέδιο κλεισίματος των επιφανειακών εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου συμπεριλαμβάνονται τόσο οι υφιστάμενες όσο 

και οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις που έχουν περιγραφεί στο παρόν κεφάλαιο. 
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Τα ειδικά θέματα σχετικά με το κλείσιμο των κτιριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων, που θα 

μελετηθούν και θα αντιμετωπισθούν κατάλληλα είναι τα ακόλουθα: 

 Ασφαλής περαίωση της λειτουργίας κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

 Ασφαλής αποσυναρμολόγηση - κατεδάφιση κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

 Διαχείριση νερών. 

 

Ασφαλής περαίωση λειτουργίας κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων 

Για την ασφαλή περαίωση της λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων οι 

βασικοί στόχοι θα είναι: 

 Προγραμματισμός απομάκρυνσης των διαφόρων εγκαταστάσεων, έτσι ώστε εκείνες, που 

θεωρούνται ουσιώδεις για την επιτυχία των στόχων του προγράμματος κλεισίματος, να 

διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνονται απαραίτητες.  

 Αποτελεσματική απομάκρυνση από τις ενεργές (εσωτερικές) επιφάνειες του εξοπλισμού, 

όλων των αντιδραστηρίων της επεξεργασίας, και των διαφόρων τύπων επικαθήσεων, 

προκειμένου να εκκινήσουν οι σχετικές εργασίες για την αποσυναρμολόγηση - 

κατεδάφισή του. 

 

Ειδικότερα: 

 Μετά την παύση της λειτουργίας του Έργου θα γίνει απογραφή όλων των πάγιων 

στοιχείων του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων με υψηλή παραμένουσα αξία. Τα στοιχεία 

αυτά, μετά την αποξήλωσή τους, θα συγκεντρωθούν σε προκαθορισμένους χώρους, όπου 

θα φυλάσσονται με ασφάλεια μέχρι την τελική τους εκποίηση.  

 Θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε όλα τα αποθέματα αντιδραστηρίων επεξεργασίας, να 

εξαντληθούν κατά το δυνατόν, κατά την τελευταία περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου. 

Μέσα στους δύο πρώτους μήνες του κλεισίματος, τα παραμένοντα πλεονάσματα 

αντιδραστηρίων, εάν πρόκειται για συσκευασμένα θα επιστραφούν στους προμηθευτές, 

στα πλαίσια της σχετικής συμφωνίας μαζί τους, ενώ για τα μη συσκευασμένα θα 

καταβληθεί προσπάθεια να πωληθούν ή να διατεθούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες. 

 Ο εξοπλισμός επεξεργασίας θα αποστραγγισθεί και στη συνέχεια θα καθαριστεί με 

επιμέλεια, για την απομάκρυνση των διάφορων πολφών και διαλυμάτων της 

επεξεργασίας. Όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν καθαλατώσεις ή επικαθίσεις στερεών και 

κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεσή τους θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες φυσικές μέθοδοι.  

 Τυχόν επικαθίσεις από αντιδραστήρια και διάφορα στερεά στην εξωτερική επιφάνεια του 

εξοπλισμού, στα κτήρια ή στις επιφάνειες από σκυρόδεμα θα εξουδετερώνονται, όπου 

απαιτείται, και θα απομακρύνονται με άφθονο νερό.  

 

Ασφαλής αποσυναρμολόγηση - κατεδάφιση κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων 

Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω αναφερόμενες σχετικές εργασίες παύσης λειτουργίας, 

θα ξεκινήσει η διαδικασία της ασφαλούς αποσυναρμολόγησης – κατεδάφισης κύριων και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων εκτός από αυτά που πιθανόν ζητηθούν από την τοπική κοινωνία 

για μελλοντική αξιοποίηση και χρήση. Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα τίθεται εκτός λειτουργίας 

και θα απομονώνεται (ηλεκτρικά, μηχανολογικά και φυσικά), ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων. Θα προηγείται πάντοτε η 

αποσυναρμολόγηση του εμπορεύσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και θα ακολουθεί 

η συστηματική απομάκρυνση των μεταλλικών δεξαμενών και δοχείων, των μεταλλικών 

κατασκευών και εκείνων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τέλος των κατασκευών θεμελίωσης. 
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Να σημειωθεί ότι θα υπάρχει κατάλληλος χώρος απόθεσης των αποσυναρμολογημένων 

κτηρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. 

 

Από τον προβλεπόμενο εξοπλισμό του εργοστασίου θα διατηρηθούν οι δεξαμενές νερού για 

την ενδεχόμενη μελλοντική χρήση τους ως πηγή προσωρινής εναποθήκευσης νερού για 

άρδευση ή/και πυροπροστασία. Επίσης, οι δρόμοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως 

δασικοί δρόμοι ή ως δρόμοι πυρόσβεσης. Παρ’ όλα αυτά, η αποκατάσταση θα 

πραγματοποιηθεί μόνο στα πρανή τους, τα οποία θα καλυφθούν με κατάλληλης ποιότητας 

εδάφος πάχους 0,30 m. 

 

Να σημειωθεί ότι παράλληλα με την αποσυναρμολόγηση των κύριων και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων θα εξεταστεί και η ποιότητα του εδάφους πλησίον των εγκαταστάσεων, 

προκειμένου να τύχουν ανάλογης διαχείρισης. Τέλος, η περιοχή που θα αποδεσμευθεί, θα 

επικαλυφθεί με κατάλληλης ποιότητας έδαφος πάχους 30-40 cm και θα ακολουθήσει 

φυτοαποκατάστασή τους με τη χρήση των κατάλληλων για τον σκοπό αυτό φυτικών είδών.  

 

Τεκμηρίωση επιτυχίας κλεισίματος  

Εκτός της συστηματικής παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής των σχετικών εργασιών μέσω 

προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και ελέγχων, κρίσιμο θέμα για την επιτυχία της όλης 

προσπάθειας κλεισίματος του εργοστασίου επεξεργασίας είναι οι εργασίες που αναφέρονται 

στην ασφαλή παύση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 

Για τον σκοπό αυτόν και πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της αποσυναρμολόγησης θα εξετάζονται 

οπτικά όλες οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις για να διαπιστωθεί ότι είναι καθαρές από 

επικαθίσεις στερεών, λάσπης ή διαλυμάτων. Προκειμένου ο καθαρισμός τους να είναι πλήρης, 

η τελική επιβεβαίωση θα γίνεται, όταν κατά την έκπλυση που θα ακολουθεί τον οπτικό έλεγχο, 

η μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα απόνερα, δίνει τιμές μικρότερες από το 120% της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση. Η συμμόρφωση με 

τις περιβαλλοντικές οδηγίες θα διασφαλίζεται με την παρακολούθηση των εργασιών 

απορρύπανσης, σε συνδυασμό με δειγματοληψία στη θέση εκκένωσης του νερού έκπλυσης. 

6.2.13.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση 

του χώρου  

6.2.13.3.1. Εισαγωγή 

Η επιλογή της στρατηγικής αποκατάστασης θα βασίζεται στη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας 

των βαρέων μετάλλων, καθότι η μακροπρόθεσμη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας ισοδυναμεί 

με τον μειωμένο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τη δημιουργία μιας σταθερής 

κατάστασης που θα προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό 

κατά την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης θα λαμβάνονται υπόψη τα φυσικά 

και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και οι γεωχημικές συνθήκες της περιοχής με σκοπό 

να είναι δυνατή η ακριβής αξιολόγηση της ρύπανσης καθώς η πιθανή επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου αποκατάστασης πάντοτε όμως σε σύγκριση με τα πρότυπα ποιότητας 

του εδάφους της ευρύτερης περιοχής. 

 

Για την αποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών της περιοχής θα χρησιμοποιηθούν οι 

προσεγγίσεις που προτείνονται από Γραφείο Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (USEPA, 2007) δηλαδή 
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είτε στις επιτόπου μεθόδους αποκατάστασης και είτε στις εκτός τόπου μεθόδους 

αποκατάστασης. 

6.2.13.3.2. Μεθοδολογία αποκατάστασης παλαιών χώρων με πλήρη απομάκρυνση και 

εξυγίανση της περιοχής 

Όπου είναι εφικτό θα γίνεται πλήρης απομάκρυνση των επιβαρυμένων υλικών (αποθέσεων, 

αναχωμάτων, εδαφών) με συμβατικά μηχανικά μέσα και μεταφορά τους στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. η 

οποία είναι κατάλληλα προστατευμένη. Μετά την απομάκρυνση των υλικών ακολουθεί 

αξιολόγηση της χημικής σύστασης του εδάφους. Το μέγιστο βάθος δειγματοληψίας του 

εδάφους για την αξιολόγηση πιθανής ρύπανσης θα εξαρτάται από την συγκέντρωση, την 

κατανομή και τη φύση των ρύπων στο έδαφος, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση των ρύπων 

και χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας 

μελέτης (Πίνακας 8.4.4-2).  

 

Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης στην περιοχή του υποέργου Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών στα μέταλλα θα συγκρίνονται με τα όρια 

των συγκεντρώσεων του εδαφικού υποβάθρου της περιοχής τα οποία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.2.13.3-1 και θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές αναφοράς για την εξυγίανση του 

εδάφους οποίοι προκύπτουν από τη μέση συγκέντρωση υποβάθρου Στρατωνίου – Μαντέμ 

Λάκκου και την μέση συγκέντρωση αμελητέου κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Πίνακες 6.2.13.3-2 και 6.2.13.3-3). 

 

Σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλου εδαφικού υλικού, η αποκατάσταση των λειτουργιών του 

εδάφους (ή μέρος αυτών) που προϋπήρχαν προ της απόθεσης θα γίνει μέσω μιας διαδικασίας 

προσθήκης εδαφοβελτιωτικών, τα οποία θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της γονιμότητας 

και παραγωγικότητας του εδάφους. Ως ποιότητα του εδάφους νοείται η ικανότητά του να 

υποστηρίζει την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων, να συγκρατεί το νερό και να βελτιώνει 

την ποιότητά του, καθώς και να υποστηρίζει την υγεία και διατροφή του ανθρώπου. Η εκτίμηση 

της ποιότητας του εδάφους γίνεται με τη βοήθεια δεικτών που συνδέονται με τις σχέσεις 

εδάφους - φυτού και αφορούν ιδιότητες που μπορούν να μετρηθούν, όπως για παράδειγμα είναι 

η υφή, η αντοχή του εδάφους στη διείσδυση, η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, 

το βάθος κ.α. Με την προσθήκη των κατάλληλων εδαφοβελτιωτικών καλύπτονται οι σχετικές 

απαιτήσεις και προδιαγραφές που τίθενται από τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις. Με τον 

τρόπο αυτό βελτιώνονται όλες οι ιδιότητες του εδάφους (εκτός αυτής που αναφέρεται στην 

κοκκομετρική σύσταση). Με την ενσωμάτωση των εδαφοβλετιωτικών βελτιώνονται 

σημαντικά οι ιδιότητες του εδάφους και ταυτόχρονα βελτιώνονται τα αποτελέσματα της 

αποκατάστασης. Η χρησιμοποίηση του βελτιωμένου με τον τρόπο αυτό εδαφικού υλικού για 

εδαφοκάλυψη είναι συμβατή στα έργα αποκατάστασης. Σύμφωνα με σχετική διάταξη 

προβλέπεται ότι «άγονα εδάφη, κατά τεκμήριο ακατάλληλα προς χρήση ως φυτική γη, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως φυτική γη μετά από κατάλληλο εμπλουτισμό με οργανοχημικές 

προσμίξεις για βελτίωση των χαρακτηριστικών τους ώστε να εξασφαλίζονται οι καλές 

συνθήκες ανάπτυξης των φυτών» (ΤΠ 1501-02-07-05-00-2009, ΦΕΚ 30771 Τ2 /2009).  
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Πίνακας 6.2.13.3-1. Ποιότητα εδαφών στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου, εκτός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Αριθμός δειγμάτων: 29 (mg/kg) 

Στοιχείο Ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου 

Αρσενικό, As 6-51.083 

Κάδμιο, Cd <0,4-87,9 

Χρώμιο, Cr 20-2.824 

Χαλκός, Cu 12-2.609 

Σίδηρος, Fe 18.300-291.100 

Μόλυβδος, Pb 9-26.037 

Μαγγάνιο, Mn 45-43.203 

Νικέλιο, Ni 7-12,87 

Ψευδάργυρος, Zn 39-7.220 

 

Πίνακας 6.2.13.3-2. Οριακές τιμές συγκέντρωσης μετάλλων και μεταλλοειδών στο 

έδαφος με μηδενικό κίνδυνο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (mg/kg dw) 

Στοιχείο 
Βέλγιο 

(WA**) 
Τσεχία Ολλανδία Σλοβακία 

Μέση συγκέντρωση 

αμελητέου κινδύνου 

As 12 30 29 29 25,00 

Cd 0,2 0,5 0,8 0,8 0,58 

Cr 34 130 100 130 98,50 

Cu 14 70 36 36 39,00 

Pb 25 80 85 85 68,75 

Ni 24 60 35 35 38,50 

Zn 67 150 140 140 124,25 
** WA = Βαλλωνίa     

 

Πίνακας 6.2.13.3-3. Τιμές αναφοράς (σύγκρισης) που χρησιμοποιούνται στην εξυγίανση 

και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης (mg/kg) 

Στοιχείο 
Μέση συγκέντρωση 

υποβάθρου (Α) 

Μέση συγκέντρωση 

αμελητέου κινδύνου (Β) 
Τιμές αναφοράς (Α+Β) 

As 1.363,00 25,00 1.388,00 

Cd 3,50 0,58 4,00 

Cr 325,30 98,50 423,80 

Cu 154,00 39,00 193,00 

Pb 1.464,70 68,75 1.533,40 

Ni 129,50 38,50 168,00 

Zn 500,30 124,25 624,50 

6.2.13.3.3. Μεθοδολογία αποκατάστασης παλαιών χώρων με εδαφοβελτίωση και 

εδαφοκάλυψη 

Από τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση των εδαφών της 

περιοχής φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 

εκσκαφή και απομάκρυνση επιβαρυμένων εδαφών, απαιτείται η χρησιμοποίηση 

εδαφοβελτιωτικού και συγκεκριμένα ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) για την αύξηση του pH 

των εδαφών κατά 1-2 μονάδες.  
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Ως εδαφοβελτιωτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε λειοτριβημένος ασβεστόλιθος, είτε τα 

παραπροϊόντα μονάδων επεξεργασίας μαρμάρων που θεωρούνται περισσότερο 

αποτελεσματικά λόγω της μεγάλης ειδικής επιφάνειάς τους (μικρή διάμετρος) είτε και τα δύο 

παραπάνω αναφερόμενα υλικά σε μίξη. Επίσης, μπορεί να εφαρμόζεται διάστρωση 

λεπτόκοκκου ασβεστολίθου σε μορφή φίλερ σε πάχος 10 cm και στη συνέχεια διάστρωση 

πάχους 10cm χονδρόκοκκου ασβεστολίθου σε μορφή 3-5 cm. Επισημαίνεται ότι το 

ασβεστολιθικό υλικό αναμιγνύεται με το εναπομείναν εδαφικό υλικό, πριν από τις εργασίες 

εδαφοκάλυψης. Ως καταλληλότερη τιμή pH για την φυτοαποκατάσταση της περιοχής και για 

τα φυτικά είδη της περιοχής θεωρείται η τιμή pH 5-6. Αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα 

φυτικά είδη της περιοχής είναι οξύφιλα (προτιμούν τις όξινες συνθήκες).  

 

Υπόγειο Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου: Για το κλείσιμο και την αποκατάσταση του μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου ισχύουν τα όσο αναφέρονται για τις αντίστοιχες εργασίες του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση – Έργα αποκατάστασης που έχουν ολοκληρωθεί 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί δίνεται μία συνοπτική περιγραφή των παλαιών αποθέσεων που 

έχουν συσσωρευτεί ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης προγενέστερης μεταλλευτικής 

δραστηριότητας στην περιοχή των Μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου και Μάυρες 

Πέτρες και οι οποίες έχουν απομακρυνθεί πλήρως, καθαριστεί/εξυγιανθεί και αποκατασταθεί 

στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό μελέτη έργου. Το σύνολο των ρυπογόνων υλικών που 

προέκυψαν από τις εν λόγω εργασίες καθαρισμού της περιοχής μεταφέρθηκαν εντός της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., με αποτέλεσμα την αύξηση της απαιτούμενης χωρητικότητας της νέας αυτής 

εγκατάστασης. Παρακάτω περιγράφονται οι παλαιοί χώροι απόθεσης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι 

εργασίες αποκατάστασης: 

 

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ: Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, ο χώρος 

κατασκευάστηκε στη θέση παλιάς επιφανειακής εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και 

σιδηροπυρίτη, με τις πρώτες επιχωματώσεις να λαμβάνουν χώρα κατά την δεκαετία του 1950 

με σιδηρούχα μεταλλευτικά στείρα υλικά. Το ανάχωμα είχε υψόμετρο στέψης στο +225 m, 

κλίσεις κατάντη πρανούς 2(ο):1(κ), μήκος 500 m και μέγιστο ύψος πρανούς περίπου 30 m. Η 

δυναμικότητα του χώρου έχει εξαντληθεί από τις αρχές του 1997, ενώ η ολική ποσότητα των 

τελμάτων που έχουν αποτεθεί στην περιοχή εκτιμάται σε 1.700.000 t. Οι αποθέσεις 

καταλαμβάνουν έκταση 27 στρεμμάτων. Το 2018, στα πλαίσια της κατασκευής της 

περιμετρικής τάφρου UL της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. για την συλλογή και περιμετρική εκτροπή των 

καθαρών υδάτων από τις εξωτερικές βόρειες λεκάνες απορροών (μη επιβαρυμένες απορροές), 

έγιναν οι αποκαταστάσεις, εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, 

διάστρωση εδαφοβελτιωτικού ασβεστολίθου, διάστρωση στην επιφάνεια υγιούς εδαφικού 

υλικού, τοποθέτηση γεωυφάσματος jute net και υδροσπορά για την εγκατάσταση ποώδους 

βλάστησης. Επιπρόσθετα, από το 2021 ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες εξυγίανσης και 

αποκατάστασης σε επιφάνεια 36 στρεμμάτων δυτικά και ανατολικά του παλιού Σεβαλιέ στην 

οποία το έδαφος είναι επιβαρυμένο. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο που 
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εκτελέστηκαν και για την αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ 36 

στρεμμάτων. 

 

  
(a) Πριν (2016) (β) Μάιος 2021 

Εικόνα 6.2.13.3-1. Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ 

 

Σωρός στείρων μεταλλείου στο ύψος της στοάς +360: Στην περιοχή της στοάς +360 κατάντη 

του εργοταξιακού δρόμου υπήρχε ένας σωρός στείρων μεταλλείου έκτασης 3 στρεμμάτων. Το 

2020 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης με απομάκρυνση των στείρων και 

μεταφορά τους στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ., εδαφοκάλυψη με υγιές εδαφικό υλικό με διαμόρφωση σε 

βαθμίδες και τέλος υδροσπορά.  

 

  
(α) Πριν (2019) (β) Μάιος 2021 

Εικόνα 6.2.13.3-2. Αποκατάσταση σωρού στείρων μεταλλείου στο ύψος της στοάς +360 

 

Μελλοντική κατάσταση – Έργα αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη 

 

Χώρος απόθεσης στερεών μεταλλευτικών καταλοίπων Καρακόλι: Το ανάχωμα 

κατασκευάστηκε το 1986 από στείρα εξόρυξης ενώ οι τελευταίες ανυψώσεις του από 

αδρομερές τέλμα εμπλουτισμού. Δεν διαθέτει μονωτική επίστρωση στον πυθμένα. 

Καταλαμβάνει έκταση 60 στρεμμάτων. Στο χώρο έχουν αποτεθεί υλικά από τις εκκενώσεις 

των λιμνών Σεβαλιέ (ήτοι μίγμα λεπτομερών τελμάτων και ιλύος εξουδετέρωσης μετά από 

αφύγρανση και συμπύκνωση) καθώς και η πλεονάζουσα ποσότητα αδρομερών τελμάτων (που 

δεν χρησιμοποιήθηκε για λιθογόμωση). Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα στερεών 

μεταλλευτικών καταλοίπων που έχουν αποτεθεί στον εν λόγω χώρο ανέρχεται σε 1,1 Mt. Την 

περίοδο 2013-2014 πραγματοποιήθηκε πειραματική αποκατάσταση με εκτεταμένες 

χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση, διαμόρφωση και εδαφοκάλυψη ολόκληρης της 
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επιφάνειας με υγιές εδαφικό υλικό (από τις εργασίες κατασκευής της παρακείμενης 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.). Το 2015 πραγματοποιήθηκαν σπορές σε πινάκια και φυτεύσεις με είδη της 

τοπικής χλωρίδας με φυτευτικό σύνδεσμο τυχαία φύτευση ώστε να ενσωματωθεί στην 

υπόλοιπη περιοχή περιμετρικά του χώρου και να ακολουθήσει τη φυσική διαδοχή της 

βλάστησης. Ο χώρος θα αποκατασταθεί οριστικά όταν θα αποκατασταθεί και η Ε.Δ.Ε.Α.Κ 

δεδομένου ότι είναι τμήμα αυτής.  

 

  
(α) Πριν (2008) (β) Μάιος 2021 

Εικόνα 6.2.13.3-3. Αποκατάσταση χώρου απόθεσης στερεών μεταλλευτικών καταλοίπων 

Καρακόλι 

 

Λίμνες απόθεσης λεπτομερών τελμάτων Σεβαλιέ Νο.1 και Νο.2: Λειτούργησαν σε πρώτη 

φάση από το 1983 και 1986, αντίστοιχα, μέχρι το 2007 για την απόθεση των λεπτομερών 

τελμάτων εμπλουτισμού Στρατωνίου υπό μορφή πολφού. Ακολούθως και μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2018 (που ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) οι λίμνες χρησιμοποιήθηκαν για 

την ξηρή απόθεση τελμάτων εμπλουτισμού και ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου. 

Κατασκευάστηκαν με εκσκαφή εντός πλατείας απόθεσης στείρων σιδηρομεταλλεύματος και 

μικτών θειούχων. Είναι στεγανοποιημένες με συμπιεσμένο αργιλόχωμα πάχους 0,50 m και 

μεμβράνη HDPE. Καταλαμβάνουν έκταση 30 στρεμμάτων. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη οι 

εργασίες ενσωμάτωσής τους (απομάκρυνση και επανατοποθέτηση) στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Παλαιοί σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53 

Στρατωνίου: Πρόκειται για δύο σωρούς συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη, οι οποίοι εντοπίζονται 

στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53, μεταξύ της οδού εξυπηρέτησης της στοάς +53 και 

της οδού Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου. Οι σωροί καταλαμβάνουν συνολική έκταση 

18 στρεμμάτων, περιέχουν περί τους 40.000 t σιδηροπυρίτη και λόγω της χημικής τους 

σύστασης αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης της περιοχής. Τέλος, ανατολικά 

των δύο αυτών σωρών εντοπίζεται μία περιοχή, έκτασης 27 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται 

σε επαφή με το βόρειο όριο του οικισμού Στρατωνίου και η οποία ήταν παλαιά πλατεία 

απόθεσης σιδηροπυρίτη. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, ο σιδηροπυρίτης από αυτήν την 

πλατεία απομακρύνθηκε το 1994 και αποτέθηκε στους δύο προαναφερθέντες σωρούς. Ωστόσο, 

λόγω των υπολειμμάτων σιδηροπυρίτη, η περιοχή συνιστούσε επίσης σημαντική πηγή 

ρύπανσης. Την περίοδο 2015-2016 πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των επιβαρυμένων 

εδαφών σε έκταση 20 στρεμμάτων της παλαιάς πλατείας απόθεσης σιδηροπυρίτη μετά από 

δειγματοληψία με εδαφοτομές όπου το βάθος εξυγίανσης κυμάνθηκε από 0,60 έως 1,50 m. Τα 

επιβαρυμένα εδάφη μεταφέρθηκαν προσωρινά στον Σωρό Νο. 4 μέχρι την τελική τους 

απομάκρυνση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής ολοκληρώθηκε 

με εδαφοκάλυψη (το υγιές εδαφικό υλικό προήλθε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της 
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Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) με σκοπό την επαναφορά του φυσικού αναγλύφου της περιοχής στην πρότερη 

κατάστασή του και διάστρωση θρυμματισμένου ξύλου ως εδαφοβελτιωτικό το οποίο προήλθε 

από τον θρυμματισμό των πρέμνων και ριζών από τις υλοτομίες της περιοχής των Σκουριών, 

για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Ακολούθως, έγιναν σπορές σε πινάκια και 

φυτεύσεις με είδη της τοπικής χλωρίδας για την εγκατάσταση της βλάστησης. To έτος 2020 

πραγματοποιήθηκαν 58 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις εδάφους με σκοπό τον καθορισμό του 

βάθους εξυγίανσης της υπόλοιπης περιοχής και τον Ιούλιο 2021 ξεκίνησαν οι εργασίες 

αποκατάστασης του Σωρού Νο.3 έκτασης 6 στρεμμάτων και είναι σε εξέλιξη. 

 

  
(α) Πριν (2012) (β) Μάιος 2021 

Εικόνα 6.2.13.3-4. Αποκατάσταση παλαιάς πλατείας απόθεσης σιδηροπυρίτη της στοάς 

+53 Στρατωνίου 
 

Σωροί αποφρυγμάτων σιδηροπυρίτη στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου: Κατά το παρελθόν, 

κατά τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος των μεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέμ 

Λάκκου - Στρατωνίου, πέρα από τα συμπυκνώματα γαληνίτη και σφαλερίτη γινόταν ανάκτηση 

και συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη το οποίο διατίθετο στη χημική βιομηχανία για την 

παραγωγή θειϊκού οξέος. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι παραγόμενες ποσότητες 

σιδηροπυρίτη διατίθεντο στις Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος (ΧΒΒΕ) στη Θεσ/νίκη 

και στο εργοστάσιο λιπασμάτων Δραπετσώνας. Η μεταφορά του συμπυκνώματος γινόταν με 

φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία κατά την επιστροφή τους στο Στρατώνι μετέφεραν τα 

αποφρύγματα (υπόλειμμα της φρύξης) και τα απέθεταν στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, 

μεταξύ των στοών +216 και +323. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο σωροί, συνολικής επιφάνειας 

49 στρεμμάτων, οι οποίοι περιέχουν περί τους 1 εκ. τόνους αποφρύγματος το οποίο συνίσταται 

κυρίως από οξείδια του σιδήρου (μαγνητίτη και αιματίτη). Ωστόσο, στη μάζα του 

αποφρύγματος περιέχεται και ο πολφός από την εξουδετέρωση των όξινων διαλυμάτων των 

χημικών βιομηχανιών, το οποίο καθιστά το συνολικό υλικό εν δυνάμει ρυπογόνο (μέση 

περιεκτικότητα 1,2 - 1,8% As). Η έρευνα για τον καθορισμό του βάθους εξυγίανσης είναι σε 

εξέλιξη με την διεξαγωγή δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εδάφους. 

 

Σωρός συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου: Το παραγόμενο 

κατά το παρελθόν συμπύκνωμα σιδηροπυρίτη διατίθετο στη χημική βιομηχανία για παραγωγή 

θειικού οξέος. Ωστόσο, από την δεκαετία του ’70 η αγορά άρχισε να συρρικνώνεται για να 

κλείσει πλήρως την δεκαετία του ’90 οπότε και σταμάτησε ο διαχωρισμός του σιδηροπυρίτη 

από το μετάλλευμα. Οι πλεονάζουσες ποσότητες σιδηροπυρίτη την περίοδο 1970-1990 

αποθηκεύονταν στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Ο μεγαλύτερος 

σωρός που σχηματίστηκε βρίσκεται στην Πλατεία Καρρά και περιέχει 350.000 t σιδηροπυρίτη. 

Βρίσκεται ΒΔ της τοπικής κοινότητας Στρατωνίου και κατασκευάστηκε στο τέλος της 
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δεκαετίας του 1970 με εκσκαφή της περιοχής. Η συνολική έκταση του χώρου απόθεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πρανών, ανέρχεται σε 26 στρέμματα. Κατά το παρελθόν έγιναν 

εργασίες για τη σταθεροποίηση του αναχώματος, την διαμόρφωση και στεγανοποίηση της 

επιφάνειας απόθεσης και φύτευση. Ωστόσο, λόγω της στεγάνωσης του χώρου με πλαστική 

μεμβράνη, και για την αποφυγή διάτρησής της η φύτευση περιορίστηκε στην υδροσπορά με 

αποτέλεσμα o αποκατεστημένος χώρος να μην είναι ενσωματωμένος στο φυσικό περιβάλλον. 

Τέλος, από την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών νερών 

αλλά και των πιεζομέτρων που υπάρχουν στην περιοχή καταφαίνεται ότι ο εν λόγω χώρος 

αποτελεί μία εν δυνάμει πηγή ρύπανσης της περιοχής.  

 

Παλιά ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών υλικών: Πρόκειται για ένα σωρό με 

μεταλλευτικά απόβλητα έκτασης περίπου 5 στρεμμάτων ο οποίος βρίσκεται κατάντη του 

εργοταξιακού δρόμου Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου. Η ποσότητα των μεταλλευτικών υλικών 

προς απομάκρυνση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. υπολογίζεται στα 15.000 m3. To ανάγλυφο της απόθεσης 

είναι ένα πρανές κατάντη του εργοταξιακού δρόμου με έντονη κλίση.  

 

Εδάφη και ιζήματα στην περιοχή των παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων: Σχεδιάζεται 

να γίνουν εργασίες εξυγίανσης του εδάφους σε βάθος περίπου 1 m σε όλη την περιοχή που 

σήμερα καταλαμβάνεται από κύριες και βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις (μονάδες 

λιθογόμωσης, κτίρια και αποθήκες μεταλλείου, πλατείες εξυπηρέτησης κύριων έργων 

προσπέλασης των μεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου και εργοστάσιο 

εμπλουτισμού). Η περιοχή αυτή ανέρχεται σε 80 στρέμματα στην περιοχή του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, 39 στρέμματα για την περιοχή των επιφανειακών εγκαταστάσεων των 

μεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου και 36 στρέμματα στην πλατεία της στοάς 

+53 Στρατωνίου.  

6.2.13.3.4. Διαχείριση εδαφικού υλικού  

Το πρόβλημα της έλλειψης καλής ποιότητας επιφανειακού εδάφους σε μεγάλες ποσότητες 

επιβάλλει για την συλλογή και αποθήκευση του επιφανειακού εδάφους. Η αποθήκευση του 

εδαφικού υλικού που θα απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια των προτεινόμενων κατασκευαστικών 

έργων των επί μέρους τμημάτων του Έργου θα είναι προσωρινή καθώς οι ποσότητες αυτές θα 

επαναχρησιμοποιηθούν στις εργασίες αποκατάστασης κατά την περίοδο κλεισίματος του 

Έργου. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι ποσότητες του αποθηκευμένου εδαφικού υλικού, 

οι απαιτούμενες ποσότητες θα προκύψουν από δανειοθάλαμο που θα κατασκευαστεί στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου και εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. Για την ακριβή θέση και 

τον προσδιορισμών των δυνητικών επιπτώσεων του έργου θα εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ, η οποία θα 

κατατεθεί τουλάχιστον 1 έτος πριν την έναρξη της αποκατάστασης στην αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή για την έγκριση της. 

 

Όσον αφορά στην απόθεση του εδαφικού υλικού, θα πρέπει να αποθηκευτεί με συγκεκριμένο 

τρόπο και μάλιστα υπό τη μορφή σωρών. Για να προστατευθούν από τη διάβρωση, οι σωροί 

θα διαμορφωθούν σε βαθμίδες με ύψος όχι μεγαλύτερο από 3 m. Επί πλέον, για λόγους 

αποφυγής της διάβρωσης, αν χρειαστεί, θα εφαρμοσθεί και υδροσπορά των πρανών τους. 

Επίσης, θα επιτραπεί η ανάπτυξη στους σωρούς ποώδους και θαμνώδους βλάστησης, για τη 

διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους. 

 

Η απόθεση επιφανειακού εδάφους έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τις βιολογικές, χημικές και 

φυσικές ιδιότητές. Η δημιουργία αποθεσιοθαλάμων μεγάλου ύψους έχει ως αποτέλεσμα τη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6  6.2-201 

ENVECO A.E. 

δραστική μείωση των αερόβιων οργανισμών που περιέχονται στο αποθηκευμένο έδαφος. Η 

δημιουργία αποθεσιοθαλάμων μεγάλου ύψους έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των 

διαφόρων βιοχημικών διεργασιών που είναι σημαντικές στην ανάπτυξη των φυτών που 

χρησιμοποιούνται στη φυτοαποκατάσταση. Μόλις αφαιρεθεί το έδαφος από τον 

αποθεσιοθάλαμο και επανατοποθετηθεί στον χώρο της αποκατάστασης, ο μικροβιακός 

πληθυσμός αποκαθίσταται γρήγορα και μάλιστα για περιορισμένο διάστημα είναι υψηλότερος 

από το φυσιολογικό επίπεδο. Η επικάλυψη των αποκατεστημένων περιοχών με εδαφικό υλικό 

θα γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή επιτυχία του προγράμματος 

φυτοαποκατάστασης. 

6.2.13.3.5.  Επιλογή ειδών 

Κατά την αποκατάσταση της βλάστησης, θα επιδιωχθεί: 

 Η χρησιμοποίηση αυτοχθόνων φυτικών ειδών, τα οποία διασφαλίζουν καλύτερη 

προσαρμογή στις συνθήκες της περιοχής, και εξασφαλίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο 

την επίτευξη του σκοπού της αποκατάστασης. Πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι όλες οι 

περιοχές είναι αρκετά πλούσιες σε δενδρώδη και θαμνώδη είδη, με διαφορετικές 

οικοσυστημικές λειτουργίες και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ευχέρεια επιλογής ειδών. 

 Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, η βλάστηση στην περιοχή του Μαντέμ 

Λάκκου και του Στρατωνίου χαρακτηρίζεται από τους αυξητικούς χώρους Orno – 

Quercetum ilicis και Tilio – castanetum. Η αποκατάσταση θα σεβαστεί τη διαφορετική 

βλαστητική φυσιογνωμία των προαναφερθέντων αυξητικών χώρων, χρησιμοποιώντας 

χαρακτηριστικά και κατάλληλα είδη για την κάθε περιοχή. 

 Μετά το πέρας των εργασιών κλεισίματος του Έργου οι προς αποκατάσταση επιφάνειες 

θα καλυφθούν με κατάλληλης ποιότητας έδαφος, και σταδιακά θα εγκαθίστανται 

πρόσκοπα φυτικά είδη. Η αποκατάσταση θα σεβαστεί το γεγονός αυτό, προτείνοντας για 

σπορά ή φύτευση, κυρίως πρόσκοπα είδη, τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις 

συνθήκες και τα οποία, κατά συνέπεια, αναμένεται να δώσουν καλύτερα και 

γρηγορότερα αποτελέσματα. 

 Παράλληλα, θα ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι, μετά τη μείωση των ανθρωπογενών 

επιδράσεων στην περιοχή, όπως παρατίθεται στις προαναφερθείσες μελέτες, είναι σαφής 

η τάση, τόσο για την ανόρθωση των αείφυλλων πλατυφύλλων ειδών, όσο και των 

τεχνητών συστάδων κωνοφόρων πεύκων που αντικαθίσταται σταδιακά με φυσικές 

διαδικασίες από τα είδη των αείφυλλων πλατύφυλλων, που αποτελούν κυρίαρχα είδη των 

φυτοκοινωνιών της περιοχής. Η αποκατάσταση λοιπόν θα σεβαστεί τη διαδικασία αυτή, 

εισάγοντας σποραδικά μέσα στις περιοχές τα κατάλληλα φυτικά είδη. 

 Όπως προκύπτει από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος της 

περιοχής μελέτης (σύμφωνα με τις επιφάνειες φυτοκοινωνικών δειγματοληψιών και τις 

παρατηρήσεις πεδίου κατά την εκπόνηση των ΟΜΒ του έτους 1998 και του 2010), 

ορισμένα πολύ σημαντικά από οικολογική και δασοκομική σκοπιά είδη εμφανίζονται 

αραιά στην περιοχή έρευνας (π.χ. ανατολικός γαύρος, φράξος, σκλήθρο) με μια τάση 

όμως αύξησης της κάλυψής τους μετά τη μείωση των ανθρωπογενών επιδράσεων στην 

περιοχή. Η αποκατάσταση θα ενισχύσει την παρουσία των ειδών αυτών στο χώρο, 

ενισχύοντας έτσι την ποικιλότητα και αισθητική αξία των συστάδων. 

 

Τονίζεται ότι οι εργασίες που περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δασών της Νομαρχίας Χαλκιδικής. 
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Με βάση τα ανωτέρω προτείνονται τα παρακάτω φυτικά είδη για την φυτοαποκατάσταση των 

διαταραγμένων εδαφών της περιοχής Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου.  

Για τα υγρά εδάφη 

 

Δενδρώδη είδη  

Alnus glutinosa, Salix alba, Platanus orientalis, Ulmus minor 

 

Θαμνώδη και ποώδη είδη  

Phragmites communis, Vitex agnus castus,, Carex arenaria, Juncus effusus, Stipa tenuifolia 

 

Για τις υπόλοιπες περιοχές  

 

Πρόσκοπα είδη για τη σταθεροποίηση των εδaφών 

Cistus incanus, Cistus salvifolius, Vitex agnus castus, Rosa sp., Colutea arborescens, 

Astragalus glycyphyllos, Lotus corniculatus, Cytisus monspesulanum, Cytisus hirsutus, Rhus 

coriaria, Spartium junceum, Anthylis hermaniae, Pyrus amygdaliformis, Crataegus monogyna, 

, Coronilla emeroides, Cercis siliquastrum 

 

Θαμνώδη και δενδρώδη κατάλληλα για την τελική φυτοαποκατάσταση 

Quercus coccifera, Quercus ilex, Tilia tomentosa, Phyllirea latifolia, Fraxinus ornus, Platanus 

orientalis, Vitex agnus castus, Quercus pubescens, Pinus brutia5, Cercis siliqvastrum, Arbutus 

unedo, Cotinus coggygria, Carpinus orientalis. 

6.2.13.3.6. Μέθοδοι τεχνητής εγκατάστασης - Δοκιμές φύτευσης 

Οι σπόροι που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση θα προέρχονται από την ίδια την 

περιοχή μελέτης. Έτσι, θα διασφαλισθεί η πλήρης ή σχεδόν πλήρης προσαρμογή του 

φυτευτικού υλικού στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και θα εξασφαλισθεί η 

διατήρηση της γενετικής δομής των ιθαγενών πληθυσμών των προαναφερθέντων ειδών. 

 

Οι μέθοδοι της φυτοαποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν είναι η σπορά σε πινάκια, η 

φύτευση και η υδροσπορά. Από τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί 

από την Εταιρεία στα διαταραγμένα εδάφη της περιοχής, η προσέγγιση αυτή φαίνεται να είναι 

πολύ αποτελεσματική. 

 

Σπορά: Η σπορά έχει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του ότι είναι μία φυσική μέθοδος 

εγκατάστασης της βλάστησης, κατά την οποία τα αρτίφυτα και ιδίως το ριζικό τους σύστημά 

τους αναπτύσσονται φυσιολογικά, χωρίς να υφίστανται την καταπόνηση «σοκ» της 

μεταφύτευσης. Έχει όμως και το μειονέκτημα του κινδύνου, είτε της καταστροφής των σπόρων 

από μύκητες, είτε της κατανάλωσής τους από τρωκτικά και πουλιά. Παρά το ότι έχει 

αναπτυχθεί η τεχνολογία αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, αυτοί παραμένουν σημαντικοί. 

Επίσης, τα βασικά πλεονεκτήματα της απευθείας σποράς είναι η απρόσκοπτη ανάπτυξη του 

ριζικού συστήματος των φυτών που χρησιμοποιούνται στα διαταραγμένα εδάφη. Η μέθοδος 

της απευθείας σποράς σε πινάκια ιδιαίτερα των δρυών θεωρείται επιβεβλημένη γιατί η ρίζα 

                                                 
5 Η Pinus brutia δεν είναι είδος της τοπικής χλωρίδας, παρόλα αυτά προτείνεται επειδή περιμετρικά των 

εγκαταστάσεων έχουν γίνει, κατά το παρελθόν, εκτεταμένες αναδασώσεις από την Δασική Υπηρεσία με το ξενικό 

είδος Pinus maritima. Η κατ΄εξαίρεση χρήση του γίνεται κυρίως για την ένταξη των προς αποκατάσταση περιοχών 

στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. 
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των δρυών αποκτά μήκος μεγαλύτερο από 60 cm κατά τον πρώτο μήνα, πριν ακόμη εμφανισθεί 

ο βλαστός. 

 

Φύτευση: H φύτευση έχει το πλεονέκτημα του κέρδους χρόνου και αύξησης, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα της προστασίας των μικρών φυτών έναντι μυκήτων, τρωκτικών και πουλιών. 

Έχει όμως και το μεγάλο μειονέκτημα της πιθανότητας σοβαρής αποτυχίας εξ αιτίας του 

«μεταφυτευτικού σοκ» που υφίστανται τα μικρά φυτά, την πολυτέλεια της οποίας δε διαθέτει 

η επείγουσα διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Υδροσπορά: Με την υδροσπορά επιτυγχάνεται η μείωση της επιφανειακής διάβρωσης των 

περιοχών αυτών (επιχώματα, ορύγματα, επιφάνειες στις οποίες έχει καταστραφεί η βλάστηση). 

Με τη βοήθεια της υδροσποράς γίνεται κάλυψη του γυμνού εδάφους με τα κατάλληλα για το 

σκοπό αυτό φυτικά είδη. Η υδροσπορά συμβάλει στην σταθεροποίηση και στη συγκράτηση 

του εδάφους, στη μείωση της επιφανειακής απορροής του νερού και της διάβρωσης, στη 

βελτίωση των οικολογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής και τέλος στην αισθητική 

αναβάθμιση της περιοχής και στην ένταξή της στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Η 

εγκατάσταση της βλάστησης στα διαταραγμένα από τη μεταλλευτική δραστηριότητα εδάφη 

στην περιοχή του Στρατωνίου αποσκοπεί σε πρώτο στάδιο στη σταθεροποίηση των εδαφών 

και στη προστασία τους από τη διάβρωση. Μακροχρόνια η εγκατάσταση της βλάστησης 

αποσκοπεί στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που προϋπήρχαν. Έτσι, με τη μέθοδο 

αυτή αυξάνεται η σταθερότητα των κατασκευών. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται προσωρινά ένα 

καλό αισθητικό αποτέλεσμα στα υποβαθμισμένα περιβάλλοντα ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 

καλύτερες προϋποθέσεις επιτυχίας των φυτεύσεων που θα ακολουθούν. Η υδροσπορά που θα 

εκτελεστεί διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Υδραυλική υδροσπορά,  

 Υδραυλική υδροσπορά με τη χρήση κατάλληλων γεωϋφασμάτων. 

 

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εξαρτάται από το είδος και τα χαρακτηριστικά του 

πρανούς (κλίση, μήκος, έκθεση, εδαφικές συνθήκες, τις κλιματικές συνθήκες, τους διαθέσιμους 

για το σκοπό αυτό πόρους, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα κα). Στα μικρού μήκους πρανή, στις 

μικρές κλίσεις, σε περιοχές με καλές συνθήκες υγρασίας και εδάφους η υδραυλική υδροσπορά 

θεωρείται αρκετή για να προστατεύσει το έδαφος. Η αναγκαιότητα της υδραυλικής 

υδροσποράς αυξάνεται όσο αυξάνονται η κλίση, οι συνθήκες ξηρασίας, το μήκος του πρανούς 

και η περιεκτικότητά του εδάφους σε άργιλο. Στις περισσότερο απαιτητικές θέσεις, πχ μήκος 

πρανούς μεγαλύτερο από 6 m, κλίση πρανούς μεγαλύτερη από 2/3, περιεκτικότητα σε άργιλο 

μεγαλύτερη από 25% ή σε περιπτώσεις εμφάνισης συμπτωμάτων αστάθειας προτείνεται η 

χρησιμοποίηση της υδραυλικής υδροσποράς με τη χρήση κατάλληλων γεωϋφασμάτων. 

 

Η επιτυχής εγκατάσταση της βλάστησης με τη μέθοδο της υδροσποράς εξαρτάται από τους 

παράγοντες: 

 το χρόνο της υδροσποράς, 

 τις εδαφικές συνθήκες, 

 τις κλιματικές συνθήκες, 

 τη μέθοδο της υδροσποράς, 

 την ποιότητα των μιγμάτων των σπόρων, 

 την προεργασία των σπόρων (προχειρισμό των σπόρων). 
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Η επιλογή του χρόνου υδροσποράς εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Για 

τη χώρα μας ως καταλληλότερη περίοδος θεωρούνται οι μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και 

Νοέμβριος (Εγνατία Οδός, 2006, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 2006). Στην περίπτωση κατά την οποία η ζώνη 

βλάστησης βρίσκεται στη ζώνη Quercetalia frainetto και υψηλότερα, η υδροσπορά μπορεί να 

γίνεται και λίγο νωρίτερα (15 ημέρες). Αντίθετα για τις ζώνες βλάστησης Quercetalia 

pubescentis και χαμηλότερα η εποχή αυτή μπορεί να παραταθεί έως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε 

περίπτωση που η υδροσπορά δεν μπορεί να γίνει κατά την περίοδο αυτή τότε η υδροσπορά 

μπορεί να γίνει με επιτυχία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου ή τις αρχές 

Μαρτίου (Εγνατία Οδός, 2006). Σε περίπτωση που λόγω συνθηκών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η υδροσπορά τον Οκτώβριο ή τον Φεβρουάριο και όταν οι συνθήκες 

επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ενδείκνυται να 

γίνεται άμεσα η υδροσπορά, με επιφύλαξη όμως επαναληπτικής υδροσποράς στην αμέσως μετά 

καταλληλότερη περίοδο (μετά από την σχετική εκτίμηση του αποτελέσματος). Σε περίπτωση 

που γίνεται υδροσπορά τον Φεβρουάριο ή αργότερα και ανάλογα με τις συνθήκες (βροχόπτωση) 

που επικρατούν θα πρέπει να προβλέπεται και η πιθανότητα άρδευσης για τρεις με τέσσερις 

φορές. Αυτή πρέπει να γίνεται με προσοχή και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ακόμη και ο υδροσπορέας. 

 

Η επιλογή των φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για τις υδροσπορές αποτελεί έναν από τους 

πλέον κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία των υδροσπορών. Ως κριτήρια επιλογής 

λαμβάνονται οι κλιματικές συνθήκες ή η ζώνη βλάστησης, τα χαρακτηριστικά του εδάφους 

(κοκκομετρική σύσταση, pH, CaCO3, θρεπτικά στοιχεία). 

 

Πίνακας 6.2.13.3-4. Φυτικά είδη κατάλληλα για τη ζώνη βλάστησης (αυξητικό χώρο 

Quercetum frainetto), για μέτρια εδάφη (Πηγή: Εγνατία Οδός, 2006, ΥΠΕΧΩΔΕ 2006) 

Cynodon dactylon 30% 

Festuca arundinacea 20% 

Lolium rigidum 15% 

Poa pratensis 10% 

Medicago sativa 10% 

Lotus corniculatus 10% 

Agrostis tennuis 5% 

 
Η παρασκευή των μιγμάτων της υδροσποράς παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία. Ένα καλό 

και αντιπροσωπευτικό δείγμα κατάλληλο για υδραυλική υδροσπορά αποτελείται από (Εγνατία 

Οδός, 2006):  

 σπόρους σε ποσότητα 20 kg/στρέμμα, 

 κυτταρίνη 200 – 300 kg/ στρέμμα, 

 πλήρες υδατοδιαλυτό λίπασμα σε ποσότητα 30 kg/στρέμμα, 

 οργανικό λίπασμα 3 kg/ στρέμμα, 

 κόλλα και σταθεροποιητικό εδάφους 1-1,5 kg/στρέμμα 

6.2.13.3.7. Δημιουργία σποροπαραγωγικού κήπου (φυτώριο) και εγκατάστασεων 

αποθήκευσης σπόρων 

Για την επιτυχία του προγράμματος περιβαλλοντικής αποκατάστασης, απαραίτητη είναι η 

ίδρυση σποροπαραγωγικού κήπου, καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης των σπόρων. 
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Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλισθούν μεγάλα πλεονεκτήματα όπως: 

 Η έγκαιρη και γρήγορη συλλογή των απαιτούμενων σπόρων από την περιοχή  

 Η παραγωγή των σπόρων δεν εξαρτάται από τις συνθήκες ενώ περιορίζονται οι κίνδυνοι 

έλλειψης κατάλληλης ποιότητας σπόρων. 

 Εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των σπόρων καθότι για τα περισσότερα φυτικά είδη που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δεν υπάρχουν σπόροι στο ελεύθερο εμπόριο. 

 Περιορίζεται το κόστος συλλογής των σπόρων. 

 

Παραγωγή φυτών 

Η επιτυχία της τελικής αποκατάστασης εξαρτάται από: την έγκαιρη προμήθεια-παραγωγή 

καλής ποιότητας του φυτευτικού υλικού. Η καλή ποιότητα εξασφαλίζεται όταν τα φυτοδοχεία 

πληρώνονται με ένα μίγμα στο οποίο θα περιέχεται μια ποσότητα (10-20%) επιφανειακού 

εδάφους (Αh εδαφικού ορίζοντα) προς εξασφάλιση της μυκορριζιακής συμβίωσης. Το 

υπόλοιπο υλικό πλήρωσης θα προέρχεται από την περιοχή μελέτης, με κατάλληλες ιδιότητες, 

διασφαλίζοντας έτσι πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας της φύτευσης των ειδών που θα 

φυτευτούν. 

 

Να σημειωθεί ότι στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ήδη λειτουργεί φυτώριο στην περιοχή 

της Ολυμπιάδας έκτασης περίπου 115 στρεμμάτων, εξασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη συλλογή 

σπόρων και μετέπειτα προμήθεια φυτευτικού υλικού. Το φυτώριο της Ολυμπιάδας παράγει 

δασικά είδη για την αποκατάσταση των διαταραγμένων εδαφών των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

αλλά και καλλωπιστικά φυτά προς χονδρική πώληση σε φυτώρια και τεχνικές εταιρείες 

κατασκευής πρασίνου. Υπάρχουν 320 περίπου διαφορετικά είδη καλλωπιστικών φυτών με 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία διαχείρισης του πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης, το φυτώριο 

εφαρμόζει προγράμματα ελεγχόμενης άρδευσης και λίπανσης κατά τη διάρκεια της αυξητικής 

περιόδου, λαμβάνοντας καθημερινά όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την εύρυθμη 

λειτουργία. Οι κατηγορίες των φυτών που παράγονται είναι δέντρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, 

πολυετείς πόες και αγρωστώδη. Τα 110 στρέμματα χρησιμοποιούνται για παραγωγή, τα 

4 στρέμματα καταλαμβάνονται από το θερμοκήπιο και 500 m2 είναι χώρος φύτρωσης των 

σπόρων και ριζοβολίας μοσχευμάτων. 

6.2.13.3.8. Φυτευτικός σύνδεσμος και μίξη εγκαθιστάμενων φυτών 

Η μίξη των φυτών θα είναι ακανόνιστη και τυχαία, ώστε το δημιουργούμενο αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζεται από αισθητική πληρότητα και να ενσωματώνεται οπτικά και λειτουργικά στο 

βλαστητικό περιβάλλον της κάθε περιοχής που θα αποκατασταθεί και θα δημιουργηθεί η 

επιθυμητή τελική μορφή και φυσιογνωμία της φυτοκοινότητας μετά από την 

φυτοαποκατάσταση. 

6.2.13.3.9. Εποχή σποράς ή φύτευσης 

Οι περιοχές των έργων, ανήκουν στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia 

pubescentis με υποζώνες τις Ostryo-Carpinion και Quercion confertae), την ευμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης (Quercetalia ilicis με υποζώνη την Quercion ilicis). Κατά συνέπεια, η σπορά ή η 

φύτευση θα πραγματοποιηθεί την κατάλληλη εποχή για την εκάστοτε ζώνη, ώστε ανάλογα με 

τις συνθήκες του κλίματος να ικανοποιούνται οι ανάγκες βλάστησης των αρτίφυτων κάθε 

ζώνης ή υποζώνης.  
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Ως καταλληλότερη περίοδος σποράς θεωρείται οι μήνες Δεκέμβριος και Φεβρουάριος. Η 

επιλογή της κατάλληλης εποχής για τη φύτευση παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των 

φυτεύσεων , γιατί με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται: 1) άμεση ριζοβολία των φυταρίων, 2) 

αντοχή αυτών στο δυσμενές περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος μετά τη φύτευση και 3) 

μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των φυτών κατά τα πρώτα έτη. Όλα τα παραπάνω 

εξασφαλίζουν παράλληλα και την οικονομικότητα της αποκατάστασης.  

 

Ως καλύτερη εποχή για τη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος θεωρείται εκείνη κατά την οποία 

το έδαφος είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 cm, η θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του 

ριζικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από 5 ˚C, η σχετική υγρασία του αέρα είναι υψηλή, η 

εξάτμιση χαμηλή, το υπέργειο τμήμα των φυταρίων βρίσκεται σε βλαστητική ηρεμία, ενώ το 

ριζικό σύστημα βρίσκεται σε δραστηριότητα.  

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες πληρούνται στη χώρα μας από το τέλος φθινοπώρου, 

μετά τις πρώτες βροχές έως και νωρίς την άνοιξη. Ως καταλληλότερη εποχή φύτευσης 

θεωρείται το διάστημα Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου (εκτός των ημερών ισχυρού παγετού και 

ισχυρών ανέμων). 

6.2.13.3.10. Συμπληρωματικές φυτεύσεις - σπορές 

Σε περίπτωση αποτυχιών στη σπορά ή τη φύτευση, θα διενεργούνται συμπληρωματικές σπορές 

ή φυτεύσεις, ώστε να καταγραφεί επιβίωση των φυταρίων της τάξης του 90% και να μην 

παρατηρούνται κενά κατά θέσεις. 

6.2.13.3.11. Περιποίηση των αρτιφύτων 

Μετά την ολοκλήρωση των φυτεύσεων θα λαμβάνεται μέριμνα για την κατάλληλη περιποίησή 

τους, που θα έχει ως σκοπό την εξασφάλιση μιας γρήγορης και αποτελεσματικής κάλυψης της 

περιοχής με πυκνή βλάστηση. Αν απαιτηθεί θα εφαρμοσθεί, άρδευση, λίπανση και 

καταπολέμηση των ζιζανίων. 

6.2.13.3.12. Άρδευση 

Άρδευση θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά ώστε να εξασφαλισθούν οι βέλτιστες συνθήκες για 

την επιβίωση και ανάπτυξη των φυτών. Ο χρονικός προγραμματισμός των σπόρων και των 

φυτεύσεων μπορεί να εξασφαλίσει ελαχιστοποίηση των αναγκών άρδευσης. Η απαίτηση για 

άρδευση ή όχι θα προσδιορισθεί ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, την 

επιτυχία επιβίωσης και το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών. 

 

Η άρδευση μπορεί να γίνεται είτε με τη δημιουργία μόνιμου αρδευτικού συστήματος είτε με 

τη χρήση βυτιοφόρου οχήματος και κατάλληλου εξοπλισμού άρδευσης.  

6.2.13.3.13. Λίπανση 

Η λίπανση κατά τα πρώτα στάδια επαναφοράς της βλάστησης έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί 

βοηθά την αύξηση των φυτών και στην καλύτερη προσαρμογή των φυτών στις δύσκολες 

συνθήκες. 
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Βασική λίπανση θα εφαρμοσθεί κατά την προετοιμασία του εδάφους για σπορά/φύτευση ή 

αμέσως μετά την σπορά/φύτευση. Βασική λίπανση θα γίνεται αμέσως μετά από την σπορά. Για 

τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν βασικό λίπασμα (15-15-15 ή 11-15-15) σε ποσότητα 60-

80 g/πινάκιο. Παράλληλα με την βασική λίπανση θα χρησιμοποιείται και επιφανειακή λίπανση. 

Για την επιφανειακή λίπανση θα χρησιμοποιηθεί η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία σε ποσότητα 

30 g/πινάκιο ή 50 g/φυτό Η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία θα τοποθετείται στο τέλος Απριλίου 

περιμετρικά του φυτού ή του πινακίου. 

6.2.13.3.14. Προστασία της αποκαθιστάμενης βλάστησης 

Για την προστασία της βλάστησης από τους δύο βασικούς κινδύνους, δηλαδή τη βοσκή και την 

πυρκαγιά: 

 Θα παραμείνουν περιφραγμένοι όλοι οι χώροι, που θα αποκατασταθούν, ώστε να 

προστατευθεί η βλάστηση από τη βοσκή. 

 Η Εταιρεία θα προσλάβει φύλακα, για την φύλαξη των αποκατασταθέντων χώρων από 

βοσκή και από πυρκαγιά, μετά το κλείσιμο του Έργου. 

 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, που αφορούν την περίοδο κλεισίματος του Έργου η 

Εταιρεία, ήδη από τον 1ο χρόνο της λειτουργίας της, θα εκπαιδεύσει σχετικά (σε 

συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία) έναν αριθμό ατόμων, ώστε να είναι άμεση 

και αποτελεσματική η αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. 

6.2.13.3.15. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων αποκατάστασης 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επαναφοράς της βλάστησης στις προς αποκατάσταση 

περιοχές θα γίνεται με βάση τα αποτελέσματα μιας σειράς σχετικών μετρήσεων που θα 

πραγματοποιούνται συστηματικά στην περιοχή μια φορά το χρόνο, και μέχρι το 5ο έτος μετά 

την έναρξη των εργασιών κλεισίματος του Έργου. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται ικανό 

για τη διάγνωση της επιτυχίας του προγράμματος περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Οι 

μετρήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν: 

 Ποσοτική εκτίμηση της εδαφοκάλυψης και του ρυθμού εγκατάστασης της δενδρώδους 

και θαμνώδους βλάστησης. 

 Σύγκριση των παραπάνω στοιχείων με βάση τους αντίστοιχους στόχους που ετέθησαν 

στα πλαίσια του σχεδιασμού κλεισίματος και αποκατάστασης του Έργου, και λήψη 

διορθωτικών μέτρων στην περιοχή όταν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα μετά από σχετική 

μελέτη. 

 Παρακολούθηση της σταθερότητας και της ποιότητας των εδαφών των υπό 

αποκατάσταση περιοχών Η παρακολούθηση αυτή θα γίνεται σε σταθερά σημεία σε κάθε 

επιφάνεια προς αποκατάσταση που θα προσδιορισθούν στις ειδικές μελέτες 

αποκατάστασης. Η παρακολούθηση αυτή θα αφορά τις συνθήκες διάβρωσης, τη 

συσσώρευση οργανικής ουσίας καθώς και τη βιολογική δραστηριότητα του 

επιφανειακού εδάφουςμε τις ενδεικνυόμενες επιστημονικά μεθόδους. 

 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θα διενεργούνται τακτικές επισκέψεις στις περιοχές 

αποκατάστασης, για τον έγκαιρο εντοπισμό οποιασδήποτε φύσης προβλημάτων. 

6.2.13.3.16. Τεκμηρίωση επιτυχίας αποκατάστασης 

Τα κριτήρια της επιτυχούς αποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν θα βασίζονται στη 

οικολογική σταθερότητα της νέας βλάστησης, στο βαθμό εδαφοκάλυψης στον αριθμό φυτικών 
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ειδών και την ποιότητα του επιφανειακού εδάφους. Ως επιτυχής αποκατάσταση θεωρείται όταν 

η βλάστηση είναι οικολογικά σταθερή, η εδαφοκάλυψη είναι μεγαλύτερη από 80%, 

παρατηρείται σταδιακή αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους και η σταδιακή 

επαναφορά των λειτουργειών του εδάφους. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα 

παρακάτω ειδικά κριτήρια:  

α) η πυκνότητα εδαφοκάλυψης 80% για 3 συνεχόμενα έτη 

β) ο βαθμός αποικισμού από τη φυσική βλάστηση 

γ) ο αριθμός ειδών ανά μονάδα επιφανείας 

δ) η βιοχημική δραστηριότητα του εδάφους κ.ά. 

 

Εάν κατά την περίοδο των 5 ετών από την έναρξη των εργασιών κλεισίματος του Έργου, δεν 

επιτευχθούν οι στόχοι των προτεινόμενων κριτηρίων τότε η Εταιρεία θα εκπονήσει και θα 

εφαρμόσει ειδική μελέτη διορθωτικών μέτρων. 

6.2.13.3.17. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και δράσεις συντήρησης 

Η παρακολούθηση ορισμένων παραμέτρων, όπως των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών των υδάτινων πόρων, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ή της 

επιτυχίας του έργου της επαναφοράς της βλάστησης, θα είναι απαραίτητο να συνεχισθεί για 

ένα χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο του Έργου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η 

επαναφορά της περιοχής σε μια κατάσταση που θα προσομοιάζει κατά το δυνατόν στην 

πρότερη κατάσταση. 

6.2.13.4. Χρονοδιάγραμμα εργασιών παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σχεδιασμός της λειτουργίας του έργου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου, Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου έχει προβλεφθεί για 

χρονικό διάστημα περίπου 5 ετών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός κλεισίματος του Έργου και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης είναι μια δυναμική διαδικασία, που 

αρχίζει στην παρούσα φάση (ΜΠΕ). Με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, το σχέδιο 

αποκατάστασης εμπλουτίζεται με την ενσωμάτωση πληροφοριών και εμπειρίας που αποκτάται 

κατά τη λειτουργία του Έργου (αναθεωρημένοι σχεδιασμοί κλεισίματος) και οριστικοποιείται 

με την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, 2 χρόνια πριν από το τέλος της παραγωγικής 

λειτουργίας (Σχήμα 6.2.13.4-1).  

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, μπορεί να απαιτηθούν αναθεωρήσεις 

του προκαταρκτικού σχεδιασμού, στις οποίες θα απεικονίζονται οι αλλαγές στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μεταλλευτικών έργων και ιδιαίτερα αυτές, που αφορούν στον 

προγραμματισμό διαχείρισης του μεταλλεύματος και των αποβλήτων εξόρυξης του 

μεταλλείου. Το κλείσιμο του μεταλλείου θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση λόγω της 

φύσης της μεθόδου εκμετάλλευσης (λιθογόμωση) όπως και η περιβαλλοντική αποκατάσταση 

των περιοχών επέμβασης θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση. Δηλαδή όταν η 

λειτουργία ενός επιμέρους έργου ολοκληρώνεται, θα ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες 

αποκατάστασης. 

 

Παράμετροι κλεισίματος 

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει: 

 Το κλείσιμο όλων των υπόγειων μεταλλείων να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση. 

Αυτό συνεπάγεται ότι με την εξόφληση του κοιτάσματος κλείνει και το μεταλλείο. Τα 
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παραπάνω συνδέονται με τη μέθοδο εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις του έργου Στρατώνι-Μαύρες Πέτρες. Στην περίπτωση αυτή ο κενός 

χώρος που δημιουργείται από την εξόρυξη κάθε φέτας του μεταλλεύματος σε κάθε 

πάτωμα λιθογομώνεται άμεσα προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες 

ασφάλειας για την εξόρυξη της διπλανής ή και της υπερκείμενης φέτας.  

 Την κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σταδιακή αποκατάσταση των περιοχών 

ανάπτυξης των νέων δραστηριοτήτων που αποδεσμεύονται ή ακόμα και αυτών που 

δημιουργούνται.  

 Την μετά το πέρας λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης και σε διάστημα 3 ετών 

ολοκλήρωση όλων των τελικών εργασιών αποκατάστασης (αποξήλωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων, διαμόρφωση τελικών επιφανειών, φυτοτεχνική αποκατάσταση κλπ). 

 Την παράλληλη με την υλοποίηση του υπό μελέτη έργου απομάκρυνση, καθαρισμό και 

αποκατάσταση όλων των μη λειτουργικών παλαιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών 

υλικών και περιοχών που έχουν δημιουργηθεί από την μακρόχρονη προγενέστερη 

μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 Την έναρξη της επαναφοράς της βλάστησης στις διαταραγμένες εκτάσεις το συντομότερο 

δυνατόν, και δη αμέσως μόλις η κάθε περιοχή αποδεσμεύεται από την μέχρι πρότινος 

χρήση της και καθίσταται διαθέσιμη για αποκατάσταση. 

 Την συντήρηση μετά τις φυτεύσεις για 3 έτη.  

 Την παρακολούθηση για 5 έτη των παραμέτρων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της επιτυχίας της αποκατάστασης μετά το κλείσιμο του Έργου, προκειμένου 

να καταδειχτεί η επιτυχία της αποκατάστασης, σχετικά με την ποιότητα των νερών, την 

αυτοσυντήρηση της βλάστησης, και τη φυσική ευστάθεια των πρανών. Τα αποτελέσματα 

της παρακολούθησης θα ενσωματώνονται στην Έκθεση Περάτωσης Κλεισίματος, η 

οποία θα δείχνει ότι το κλείσιμο του Έργου ήταν επιτυχές. Αν δεν επιτευχθεί ο 5ετής 

στόχος, η Εταιρεία θα παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο θα προσδιορίζει τα μέτρα που θα 

πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των έργων 

αποκατάστασης. 
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Πίνακας 6.2.13.4-1. Χρονοπρόγραμμα εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατώνι – Μαύρες 

Πέτρες 

Περιγραφή έργου 
Έκταση 

(m2) 
0-56 5-10 10-15 15-20 20-30 

Επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου  79.383  55.568 23.815   

Εγκαταστάσεις μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου  143.179  39.000 59.794 38.954 1.432 4.000 

Λιμενικές Εγκαταστάσεις 11.774     11.774 

Παλαιός χώρος απόθεσης σιδηροπυρίτη Πλατεία Καρρά 26.000  26.000     

Παλαιοί σωροί σιδηροπυρίτη στην περιοχή +53 (No. 3 & 4) 18.000  18.000     

Πλατεία +53 36.000  36.000     

Παλαιά πλατεία απόθεσης σιδηροπυρίτη ανατολικά της πλατείας +53 27.000  27.000     

Παλαιός χώρος απόθεσης Σεβαλιέ 27.000  27.000     

Παλαιοί χώροι απόθεσης αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 49.000   49.000    

Πλατείες γεωτρήσεων 5.018 1.673 1.673 1.673   

ΣΥΝΟΛΟ 422.354 174.673 166.035 64.442 1.432 15.774 

 

                                                 
6 Σημειώνεται ότι στις αποκαταστάσεις της φάσης φάση λειτουργίας 0 – 5 έτη έχουν συμπεριληφθεί και εκτάσεις 86 στρ. που έχουν ήδη αποκατασταθεί τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στην κατάληψη 
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Σχήμα 6.2.13.4-1. Κατειλημμένη και αποκαθιστάμενη επιφάνεια συναρτήσει του χρόνου 
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6.2.13.5. Κόστος κλεισίματος και αποκατάστασης  

Στον Πίνακα 6.2.13.5-1 δίνεται εκτίμηση του προϋπολογισμού του κόστους φυτοτεχνικής 

αποκατάστασης ανά στρέμμα επιφάνειας που θα αποκατασταθεί, τόσο των εκτάσεων που θα 

καταληφθούν από τις νέες εγκαταστάσεις όσο και αυτών που είναι διαταραγμένες από τη 

μακρόχρονη παλαιά μεταλλευτική δραστηριότητα. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές μονάδας για έργα πρασίνου που δίνονται στο ΦΕΚ 

1661/Β/13.8.2009 όπως αυτές τροποποιηθήκαν από το ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010. 

 

Πίνακας 6.2.13.5-1. Προϋπολογισμός φυτοτεχνικής αποκατάστασης και συντήρησης της 

βλάστης ( ανά στρέμμα επιφάνειας) 

α/

α 
Είδος Εργασίας 

Αριθμό

ς 

Άρθρο

υ 

Όμοι

α 

μέρη 

Mονάδ

α 

Τιμή 

Μονάδα

ς 

Ποσότητα/στρέμ

μα 

Δαπάνη/στρέμ

μα €  

1 Γενική μόρφωση 

επιφάνειας 

εδάφους για τη 

φύτευση φυτών 

ΠΡΣ 

1140 
1 στρ. 105 1 105  

2 Ενσωμάτωση 

βελτιωτικών 

εδάφους (20%) - 

Σε βάθος 0,5 m 

ΠΡΣ 

1620 
1 m3 5,5 100 550  

3 Διάνοιξη λάκκων 

φύτευσης - 

Φυτευτικός 

σύνδεσμος 

1,5x1,5 m - 

Λάκκοι 

0,30x0,30x0,30 m 

ΠΡΣ 

5150 
1 τεμ. 0,5 400 200  

4 Προμήθεια φυτών 

σπορείου εντός 

σακιδίων 

ΠΡΣ 

5210 
1 τεμ. 2,1 400 840  

5 Φύτευση φυτών σε 

λάκκους 

ΠΡΣ 

5210 
1 τεμ. 0,8 400 320  

6 Διαμόρφωση 

λεκάνης 

συγκράτησης 

νερού (2 φορές το 

χρόνο για 3 

χρόνια) 

ΠΡΣ 

5330 
6 τεμ. 0,45 2.400 1.080  

7 Λίπανση φυτών με 

τα χέρια - 2 φορές 

το χρόνο για 3 

χρόνια 

ΠΡΣ 

5340 
6 τεμ. 0,1 2.400 240  

8 Άρδευση φυτών με 

επίγειο σύστημα 

άρδευσης μη 

αυτοματοποιημένο 

ΠΡΣ 

5321 
35 τεμ. 0,009 14.000 126  

9 Βοτάνισμα-

σκάλισμα (2 φορές 

το χρόνο για 3 

χρόνια) 

ΠΡΣ 

5371 
6 στρ. 90 6 540  
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α/

α 
Είδος Εργασίας 

Αριθμό

ς 

Άρθρο

υ 

Όμοι

α 

μέρη 

Mονάδ

α 

Τιμή 

Μονάδα

ς 

Ποσότητα/στρέμ

μα 

Δαπάνη/στρέμ

μα €  

10 Σωλήνες 

πολυαιθυλενίου 

διατομής 

Φ20/6ατμ. 

ΗΛΜ 8 1 m 0,35 500 175  

11 Σταλλάκτης 

αυτορυθμιζόμμενο

ς μη επισκέψιμος 

ΗΛΜ 8 1 τεμ. 0,19 400 76  

12 Πάσσαλος 

στήριξης σωλήνων 

άρδευσης 

ΗΛΜ 4 1 τεμ. 0,25 200 50  

  ΣΥΝΟΛΟ 

(στρογγυλοποιημέ

νη τιμή) 

     4.300  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Το κόστος κλεισίματος όλων των μεταλλείων, λόγω της μεθόδου εκμετάλλευσης με 

λιθογόμωση που εφαρμόζεται, είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος της 

εκμετάλλευσης 

 Το κόστος για την παύση λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, την 

αποσυναρμολόγηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εμπορεύσιμου και μη, και 

την κατεδάφιση των κτιρίων θα αποπληρωθούν από την εκποίηση του εμπορεύσιμου 

εξοπλισμού 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εκτιμάται ότι το κόστος για την οριστική απομάκρυνση των 

παλαιών αποθέσεων αλλά και τον καθαρισμό και εξυγίανση της περιοχής των νέων και των 

παλαιών εγκαταστάσεων σε μέσο βάθος 1 m είναι ισοδύναμο με το κόστος για την τελική 

επιχωμάτωση των προς αποκατάσταση περιοχών των νέων εγκαταστάσεων απόθεσης με 

2,0+0,5 m στείρο και εδαφικό υλικό, αντίστοιχα, που έχει φυλαχθεί στην περιοχή, σε μέση 

απόσταση 5 km. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

Με βάση το ενιαίο τιμολόγιο έργων πρασίνου (ΦΕΚ 1661/Β/13.9.2009) και οικοδομικών 

έργων (ΦΕΚ 513/Β/19.3.2009), το κόστος για την εκσκαφή είναι 0,36 €/m3 (ΟΔΟ-1110), την 

φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 1,80  €/t (ΟΙΚ-1104), την μεταφορά με αυτοκίνητα σε 

βατό δρόμο 0,20 €/(t * km) (ΟΙΚ-1137) και το ειδικό βάρος υλικού προς εκσκαφή-

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 1,7 t/m3, το συνολικό κόστος των χωματουργικών εργασιών 

υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 8.000 €/στρέμμα, και τέλος 

 Το κόστος για τη φυτοτεχνική αποκατάσταση και συντήρηση της βλάστησης, ανέρχεται 

κατά μέσο όρο σε 4.300 €/στρέμμα 

 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέμμα 

ανέρχεται σε περίπου 12.300 €/στρέμμα και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις του Πίνακα 

6.2.13.4-1, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας 6.2.13.5-2 με την κατανομή του κόστους 

κλεισίματος και αποκατάστασης συναρτήσει του χρόνου.  
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Πίνακας 6.2.13.5-2. Κατανομή κόστους εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

α/α 
Περίοδος (έτη από την έναρξη 

υλοποίησης του έργου) 

Έκταση που 

αποκαθίσταται 

(στρέμματα) 

Κόστος κλεισίματος 

& αποκατάστασης 

(€) 

1 0-5 174,6 2.128.700 

2 5-10 166 2.021.690 

3 10-15 64,4 772.010 

4 15-20 1,4 17.712 

5 20-30 15,8 194.340 

 ΣΥΝΟΛΟ 422,2 5.134.452 

 

Στο σύνολο των εκτάσεων που θα αποκατασταθούν εμπεριέχονται και οι εκτάσεις των ήδη 

αποκατεστημένων περιοχών (86 στρ.). Επομένως, από το κόστος των 5.134.452 €, έχει ήδη 

δαπανηθεί το ποσό του 1.057.800 €. 

6.2.13.6. Σχεδιασμός Μετά – Μεταλλευτικών Χρήσεων γης 

Η Ελληνικός Χρυσός 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 

(Σχήμα 6.2.13.6-1 και Σχέδιο 8.1.2). 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. 

Πρωταρχικής σημασίας θεωρείται η δημιουργία ενός νέου branding της περιοχής, σε 

συνεργασία με το δήμο Αριστοτέλη. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν ως τοπόσημα η γενέτειρα 

του Αριστοτέλη, η Βιομηχανική Αρχαιολογία, το φυσικό τοπίο και το όρος Άθως. Σε αυτό το 

πλαίσιο, έχει καταρτιστεί στρατηγική δράσεων σε φάσεις με τις παρακάτω βασικές θεματικές: 

 Περιβάλλον – Οικολογία και Κοινωνικές Υποδομές 

 Βιομηχανική Αρχαιολογία 

 Αρχαιολογία 

 Παραγωγικές και «μη» μεταλλευτικές διαδικασίες. 

 

Η υλοποίηση της στρατηγικής ανάπλασης θα ακολουθήσει τη μέθοδο του «Βελονισμού σε 

Φάσεις» προσδοκώντας στην ενεργοποίηση πόλων. Στην περιοχή του Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, στα πλαίσια της υλοποίησης του οράματος συνολικής ανάπτυξης για το Δήμο 

Αριστοτέλη με τη συμμετοχή της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σχεδιάζονται οι παρακάτω δράσεις, 

οι οποίες αποτυπώνονται και στο Σχήμα 6.2.13.6-1: 

 Εξυγίανση και ανάπλαση της παραλίας Στρατωνίου μέσω ήπιων διαμορφώσεων 

διαδρομών πεζών και ποδηλατοδρόμου καθώς και ελαφρές αρχιτεκτονικές κατασκευές 

(περί τα 250 m2) 

 Επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών κτιρίων και μετατροπή τους σε χώρο γραφείων, 

χώρων για τους εργαζόμενους, χώρων κύριας χρήσης διοίκησης και πολιτισμού, 

αποθηκών και άλλων βοηθητικών χώρων 

 Δημιουργία Ανοιχτού Μεταλλευτικού Μουσείου με πυρήνα την πλατεία 53, με ήπιες 

χωματουργικές παρεμβάσεις, περίπατο και σύνδεση με τη βίλα Μποδοσάκη καθώς και 

αποκατάσταση της στοάς 53, ώστε να είναι επισκέψιμη έως κάποιο βάθος 
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 Ανακαίνιση και αξιοποίηση της Βίλας Μποδοσάκη κτιρίου και κήπου, ως Μεταλλευτικό 

Μουσείο 

 Ανάδειξη των υπόγειων στοών και αποκατάστασή τους ώστε να είναι κάποιες από αυτές 

ασφαλείς και επισκέψιμες 

 Αξιοποίηση της Λέσχης Εργαζομένων και δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τους 

εργαζομένους κλπ. 

 

 
Σχήμα 6.2.13.6-1. Σχέδιο γενικής διάταξης δράσεων μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης 

για την περιοχή του Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

 

Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων δράσεων, οι οποίες αφορούν την περιοχή του Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, αποτυπώνεται στον Πίνακα 6.2.13.7-1. 

 

Πίνακας 6.2.13.6-1. Προϋπολογισμός προτεινόμενων δράσεων για την περιοχή του 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Κωδικός Δράση Μονάδα Έκταση Τιμή/Μον. Κόστος 

2.2.1 
Αρχιτεκτονική ανάπλαση 

παραλίας Στρατωνίου 
Στρ. 40 15.000 € 600.000 € 

2.2.2 Προβλήτα Στρατωνίου Στρ. 30 15.000 € 450.000 € 

2.5 

Σύγχρονες υποδομές για 

τους εργαζόμενους στους 

χώρους εργασίας 

m2 150 1.000 € 150.000 € 

2.6 

Αξιοποίηση Λέσχης 

εταιρείας ως κέντρο 

αναψυχής και πολιτισμού 

m2 250 800 € 200.000 € 

3.1 

Ανοιχτό μεταλλευτικό 

μουσείο με πυρήνα την 

Πλατεία 53 

Κατ’ 

αποκοπή 
1 

2.000.000 

€ 
2.000.000 € 
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Κωδικός Δράση Μονάδα Έκταση Τιμή/Μον. Κόστος 

3.2 

Επανάχρηση ανενεργών 

βιομηχανικών κτιρίων 

Στρατωνίου 

m2 8.000 150 € 1.200.000 € 

3.3 

Αποκατάσταση και 

αξιοποίηση Βίλας 

Μποδοσάκη 

(μεταλλευτικό μουσείο) 

m2 500 2.000 € 1.000.000 € 

3.6 

Αξιοποίηση 

γερανογέφυρας παραλίας 

Στρατωνίου 

Κατ’ 

αποκοπή 
1 

1.000.000 

€ 
1.000.000 € 

3.8 
Ανάδειξη περιοχής στοάς 

216 
m2 100 300 € 30.000 € 

4.1 

Ανάδειξη χώρου 

αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος παραλίας 

Στρατωνίου 

Στρ. 50 

7 

4.6 
Αρχαιολογικά ευρήματα 

Μαντέμ Λάκκου 
Στρ. 16 

4.7 
Αρχαιολογικά ευρήματα 

Μαύρων Πετρών 
Στρ. 15 

Σύνολο 23.505.000 € 

 

Πέραν των προτεινόμενων δράσεων και της αντίστοιχης κοστολόγησης για τις δράσεις στην 

περιοχή του Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, καταγράφονται στον Πίνακα 6.2.13.6-2 δράσεις 

που αφορούν την ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Πίνακας 6.2.13.6-2. Ευρύτερες δράσεις αποκατάστασης σχετιζόμενες με την περιοχή 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Κωδικός Δράση Μονάδα Έκταση Τιμή/Μον. Κόστος 

2.4 
Δίκτυο. Διαμορφώσεις 

αρχιτεκτονικής τοπίου 
ha 20 15.000 € 300.000 € 

3.7 
Καθαίρεση ανενεργών 

βιομηχανικών κτιρίων 
m2 5.000 150 € 750.000 € 

4.3 
Ανάδειξη – πρόσβαση 

στη Φρυκτωρία 
Στρ. 65 8 

5.1 

Προσέλκυση νέου 

μοντέλου τουρισμού: 

Φυσιολατρεία, 

βιομηχανική αρχαιολογία 

& πολιτισμός. 

Χρηματοδότηση νέου 

Branding 

Κατ’ 

αποκοπή 
1 9 

                                                 
7 Θα προσδιοριστούν σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων. 
8 Θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων 
9 Θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη 
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Κωδικός Δράση Μονάδα Έκταση Τιμή/Μον. Κόστος 

6.1 

Διαδρομές 

μεταβιομηχανικού 

ενδιαφέροντος 

km 4 50.000 € 200.000 € 

6.2 

Διαδρομές 

αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος 

km 14 40.000 € 560.000 € 

6.3 
Τοπικό δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων 
km 35 15.000 € 525.000 € 

6.4 
Υπερτοπικό δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων 
km 50 2.000 € 100.000 € 

6.5 
Φυσιολατρικές 

διαδρομές 
km 10 50.000 € 500.000 € 

Σύνολο 2.935.000 € 
 Θα προσδιοριστούν σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων. 

 Θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων 

 Θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη 

6.2.14. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

6.2.14.1. Εξέταση υπαγωγής στις διατάξεις της οδηγίας Seveso III 

6.2.14.1.1. Εισαγωγή - θεσμικό πλαίσιο 

H KYA 172058/2016 «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της 

ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 

96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 

Ιουλίου 2012. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 (πεδίο εφαρμογής) της Κ.Υ.Α. 172058/2016, η 

απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται: 

α) στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες, ή αποθήκες· 

β) σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με κινδύνους από ιονίζουσα ακτινοβολία που 

προέρχεται από ουσίες· 

γ) σε οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά με την 

οποία σχετίζεται άμεσα ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών εκτός 

των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 

συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς 

άλλο μεταφορικό μέσο σε νηοδόχους, αποβάθρες και σιδηροδρομικούς σταθμούς 

διαλογής· 

δ) σε μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 

άντλησης, έξω από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση· 

ε) στην εκμετάλλευση, δηλαδή στην έρευνα, στην εξόρυξη και στην επεξεργασία, 

ορυκτών σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, μεταξύ άλλων και μέσω γεωτρήσεων, 

με την επιφύλαξη της παραγράφου 3· 
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στ) στην υπεράκτια έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των 

υδρογονανθράκων· 

ζ)  στην υπόγεια υπεράκτια αποθήκευση αερίου, σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και σε 

χώρους στους οποίους γίνεται ακόμα έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, 

συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων· 

η) σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας 

αποθήκευσης αποβλήτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3· 

 

Ειδικά, όσον αφορά στα σημεία ε) και η) ανωτέρω, η παράγραφος 3 του άρθρου 2 (πεδίο 

εφαρμογής) της Κ.Υ.Α. 172058/2016 αναφέρει 

3. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις ε) και η) της παραγράφου 2, στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας απόφασης συμπεριλαμβάνονται: 

α) η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώματα, σε κοιλότητες 

αλατωρυχείων και σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία/ ορυχεία, και 

β) οι εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με τις 

εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες, καθώς επίσης και εν 

ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή 

φραγμάτων. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μεταλλευτική δραστηριότητας του υποέργου Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, που αφορά την εξόρυξη και επεξεργασία ενός κοιτάσματος με 

μεταλλοφορία Pb-Zn-Ag, εξαιρείται σύμφωνα με το σημείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 

2 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 από πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 Υπάρχουν εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που 

σχετίζονται με τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες 

 Υπάρχουν εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή 

φραγμάτων. 

 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπάρχει οριστική εξαίρεση του υποέργου Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου από το πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 172058/2016, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η μη 

ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών, αφενός μεν στις εργασίες αποθήκευσης και χημικής/θερμικής 

επεξεργασίας (εφόσον υφίστανται) και αφετέρου στις εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων 

επεξεργασίας μεταλλευμάτων. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 (ορισμοί) της Κ.Υ.Α. 172058/2016 ισχύουν τα 

παρακάτω όσον αφορά στις επικίνδυνες ουσίες: 

10) «επικίνδυνη ουσία», ουσία ή μείγμα που καλύπτεται από το μέρος 1 ή απαριθμείται στο 

μέρος 2 του παραρτήματος Ι, μεταξύ άλλων υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντος, 

παραπροϊόντος, καταλοίπου (residue) ή ενδιάμεσου προϊόντος· 

12) «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών», η πραγματική ή προβλεπόμενη παρουσία επικίνδυνων 

ουσιών στην εγκατάσταση ή επικίνδυνων ουσιών που τεκμαίρεται λογικά ότι 

προβλέπεται να προκύψουν σε περίπτωση απώλειας ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων αποθήκευσης, σε οποιαδήποτε 

μονάδα της εγκατάστασης, σε ποσότητες ίσες με ή μεγαλύτερες από τις οριακές 

ποσότητες που αναφέρονται στο μέρος 1 ή το μέρος 2 του παραρτήματος Ι, 
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 το άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 172058/2016: 

3) Ο φορέας εκμετάλλευσης ως υπόχρεος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, 

όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε 

εφαρμογή αυτού και ειδικότερα της υπ’ αριθ. 3017130/2798/2009 υπουργικής απόφασης 

(Β΄1843) και της υπ’ αριθ. 3015811/2663/2010 κοινής υπουργικής από φάσης (Β΄1410), 

για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων έχει περαιτέρω την 

ευθύνη για την κατάταξη της εγκατάστασης ως ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που 

υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην εγκατάσταση καθώς και για την τήρηση των 

απαιτήσεων που, κατά περίπτωση, προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 

 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 το άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 172058/2016: 

4) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή, όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει:  

α) τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και των μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να 

υπάρξουν στην εγκατάσταση και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και,  

β) εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση που διενεργεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 και 

την παράγραφο Β, η εγκατάσταση ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα, ή στη κατώτερη 

βαθμίδα, προσκομίζοντας σχετική τεκμηρίωση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (σημείο 

4 των σημειώσεων). Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον φορέα 

εκμετάλλευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII και υποβάλλεται 

μαζί με το φάκελο Κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1. του άρθρου 6. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ειδικά για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων, τα θέματα πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων καλύπτονται και από τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006.» 

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., Το κεφάλαιο Γ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ−ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ», διέπει τις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της κατηγορίας Α, εκτός των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 12044/613/200710 κοινής 

υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις.κ.λπ.» (Β΄ 376). 

 

Επιπλέον, τα άρθρα 9 και 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που εντάσσονται στο κεφάλαιο Γ, 

περιγράφουν τις διατάξεις που σχετίζονται με την σύνταξη Μελέτης Ασφαλείας (άρθρο 9) και 

Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 10) για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της 

κατηγορίας Α. 

6.2.14.1.2.  Εργασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης 

                                                 
10 Έχει αντικατασταθεί από την ΚΥΑ 172058/2016 
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Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται εάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου υπάρχουν εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και 

αποθήκευσης που σχετίζονται με την εξόρυξη και επεξεργασία του κοιτάσματος, 

υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες. 

 

Όπως αναφέρεται στη Παράγραφο 6.2.5, το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο 

Μαύρων Πετρών υφίσταται κατεργασία στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού που 

βρίσκεται στο Στρατώνι προς παραγωγή συμπυκνωμάτων θειούχου μολύβδου και 

ψευδαργύρου, τα οποία αποτελούν τα εμπορεύσιμα προϊόντα της όλης παραγωγικής 

διαδικασίας.  

 

Η μονάδα κατεργασίας περιλαμβάνει: 

 Θραύση  

 Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του μεταλλεύματος 

 Επίπλευση του γαληνίτη με: 

 Ρύθμιση του pH του πολφού σε τιμή 9-10 με Ca(ΟΗ)2. 

 Καταστολή των υπολοίπων περιεχομένων ορυκτών με προσθήκη διαλύματος NaCN. 

 Επίπλευση γαληνίτη με προσθήκη διαλυμάτων αφριστικού και συλλέκτη. 

 Πύκνωση και διήθηση του συμπυκνώματος γαληνίτη (PbS). 

 Επίπλευση του σφαλερίτη με: 

 Ρύθμιση του pH του πολφού σε τιμή 10-11 με προσθήκη γαλακτώματος Ca(ΟΗ)2. 

 Προοδοποίηση του πολφού με προσθήκη διαλύματος CuSO4 * 5H2O για την 

ενεργοποίηση του σφαλερίτη. 

 Επίπλευση σφαλερίτη με προσθήκη διαλυμάτων αφριστικού και συλλέκτη. 

 Πύκνωση και διήθηση του συμπυκνώματος σφαλερίτη (ΖnS).  

 Αποθήκευση των προϊόντων στις στεγασμένες πλατείες συμπυκνωμάτων και φόρτωση 

για πώληση σε μεταλλουργίες του εξωτερικού 

 Ταξινόμηση των αποβλήτων εμπλουτισμού σε δύο κλάσματα, το λεπτομερές (– 44 μm) 

και το αδρομερές (+ 44 μm), τα οποία υφίστανται στην συνέχεια πύκνωση και διήθηση 

για τη περαιτέρω διαχείρισή τους υπό σχεδόν ξηρή μορφή 

 

Οι παραπάνω διαδικασίες σχετίζονται με εργασίες φυσικής επεξεργασίας του εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος. Η μοναδική διεργασία που σχετίζεται με την εισαγωγική ορισμένων χημικών 

ουσιών (αντιδραστήρια) όχι ως παράγοντες χημικής επεξεργασίας αλλά ως παράγοντες 

υποβοήθησης της διαδικασίας διαχωρισμού των χρήσιμων μεταλλικών στοιχείων από τα 

υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μετάλλευμα είναι η διαδικασία της επίπλευσης.  

 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα εμπλουτισμού είναι τα ακόλουθα: 

 Κυανιούχο νάτριο 98-99% ως υλικό διαχωρισμού του μεταλλεύματος, εξασφαλίζει τη 

δημιουργία αφρού του κατάλληλου συμπυκνώματος και αποτρέπει την προσκόλληση 

άλλων συμπυκνωμάτων σε αυτόν. 

 Ξηρή υδράσβεστος για τη ρύθμιση του pH στην καθαριστική επίπλευση και στο κύκλωμα 

συμπυκνωμάτων. 

 Θειικός χαλκός πενταένυδρος ως ενεργοποιητικό αντιδαστήριο. 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) ως συλλέκτης. 

 Dowfroth 250 ως αφριστικό αντιδραστήριο. 

 Κροκιδωτικό για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχωρισμού στερεών – υγρών. 
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Η ταξινόμηση των ανωτέρω αντιδραστηρίων σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 «Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και 

μειγμάτων» παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.2.14.1-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.2.14.1-1. Ταξινόμηση αντιδραστηρίων υποέργου Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου σύμφωνα με τον Καν. 1272/2008 

Αντιδραστήριο 
Αριθμός 

CAS 

Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Δήλωση επικινδυνότητας 

(CLP) 

Κυανιούχο νάτριο 143-33-9 

Διαβρωτικό για τα 

μέταλλα, κατηγορίας 1 

Οξεία τοξικότητα, 

κατηγορίας 1 

Ειδική τοξικότητα σε 

όργανα- στόχους 

ύστερα από 

επανειλημμένη 

έκθεση, κατηγορίας 1 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο περιβάλλον – 

οξύς κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο περιβάλλον – 

χρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

Η290: Μπορεί να διαβρώσει 

μέταλλα. 

Η300 +Η310 +Η330: 

Θανατηφόρο σε περίπτωση 

κατάποσης, σε επαφή με το 

δέρμα ή σε περίπτωση 

εισπνοής. 

Η372: Προκαλεί βλάβες στα 

όργανα (θυρεοειδή) ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη 

έκθεση (κατάποση, εισπνοή, 

επαφή με το δέρμα). 

Η400: Πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς 

Η410: Πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Ξηρή υδράσβεστος 
1305-62-

0 

Ερεθισμός του 

δέρματος, κατηγορίας 

2  

Οφθαλμική βλάβη, 

κατηγορίας 1  

Ειδική τοξικότητα στα 

όργανα-στόχους — 

Μια Εφάπαξ έκθεση, 

κατηγορίας 3 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του 

δέρματος 

H318: Προκαλεί σοβαρή 

οφθαλμική βλάβη. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισμό της αναπνευστικής 

οδού. 

Θειικός χαλκός 

πενταένυδρος 

7758-99-

8 Μη ταξινομημένο. 

Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση 

κατάποσης 

Η315: Προκαλεί ερεθισμό του 

δέρματος 

Η319: Προκαλεί σοβαρό 

οφθαλμικό ερεθισμό 

Η400: Πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς 

Η410: Πολύ τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 
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Αντιδραστήριο 
Αριθμός 

CAS 

Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Δήλωση επικινδυνότητας 

(CLP) 

Νατριούχος 

ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 

140-93-2 

Οξεία τοξική 

κατηγορίας 4*  

Ερεθισμός του 

δέρματος, κατηγορίας 

2  

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο περιβάλλον – 

xρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 2 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση 

κατάποσης. 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του 

δέρματος 

H411: Τοξικό για τους 

υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Dowfroth 250 
37286-

64-9 

Οξεία τοξικότητα 

(στοματική), 

κατηγορίας 4 

Σοβαρή οφθαλμική 

βλάβη/ ερεθισμός 

οφθαλμών, κατηγορίας 

2 

Ερεθισμός του 

δέρματος, κατηγορίας 

2  

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση 

κατάποσης 

H319: Προκαλεί σοβαρό 

οφθαλμικό ερεθισμό 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του 

δέρματος 

 

Κροκιδωτικό  

Δεν είναι αναγκαίο να 

ταξινομηθεί το προϊόν, 

σύμφωνα με τα 

κριτήρια της GHS. 

 

 

Οι κατωτέρω ουσίες του Πίνακα 6.2.14.1-1, εμπίπτουν σε κατηγορίες κινδύνου που 

απαριθμούνται στη στήλη 1 του 1ου Μέρους του Παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α. 172058/2016: 

 Κυανιούχο νάτριο 

 Θειικός χαλκός πενταένυδρος 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) 

 

Σημειώνεται ότι:  

 Άλλες τάξεις και κατηγορίες κινδύνου στις οποίες αποδίδονται τα αντιδραστήρια του 

υποέργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

172058/2016. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τις δραστηριότητες που 

υπάγονται στις διατάξεις της, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν οι ποσότητες επικίνδυνων ουσιών 

που αποθηκεύονται ή διακινούνται πρέπει να υπερβαίνουν το κατώτατο όριο βαθμίδας ή το 

ανώτατο όριο βαθμίδας του παραρτήματος Ι της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Όταν μια μεμονωμένη ουσία 

υπερβαίνει ένα από τα προαναφερόμενα όρια, ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να 

συμμορφώνεται αναλογικά με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. Όταν καμία 

μεμονωμένη ουσία δεν υπερβαίνει ένα όριο, αξιολογούνται οι συνολικές ποσότητες ως 

ποσοστό του ορίου. Όταν οι συνολικές αναλογικές ποσότητες υπερβαίνουν το "1" (δηλαδή το 

100% του ορίου), η εγκατάσταση υπόκειται στις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 
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Με βάση τα ανωτέρω, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το υποέργο Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου υπάγεται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016, στους Πίνακες 6.2.14.1-2 & 

6.2.14.1-3 που ακολουθούν αξιολογήθηκαν αφενός μεν οι μεμονωμένες ποσότητες των 

τεσσάρων (4) ουσιών που παρουσιάζουν κατηγορίες κινδύνου της στήλης 1, του 1ου Μέρους 

του παραρτήματος Ι, της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και αφετέρου οι αθροιστικές ποσότητες με την ίδια 

ομάδα κινδύνου σύμφωνα με τη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

 

Πίνακας 6.2.14.1-2. Διερεύνηση υπαγωγής με βάση τις αποθηκευμένες ποσότητες 

μεμονωμένων ουσιών 

*Κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επικινδυνότητας του εν λόγω αντιδραστηρίου. 

 

Από τον Πίνακα 6.2.14.1-2 προκύπτει ότι καμία από τις ουσίες που εξετάστηκαν, δεν 

αναμένεται να έχει μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα μεγαλύτερη από την ποσότητα της 

κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας του 1ου Μέρους του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

172058/2016. 

 

 

 

Αντιδραστήριο 
Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Βαθμίδες Κ.Υ.Α. 

172058/2016 

Μέγιστη 

αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός 

της 

εγκατάστασης (t) 

Ποσότητα 

Κατώτερη 

Βαθμίδας (t) 

Ποσότητα 

Ανώτερης 

Βαθμίδας (t) 

Κυανιούχο 

νάτριο 

Οξεία τοξικότητα, 

κατηγορίας 1 

 

5 

 

20 

3 

 

Ειδική τοξικότητα 

σε όργανα- 

στόχους ύστερα 

από επανειλημμένη 

έκθεση, 

κατηγορίας 1 

50 200 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – οξύς- 

χρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

100 200 

Θειικός 

χαλκός 

πενταένυδρος  

*Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – οξύς- 

χρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

100 200 24 

Νατριούχος 

ισοπροπυλική 

ξανθάτη 

(SIPX) 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – 

xρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 2 

200 500 30 
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Πίνακας 6.2.14.1-3. Διερεύνηση υπαγωγής με βάση τις αθροιστικές αποθηκευμένες 

ποσότητες ουσιών της ίδιας ομάδας κινδύνου 

Αντιδραστήριο 

Μέγιστη αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός της 

εγκατάστασης (t) δια του ορίου 

της ποσότητας της κατώτερης 

βαθμίδας (t) 

Υπολογισμός 

αθροιστικού κανόνα 

Κυανιούχο νάτριο 3/5 0,6 

Θειικός χαλκός 

πενταένυδρος 
24/100 0,24 

Νατριούχος 

ισοπροπυλική ξανθάτη 

(SIPX) 

30/200 0,15 

Σύνολο 0,99 

 

Από τον Πίνακα 6.2.14.1-3 προκύπτει ότι ακόμα και στην περίπτωση της εφαρμογής του 

αθροιστικού κανόνα που καθορίζεται στη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

172058/2016, οι αθροιστικές ποσότητες της κατηγορίας κινδύνου «Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον» διαιρούμενες με τις αντίστοιχες ποσότητες της κατώτερης βαθμίδας έχουν 

συνολικό άθροισμα μικρότερο του 1 (100%). 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν και οι ουσίες που υπεισέρχονται στη διαδικασία της 

επίπλευσης του κοιτάσματος του υποέργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου έχουν 

ορισμένες επικίνδυνες ιδιότητες, σύμφωνα με την ταξινόμηση του κανονισμού 1272/2008, 

εντούτοις οι μέγιστες αποθηκευμένες ποσότητες εντός της εγκατάστασης είναι μικρότερες 

από τις ποσότητες τόσο της ανώτερης, όσο και της κατώτερης βαθμίδας του 

παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 172058/2016, και ως εκ τούτου οι εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας δεν υπάγονται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016 

6.2.14.2. Εξέταση υπαγωγής στην Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 

6.2.14.2.1. Εισαγωγή - θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006», και το Παράρτημα III αυτής, τα κριτήρια για την ταξινόμηση των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1: βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2: περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 
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2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3: περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

6.2.14.2.2. Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται εάν στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες. 

 

Όπως προαναφέρθηκε για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, τα θέματα 

πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων καλύπτονται και από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 

Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006.» 

 

Τα βασικά συμπεράσματα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων που θα 

αποτεθούν στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 6.2.14.2-1. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στη νέα εγκατάσταση 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

α/α Τύπος στερεού αποβλήτου 
Ποσότητα 

(σε Μm3) 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 Λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06)  0,22 

 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Στρατώνι (Ε.Κ.Α.: 01 03 07*) 0,17 

 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Ε.Κ.Α.: 01 

03 06) 

0,05 

 Αδρομερές Στρατωνίου (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 0,27 

 Απόβλητα εξόρυξης (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 0,30 

 Μερικό σύνολο 1 1,01 

 

Στείρα εξόρυξης Μαύρων Πετρών 

Τα στείρα εξόρυξης Μαύρων Πετρών αποτελούν το υλικό εκσκαφής που είναι ελεύθερο από 

το μετάλλευμα. Η διαχείριση των στείρων εκσκαφής εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 202011 από το μεταλλείο 

                                                 
11 Το έτος 2016 δεν υπήρχε παραγωγή στείρων 
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Μαύρων Πετρών και προετοιμάστηκε σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας 

ΕΜΠ για τον προσδιορισμό της υγρασίας, την εκτέλεση χημικών– ορυκτολογικών αναλύσεων, 

της δοκιμής ΑΒΑ και των πρότυπων δοκιμών εκπλυσιμότητας. 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται αρχικά στις επικίνδυνες ιδιότητες 

που θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Στην συνέχεια 

εξετάστηκαν τα κριτήρια που θέτει η Απόφαση 2009/359/ΕΚ για τη συμπλήρωση του ορισμού 

των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Συγκεκριμένα, το απόβλητο στείρα εξόρυξης του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών αποτελείται κυρίως από ανθρακικές ενώσεις του ασβεστίου (ασβεστίτης και 

δολομίτης), αργιλοπυριτικές ενώσεις, όπως επίσης από σιδηροπυρίτη. Τα αποτελέσματα της 

πρότυπης δοκιμής εκχυλισιμότητας έδειξαν πως η εκχυλισιμότητα του As ικανοποιεί τα 

κριτήρια για απόθεση σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η συγκέντρωση του Sb 

υπερβαίνει το όριο για τα μη επικίνδυνα απόβλητα (το οποίο ωστόσο όπως έχει αναφερθεί 

σχετίζεται με τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής). Επίσης, τα αποτελέσματα 

της στατικής δοκιμής ABA έδειξαν πως το σύνθετο δείγμα στείρων Μαύρων Πετρών, 

χαρακτηρίζεται από αλκαλικότητα και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Όσον 

αφορά το τρίτο κριτήριο περί κινδύνου αυτανάφλεξης και ότι το απόβλητο καίγεται τα 

αποτελέσματα της χημικής και ορυκτολογικής ανάλυσης έδειξαν πως το απόβλητο δεν περιέχει 

καμία εύφλεκτη ένωση, οπότε το κριτήριο ικανοποιείται. 

 

Τέλος, η χημική ανάλυση ανέδειξε τα βαρέα μέταλλα As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V 

και Zn βρίσκονται σε συγκέντρωση χαμηλή και δεν μπορούν να αποδώσουν καμία από τις 

επικίνδυνες ιδιότητες του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 

2017/997/ΕΕ για την ΗΡ 14 Οικοτοξικό), ώστε να συνεπάγεται ασήμαντο κίνδυνο για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  

 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εθνικές οριακές τιμές για την 

απόδοση του χαρακτήρα του αδρανούς αποβλήτου, λαμβάνεται ως επιπρόσθετο στοιχείο της 

αξιολόγησης τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ποιότητα εδάφους Στρατωνίου και 

κρίνεται ότι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων είναι χαμηλότερη της ποιότητας εδαφών 

Στρατωνίου, συνεπώς η χρήση του υλικού περιβαλλοντικά κρίνεται ως ασφαλής.  

 

Το απόβλητο Στείρα Στρατωνίου κρίνεται ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό 

Ε.Κ.Α. 01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα.  

 

Αδρομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου  

Το αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου προκύπτει από τη διαφορική επίπλευση 

του μεικτού θειούχου μεταλλεύματος του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η διαχείρισή του 

εμπίπτει στην Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη 

συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε 

σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 

2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα 

αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2016, 2017, 
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2018, 2019 και 202012. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια παραγωγή μεταλλεύματος για τη 

περίοδο 2016-2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο 

δείγμα πενταετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική 

ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού 

παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή 

διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του αρσενικού, 

(ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό»13.  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο για την ΗΡ 6 

«Οξεία Τοξικότητα».  

 

Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το αντιμόνιο που παρουσίασε 

μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τους χώρους 

διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς από τη μελέτη βάσης (pre-

mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύεται πως τα 

κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι γεωχημικες διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. Όσον αφορά τα 

αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA, το δείγμα αδρομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού 

Στρατωνίου παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού του δείγματος βρέθηκε 

7,34, υποδεικνύοντας ότι στην παρούσα φάση το υλικό δεν παράγει ενεργά οξύτητα. Κρίνεται 

σημαντικό να αναφερθεί πως η Απόφαση 2014/955/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος των 

Αποβλήτων) δεν διαχωρίζει τα απόβλητα ως προς εάν είναι ενεργά (reactive) ή όχι. Επίσης η 

Απόφαση 2009/337/ΕΚ για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων των εξορυκτικών αποβλήτων 

αναφέρει πως τα ενεργά απόβλητα μπορεί να ταξινομούνται ως επικίνδυνα ή ως μη επικίνδυνα. 

 

Το αδρομερές απόβλητο ταξινομείται ως μη επικίνδυνο κάτω από τον κωδικό ΕΚΑ 01 03 

06 «Υπολείμματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05». Το απόβλητο 

θα χρησιμοποιείται ως υλικό λιθογόμωσης έπειτα από ανάμειξη με τσιμέντο. 

 

Λεπτομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου 

Το λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου προκύπτει από τη διαφορική επίπλευση 

του μεικτού θειούχου μεταλλεύματος του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η διαχείρισή του 

εμπίπτει στην Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη 

συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε 

                                                 
12 Το 2017 είχε υποβληθεί αρμοδίως μελέτη χαρακτηρισμού του αποβλήτου σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ με βάση ετήσιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του έτους 2015 
13 Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ΗΡ 14 (Κανονισμός 2017/997) και τα καθοδηγητικά 

έγγραφα για την ταξινόμηση μετάλλων και ανόργανων μεταλλικών ενώσεων των ακόλουθων πρότυπων δοκιμών επί 

του υλικού: (i)OECD No 29 (2001): Guidance document on transformation/dissolution of metals and metal 

compounds in aqueous media για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των μεταλλικών ενώσεων σε υδατικό μέσο., (ii) 

ISO 7346 Determination of the acute lethal toxicity of substance to a freshwater fish, για να προσδιοριστεί η οξεία 

τοξικότητα στα ψάρια, (iii) ISO 6341 Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus - 

Acute toxicity test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα μαλακόστρακα και (iv) ISO 8692 Freshwater algal 

growth inhibition test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα φύκια ή άλλα υδρόβια φυτά. 
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σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 

2009/360/ΕΚ λήφθηκε δείγμα το 2020, στο οποίο βασίστηκαν οι δοκιμές που διενήργησε το 

Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ. Η αξιολόγηση του αποβλήτου βασίζεται στις κάτωθι 

δομικές που διενεργήθηκαν για τον περιβαλλοντικό του χαρακτηρισμό: (α) κοκκομετρική 

ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού 

παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή 

διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του αρσενικού, 

(ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό».  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το 

αντιμόνιο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τους χώρους διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς 

από τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης 

περιοχής, αναδεικνύεται πως τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι 

γεωχημικες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA, το δείγμα λεπτομερούς αποβλήτου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού του 

δείγματος βρέθηκε 7,5, υποδεικνύοντας ότι στην παρούσα φάση το υλικό δεν παράγει ενεργά 

οξύτητα. Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί πως η Απόφαση 2014/955/ΕΕ (Ευρωπαϊκός 

Κατάλογος των Αποβλήτων) δεν διαχωρίζει τα απόβλητα ως προς εάν είναι ενεργά (reactive) 

ή όχι. Επίσης η Απόφαση 2009/337/ΕΚ για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων των 

εξορυκτικών αποβλήτων αναφέρει πως τα ενεργά απόβλητα μπορεί να ταξινομούνται ως 

επικίνδυνα ή ως μη επικίνδυνα. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το Λεπτομερές Απόβλητο Εμπλουτισμού Στρατωνίου 

ταξινομείται ως μη επικίνδυνο κάτω από τον Κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 «υπολείμματα, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05». Το απόβλητο θα οδηγείται 

προς διάθεση στην Εγκατάσταση Αποβλήτων Κοκκινόλακκα η οποία έχει λάβει 

ταξινόμηση ως Κατηγορίας Α. 

 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

Το απόβλητο είναι το ίζημα που προκύπτει από την επεξεργασία νερών που προκύπτουν κυρίως 

από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών και από κάποιες παλιές εκμεταλλεύσεις του 

εξοφλημένου μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου, στο οποίο περιέχονται μεγάλες ποσότητες 

εξορυσσόμενου υλικού που συμπαρασύρονται από τα νερά του μεταλλείου. Το υλικό 

αποτελείται από ορυκτολογικές φάσεις που ανευρίσκονται στο μετάλλευμα και στα στείρα 

Μαύρων Πετρών και για το λόγο αυτό η διαχείριση του εμπίπτει στο πεδίο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, από τα οποία 

σχηματίστηκε σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ και εκτελέστηκαν οι 

κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, 
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(δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του 

μολύβδου και του αρσενικού, (ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό».  

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται αρχικά στις επικίνδυνες ιδιότητες 

που θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Όσον αφορά τα 

αποτελέσματα της εκχυλισιμότητας το απόβλητο ικανοποιεί τα κριτήρια διάθεσης εντός χώρου 

μη επικινδύνων αποβλήτων. Τέλος όσον αφορά τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA 

το δείγμα ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών δεν παρουσιάζει τάση 

παραγωγής οξύτητας. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το απόβλητο Ιλύς Εξουδετέρωσης Νερών Μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών ταξινομείται ως μη επικίνδυνο κάτω από τον Κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 

«υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05». Το απόβλητο 

θα οδηγείται προς διάθεση στην Εγκατάσταση Αποβλήτων Κοκκινόλακκα η οποία έχει 

λάβει ταξινόμηση ως Κατηγορίας Α (βλέπε Παράγραφο 6.5.7). 

 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

Το απόβλητο είναι το ίζημα που προκύπτει από την επεξεργασία της όξινης απορροής του 

εξοφλημένου από το 2002 μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου τα οποία συλλέγονται στην παλαιά 

στοά +53 για να οδηγηθούν μέσω σκυρόδετου καναλιού στη μονάδα κατεργασίας Στρατωνίου. 

Μετά την επεξεργασία τους η ιλύς εξουδετέρωσης που προκύπτει από την αφύγρανση της 

υπορροής του πυκνωτή οδηγείται προς απόθεση στην εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα. Στο ίζημα που δημιουργείται από την επεξεργασία των νερών περιέχονται 

μεγάλες ποσότητες εξορυσσόμενου υλικού που συμπαρασύρονται από τα νερά του μεταλλείου 

και αποτελείται από ορυκτολογικές φάσεις που ανευρίσκονται στο μετάλλευμα και στα στείρα 

Μαύρων Πετρών και για το λόγο αυτό η διαχείριση του εμπίπτει στο πεδίο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

αποτελέσματα των ετήσιων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 

2020. Η αξιολόγηση του αποβλήτου βασίζεται στις κάτωθι δομικές που διενεργήθηκαν για τον 

περιβαλλοντικό του χαρακτηρισμό: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) 

ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη 

δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμή διαδοχικών εκχυλίσεων για τον 

προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του αρσενικού, (ζ) δοκιμές για την αξιολόγηση 

της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό».  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο για τις 

επικίνδυνες ιδιότητες ΗΡ 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή” και ΗΡ 15 “Απόβλητο ικανό να 

επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο 

αρχικό απόβλητο”. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εκχυλισιμότητας το απόβλητο 

ικανοποιεί τα κριτήρια διάθεσης εντός χώρου μη επικινδύνων αποβλήτων. Τέλος όσον αφορά 

τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ABA λόγω κλιματολογικών συνθηκών εμφανίζονται 

διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα και συγκεκριμένα τα δείγματα ιλύος κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου των ετών 2017 και 2019 χαρακτηρίζονται από δυναμικό 
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παραγωγής οξύτητας, ενώ τα δείγματα των ετών 2018 και 2020 δεν παρουσιάζουν τάση 

παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού των δειγμάτων βρέθηκε pH: 7,66-9,07.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως το απόβλητο Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου ταξινομείται ως επικίνδυνο για τις επικίνδυνες ιδιότητες ΗΡ 10 και ΗΡ 

15 και καταχωρίζεται στον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν 

μέταλλα. Το απόβλητο θα οδηγείται προς διάθεση στην Εγκατάσταση Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα η οποία έχει λάβει ταξινόμηση ως Κατηγορίας Α (βλέπε Παράγραφο 

6.5.7). 

 

Όπως προκύπτει, τα βασικά συμπεράσματα των μελετών χαρακτηρισμού είναι τα εξής: 

 Λεπτομερές τέλμα εμπλουτισμού - Στρατώνι (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Στείρα εξόρυξης Στρατώνι (01 01 01): Αδρανές - Μη επικίνδυνο 

 Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (01 03 07*): Επικίνδυνο 

ως προς τις ιδιότητες HP10 & HP15 

 Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 

Τα απόβλητα που θα αποτίθενται στην Ε.Δ.ΕΑ.Κ. χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα με 

ένα πολύ μικρό τμήμα αυτών να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μ. Λάκκου-Στρατωνίου) ή να είναι οριακά κάτω από τα όρια μη επικινδύνων 

αποβλήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.3. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

6.3.1. Εισαγωγή 

Το Έργο της Ολυμπιάδας είναι ένα εν λειτουργία μεταλλείο μολύβδου-ψευδαργύρου-χρυσού-

αργύρου που βρίσκεται στις μεταλλευτικές παραχωρήσεις Κασσάνδρας στη Χερσόνησο της 

Χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα υπόγειο μεταλλείο το οποίο λειτούργησε 

στο παρελθόν από το τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως το 1995 οπότε και αδράνησε για 15 

περίπου έτη ενώ από το 2012 και βάση των Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.7.2011 και της ΥΠΕΚΑ 

Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 απόφασης έγκρισης 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 λειτουργούν μεταλλείο Ολυμπιάδας, από το οποίο εξορύσσονται μικτά 

θειούχα μεταλλεύματα αρσενοπυρίτη, σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη (βλ. 

αναλυτικά Παράγραφο 6.3.4) 

 Το υφιστάμενο λειτουργούν εργοστάσιο εμπλουτισμού μέσης ετήσιας δυναμικότητας, 

350.000 t μεταλλεύματος . 

 Τη σήραγγα προσπέλασης Μ. Λάκκου - Ολυμπιάδας, μήκους 8,77 km και διατομής 

τουλάχιστον 6 m x 6 m, η οποία επρόκειτω να συνδέσει το υπόγειο μεταλλείο με τις 

εγκαταστάσεις στον Μαντέμ Λάκκο.  

 Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (πύργος 

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

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

εγκαταστάσεις και δίκτυα πόσιμου και βιομηχανικού νερού, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας 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.). 

  Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 

συνολικής έκτασης 265 στρ. 

 

Η γεωγραφική θέση των επιμέρους υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας απεικονίζεται στη γενική διάταξη του υποέργου (Σχέδιο 1-2). 

 

Τέλος, 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) στη συνέχεια περιγράφεται ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός του υποέργου 

«Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας επισημαίνοντας τις αλλαγές που προβλέπονται σε 

σχέση με τον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο. Στον Πίνακα 6.3.1-1 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 
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Κεφάλαιο 6  6.3-12 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.3.1-1. Προτεινόμενες τροποποιήσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 
 Eπεξεργασία μεταλλεύματος 

έως 430.000 t ROM ετησίως 

 Αναβάθμιση/Επέκταση του εργοστασίου προς επεξεργασία 

μεταλλεύματος με προκαθορισμένο ονομαστικό ρυθμό 650.000 t 

(±10%) ετησίως 

Μέθοδος Εκμετάλλευσης 

 Συνδυασμός διαμήκους και 

εγκάρσιας κοπής και 

λιθογόμωσης, με ανερχόμενη 

φορά και  

 Διπλή κοπή και λιθογόμωση 

 Μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (Drift and 

Fill, DAF)/Διαμήκη Προσανατολισμό - Εγκάρσιο Προσανατολισμό 

 Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά 

ανιόντα διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping, 

TLHS) 

 Μέθοδος διπλών κοπών και λιθογομώσεων  

 Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με κατερχόμενη φορά 

 Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά 

Κύκλωμα αερισμού 

Το κύριο κύκλωμα αερισμού 

υποβοηθείται από το κεντρικό 

φρέαρ, από ένα κεκλιμένο (φιρές) 

και ένα φρέαρ αερισμού στην 

περιοχή του κύριου φρέατος. Το 

Υφιστάμενο σύστημα αερισμού 

βασίζεται στην έλξη ή απαγωγή 

του ακάθαρτου αέρα βάση 

εγκατεστημένων ανεμιστήρων 

6 x 132 kW συνολικά 1056 hp στη 

βάση του φρέατος αερισμού στο 

υψόμετρο -173. 

Εγκατάσταση ανεμιστήρων στην επιφάνεια στο στόμιο του καμινέτου 

αερισμού ( -173). 

Διαχείριση νερών 

μεταλλείου 

Φάση λειτουργίας Β 

 Αντλίες για την απομάκρυνση 

υδάτων από τα μέτωπα 

ανάπτυξης 

 Αντλιοστάσιο επιπέδου -254 

 Αλλαγή χωροθέτησης κεντρικού αντλιοστασίου δυναμικότητας 

1.300 m3/h στην περιοχή -284 

 Επιπλέον 2 νέα αντλιοστάσια δυναμικότητας (650 m3/h) στις περιοχές 

Δυτικά περί του υψομέτρου –570 και Ανατολικά περί του υψομέτρου 

–540. 
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Κεφάλαιο 6  6.3-13 

ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

 Αντλιοστάσια επιπέδου -380 

και -630 για άντληση προς τις 

επιφανειακές εγκαταστάσεις 

διαχείρισης μέσω της ράμπας 

του Ανατολικού κοιτάσματος 

και της νέας στοάς +41 προς το 

εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας, καθώς και 

επιλογή άντλησης προς το 

αντλιοστάσιο στο επίπεδο +40 

της νέας στοάς Μ.Λάκκου – 

Ολυμπιάδας.  

 Κατασκευή αντλιοστασίου στο 

επίπεδο +40 της νέας στοάς 

Μ.Λάκκου – Ολυμπιάδας για 

άντληση προς τις 

εγκαταστάσεις του νέου 

εργοστάσιο εμπλουτισμού και 

της μεταλλουργίας στον 

Μαντέμ Λάκκο.  

  

 Εγκατάσταση συστήματος διαχωρισμού των στερεών στο κεντρικό 

αντλιοστάσιο -284 

Λιθογόμωση εξοφλημένων 

μετώπων 

 Μέθοδος της υδραυλικής 

λιθογόμωσης  

 Εφαρμογή της λιθογόμωσης 

τύπου πάστας, στο παλαιό 

εξοφλημένο τμήμα του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 Υδραυλική λιθογόμωση 

 Λιθογόμωση πάστας,  

 Σιμεντωμένα αδρανή,  

 Σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης,  

 Βραχώδη απόβλητα εξόρυξης του μεταλλείου 
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Κεφάλαιο 6  6.3-14 

ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 
Δυναμικότητα έως 450.000 t 

μεταλλεύματος ετησίως. 

Αύξηση δυναμικότητας και αναβάθμιση υφιστάμενου εργοστασίου σε 

650.000 t (±10%) μεταλλεύματος ετησίως. 

Νέο παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος και σύστημα 

μεταφοράς στα υπόγεια. 

- 

Χωροθέτηση και εγκατάσταση εντός των επιφανειακών εγκαταστάσεων 

του μεταλλείου Ολυμπιάδας, νέας μονάδας παρασκευής εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος, συνολικής επιφάνειας 660 m2. 

Υπόγεια κεντρική αποθήκη 

Εκρηκτικών 

Μη λειτουργική υπόγεια κεντρική 

αποθήκη χωρητικότητας 

42.500 kg εκρηκτικών και 300.000 

τεμαχίων καψυλίων. 

Νέα υπόγεια κεντρική αποθήκη, χωρητικότητας 12.000 kg εκρηκτικών και 

100000 τεμαχίων καψυλίων. 

Κινητή μονάδα παρασκευής 

εκρηκτικών και 

γαλακτωμάτων 

- 

Δυνατότητα παραγωγής έως και 3 t/h εκρηκτικών υλών: 

 Πετραμμωνίτης (AN-FO), 

 Μη ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Heavy EM-EX LC) και 

 Ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (EM-EX) 

Μονάδα Κατεργασίας 

Νερών 

Υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας 

νερών μεταλλείου δυναμικότητας 

400 m3/h. 

Αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας νερών δυναμικότητας 

680 m3/h. Προσθήκη μονάδας καταλυτικού συστήματος πολυστρωματικής 

διήθησης και αντίστροφης όσμωσης 

Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου 

αέρα στο μεταλλείο 

Υφιστάμενος αεροσυμπιεστής 

ισχύος 75 kW στην είσοδο της 

στοάς +59 

Προτείνονται: 

 Εγκατάσταση αεροσυμπιεστή ισχύος 110 kW στο επίπεδο -254 

Συνεργείο επιφάνειας Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του επιφανειακού συνεργείου στην περιοχή της στοάς +59. 

Συνεργείο βοηθητικών 

οχημάτων 
- 

Εγκατάσταση συνεργείου βοηθητικών οχημάτων στην περιοχή του φρέατος 

και παραπλεύρως του πρατηρίου καυσίμων, κύριου χώρου 100 m2 και 

ράμπας πλύσης οχημάτων 35 m2. 
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Κεφάλαιο 6  6.3-15 

ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

Συνεργείο συντήρησης 

εργοστασίου εμπλουτισμού 
- 

Εγκατάσταση νέων συνεργείων στην περιοχή του εργοστασίου:  

(1) Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου,  

(2) Εργαστήριο Αυτοματισμών και  

(3) Ηλεκτροτεχνείο 

Συνεργείο εργολάβων στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού 
- 

Εγκατάσταση συνεργείου οχημάτων, στην περιοχή στάθμευσης επιβατικών 

αυτοκινήτων του εργοστασίου εμπλουτισμού, επιφάνειας 280 m2. 

Σταθμός διάσωσης - 

Προβλέπονται: 

 Ένας μόνιμος σταθμός διάσωσης  

 5 προκατασκευασμένοι κινητοί σταθμοί διάσωσης  

Υπόγεια Αποθήκη καυσίμων - 

Εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση οχημάτων 

και μηχανημάτων έργων αλλά και λειτουργικών αναγκών σε ειδικά 

διαμορφωμένη στοά του μεταλλείου στο επίπεδο -240. 

Χωροθέτηση επιφανειακού 

πρατηρίου καυσίμων 

Nέο μόνιμο πρατήριο καυσίμων, με δύο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου χωρητικότητας 40.000 L έκαστη, 

στην περιοχή του φρέατος. 

Χωροθέτηση Εργαστηρίου 

Ποιοτικού Ελέγχου 

(QA/QC) 

- 
Εγκατάσταση εξοπλισμένου εργαστηρίου για τη διενέργεια δοκιμών 

ελέγχου ποιότητας στην περιοχή της μονάδας λιθογόμωσης πάστας. 

Χώρος προσωρινής 

απόθεσης μεικτού τέλματος 

- Αμφιθέατρο 

Διαμόρφωση και στεγάνωση των πρανών της υφιστάμενης πλατείας «Αμφιθεάτρου» για την προσωρινή 

απόθεση μεικτού τέλματος. 

Χώρος προσωρινής 

αποθήκευσης 

συσκευασμένου 

συμπυκνώματος σε 

Προτείνεται η χρήση της κατάλληλα διαμόρφωμένης Πλατείας Ελιάς, για την προσωρινή αποθήκευση 

μεγασάκων συμπυκνωμάτων. 
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Κεφάλαιο 6  6.3-16 

ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

μεγασάκκους - πλατεία 

Ελιάς 

Χώρος προσωρινής 

απόθεσης και 

σπαστηροτριβείο στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

- 

Στον υφιστάμενο χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων εξόρυξης συνολικής 

επιφάνειας 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται χρήση κινητού σπαστήρα 

ικανότητας 100 t/h πλησίον της εισόδου του μεταλλείου. 

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

προσωρινής συλλογής και 

διαχείρισης βιομηχανικών 

αποβλήτων (επικίνδυνα, μη 

επικίνδυνα) 

Ανακατασκευή της αδειοδοτημένης εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων προκειμένου να 

βελτιωθεί η χρηστικότητά της. 

Αποθήκες περιοχής 

μεταλλείου 

Κλειστή αποθήκης 800 m2  

 

Προτείνονται: 

 Χωροθέτηση κλειστής αποθήκης 800 m2 και  

 Εγκατάσταση αποθήκευσης και διαχείρισης δειγμάτων γεωτρήσεων 

επιφάνειας 3.405 m2. 

Αποθήκες εργοστασίου 
Τροποποίηση/επέκταση των αποθηκών, πέριξ του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας συνολικής 

επιφάνειας 2.082 m2 

Περιοχή μεταφόρτωσης 

στείρων & αλλαγή χρήσης 

στοάς +59 

Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης στείρων υλικών της εξορυκτικής δραστηριότητας στην είσοδο της στοάς 

+70 και η μετατροπή της υφιστάμενης χρήσης της στοάς +59 σε στοά αερισμού και μεταφοράς προσωπικού. 

Γραφεία και χώροι 

προσωπικού 

Αναβάθμιση – Μικρές τροποποιήσεις- βελτιώσεις στα γραφεία και τους χώρους προσωπικού (π.χ. προσθήκη 

ορόφων, κατασκευή γραφείων, αντικατάσταση προσωρινών κατασκευών με μόνιμα κτίρια κ.α.). 
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Κεφάλαιο 6  6.3-17 

ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

Xώροι προσωρινής 

εγκατάστασης εργολάβων 
- 

Χωροθέτηση τριών περιοχών με διατάξεις συλλογής και διαχείρισης των 

ομβρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών εργολάβων. 

Δεξαμενές αποθήκευσης 

επιταχυντή πήξης 

σκυροδέματος 

- 

Εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος, 

για την ασφαλή φύλαξη, διαχείριση και φόρτωση χημικών προσμίκτων 

σκυροδέματος. 

Χωροθέτηση σταθμού Α' 

Βοηθειών του εργοταξίου 

Ολυμπιάδας 

Χωροθέτηση και κατασκευή νέου μεγαλύτερου σταθμού πρώτων βοηθειών εντός των εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου, επιφάνειας 50 m2. 

Επικαιροποίηση μελέτης 

εκτροπής Μπασδέκη 
Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Συλλογή και διαχείριση 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Ολυμπιάδας 

Επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων, με την κατασκευή νέων τεχνικών 

έργων εκτροπής και συλλογής, την ανακατασκευή υφιστάμενων, την κατασκευή νέων φρεατίων και 2 νέων 

αντλιοστασίων. 

Διαχείριση αστικών 

λυμάτων 

3 σηπτικές δεξαμενές συνολικής 

χωρητικότητας 162 m3 

Αναβάθμιση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων με κατασκευή νέων 

στεγανών σηπτικών δεξαμενών, χωρητικότητας 200 m3 για το μεταλλείο 

και 112 m3 για το εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

Μονάδα Πλύσης τροχών 

στη μονάδα λιθογόμωσης 

Paste 

- Εγκατάσταση νέας μονάδας πλύσης τροχών.  

Χωροθέτηση εξοπλισμού 

για διαχείριση της ιλύος από 

τις δεξαμενές καθίζησης 

νερών μεταλλείου 

Δεξαμενές καθίζησης διαχείρισης 

νερών. 
Εγκατάσταση και λειτουργία επιφανειακών μονάδων αφύγρανσης λάσπης. 
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Κεφάλαιο 6  6.3-18 

ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Προτεινόμενη τροποποίηση 

Νερό Βιομηχανικής Χρήσης - Εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου δεξαμενών.  

Σύστημα Ηλεκτροδότησης - 

Νέος υποσταθμός 
Προσθήκη ενός νέου Υποσταθμού 150 kV στην περιοχή του φρέατος. 

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης Εγκατάσταση μιας νέας επιπλέον κυλινδρικής δεξαμενής 6 m x 6 m χωρητικότητας 150 m3. 

Ασφαλτόστρωση στο τμήμα 

από μονάδα λιθογόμωσης 

πάστας έως την είσοδο του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους 740 m με εργασίες ασφαλτόστρωσης, βελτίωσης των οριζοντιογραφικών 

χαρακτηριστικών, διαμόρφωσης καταστρώματος, οδοστρωσίας καθώς και την κατασκευή τάφρων αποχέτευσης 

των όμβριων υδάτων. 

Χωροθέτηση χώρων 

στάθμευσης μηχανημάτων 

έργου, επιβατικών 

οχημάτων και φορτηγών 

Χωροθέτηση και κατασκευή 8 κατάλληλων χώρων στάθμευσης των οχημάτων του έργου, συνολικής επιφάνειας 

7.682 m2. 
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6.3.2. Εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου 

Το Υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» αποτελεί τμήμα του έργου 

«Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», το οποίο έχει 

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οικ. 

201745/26.7.2011 Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού.  

 

Μετά τη συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακολούθησαν οι αποφάσεις έγκρισης 

τεχνικών μελετών για το κάθε υποέργο, σύμφωνα με τα ά. 4 και 101 του Κανονισμού 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., Υ.Α. Δ7/4/οικ.12050/2223, ΦΕΚ Β΄ 

1227/14.6.2011). 

 

Ειδικότερα για το υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», την 10-2-2012 

εκδόθηκε η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 της Διεύθυνσης 

Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική 

Μελέτη του υπ’ όψιν έργου, ενώ ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις για τις εγκρίσεις των 

προσαρτημάτων αυτής καθώς και αρκετές άδειες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 

τμημάτων του εν λόγω υποέργου. 

 

Ήδη από το 2012 οπότε και εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου, εκκίνησαν εργασίες 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας τόσο στον 

περιβάλλοντα χώρο και τις υποστηρικτικές υποδομές της εξόρυξης όσο και στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού αλλά και το υπόγειο μεταλλείο.  

 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας έλαβαν 

χώρα σημαντικά έργα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

 

1. Δευτερεύουσα Στοά μεταφοράς +70 

Ήδη από τον Μάρτιο του 2013 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας δευτερεύουσας στοάς 

Ολυμπιάδας +70 μήκους 1.012,40 m και η σύνδεσή της με την υπάρχουσα βασική περιχάραξη 

του κοιτάσματος (παλαιά κύρια ράμπα προσπέλασης +59). Με την ολοκλήρωση αυτού του 

έργου υποδομής, διευθετήθηκε οριστικά η σύνδεση του υπόγειου μεταλλείου της Ολυμπιάδας 

με το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση των 

συνθηκών ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου (πρόσβαση, αερισμός, υπόγεια μεταφορά 

μεταλλευτικών υλικών και λιθογόμωσης). 

 

Η στοά εκκινεί από το υψόμετρο +70 και με καθοδική όδευση κλίσης 9,01% καταλήγει στην 

υφιστάμενη δυτική ράμπα του μεταλλείου σε υψόμετρο ερυθράς -25.  

 

Η στοά διαμορφώθηκε πλήρως σε όλο της το μήκος για την εξυπηρέτηση της τελικής χρήσης 

της (μόνιμα δίκτυα άντλησης, βιομηχανικού νερού, αέρα, φωτισμού, μέσης τάσης). Στο σύνολό 

της έχει διαστρωθεί κατάλληλα με υλικό οδοστρωσίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων ενώ έχουν κατασκευαστεί τρεις (3) εγκάρσιες στοές 

(διευρύνσεις) μήκους 12 m έκαστη, προκειμένου χρησιμοποιηθούν ως θέσεις προσωρινής 

στάθμευσης ή ελιγμού των οχημάτων για την εγκατάσταση υποσταθμών κ.α. 
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2. Εργασίες εκσυγχρονισμού κεντρικής στοάς εισόδου +59  

Η στοά +59 εκκινεί πλησίον της περιοχής του κτηρίου διοίκησης και καταλήγει με κλίση 10% 

στο επίπεδο -230 και αποτέλεσε μέχρι το 2013 την κύρια στοά προσπέλασης του μεταλλείου.  

 

Κατά τη φάση ανάπτυξης του μεταλλείου η εν λόγω στοά αναβαθμίστηκε Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκε εκβάθυνση της στοάς προκειμένου να εξυπηρετήσει τη διέλευση 

μεγαλύτερων οχημάτων. 

 

Το σύνολο της υποστήριξής της στοάς το οποίο αποτελούνταν από ξυλοδεσίες 

αντικαταστάθηκε με σύγχρονα μέτρα υποστήριξης. Η νέα υποστήριξη συνίσταται από αγκύρια 

σημειακής επαφής, ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, πλέγμα και μεταλλικά πλαίσια 

όπου κρίθηκε απαραίτητο. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διεύρυνσης στις παρειές 

και στο δάπεδο των στοών όπου αυτό ήταν εφικτό.  

 

3. Συνδετήρια στοά προσπέλασης Μ. Λάκκου – Ολυμπιάδας 

Η Κύρια Σήραγγα προσπέλασης και μεταφοράς Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου προβλέπονταν 

να εξυπηρετήσει κυρίως την υπόγεια μεταφορά μεταλλεύματος από το μεταλλείο της 

Ολυμπιάδας στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και μεταλλουργίας που προβλέπονταν 

σύμφωνα με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο να κατασκευαστεί στο Μαντέμ Λάκκο, ως 

επίσης και την υπόγεια μεταφορά του υλικού λιθογόμωσης από το νέο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο προς το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. 

 

Η είσοδος της στοάς βρίσκεται στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου και διαμορφώθηκε στη θέση 

με απόλυτο υψόμετρο +236,00 m, ενώ η θέση κατάληξής της προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 

υπόγειο τμήμα του μεταλλείου Ολυμπιάδας στο απόλυτο υψόμετρο -660,00 m, σε βάθος 

περίπου 900 m από την επιφάνεια. 

 

Το συνολικό μήκος της σήραγγας ανέρχεται στα 8,35 km, με μέση κλίση -11,0%. Η διατομή 

της στοάς είναι πεταλοειδής, διαστάσεων 7,0 m x 6,0 m (πλάτος x ύψος). Ανά 200 m 

κατασκευάζονται διευρυμένα τμήματα μήκους 28,0 m, διαστάσεων 9,0 m x 7,2 m, στο κέντρο 

των οποίων διανοίγονται εγκάρσιες στοές, ελαχίστου μήκους 10 m και διαστάσεων 

7,0 m x 6,0 m.  

 

Από τον Ιούνιο του 2012 όπου και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της σήραγγας, έως και 

τον Ιανουάριο του 2016 όπου σταμάτησαν προσωρινά οι εργασίες, διανοίχθηκαν 1.940,30 m. 

Έκτοτε, εντός της στοάς πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και διαχείρισης υδάτων. Για 

την εξυπηρέτηση της κατασκευής έχουν εγκατασταθεί εν σειρά προσωρινά αντλητικά κατά 

μήκος της στοάς συστήματα δυναμικότητας 300 m3/h συνολικής ισχύος 592 kW και 

ανεμιστήρας ισχύος 100 kW τα οποία θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι την εγκατάσταση 

των μόνιμων συστημάτων εξυπηρέτησης.  

 

Στα επόμενα έτη θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα γεωτεχνικών γεωτρήσεων προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ο βέλτιστος σχεδιασμός του έργου σε περίπτωση που η εν λόγω στοά απαιτηθεί 

ως συνοδό έργο ενδεχόμενης μεταλλουργικής μονάδας σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο ης εταιρείας. Οποιεσδήποτε εργασίες επέκτασης της στοάς δεν αποτελούν 

μέρος της παρούσας μελέτης καθώς το αντικείμενο της παρούσας περιορίζεται σε εργασίες 

συντήρησης και άντλησης και γεωτεχνικής διερεύνησης.  
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4. Έργα Ανάπτυξης Εσωτερικά του Μεταλλείου  

Σημαντικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στην εσωτερική ανάπτυξη του μεταλλείου 

προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις της παραγωγής της ασφάλειας του προσωπικού. Αρχικά 

έγινε ανάπτυξη της ανατολικής ράμπας και σύνδεσή της με τη δυτική και ακολούθησε 

περεταίρω ανάπτυξη και των δύο έως το επίπεδο -320. Οι ενωτικές στοές που διαμορφώθηκαν 

είναι οι : -173, -210, -248, -240 και - 300. Σκοπός τους είναι να εξυπηρετήσουν την 

προσβασιμότητα μεταξύ των διάφορων περιοχών του μεταλλείου, την ανεμπόδιστη 

μετακίνηση εξοπλισμού και υλικών και φυσικά την αύξηση του συντελεστή ασφάλειας του 

μεταλλείου συνεισφέροντας στην εξασφάλιση δεύτερης εξόδου μειώνοντας τις αποστάσεις που 

έχει να διανύσει το προσωπικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

Ένας μόνιμος σταθμός διάσωσης που καλύπτει τις ανάγκες 50 ατόμων για 36 ώρες έχει 

διαμορφωθεί στο επίπεδο -248 επί της ενωτικής στοάς, ενώ 5 προκατασκευασμένοι κινητοί 

σταθμοί διάσωσης χωρητικότητας 12 και 20 ατόμων έχουν εξοπλιστεί πλήρως και 

τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του μεταλλείου ανάλογα με τις περιοχές εργασίας έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

Η κατασκευή του νέου κεντρικού αντλιοστασίου στο επίπεδο -284 που θα εξυπηρετεί τις 

ανάγκες του μεταλλείου έως την πλήρη ανάπτυξή του βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο 

αντλιοστάσιο περιγράφεται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.3.6.6 «Διαχείριση νερών 

μεταλλείου».  

 

5. Νέο φρέαρ αερισμού  

Προκειμένου να υποβοηθηθεί το κύκλωμα αερισμού το μεταλλείου ειδικά για τις εργασίες 

λιθογόμωσης των κενών στην περιοχή των παλαιών εξοφλημένων εκμεταλλεύσεων 

αδειοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε φρέαρ αερισμού μήκους 275 m κυκλικής διατομής και 

διαμέτρου 4,5 m. Στη βάση του φρέατος στο υψόμετρο -173 έχουν τοποθετηθεί 

6 ανεμιστήρες x132 kW.  

 

6. Νέα μονάδα λιθογόμωσης πάστας  

Σε εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου δ2.3 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ για την αποκατάσταση, 

κλείσιμο του εξοφλημένου τμήματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας σε συνδυασμό με τον 

εγκριτικό όρο β.2 της τεχνικής μελέτης του έργου περί διερεύνησης χρήσης λιθογόμωσης 

πάστας στο σύνολο του έργου προκειμένου να αξιοποιηθεί το σύνολο του παραγόμενου 

τέλματος, αδειοδοτήθηκε και εγκαταστάθηκε μονάδα παρασκευής λιθογόμωσης πάστας. 

 

Η μονάδα παρασκευής της λιθογόμωσης πάστας βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του 

μεταλλείου στην επιφάνεια στην περιοχή του φιρέ, ώστε να μεγιστοποιείται η διανομή 

αξιοποιώντας τη δράση της βαρύτητας και αποτελείται από πλήρως αυτοματοποιημένα και 

βιομηχανοποιημένα τμήματα. 

 

Η μονάδα δέχεται αφυγρασμένα τέλματα από την μονάδα φίλτρανσης του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. Τα αφυγρασμένα τέλματα αναμιγνύονται με συνδετικό υλικό (τσιμέντο) και 

νερό και αντλούνται στο υπόγειο. 

 

Ο κύριος εξοπλισμός στη μονάδα παρασκευής της λιθογόμωσης περιλαμβάνει: δισκόφιλτρα, 

δεξαμενή αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού, σύστημα μεταφοράς, περιοχή απόθεσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού, σιλό ημερήσιας κατανάλωσης τσιμέντου και σύστημα διανομής 
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του, αντλία, αναδευτήρα, δοχείο συλλογής της πάστας, σωλήνωση και μονάδες 

παρακολούθησης και ελέγχου. 

 

Η ονομαστική δυναμικότητα παραγωγής της μονάδας ανέρχεται σε 40 m3 πάστας ανά ώρα, 

ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 2.265 kW.  

 

7. Μονάδα υδραυλικής λιθογόμωσης και παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί μονάδα υδραυλικής 

λιθογόμωσης στην περιοχή της εισόδου τη στοάς +70. 

 

Η μονάδα διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου SCADA και όλα τα συστατικά 

και τα τελικά μίγματα που προκύπτουν, καταγράφονται. Το αυτοματοποιημένο σύστημα 

παράγει μίγμα λιθογόμωσης και μίγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος που χρησιμοποιείται για 

την υποστήριξη των στοών ανάπτυξης και παραγωγής του μεταλλείου δύναται όμως και η 

παραγωγή άλλων μιγμάτων σκυροδέματος.  

 

Η μονάδα αποτελείται από χώρο προσωρινής αποθήκευσης των αδρανών του εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος τέσσερις αποθηκευτικούς κάδους (μόνο οι δύο χρησιμοποιούνται για το 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενώ οι άλλοι δύο χρησιμοποιούνται για αδρανή 50 mm που 

χρησιμεύουν στον καθαρισμό των δοχείων ανάμιξης), μεταφορικές ταινίες τροφοδοσίας 

αδρανών και μεταφοράς τους, δύο σιλό αποθήκευσης τσιμέντου σιλό για τη δοσολογία του 

τσιμέντου και την ανάμιξη, δεξαμενή νερού 700 L συστήματα PLC και SCADA για τον έλεγχο 

και τη λειτουργία της μονάδας καθώς και δεξαμενή πλύσης και καθαρισμού. 

 

Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 75 m3/h ενώ η συνολική της εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται 

στους 210,79 kW. 

 

8. Λοιπές Εργασίες και εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου 

Στη ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού και του μεταλλείου Ολυμπιάδας έλαβαν 

χώρα εκτεταμένες εργασίες υδραυλικής προστασίας, ασφαλτόστρωσης βοηθητικών οδών, 

διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και διατάξεις πρόσβασης και ελέγχου περιμέτρου των 

εγκαταστάσεων όπως αυτές απεικονίζονται στη γενική διάταξη του υποέργου (Σχέδιο 1-2). 

 

9. Εκσυγχρονισμός και λειτουργία Εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας σε εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρων δ2.59 της 

υπ’ αρίθμ. 201745/26.7.2011 Κ.Υ.Α. ΕΠΟ αναβαθμίστηκε και διαμορφώθηκε πλήρως κατά το 

έτος 2012 προκειμένου να λειτουργήσει προς κατεργασία του υπολείμματος κατεργασίας των 

παλαιών εκμεταλλεύσεων που ήταν αποθηκευμένα στην λίμνη τελμάτων Ολυμπιάδας  

 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ενισχύσεις επί του σκελετού του υφιστάμενου κτηρίου, 

αντικατάσταση της στέγης του, απομάκρυνση του συνόλου του παλαιού εξοπλισμού και 

αντικατάσταση του με κατάλληλο νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Αντίστοιχα δημιουργήθηκαν 

κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης ενώ ο περιβάλλοντας χώρος διαμορφώθηκε κατάλληλα 

πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου 

με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Από το 2016 ξεκίνησε η νέα αναβάθμιση του εργοστασίου εμπλουτισμού για την κατεργασία 

του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας η οποία ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οπότε 

και ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία.  

 

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2017 που είχε ήδη ολοκληρωθεί το σημαντικότερο μέρος της 

ανάπτυξης του μεταλλείου εκκίνησε και η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού για την 

κατεργασία μεταλλεύματος. Μέχρι σήμερα (31/3/2021), στο μεταλλείο έλαβε χώρα 

συντηρητική παραγωγή η οποία ανήλθε σε 1.328.926 t μεταλλεύματος συνολικά παράγοντας 

463.481 t συμπυκνώματος σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3.2-1.  

 

Πίνακας 6.3.2-1. Παραγωγή κατά τη λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισού (φάση 

λειτουργίας) 

Έτος 
Τροφοδοσία 

dmt 

Συμπύκνωμα 

Au dmt 

Συμπύκνωμα 

Pb dmt 

Συμπύκνωμα 

Zn dmt 

2017 141.242 37.300 4.387 7.658 

2018 322.641 91.340 12.080 19.064 

2019 317.577 75.167 11.450 18.316 

2020 444.299 110.630 17.528 24.345 

2021 ( Έως 

Αύγουστος) 
280.362 69.268 11.039 16.711 

  339.423 49.286 74.772 

Σύνολο 1.328.926 463.481 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η πλήρης ανάπτυξη του έργου προκειμένου το 

μεταλλείο Ολυμπιάδας να τεθεί σε πλήρη παραγωγική διαδικασία. Το μετάλλευμα που θα 

εξορύσσεται με ονομαστικό ετήσιο ρυθμό 650.000 t (±10%), θα μεταφέρεται στο σύνολό του 

στο υφιστάμενο αναβαθμισμένο εργοστάσιο επεξεργασίας Ολυμπιάδας το οποίο θα 

αναβαθμιστεί εκ νέου για να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα παραγωγής. Τα παραγόμενα 

προϊόντα είναι τα συμπυκνώματα, γαληνίτη, σφαλερίτη και μίγματος χρυσοφόρων πυριτών. Τα 

παραγόμενα προϊόντα μεταφέρονται είτε στις αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου είτε προς άλλες υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις (π.χ. Θεσαλονίκη) προς 

εξαγωγή σε μεταλλουργίες του εξωτερικού.  

 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από το εργοστάσιο εμπλουτισμού, χρησιμοποιούνται για 

τη λιθογόμωση των δημιουργούμενων κενών εκμετάλλευσης του μεταλλείου ενώ η περίσσεια 

των στερεών αποβλήτων αποτίθενται στην αδειοδοτημένη Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Με βάση τα σημερινά μεταλλευτικά αποθέματα (12,4 Mt) και λαμβάνοντας υπόψη το 

σχεδιασμό που προτείνεται (σταδιακή ανάπτυξη του έργου), η διάρκεια ζωής του έργου 

υπολογίζεται σε τουλάχιστον 20 έτη. Συνολικά αναμένεται να παραχθούν από την 

εκμετάλλευση και εμπλουτισμό του μεταλλεύματος 781.000 t συμπυκνώματος PbS, 1,205 Mt 

συμπυκνώματος ZnS και 3,46 Mt συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών. 

6.3.3. Περιγραφή κοιτασματολογικών στοιχείων 

Το κοίτασμα Ολυμπιάδας βρίσκεται 6 km βορείως του ρήγματος Στρατωνίου, εντός της 

τεκτονικής ενότητας των Κερδυλίων. Τα κοιτάσματα θειούχου μεταλλεύματος μορφής 
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αντικατάστασης περιέχονται σε μάρμαρο με ενστρώσεις μιας ακολουθίας χαλαζιο-αστριακού 

βιοτίτη-γνεύσιου, αμφιβολίτη και πλαγιόκλαστου μικροκλινούς ορθογνεύσιου. Τα ογκώδη 

κοιτάσματα θειούχου μεταλλεύματος βυθίζονται με μικρή κλίση προς νοτιοανατολικά για 

περισσότερα από 1,8 km, υποπαράλληλα προς τον προσανατολισμό των αξόνων πτύχωσης και 

μιας τοπικά αναπτυσσόμενης γραμμής κίνησης. Οι θέσεις των θειούχων φακών, ωστόσο, 

ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τις κατευθύνσεις του όλκιμου – ψαθυρού ρήγματος της 

Κασσάνδρας και του Ανατολικού ρήγματος και υπο – οριζόντιες διατμητικές ζώνες που 

απαντώνται μεταξύ των δύο ρηγμάτων. 

 

Τα κοιτάσματα του θειούχου μεταλλεύματος ομαδοποιούνται σε τρεις κύριους τομείς: 

Ανατολική Ζώνη, Δυτική Ζώνη και Ζώνη επίπεδου τομέα. Δύο μικρότερες δευτερεύουσες 

ζώνες, τα Υπολείμματα και η Βόρεια ζώνη, θεωρούνται μέρος της Δυτικής Ζώνης στο πλαίσιο 

αξιολόγησης των αποθεμάτων. Το μετάλλευμα της Ανατολικής Ζώνης απαντάται κατά κύριο 

λόγο στο δάπεδο του απότομα βυθιζόμενου προς βορειοανατολικά Ανατολικού ρήγματος με 

τους φακούς θειούχων να εμπεριέχονται σε μάρμαρο, στην ανώτερη επαφή γνεύσιου – 

μαρμάρου, ή κάτωθεν αυτής. Οι στρώσεις των φακών μεταλλεύματος κατέρχονται ήπια προς 

τα βορειοανατολικά και με παράταξη περίπου 1,1 km. Οι φακοί μεταλλεύματος τυπικά 

συμπιέζονται και εξογκώνονται με το πάχος να κυμαίνεται μέχρι τα 10 m και το πλάτος μέχρι 

130 m. Τα κοιτάσματα μεταλλεύματος της Δυτικής Ζώνης ελέγχονται από το ρήγμα 

Κασσάνδρας και παρουσιάζουν απότομη ΒΑ κλίση (~ 60°) η οποία περιορίζεται σε βάθος 

καθώς συγχωνεύονται με τη Ζώνη μικρών κλίσεων. Το μετάλλευμα της Δυτικής Ζώνης 

εκτείνεται κατά παράταξη περίπου 1,2 km και έχει πάχος έως 25 m με καθοδική κλίση που 

εκτείνεται στα 200 m. Το κοίτασμα της Ζώνης επίπεδου τομέα εκτείνεται προς ανατολάς από 

τη Δυτική Ζώνη και κλίνει ελαφρά προς ΒΑ, ωστόσο, σε λεπτομερή ανάλυση αποτελείται από 

μια σειρά επάλληλων φακών οι οποίοι επίσης εκτείνονται προς δυσμάς, στο δάπεδο του 

ρήγματος Κασσάνδρας. Το κοίτασμα της Ζώνης μικρών κλίσεων εκτείνεται κατά παράταξη σε 

άνω του 1 km και τοπικά παρουσιάζει πάχος μέχρι 15 m, αν και συνηθέστερα κυμαίνεται σε 

πάχος από 3 έως 10 m και οι φακοί μεταλλεύματος έχουν πλάτος μερικές δεκάδες μέτρων έως 

και 100 m σε κάποια σημεία. 

 

Η θειούχος μεταλλοφορία του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας αποτελείται από χονδρομερείς, 

ογκώδεις και ραβδοειδείς φακούς που κυριαρχούνται από μεταβαλλόμενες ποσότητες 

σφαλερίτη, γαληνίτη, πυρίτη, αρσενοπυρίτη, χαλκοπυρίτη και βουλανζερίτη. Τα σύνδρομα 

ορυκτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πυροτίτη, μαρκασίτη, αντιμονίτη, μακιναβίτη, εναργίτη, 

φραιμπεργίτη, βουρνοτίτη, γεωχρονίτη, κουβανίτη, βορνίτη και κοβελλίνη. Μελέτες 

φασματοσκοπίας μάζας δευτερευόντων ιόντων υποδεικνύουν ότι ο Ag και ο Au απαντώνται 

κατά κύριο λόγο σε στερεό διάλυμα με τα αντίστοιχα μητρικά ορυκτά αυτών, Ag σε γαληνίτη 

και Au τόσο σε αρσενοπυρίτη όσο και σε πυρίτη. 

 

Στο Σχήμα 6.3.3-1 δίνεται μία απλοποιημένη γεωλογική τομή του κοιτάσματος της 

Ολυμπιάδας. 
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Σχήμα 6.3.3-1. Απλοποιημένη γεωλογική τομή κοιτάσματος Ολυμπιάδας 

 

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας κατά το παρελθόν έλαβε χώρα κυρίως στο 

δυτικό τμήμα του, και μάλιστα πάνω από το επίπεδο -220 m. Η σχεδιαζόμενη μελλοντική 

εκμετάλλευση περιλαμβάνει μεν την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών 

αποθεμάτων που απομένουν στις περιοχές αυτές, αλλά αφορά κυρίως στην εξόρυξη του 

πλήρως ερευνημένου αλλά μη εξορυγμένου ανατολικού κοιτάσματος και της επέκτασης του 

δυτικού κοιτάσματος προς τους βαθύτερους ορίζοντες. Για τον υπολογισμό των μεταλλευτικών 

αποθεμάτων ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 

 

Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν για τη μελλοντική εκμετάλλευση είναι οι κάτωθι: 

 Στον Ανατολικό και Δυτικό τομέα η εκμετάλλευση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (Drift and 

Fill, DAF). Ανάλογα με τη γεωμετρία του κοιτάσματος, θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση 

η βέλτιστη παραλλαγή της μεθόδου, προς επίτευξη της ζητούμενης αποδοτικότητας. 

 Στον Επίπεδο τομέα και ανάλογα με τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες, θα 

εφαρμοστεί τόσο η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων, όσο και η 

νέα μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα 

διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping, TLHS). Σε περιπτώσεις 

όπου η γεωμετρία του κοιτάσματος και οι υπάρχουσες συνθήκες το επιτρέπουν, θα 

εφαρμοστεί και η μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη ανάπτυξη και 

επαναπλήρωση (Longitudinal Longhole Stoping, LLHS).  

 Στον τομέα Εναπομείναντος Κοιτάσματος και στον Ανώτερο τομέα, η εκμετάλλευση θα 

πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. 

 

Για την αραίωση ελήφθη υπόψη η ασυνέχεια του κοιτάσματος και η αδυναμία να ακολουθηθεί 

η επαφή με τα περιβάλλοντα στείρα με ακρίβεια. Η αραίωση με υλικό λιθογόμωσης έχει 

μηδενική αξία και ειδικό βάρος 2,05 t/m3.  

 

Η οριακή τιμή είναι η ελάχιστη απαιτούμενη αξία κοιτάσματος (Cut-off value) στην οποία το 

μεταλλοφόρο υλικό είναι οικονομικά απoλείψιμο ή επεξεργάσιμο, με βάση τις τρέχουσες 

οικονομοτεχνικές συνθήκες. Για τον υπολογισμό των μεταλλευτικών αποθεμάτων 
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χρησιμοποιείται το όριο εκμεταλλευσιμότητας (cut off grade), που προσδιορίζει την ελάχιστη 

περιεκτικότητα μετάλλων, πάνω από την οποία είναι οικονομικά συμφέρουσα η εκμετάλλευση 

ή η ελάχιστη τιμή (Cut off value) στην οποία μια ποσότητα μεταλλεύματος είναι οικονομικά 

εκμεταλλεύσιμη. Για τον υπολογισμό της οριακής τιμής έχει χρησιμοποιηθεί η παράμετρος της 

καθαρής απόδοσης μεταλλουργίας - NSR (Net Smelter Return), η οποία αντιστοιχεί στα 

καθαρά έσοδα που λαβάνει η ιδιοκτήτρια εταιρεία, από την πώληση των μεταλλικών και μη 

προϊόντων της μεταλλευτικής ιδιοκτησίας, μετά τα έξοδα μεταφοράς και εξευγενισμού του 

μεταλλεύματος (transport and refining costs).  

 

Οι οριακές τιμές στις οποίες στηρίχθηκε ο υπολογισμός των μεταλλευτικών αποθεμάτων, 

βασίστηκαν στα μελλοντικά προβλεπόμενα λειτουργικά κόστη, όταν ο ρυθμός παραγωγής 

σταθεροποιηθεί στους 650.000 t ετησίως (+/- 10%). Το λειτουργικό και βιώσιμο κόστος που 

προκύπτει από την οικονομοτεχνική αξιολόγηση, αναδεικνύει ως ελάχιστη οριακή τιμή NSR 

(net smelter return) τα 187,5 $/t για εξόρυξη με την μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών 

και λιθογομώσεων και 166,4 $/t με την μέθοδο επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη ανάπτυξη 

και επαναπλήρωση και θα καλύπτουν επαρκώς όλα τα λειτουργικά έξοδα του μεταλλείου σε 

βραχυχρόνια βάση. Οι παραπάνω οριακές τιμές για τις αναφερόμενες μεθόδους εκμετάλλευσης 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία σχεδιαζόμενων στοών με βάση το γεωστατιστικό 

τρισδιάστατο μοντέλο εκμετάλλευσης.  

 

Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών συντελεστών 

που περιλαμβάνουν τις τιμές των μετάλλων (Au: 1300 $/oz, Ag: 16 $/oz, Pb: 2000 $/t και 

Zn: 2200 $/t, και τα ποσοστά ανάκτησης του εμπλουτισμού (Au: 92,9%, Ag: 82,4%, Pb: 85% 

και Zn: 91%), προκύπτουν τα μεταλλευτικά αποθέματα του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.3-2. 

 

Στα πλαίσια ανάπτυξης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας, προς επίτευξη των στόχων 

παραγωγής του μεταλλείου Ολυμπιάδας, το πλάνο επιχειρησιακών βελτιώσεων περιλαμβάνει 

τα παρακάτω στοιχεία: 

 Αυξημένη διαθεσιμότητα εξοπλισμού 

 Βελτιστοποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 

 Βέλτιση αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Μεγιστοποίηση της χρήσης της μεθόδου πάστας λιθογόμωσης.  

 Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των υποδομών του μεταλλείου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βελτιώσεις που σχεδιάζονται για το μεταλλείο Ολυμπιάδας 

αλλά και την ανοδική πορεία των τιμών των μετάλλων, η εταιρεία βελτιστοποίησε το 

σχεδιασμό ανάπτυξης – παραγωγής για όλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου και προέβη στη 

δημιουργία του ετήσιου πλάνου παραγωγής όπως αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω 

Πίνακα 6.3.3-1. 

 

Πίνακας 6.3.3-1. Πρόγραμμα παραγωγής για όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Έτος 
Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα (t) 
Έτος 

Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα (t) 

2021 470.216 2031 668.860 

2022 470.017 2032 687.644 

2023 463.680 2033 685.823 
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Έτος 
Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα (t) 
Έτος 

Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα (t) 

2024 612.809 2034 672.098 

2025 689.286 2035 660.089 

2026 710.074 2036 677.597 

2027 687.233 2037 695.485 

2028 700.521 2038 676.228 

2029 721.834 2039 599.985 

2030 705.642 2040 121.377 

Σύνολο 12.376.497 

 

Για το παραπάνω πλάνο εκμετάλλευσης, η στρατηγική εξόρυξης του μεταλλεύματος από κάθε 

περιοχή συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομοτεχνική ανάλυση και καθίσταται εφικτή, καθώς 

η προϋπάρχουσα ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως εφάπαξ και ως εκ τούτου δεν 

συμπεριλαμβάνεται προστιθέμενο κόστος στην οικονομική αυτή ανάλυση. 

 

Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός αυτός εξασφαλίζει τη διαρκή και έκρυθμη τροφοδοσία του 

εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 

Πίνακας 6.3.3-2. Μεταλλευτικά αποθέματα Ολυμπιάδας (το Σεπτέμβριο του 2020) 

Μεταλλευτικά αποθέματα Ολυμπιάδας - Όλες οι ζώνες 

 Τόνοι Au 
Περιεχό

μενο Au 
Ag 

Περιεχό

μενος Ag 
Pb 

Περιεχόμ

ενος Pb 
Zn 

Περιεχό

μενος Zn 

 (x1000) g/t 
ουγγιές 

(x1000) 
g/t 

Ουγγιές 

(x1000) 
% 

t 

(x1000) 
% 

t 

(x1000) 

Βέβαια 1.515 
10,1

4 
494 159 7.750 5,1 77 5,8 89 

Πιθανά 8.734 6,26 1.758 119 33.416 4,0 349 5,1 445 

Β+Π 10.249 6,83 2.252 125 41.189 4,2 430 5,2 533 

Εν 

δυνάμει 

αξιοποιή

σιμα* 

2.127 6.02 411 150 10.259 4,9 104 6,31 134 

Σύνολο 

αποθεμά

των 

12.376 6,69 2662 
129,

3 
51.448 4,32 535 5,39 667 

 

*Τα εν δυνάμει αξιοποιήσιμα αποθέματα αποτελούν μέρος των αποθεμάτων για τα οποία η 

ποσότητα και η ποιότητα τους εκτιμάται με βάση περιορισμένα γεωλογικά στοιχεία και 

δειγματοληψία. Τα συγκεκριμένα γεωλογικά στοιχεία είναι επαρκή για να υποδηλώνουν 

αλλά όχι να επιβεβαιώνουν γεωλογική και στοιχειωμετρική συνέχεια.  
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6.3.4. Αναλυτική Περιγραφή της Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

6.3.4.1. Εισαγωγή 

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) 

 Tομέας Εναπομείναντος κοιτάσματος (Remnants) 

 

Ο Ανατολικός τομέας είναι μία από τις τρεις τρέχουσες περιοχές εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας. Το κοίτασμα εκτείνεται για περίπου 700 m οριζοντιογραφικά και έχει 

κατακόρυφο ύψος 300 m (από το απόλυτο υψόμετρο -75 έως το απόλυτο υψόμετρο -375). Η 

τρέχουσα εκμετάλλευση εστιάζεται στο επίπεδο -300. 

 

Ο Δυτικός τομέας είναι η δεύτερη τρέχουσα περιοχή εκμετάλλευσης του μεταλλείου. Το 

κοίτασμα έχει κλίση από 45ο έως 65ο, οριζόντια έκταση περίπου 900 m και κατακόρυφο ύψος 

περίπου 260 m (από το απόλυτο υψόμετρο -240 έως το απόλυτο υψόμετρο -500). Η τρέχουσα 

ανάπτυξη εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των επιπέδων -280 και -240 και η μελλοντική εξόρυξη 

του δυτικού κοιτάσματος θα φτάσει έως το επίπεδο -430. 

 

Η τρίτη ενεργή περιοχή εκμετάλλευσης του μεταλλείου Ολυμπιάδας βρίσκεται στον Επίπεδο 

τομέα. Το κοίτασμα έχει κλίση από 15ο έως 20ο, οριζοντιογραφική εξάπλωση περίπου 100 m, 

πλάτος έως 30 m σε πολλαπλούς φακούς και υψομετρική ανάπτυξη περίπου 355 m (από το 

απόλυτο υψόμετρο -275 έως το απόλυτο υψόμετρο -630). Η τρέχουσα εκμετάλλευση στον 

Επίπεδο τομέα εντοπίζεται στο επίπεδο -280, και η μελλοντική εκμετάλλευση αυτού του 

ορίζοντα θα φτάσει έως το επίπεδο -660 m. 

 

Στον τομέα Εναπομείναντος κοιτάσματος το μεταλλοφόρο σώμα έχει κλίση από 30ο έως 50ο 

και εντοπίζεται στη δυτική πλευρά του κοιτάσματος Ολυμπιάδας μεταξύ των υψομέτρων  

-230 και -130. Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει τις περιοχές που έχουν απομείνει από την 

προγενέστερη εκμετάλλευση, ως επίσης και περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα.  

 

Ο μικρότερος από τους τομείς του κοιτάσματος είναι ο Ανώτερος τομέας ο οποίος έχει κλίση 

από 15ο έως 25ο και αναπτύσσεται μεταξύ των υψομέτρων -65 έως -15 και πρόκειται να 

εξορυχθεί μελλοντικά.  

 

Στο Σχήμα 6.3.4.1-1 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. Αναλυτικότερα, στο Σχέδιο 2-2, παρουσιάζεται η 

γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου της Ολυμπιάδας 
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Σχήμα 6.3.4.1-1. Γενική τρισδιάστατη άποψη του μεταλλείου Ολυμπιάδας (με πράσινο 

χρώμα τα βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα) 

 

Στο Σχήμα 6.3.4.1-2 απεικονίζονται πέντε διακριτοί τομείς καθώς και τα κύρια έργα ανάπτυξης 

του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

 
Σχήμα 6.3.4.1-2. Υφιστάμενη κατάσταση έργων προσπέλασης και ανάπτυξης – 

Τρισδιάστατη απεικόνιση. Ισομετρική όψη προς τα ΒΔ 
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6.3.4.2. Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης 

6.3.4.2.1. Έργα προσπέλασης 

Η προσπέλαση στο υπόγειο μεταλλείο πραγματοποιείται μέσω των κύριων στοών 

προσπέλασης +59 και +70. Η κύρια στοά προσπέλασης +59 η οποία έχει αναβαθμιστεί με 

εκβάθυνση του πυθμένα και εκτεταμένη αντικατάσταση της υποστήριξης, εκκινεί πλησίον της 

περιοχής του κτηρίου διοίκησης και καταλήγει με κλίση 10% στο επίπεδο -230. Η στοά 

προσπέλασης +70 εκκινεί πλησίον των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και καταλήγει με κλίση 

~9% στο επίπεδο -25. Εκ των στοών προσπέλασης +59 και +70 εκκινούν ελικοειδή κεκλιμένα 

μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον ανατολικό και δυτικό τομέα της 

μεταλλοφορίας, τα οποία (κεκλιμένα) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των συνδετήριων στοών 

-173, -240, -210 -248 και -300 έτσι ώστε να είναι εφικτή η διακίνηση ανθρώπινου δυναμικού 

και μηχανικού εξοπλισμού μεταξύ των δύο κύριων τομέων μεταλλοφορίας. 

 

Αναλυτικά το δίκτυο προσπέλασης του μεταλλείου Ολυμπιάδας είναι πλέον πλήρως 

ανεπτυγμένο και εξυγχρονισμένο και περιλαμβάνει: 

 Την αναβαθμισμένη στοά προσπέλασης +59 (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.3.2) 

 Τη δευτερεύουσα Στοά μεταφοράς +70 (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.3.2) 

 Έργα Ανάπτυξης Εσωτερικά του Μεταλλείου (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.3.2) 

 

Εσωτερικά του μεταλλείου θα διαμορφωθούν επεκτάσεις των υφιστάμενων στοών προς 

προσέγγιση των νέων περιοχών εκμετάλλευσης. 

 

Γεωτεχνικές γεωτρήσεις στην περιοχή της συνδετήριας στοάς Ολυμπιάδας Μαντέμ Λάκκου 

Σκοπός του γεωτεχνικού γεωτρητικού αυτού προγράμματος είναι η αποτύπωση των 

γεωτεχνικών συνθηκών και χαρακτηριστικών που περιβάλλουν την συνδετήρια στοά Μαντέμ 

Λάκκου- Ολυμπιάδας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο βέλτιστος μελλοντικός σχεδιασμός στην 

περίπτωση που απαιτηθεί μετά από εκ νέου διερεύνηση η διάνοιξη της εν λόγω στοάς.  

 

Προδιαγραφές γεωτρήσεων 

Οι προδιαγραφές ASTM D6169 και D5079 σε συνδυασμό με την D2113 (ή ανάλογες 

Βρετανικές Προδιαγραφές) απαιτούνται για το αναφερόμενο γεωτεχνικό γεωτρητικό 

πρόγραμμα. Η μέθοδος διάτρησης των γεωτρήσεων θα εκτελεσθεί με την διεθνή μέθοδο 

τριπλού διαιρούμενου πυρήνα με συρματόσχοινο.  

 

Η συνολική αποληψιμότητα του δειγματοληπτικού πυρήνα δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 

95% κατά μέσο κατά μήκος της γεωτρητικής στήλης. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωτρήσεων 

Το γεωτεχνικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από 7 γεωτρήσεις συνολικού μήκους 

6200 m (Πίνακας 6.3.4.2-1) καθ’ όλο το μήκος της συνδετήριας στοάς. Οι κλίσεις των 

γεωτρήσεων θα ποικίλουν μεταξύ -90ο και -45 ο από την οριζόντιο.  
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Πίνακας 6.3.4.2-1. Στοιχεία γεωτρήσεων γεωτεχνικού προγράμματος Ολυμπιάδας 

Όνομα 

γεώτρησης 
Χ Y Ζ 

Αζιμούθειο 

(o) 

Κλίση 

(o) 

Τελικό 

Βάθος 

(m) 

SGTPDH005a 478.604 4.491.523 306,6074 115 -83 950 

SGTPDH006 478.765 4.490.740 235,9597 90 -80 775 

SGTPDH014 479.239,5 4.488.526 581,0123 45 -75 990 

SGTPDH015 479.836,3 4.487.398 798,5939 38 -65 1200 

SGTPDH016 481.542 4.486.843 557,5545 8 -65 850 

SGTPDH017 479.430,2 4.489.475 289,189 270 -80 710 

SGTPDH018 479.218,3 4.489.875 264,8106 270 -85 725 

Συνολικά μέτρα      6200 

 

Επιτόπιες δοκιμές 

Δοκιμές Πρότυπης Διείσδυσης (Standard Penetration Tests - SPT) θα εφαρμοσθούν στις 

γεωτρήσεις και σε διαφορετικά βάθη εφόσον βρεθούν εδαφικοί σχηματισμοί κατά τη διάρκεια 

διάτρησης. SPT δοκιμές θα εφαρμόζονται σε κάθε 1,5 m διατρητικού βάθους. 

 

Σε περιπτώσεις βραχωδών σχηματισμών, θα πρέπει να εφαρμοσθούν επί τόπου δοκιμές 

περατότητας (Lugeon) σε κάθε γεώτρηση ενώ εάν βρεθούν εδαφικοί σχηματισμοί θα 

εφαρμοσθούν αντίστοιχες επί τόπου δοκιμές περατότητας (Δοκιμή πίπτοντος φορτίου – 

Maag/Δοκιμή σταθερού φορτίου - Lefranc). Οι δοκιμές υδροπερατότητας θα εφαρόζονται σε 

κάθε 10 m διατρητικού βάθους. 

 

Εργαστηριακές δοκιμές 

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλο το μήκος των γεωτρήσεων και θα είναι άμεσα 

εξαρτώμενη από την κατάσταση των δειγμάτων. Τα δείγματα θα επιλεχθούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης γεωτεχνικών αναλύσεων στο χώρο του εργοταξίου. Οι εργαστηριακές δοκιμές, θα 

εκτελεσθούν πάνω σε κατάλληλα δοκίμια για την κατηγοριοποίηση και αποτύπωση των 

φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων και συγκεκριμένα : 

 Προσδιορισμός της αντοχής του δοκιμίου σε μονοαξονική θλίψη (σc), του μέτρου 

παραμορφωσιμότητας του πετρώματος (Young’s Modulus E) και του λόγου Poisson (ν). 

6.3.4.2.2. Μέθοδος εκμετάλλευσης 

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (όρος δ2.2), και την εγκεκριμένη 

Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης η εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα μέθοδος εκμετάλλευσης είναι 

συνδυασμός διαμήκους και εγκάρσιας κοπής και λιθογόμωσης, με ανερχόμενη φορά. 

Όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος το επιτρέπουν, εφαρμόζεται η μέθοδος 

της διπλής κοπής και λιθογόμωσης. Η εξόρυξη γίνεται με χρήση εκρηκτικών. Η μέθοδος 

αυτή είναι ευέλικτη, επιτρέποντας στα μέτωπα να αλλάζουν κατεύθυνση ανάλογα με τη 

γεωμετρία του κοιτάσματος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γενικό προγραμματισμό της εκμετάλλευσης και για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του μεταλλείου, σχεδιάζεται η υλοποίηση μιας σειράς 
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βελτιστοποιήσεων στον κύκλο της εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μελέτησε και 

αξιολόγησε εναλλακτικές μεθόδους εκμετάλλευσης και αξιολογώντας πρωτίστως τις 

υφιστάμενες και αναμενόμενες γεωτεχνικές συνθήκες στους διάφορους τομείς του μεταλλείου, 

σχεδιάζει την εφαρμογή και νέας μεθόδου εκμετάλλευσης, ως επίσης και επιπρόσθετες 

παραλλαγές της εφαρμοζόμενης μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων. 

 

Με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι 

εκμετάλλευσης : 

 Στον Ανατολικό και Δυτικό τομέα η εκμετάλλευση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (Drift and 

Fill, DAF). Ανάλογα με τη γεωμετρία του κοιτάσματος, θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση 

η βέλτιστη παραλλαγή της μεθόδου, προς επίτευξη της ζητούμενης αποδοτικότητας. 

 Στον Επίπεδο τομέα και ανάλογα με τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες, θα 

εφαρμοστεί τόσο η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων, όσο και η 

νέα μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα 

διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping, TLHS). Σε περιπτώσεις 

όπου η γεωμετρία του κοιτάσματος και οι υπάρχουσες συνθήκες το επιτρέπουν, θα 

εφαρμοστεί και η μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη ανάπτυξη και 

επαναπλήρωση (Longitudinal Longhole Stoping, LLHS).  

 Στον τομέα Εναπομείναντος Κοιτάσματος και στον Ανώτερο τομέα, η εκμετάλλευση θα 

πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. 

 

Η συνολική γεωμετρική ανάπτυξη του κοιτάσματος Ολυμπιάδας και οι σχεδιαζόμενες περιοχές 

για εφαρμογή των δύο μεθόδων εκμετάλλευσης, παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.3.4.2-1 στο 

οποίο απεικονίζεται ισομετρική όψη του κοιτάσματος προς τα βορειοδυτικά. Οι περιοχές στις 

οποίες θα εφαρμοστεί εν γένει η μέθοδος DAF παρουσιάζονται με μπεζ χρώμα και οι 

αντίστοιχες που αναμένεται να εφαρμοστεί η μέθοδος LHS με μωβ χρώμα. 
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Σχήμα 6.3.4.2-1. Ισομετρική όψη υπόγειου μεταλλείου Ολυμπιάδας – Μέθοδοι 

εκμετάλλευσης 

 

Η τελική επιλογή της πλέον τεχνικά δόκιμης και οικονομικής μεθόδου εκμετάλλευσης προς 

εφαρμογή, θα πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα: 

 των επί τόπου γεωτεχνικών συνθηκών της περιβάλλουσας βραχόμαζας, 

 της γεωμετρικής ανάπτυξης του κοιτάσματος, 

 της αραίωσης και ανάκτησης του μεταλλεύματος και 

 της αποδοτικότητας και του κόστους εφαρμογής στην υπό εξέταση περιοχή 

 

Καθεμία από αυτές τις μεθόδους και η πιθανή εφαρμογή και τροποποίηση αυτών 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

Η μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων (Drift and Fill, DAF) είναι η κυρίαρχη μέθοδος 

εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται ήδη στο μεταλλείο Ολυμπιάδας. Η εν λόγω μέθοδος θα 

εφαρμοστεί και στους πέντε τομείς υπόγειας εκμετάλλευσης, με μία εκ των δόκιμων 

παραλλαγών της, ανάλογα με τη γεωμετρία του κοιτάσματος και την επίτευξη της 

απαιτούμενης αποδοτικότητας του μεταλλείου.  

 

Υπό τις παρούσες συνθήκες εκμετάλλευσης, η μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων στο 

μεταλλείο εκκινεί με την άφιξη της κεκλιμένης στοάς – ράμπας προσπέλασης στη στοά 

περιχάραξης στο δάπεδο του κοιτάσματος (στοά βάσης), ή στο επιθυμητό υψόμετρο ορόφου 

εκμετάλλευσης, συνήθως στο μέσον του μήκους κατά την παράταξη. Η ακολουθία της 

εκμετάλλευσης εκκινεί στον χαμηλότερο υψομετρικά όροφο εκμετάλλευσης, ύψους 5 m. Για 

την πρόσβαση στον αμέσως επόμενο όροφο εκμετάλλευσης, πραγματοποιείται διεύρυνση της 

στοάς περιχάραξης σε κατάλληλο μήκος (με ανατίναξη της οροφής της) και διαμόρφωση νέου 

δαπέδου με τα προϊόντα ανατίναξης, για να δημιουργηθεί πρόσβαση για τον ανώτερο όροφο 

εκμετάλλευσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πρόσβαση σε τέσσερις ορόφους 

εκμετάλλευσης συνολικού ύψους 20 m από μία μόνο στοά.  
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 Σε περιοχές του κοιτάσματος με πάχος μικρότερο ή ίσο των 10 m, εφαρμόζεται η 

μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων με διαμήκη προσανατολισμό. 

Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο, η στοά παραγωγής αναπτύσσεται κατά μήκος της 

μεταλλοφορίας. Η πρώτη στοά παραγωγής τοποθετείται στην οροφή του κοιτάσματος. 

Μετά την εξόρυξή της η στοά λιθογομώνεται και ανάλογα με το πλάτος του κοιτάσματος, 

πραγματοποιείται οπισθοχώρηση προς το δάπεδο της μεταλλοφορίας με εξόρυξη 

επιπλέον στοών ως απαιτείται, για την απόληψη του κοιτάσματος έως και το δάπεδο της 

μεταλλοφορίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι εφικτή η πρόσβαση στο κοίτασμα από την 

οροφή της μεταλλοφορίας.  

 Σε περιοχές του κοιτάσματος με πάχος μεγαλύτερο των 10 m, εφαρμόζεται η μέθοδος 

εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων με εγκάρσιο προσανατολισμό. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η πρώτη στοά εξορύσσεται κατά μήκος του κέντρου του ορόφου από 

όπου ανοίγονται εγκάρσιες στοές προς την οροφή και τη στρώση της μεταλλοφορίας, οι 

οποίες στη συνέχεια οπισθοχωρούν από τα άκρα του κοιτάσματος προς το κέντρο. Η 

μέθοδος εξόρυξης από τη στρώση προς την οροφή της μεταλλοφορίας παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα αυξημένης σταθερότητας και μειώνει τον χρόνο έκθεσης στην οροφή της 

μεταλλοφορίας. Επίσης, στην μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

λόγω του μεγαλύτερου διαθέσιμου αριθμού μετώπων εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση 

της ανάπτυξης των στοών, ξεκινά η κύρια φάση διάνοιξής τους. Οι παρειές των στοών 

διευρύνονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, έως 3 m από κάθε πλευρά. Ανάλογα με τις 

συνθήκες του εδάφους θα απαιτείται διαφορετική υποστήριξη πριν και μετά την 

διεύρυνση. Η οπισθοχώρηση συνεχίζεται έως το σημείο που έχει σχεδιαστεί η κατασκευή 

του φράγματος λιθογόμωσης.  

 Η μέθοδος διπλών κοπών και λιθογομώσεων εφαρμόζεται σε τμήματα του 

κοιτάσματος με μεγάλο πλάτος, με κύριο χαρακτηριστικό το ότι η ανώτερη πρόσβαση 

των στοών αυτών εξορύσσεται με πρωτεύουσα και δευτερεύουσα σειρά, με μέγιστο 

άνοιγμα 8 m, ενώ το υπόλοιπο κατώτερο τμήμα υφίσταται διάτρηση και ανατίναξη ως 

βαθμίδα με υψηλή παραγωγικότητα. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των στοών, 

ξεκινά η κύρια φάση διάνοιξης των βαθμίδων. Οι παρειές των στοών διευρύνονται, όπου 

αυτό είναι δυνατόν, έως τα 3 m από κάθε πλευρά ξεκινώντας από το τέλος της κύριας 

στοάς προσπέλασης. Το άνοιγμα αυτό δεν ξεπερνάει σε πλάτος τα 10 m και η διαδικασία 

συνεχίζεται ως το σημείο κατασκευής φράγματος λιθογόμωσης. 

 Αναλόγως των γεωτεχνικών συνθηκών της βραχόμαζας δύναται να εφαρμοστεί η 

μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με στοές ύψους 6 m, με χρήση κατάλληλης 

υποστήριξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά γεωμετρικά στοιχεία του κοιτάσματος προβλέπεται να 

εφαρμοστεί η μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων εναλλακτικά και με κατερχόμενη φορά, 

όπου απαιτείται, ούτως ώστε να παρέχεται ευελιξία κατά τις μεταλλευτικές εργασίες, που θα 

οδηγήσουν στην αύξηση της ετήσιας παραγωγής και της αποδοτικότητας του μεταλλείου. Η 

υιοθέτηση κατά θέσεις της κατερχόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης επιλέγεται λόγω των 

πτωχών εν γένει γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του μεταλλεύματος. Η ενίσχυση της οροφής 

των υποκείμενων στοών εκμετάλλευσης με τις στρώσεις λιθογόμωσης συνεπάγεται καλύτερες 

συνθήκες ευστάθειας του υπόγειου ανοίγματος (έχοντας ως οροφή εξοφληθείσα, 

λιθογομωμένη στοά εκμετάλλευσης) και απαίτηση για λιγότερα ή και μηδενικά μέτρα 

υποστήριξης, παρέχοντας επιπροσθέτως το πλεονέκτημα της μείωσης του χρόνου σε έκαστο 

κύκλο εκμετάλλευσης. 
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Η επιλογή ανερχόμενης ή κατερχόμενης λιθογόμωσης θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της 

εκμετάλλευσης, με βάση τον προγραμματισμό του μεταλλείου για την επίτευξη του ετήσιου 

στόχου παραγωγής. 

 

Η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων τόσο με ανερχόμενη όσο και με 

κατερχόμενη φορά και με οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή, αποτελεί από τις πλέον ασφαλείς 

μεθόδους υπόγειας εκμετάλλευσης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλές ανακτήσεις (90 έως 

95%) του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, με πολύ χαμηλή αραίωση με στείρα (10%). 

 

Πέραν της κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης (ανερχόμενη ή κατερχόμενη), στο μεταλλείο θα 

εφαρμοστούν και επιπλέον παραλλαγές της μεθόδου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 

του μεταλλείου. Ειδικότερα, η εφαρμογή της μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων στο μεταλλείο 

θα είναι είτε μονής κοπής (διαμήκης προσανατολισμός) ή πολλαπλών κοπών ανάλογα με τη 

γεωμετρία του κοιτάσματος. Προβλέπεται επίσης η εφαρμογή της μεθόδου με διεύρυνση του 

μετώπου κατά την οπισθοχώρηση. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η περιγραφή έκαστης εκ των δόκιμων 

παραλλαγών της μεθόδου που πρόκειται να εφαρμοστούν στο μεταλλείο Ολυμπιάδας. 

 

Κοπές και λιθογομώσεις με διαμήκη προσανατολισμό  

Η εν λόγω παραλλαγή εφαρμόζεται εν γένει στα τμήματα του κοιτάσματος με πάχος έως 10 m. 

Στην εν λόγω παραλλαγή, ορύσσεται στοά πρόσβασης που προσεγγίζει το δάπεδο του 

κοιτάσματος στον κατώτερο υψομετρικά όροφο. Εν συνεχεία ορύσσεται οριζόντια στοά 

εκμετάλλευσης έως την οροφή του κοιτάσματος. Η απόληψη του κοιτάσματος 

πραγματοποιείται με μία κοπή κατά την παράταξη και προς τις δύο κατευθύνσεις έως τα όρια 

του κοιτάσματος. Εάν απομείνει απόθεμα στην οροφή του κοιτάσματος, η απόληψή του 

πραγματοποιείται κατά την οπισθοχώρηση. Εν συνεχεία η στοά λιθογομώνεται με κατάλληλο 

τύπο υλικού. Μετά την ωρίμανση της λιθογόμωσης, η εγκάρσια στοά διευρύνεται προς τα άνω 

και δημιουργείται το νέο δάπεδο που θα δώσει πρόσβαση στον αμέσως επόμενο υψομετρικά 

όροφο. Η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται έως την απόληψη του συνολικού αποθέματος. 
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Σχήμα 6.3.4.2-2. Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά και διαμήκη 

προσανατολισμό – Φάσεις ανάπτυξης στοών προσβολής διαδοχικών ορόφων 

εκμετάλλευσης 

 

Πολλαπλές κοπές και λιθογομώσεις με εγκάρσιο προσανατολισμό  

Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται όταν το πλάτος του κοιτάσματος κατά την κλίση είναι 

μεγαλύτερο από 10 m. Οι εργασίες εκμετάλλευσης εκκινούν από τη διάνοιξη της εγκάρσιας 

στοάς στο δάπεδο του κοιτάσματος στον υπό εκμετάλλευση όροφο, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 6.3.4.2-3. Στη συνέχεια η στοά προσβολής επεκτείνεται έως την οροφή του 

κοιτάσματος. Όλες οι στοές εκμετάλλευσης θα έχουν διαστάσεις 5 m πλάτος x 5 m ύψος. Για 

την οριοθέτηση του πάχους του υπό εξόρυξη φακού, τη μέγιστη δυνατή απόληψη και τη μείωση 

των γεωτεχνικών ανοιγμάτων, η πρωτεύουσα στοά εκμετάλλευσης ορύσσεται στην οροφή του 

κοιτάσματος, προς τα ακρότερα σημεία του. Μετά την απόληψη του κοιτάσματος, η στοά θα 

πληρωθεί με μίγμα λιθογόμωσης. Αφού η ωρίμανση της λιθογόμωσης ολοκληρωθεί, ορύσσεται 

η δευτερεύουσα στοά, παράλληλα με την πρωτεύουσα, στην οποία η λιθογόμωση αποτελεί τη 

μία παρειά και το κοίτασμα την άλλη. Μετά την ολοκλήρωση απόληψης του κοιτάσματος, 

επαναπλήρωσης της στοάς και ωρίμανσης της λιθογόμωσης, ορύσσεται η τριτεύουσα στοά και 

ούτω καθεξής. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται έως την προσέγγιση του δαπέδου του 

κοιτάσματος. στο οποίο, η προσέγγιση του δαπέδου πραγματοποιείται με την τεταρτεύουσα 

στοά. Με την ολοκλήρωση της λιθογόμωσης και στην τελευταία στοά του ορόφου, η εγκάρσια 

στοά διευρύνεται προς τα άνω και επιχώνεται για να δοθεί πρόσβαση στον ανώτερο όροφο και 

ούτω καθεξής. 
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Σχήμα 6.3.4.2-3. Σχηματική απεικόνιση μεθόδου πολλαπλών κοπών και λιθογομώσεων 

με ανερχόμενη φορά 

 

Η ανωτέρω παραλλαγή εφαρμόζεται ήδη στο μεταλλείο Ολυμπιάδας και υπόκειται σε 

περαιτέρω βελτιστοποίηση ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα για παραγωγή σε πολλαπλά 

μέτωπα αλλά και πρωτεύουσα/δευτερεύουσα αλληλουχία, όπως περιγράφεται ακολούθως. 

 

Η βελτιστοποίηση της μεθόδου με τη δημιουργία πρωτευόντων/δευτερευόντων μετώπων 

εκμετάλλευσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.4.2-4. Η εκμετάλλευση εκκινεί με την απόληψη 

του μεταλλεύματος στην πρώτη στοά προσβολής προς την οροφή του κοιτάσματος. Στη 

συνέχεια ορύσσεται η πρώτη σειρά πρωτευόντων στοών εκμετάλλευσης στην οροφή του 

κοιτάσματος, στις οποίες η εκμετάλλευση πραγματοποιείται με επί τόπου γεωλογική 

αναγνώριση της μεταλλοφορίας. Ακολουθεί η δεύτερη σειρά πρωτευόντων στοών 

εκμετάλλευσης που ορύσσεται αποκλειστικά εντός του κοιτάσματος, λαμβάνοντας υπόψη την 

ενδελεχή χαρτογράφηση και αποτύπωση της μεταλλοφορίας. Η δεύτερη σειρά πρωτευόντων 

στοών εκμετάλλευσης ακολουθεί την πρώτη σειρά πρωτευόντων στοών σε τρία έως πέντε 

βήματα προχώρησης. 

 

Μετά την πλήρη απόληψη του κοιτάσματος από τις πρωτεύουσες στοές εκμετάλλευσης, 

εκκινεί η διαδικασία λιθογόμωσης. Κατασκευάζονται κατάλληλα σχεδιασμένα φράγματα 

συγκράτησης στις διασταυρώσεις των πρωτευουσών στοών με την πρώτη εγκάρσια στοά 

προσβολής και τροφοδοτείται η πάστα λιθογόμωσης έως την ολοκληρωτική πλήρωση των 

πρωτευουσών στοών. Μετά την πλήρη ωρίμανση της λιθογόμωσης στις πρωτεύουσες στοές, 

εκκινεί η όρυξη των δευτερευουσών στοών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όρυξης, 

εκμετάλλευσης και λιθογόμωσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμετάλλευσης, 

λιθογομούται και η πρώτη στοά προσβολής, με την κατασκευή εάν απαιτείται φράγματος 
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λιθογόμωσης σε κατάλληλη θέση της εγκάρσιας στοάς. Μετά την ωρίμανση της λιθογόμωσης 

στη στοά προσβολής, διευρύνεται η εγκάρσια στοά προς τα άνω και δημιουργείται το νέο 

πάτωμα εργασίας από τα υλικά της ανατίναξης στον αμέσως ανώτερο όροφο. Η ανωτέρω 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους ορόφους του υπό εκμετάλλευση μπλοκ. 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-4. Βελτιστοποιημένη μέθοδος πολλαπλών κοπών και λιθογομώσεων με 

ανερχόμενη φορά και ανάπτυξη πρωτευόντων και δευτερευόντων στοών εκμετάλλευσης 

 

Κοπές και λιθογομώσεις με οριζόντια πλευρική διεύρυνση κατά την οπισθοχώρηση  

Στα τμήματα του κοιτάσματος όπου οι αναμενόμενες γεωτεχνικές συνθήκες είναι μέτριες έως 

καλές, θα εφαρμοστεί η τροποποιημένη μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων κατά την οποία 

διευρύνεται το μέτωπο πλευρικά κατά την οπισθοχώρηση με κατάλληλη ανατίναξη, ενώ η 

αποκομιδή του μεταλλεύματος πραγματοποιείται τηλεκατευθυνόμενα. Η εν λόγω μέθοδος 

δύναται να εφαρμοστεί τόσο στην παραλλαγή με διαμήκη προσανατολισμό όσο και στην 

παραλλαγή πολλαπλών κοπών. 

 

Στην εν λόγω μέθοδο, η πρωτεύουσα στοά εκμετάλλευσης ορύσσεται με διαστάσεις περίπου 

5 m x 5 m (Π x Υ) και θα έχει μετάλλευμα από τη μία ή και τις δύο παρειές της, όπως 

παρουσιάζεται στα Σχήματα 6.3.4.2-5 έως και 6.3.4.2-7. Η στοά ορύσσεται έως το όριο της 

μεταλλοφορίας με τα περιβάλλοντα πετρώματα ή έως κάποιο προκαθορισμένο μέγιστο μήκος, 

οπότε ακολουθεί η φάση της οπισθοχώρησης. Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη διεύρυνση των 

ορίων της στοάς προς κάθε πλευρικό τοίχωμα, έτσι ώστε να δημιουργείται άνοιγμα πλάτους 8 

m έως 10 m, το οποίο διαμορφώνεται από τη διεύρυνση έκαστου πλευρικού τοιχώματος κατά 

1,5 m έως 2,5 m. Για την εξασφάλιση ευσταθών συνθηκών, δύναται να απαιτηθεί η τοποθέτηση 

επιπρόσθετων μέτρων υποστήριξης κυρίως αγκυρίων, ανάλογα με τις επί τόπου γεωτεχνικές 

συνθήκες.  
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Σχήμα 6.3.4.2-5. Κάτοψη τροποποιημένης μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων με 

οριζόντια πλευρική διεύρυνση κατά την οπισθοχώρηση 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-6. Τομή Α-Α’ τροποποιημένης μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων με 

οριζόντια πλευρική διέυρυνση κατά την οπισθοχώρηση (διεύρυνση και στις δύο 

πλευρές) 
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Σχήμα 6.3.4.2-7. Τομή Β-Β’ τροποποιημένης μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων με 

οριζόντια πλευρική διεύρυνση κατά την οπισθοχώρηση (διεύρυνση μόνο στη μία 

παρειά) 

 

Αν μία μικρή ποσότητα μεταλλεύματος δεν είναι δυνατό να εξορυχθεί με την κύρια κοπή, 

εξάγεται κατά την οπισθοχώρηση στο πλαίσιο της καλής μεταλλευτικής πρακτικής. Τα κενά 

της εκμετάλλευσης δύνανται να πληρωθούν με σιμεντωμένα αδρανή ή άλλα βραχώδη στείρα 

υλικά με μηχανική λιθογόμωση. Η λιθογόμωση δύναται να πραγματοποιηθεί και με έγχυση 

υλικού υπό μορφή πάστας, ως ακολούθως: 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-8. Θέσεις οπών λιθογόμωσης σε πλευρικά διευρυμένη στοά κατά την 

οπισθοχώρηση όταν απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτήν 

 

1. Διάτρηση οπών για την τοποθέτηση των σωλήνων λιθογόμωσης. Οι οπές έγχυσης της 

λιθογόμωσης ορύσσονται από γειτονική, υπό ανάπτυξη στοά εκμετάλλευσης ή από την 

εγκάρσια στοά, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.4.2-8.  

2. Τοποθέτηση των αγωγών λιθογόμωσης εντός της στοάς. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

αγωγοί λιθογόμωσης αναρτώνται σε κατάλληλες θέσεις κατά μήκος της στοάς ανάλογα 
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με τις επί τόπου συνθήκες. Τοποθετούνται επίσης φράγματα λιθογόμωσης για τη μέγιστη 

δυνατή πλήρωση με το υλικό λιθογόμωσης σε κατάλληλες αποστάσεις ανάλογα με τις 

επί τόπου συνθήκες.  

3. Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται σε στοές που έχουν υποβληθεί σε πλευρική 

διεύρυνση, αφορά στην τοποθέτηση των δικτύων λιθογόμωσης στην οροφή της στοάς 

πριν τη διεύρυνση τα οποία εφόσον απαιτηθεί, καλύπτονται με πλέγμα και εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή αυτών από τις ανατινάξεις. Μετά 

την ολοκλήρωση της διεύρυνσης κατασκευάζεται το φράγμα και η στοά λιθογομώνεται. 

 

Κοπές και λιθογομώσεις με καθ’ ύψος διεύρυνση κατά την οπισθοχώρηση  

Στις περιπτώσεις όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες της βραχόμαζας χαρακτηρίζονται μέτριες έως 

καλές και η εκμετάλλευση έχει προωθηθεί σε όροφο που υπόκειται του προς απόληψη μπλοκ, 

δύναται να εφαρμοστεί μία ακόμα παραλλαγή της μεθόδου κοπών και λιθογομώσεων. 

 

Στην εν λόγω παραλλαγή, διευρύνεται η οροφή της στοάς εκμετάλλευσης κατά την 

οπισθοχώρηση. Η αποκομιδή του υπερκείμενου μπλοκ μεταλλεύματος πραγματοποιείται με 

τηλεχειριζόμενο φορτωτή, καθώς η στοά παραμένει χωρίς υποστήριξη και το ύψος άνωθεν της 

τυπικής οροφής κυμαίνεται από 5 m έως 10 m, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.4.2-9 και 

Σχήμα 6.3.4.2-10. Σε αυτήν την περίπτωση, η οροφή των στοών μετά την απόληψη αποτελείται 

από τη λιθογόμωση της υπερκείμενης στοάς εκμετάλλευσης. Το μέγιστο ύψος του διευρυμένου 

μετώπου καθορίζεται κατά περίπτωση από τη γεωτεχνική μελέτη. 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-9. Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με διεύρυνση μετώπου 5 m καθ’ 

ύψος κατά την οπισθοχώρηση 
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Σχήμα 6.3.4.2-10. Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με διεύρυνση μετώπου 5 m καθ’ 

ύψος κατά την οπισθοχώρηση 

 

Η λιθογόμωση πραγματοποιείται μέσω οπών που ορύσσονται σε κατάλληλες θέσεις, ούτως 

ώστε η εισχώρηση στο άνοιγμα να πραγματοποιηθεί στο υψηλότερο σημείο της οροφής. Τα 

φράγματα λιθογόμωσης τοποθετούνται όσο το δυνατόν κοντύτερα στην ακμή του μετώπου. 

Ενδεικτικό παράδειγμα σε αυτήν περίπτωση παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.4.2-10. 

 

Μέθοδος επιμηκών ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα διατρήματα και 

επαναπλήρωση (LHS) 

Η εφαρμογή της μεθόδου των επιμήκων ανοιγμάτων στο μεταλλείο Ολυμπιάδας θα 

πραγματοποιηθεί εν γένει με τις ακόλουθες δύο παραλλαγές: 

 Απόληψη του κοιτάσματος από τα ανοίγματα σε μοναδιαία αλληλουχία χωρίς ενδιάμεσο 

στύλο. 

 Απόληψη του κοιτάσματος από τα ανοίγματα σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 

αλληλουχία. 

 

Η ισομετρική προβολή τυπικής διάταξης των ανοιγμάτων με τη συγκεκριμένη μέθοδο, σε 

πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αλληλουχία, παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.4.2-11. 
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Σχήμα 6.3.4.2-11. Τυπική ανάπτυξη ανοιγμάτων με τη μέθοδο LHS στον Επίπεδο Τομέα 

 

Η διαμόρφωση των ανοιγμάτων πραγματοποιείται εν γένει κατά την κλίση. Η εν λόγω 

ακολουθία θα επαναλαμβάνεται σε μπλοκ ούτως ώστε να είναι εφικτή η ταυτόχρονη απόληψη 

του κοιτάσματος από πολλά μπλοκ. Όταν η απόληξη ενός μπλοκ συναντά την αρχή του 

παρακείμενου μπλοκ, δημιουργούνται συνθήκες απόληψης ενδιάμεσου στύλου (sill extraction) 

όπου η λιθογόμωση θα αναπτύσσεται τόσο ως προς την κλίση όσο και αντίθετα στην κλίση του 

ολοκληρωμένου ανοίγματος.  

 

Από τη στοά περιχάραξης ξεκινούν επιμέρους στοές πρόσβασης για κάθε μέτωπο, οι οποίες 

καταλήγουν στην επαφή με το κοίτασμα. Ακολούθως οι στοές αυτές, με διαστάσεις 5 m πλάτος 

x 5 m ύψος, επεκτείνονται εντός του κοιτάσματος, και αποτελούν τις στοές στη βάση του προς 

εκμετάλλευση ανοίγματος (undercuts), για τη διάτρηση και αποκομιδή. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της στοάς διάτρησης/αποκομιδής έως το τέλος του υπό εκμετάλλευση 

ανοίγματος, ορύσσονται από το τέλος της ανερχόμενα διατρήματα είτε με συμβατική τυφλή 

όρυξη, ή με όρυξη μεγάλης διαμέτρου. Εν συνεχεία, ορύσσονται τα επιμήκη διατρήματα των 

εκρηκτικών που απαιτούνται για τη δημιουργία της σχισμής απόληψης και των παραγωγικών 

δακτυλίων. 

 

Η διάτρηση των οπών στο γειτονικό άνοιγμα εκκινεί όταν έχει ολοκληρωθεί η λιθογόμωση του 

προηγηθέντος ανοίγματος με υλικό υπό μορφή πάστας. Η ανατίναξη στο γειτονικό άνοιγμα 

λαμβάνει χώρα όταν η λιθογόμωση στο προηγηθέν άνοιγμα έχει αναπτύξει την απαιτούμενη 

ελάχιστη αντοχή. 
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Σχήμα 6.3.4.2-12. Κατά μήκος τομή της μεθόδου επιμήκων ανοιγμάτων (LHS). Τυπική 

διάταξη ανοίγματος κατά τη μέθοδο LHS. Το ύψος και το μήκος του ανοίγματος 

ποικίλει ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής της μεθόδου και τις επικρατούς 

γεωτεχνικές συνθήκες 

 

Η ανατίναξη για τη δημιουργία της σχισμής απόληψης (slot) πραγματοποιείται όταν έχουν 

ολοκληρωθεί όλα τα διατρήματα και αφού έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη ελάχιστη αντοχή του 

υλικού λιθογόμωσης στο προηγηθέν άνοιγμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.4.2-12 και 

στο Σχήμα 6.4.2-13.  

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-13. Εγκάρσια τομή της μεθόδου επιμήκων ανοιγμάτων LHS – Ανάπτυξη 

ανιόντων διατρημάτων παραγωγής. Εγκάρσια τομή της μεθόδου επιμήκων ανοιγμάτων, 

LHS – Ανάπτυξη ανιόντων διατρημάτων παραγωγής 
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Η αποκομιδή του μεταλλεύματος πραγματοποιείται από τη στοά διάτρησης/αποκομιδής στη 

βάση του ανοίγματος. Mετά την ολοκλήρωση της αποκομιδής του μεταλλεύματος από τη 

σχισμή απόληψης (slot), πραγματοποιείται η ανατίναξη των παραγωγικών δακτυλίων του 

μετώπου (production rings) και η αποκομιδή του μεταλλεύματος από τις ανατινάξεις του 

παραγωγικού μετώπου. 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-14. Μέθοδος εκμετάλλευσης LHS – Ακμή μετώπου καλυμμένη με 

μετάλλευμα (επί τόπου χειρισμός εξοπλισμού αποκομιδής) 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-15. Μέθοδος εκμετάλλευσης LHS – Ακμή μετώπου χωρίς κάλυψη από 

μετάλλευμα (τηλεκατευθυνόμενος χειρισμός εξοπλισμού αποκομιδής) 
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Ο σχεδιασμός της διαδικασίας λιθογόμωσης εκκινεί με την αποτίμηση των κύριων παραμέτρων 

πλήρωσης. Το φράγμα λιθογόμωσης τοποθετείται όσο το δυνατόν κοντύτερα στην ακμή, για 

την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του υλικού λιθογόμωσης που απαιτείται για την πλήρωση 

του ανοίγματος. Η κατάλληλη θέση για τις οπές διοχέτευσης του υλικού λιθογόμωσης είναι 

στο υψηλότερο σημείο της οροφής του ανοίγματος,  

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-16. Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου LHS με λιθογόμωση (τσιμέντο και 

τέλματα υπό μορφή πάστας) 

 

Μέθοδος LHS σε μοναδιαία αλληλουχία  

Η εν λόγω παραλλαγή της μεθόδου των επιμήκων ανοιγμάτων, αφορά στην απόληψη του 

κοιτάσματος σε μοναδιαία αλληλουχία χωρίς ενδιάμεσο στύλο. 

 

Η διαδικασία εκμετάλλευσης είναι όπως περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα. Κάθε φορά η 

απόληψη του κοιτάσματος θα πραγματοποιείται από ένα μόνο άνοιγμα στο υπό εκμετάλλευση 

μπλοκ. Μετά την απόληψη του κοιτάσματος, το άνοιγμα λιθογομώνεται. Η διάτρηση στο 

διπλανό άνοιγμα εκκινεί αφού έχει ολοκληρωθεί η πλήρωση του προγενέστερου ανοίγματος 

και η λιθογόμωση έχει αναπτύξει την απαιτούμενη αντοχή της. Σε αυτήν την παραλλαγή, η 

εκμετάλλευση των εγκαρσίων σειρών των ανοιγμάτων πραγματοποιείται διαδοχικά στη μία 

μετά την άλλη, χωρίς να παραμένει ενδιάμεσος εγκάρσιος στύλος κοιτάσματος. 

 

Μέθοδος LHS σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αλληλουχία  

Στην εν λόγω παραλλαγή, η απόληψη του κοιτάσματος από τα γειτονικά ανοίγματα ενός μπλοκ 

πραγματοποιείται με πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αλληλουχία, όπου οι δευτερεύουσες 

σειρές ανοιγμάτων τοποθετούνται ενδιαμέσως των πρωτευόντων σειρών. 
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Σχήμα 6.3.4.2-17. Εγκάρσια τομή της μεθόδου επιμήκων ανοιγμάτων LHS με 

πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αλληλουχία 

 

Εν προκειμένω, τα πρωτεύοντα ανοίγματα θα έχουν μία, δύο ή τρεις παρειές που θα 

αποτελούνται από υλικό λιθογόμωσης σε πλήρη ωρίμανση. Το μέγιστο μήκος του μη 

υποστηριζόμενου ανοίγματος στην εν λόγω διαδικασία θα καθορίζεται με βάση τις επί τόπου 

γεωτεχνικές συνθήκες. Μετά από ικανή περίοδο ωρίμανσης της λιθογόμωσης στο πρώτο 

άνοιγμα της πρωτεύουσας σειράς, πραγματοποιείται η ανατίναξη για τη σχισμή απόληψης στο 

αμέσως επόμενο άνοιγμα της πρωτεύουσας σειράς, αποκαλύπτοντας ένα λιθογομωμένο 

μέτωπο πλάτους 10 m έως 20 m και ύψους 10 m έως 30 m. Με την ίδια σειριακή διαδικασία 

εξορύσσονται όλα τα ανοίγματα της πρωτεύουσας σειράς, ακολουθώντας διεύθυνση 

οπισθοχώρησης ήτοι, από το ακρότερο τμήμα του κοιτάσματος προς τη στοά περιχάραξης στο 

δάπεδο του κοιτάσματος. Ανάλογα με το μήκος της στοάς διάτρησης/αποκομιδής, η 

εκμετάλλευση πραγματοποιείται εν σειρά σε ένα έως τρία πρωτεύοντα ανοίγματα. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται στα ανοίγματα της επόμενης πρωτεύουσας σειράς. 

 

Η εκμετάλλευση στις δευτερεύουσες ενδιάμεσες σειρές ανοιγμάτων πραγματοποιείται μετά 

την πλήρη ωρίμανση της λιθογόμωσης στα πρωτεύοντα ανοίγματα εκατέρωθεν των 

δευτερευόντων ανοιγμάτων. Έκαστο δευτερεύον άνοιγμα θα αποκαλύψει δύο λιθογομωμένα 

μέτωπα πρωτευόντων ανοιγμάτων, με κυμαινόμενο μήκος και ύψος από 10 m έως 30 m. Και 

στα δευτερεύοντα ανοίγματα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα πρωτεύοντα. Σε κάθε 

περίπτωση, η εκμετάλλευση έκαστου ανοίγματος δεν εκκινεί εάν πριν δεν έχει ολοκληρωθεί η 

ωρίμανση της λιθογόμωσης στο γειτονικό άνοιγμα. 

6.3.4.2.3. Κύριες εξορυκτικές εργασίες (εξόρυξη – αποκομιδή προϊόντος – υποστήριξη) 

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται εργασίες θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα μηχανικό και 

εργοδηγό με γνώμονα την ορθολογική εκμετάλλευση του κοιτάσματος και τις προβλέψεις του 

προγραμματισμού της εκμετάλλευσης. Ο κύκλος εργασίας περιλαμβάνει τον λεπτομερή 
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προγραμματισμό της εκμετάλλευσης, την τοποθέτηση χωροταξικών σημείων και διευθυντικών 

αξόνων, την εξόρυξη με όρυξη διατρημάτων – γόμωση - πυροδότηση, τον εξαερισμό του 

μετώπου, το ξεσκάρωμα για την απόσπαση επισφαλών όγκων, την αποκομιδή του 

εξορυχθέντος προϊόντος και την υποστήριξη της εκσκαφής.  

 

Ειδικότερα: 

Διάτρηση – Γόμωση - Πυροδότηση 

 Η διάτρηση, θα είναι πλήρως μηχανοποιημένη. Προς τούτο, θα χρησιμοποιηθούν 

ηλεκτροϋδραυλικά διατρητικά φορεία εξοπλισμένα με ένα ή δύο βραχίονες. 

 Όσον αφορά τη γόμωση, όπου επιτρέπεται από τις τοπικές συνθήκες (απουσία νερών), 

θα γίνεται με χρήση πετρελαιοαμμωνίτη (ANFO), με αρματωμένο φυσίγγιο slurry για 

έναυση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η γόμωση θα γίνεται με εκρηκτικά τύπου slurry 

Ειδικά όσον αφορά τα μέτωπα της μεθόδου των επιμήκων ανοιγμάτων θα χρησιμοποιηθεί 

χύδην γόμωση και επιτόπου παρασκευή εκρηκτικών υλών από την κινητή μονάδα και 

στην μέθοδο DAF σε συνδυασμό χύδην γόμωσης και με φυσίγγια γαλακτώματος. Η 

έναυση και στις δυο περιπτώσεις θα πραγματοποιείται με ηλεκτρικά και μη καψύλλια. Η 

κατανάλωση των εκρηκτικών υλών είναι 0,87 kg/t εξορυσσόμενου μεταλλεύματος-

πετρώματος και η κατανάλωση καψυλλίων είναι της τάξης 0,22 τεμ/t εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος-πετρώματος. Συγκεκριμένα στην τρέχουσα παραγωγή γίνεται χρήση 380 

t εκρηκτικής ύλης ετησίως και δύναται να ανέλθει στους 800 t εκρηκτικής ύλης ετησίως. 

Η εκρηκτική ύλη που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ANFO και το γαλάκτωμα. Το ANFO 

προέρχεται από την κινητή μονάδα παραγωγής και το γαλάκτωμα από την κινητή σε 

μορφή ευαισθητοποιημένου και μη, γαλακτώματος καθώς και σε έτοιμα φυσίγγια 

εμπορίου. Η αναλογία χρήσης των εκρηκτικών υλών εξαρτάται από την 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο εκμετάλλευσης. Η μέθοδος LHS θα χρησιμοποιηθεί κατά 

προσέγγιση στο 40% και η μέθοδος DAF στο 60%. Τα ποσοστά αυτά είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν αισθητά λόγω της καλύτερης οριοθέτησης του κοιτάσματος με την 

πάροδο του χρόνου. 

 Όσον αφορά την πυροδότηση των διατρημάτων, θα γίνεται με χρήση ηλεκτρικών ή μη 

καψυλίων.  

 

Για την αποκομιδή των προϊόντων εξόρυξης (μετάλλευμα ή απόβλητο εξόρυξης) από τις στοές 

προπαρασκευής και παραγωγής στα εγκάρσια φόρτωσης/ απόθεσης/προσωρινής αποθήκευσης, 

θα χρησιμοποιούνται κυρίως φορτωτές ονομαστικής ικανότητας από 14 t έως 17 t. Η μέση 

απόσταση από το μέτωπο παραγωγής στο αντίστοιχο εγκάρσιο 

φόρτωσης/απόθεσης/προσωρινής αποθήκευσης θα είναι έως 200 m, ενώ η μέση απόσταση 

μεταξύ των εγκαρσίων φόρτωσης θα είναι από 150 m – 200 m. Για την μεταφορά του 

μεταλλεύματος θα χρησιμοποιηθούν φορτηγά υπογείων ονομαστικής ικανότητας 40-60 t. 

 

Επιπλέον, στο υφιστάμενο φρεαρ, που βρίσκεται στην περιοχή του Ανατολικού κοιτάσματος, 

σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση νέου ανυψωτικού 

συστήματος προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς προσωπικού 

συντήρησης ώστε να είναι δυνατή τόσο η επιθεώρηση του φρέατος όσο και των δικτύων που 

είναι εγκατεστημένα μέσα σε αυτό ή οποιαδήποτε νέας εγκατάστασης απαιτηθεί. Το φρέαρ θα 

δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά προσωπικού σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης. 

 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω φρέαρ είναι κυκλικής διατομής και έχει καθαρή διάμετρο 4,30 m 

και βάθος περίπου 400 m. Ενώνει τις επιφανειακές εγκαταστάσεις στο +82 m με το επίπεδο –
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313,5 m. Είναι εφοδιασμένο με πύργο ανέλκυσης, τροχαλία τριβής (Koepe) και κινητήρα 

365 kW. Εντός του φρέατος είναι εγκατεστημένα λειτουργούντα δίκτυο παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, δίκτυο επικοινωνίας και δίκτυα άντλησης. 

 

Το φρέαρ λειτουργούσε κατά το παρελθόν για την ανέλκυση των εξορυσσόμενων 

μεταλλευτικών υλικών. Με την επανέναρξη λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας το 2012, εξετάστηκε η αλλαγή της χρήσης του και αποφασίστηκε η αφαίρεση του 

εξοπλισμού μηχανικής ανέλκυσης.  

6.3.4.2.4. Κύκλωμα αερισμού 

Οι βασικές απαιτήσεις σε αερισμό για υπόγειο μεταλλείο όπως καθορίζονται από το άρθρο 75 

§3, 4 και 5 του Κ.Μ.Λ.Ε. είναι: 

1. Ο όγκος του καθαρού αέρα σ’ όλες τις θέσεις εργασίας, πρέπει να είναι το λιγότερο, 5,66 m3 

για κάθε πρώτο λεπτό και εργαζόμενο και 2,3 m3 για κάθε πρώτο λεπτό και ίππο μηχανών 

εσωτερικής καύσης, ανεξάρτητα από τον ετεροχρονισμό στη λειτουργία των μηχανημάτων.  

2. Η ταχύτητα του εισερχόμενου ρεύματος αέρα, πρέπει να ρυθμίζεται κατάλληλα, ώστε να 

συντελεί στην αποτελεσματική ανανέωση του αέρα σ’ όλες τις θέσεις εργασίας, στη 

διατήρηση της θερμοκρασίας και υγρασίας σε επιτρεπόμενα όρια, αλλά και στην αποφυγή 

δημιουργίας κονιορτού. Η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,1 m/s και δεν 

πρέπει να ξεπερνάει, σε κάθε θέση εργασίας, τα 6 m/s.  

 

Το κύριο κύκλωμα αερισμού όπως έχει διαμορφωθεί, υποβοηθείται από το κεντρικό φρέαρ, 

από ένα κεκλιμένο (φιρές) και ένα φρέαρ αερισμού στην περιοχή του κύριου φρέατος. Το κύριο 

φρέαρ εκκινεί από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις στο υψόμετρο +82 και καταλήγει στο 

υψόμετρο -314. Το φρέαρ ενώνεται με την κύρια στοά +59 στα υψόμετρα -173 και -210.  

 

Συγκεκριμένα,  

 Για την υποβοήθηση του αερισμού του μεταλλείου Ολυμπιάδας έχει αδειοδοτηθεί και 

διανοιχθεί κεκλιμένο φρέαρ αερισμού κυκλικής διατομής, διαμέτρου 5,00 m, το οποίο 

οδεύει από την επιφάνεια έως το επίπεδο -173 του υπόγειου μεταλλείου.  

 Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του φρέατος αερισμού, το κύκλωμα αερισμού 

διαμορφώνεται ώστε ο καθαρός αέρας να εισέρχεται στην περιοχή των ραμπών 

πρόσβασης +59 και +70, του πηγαδιού και του Φιρέ και να εξέρχεται τελικά από το φρέαρ 

αερισμού στην επιφάνεια. Έτσι διαχωρίζονται, με απόλυτη ασφάλεια, το εισερχόμενο 

ρεύμα καθαρού αέρα από το εξερχόμενο ρεύμα.  

 Το υφιστάμενο σύστημα αερισμού του μεταλλείου βασίζεται στην έλξη ή απαγωγή του 

ακάθαρτου αέρα βάση εγκατεστημένων ανεμιστήρων 6 x 132 kW συνολικά 1056 hp στη 

βάση του φρέατος αερισμού στο υψόμετρο -173. 

 

Κατά την πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου, όπου οι ανάγκες σε αερισμό αυξάνονται, ο 

αερισμός των υπόγειων έργων στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας θα είναι εξ’ ολοκλήρου τεχνητός 

(με χρήση ανεμιστήρων), λόγω της έλλειψης ουσιώδους υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των 

κύριων έργων προσπέλασης.  

 

Από την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων για την θέση εγκατάστασης των ανεμιστήρων, και 

λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) (άρθρα 22, 58, 75-78), καθώς και τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία, 

όρια θορύβου για την τροποποίηση της χωροθέτησης των ανεμιστήρων, με την παρούσα 
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προτείνεται ως βέλτιστη λύση, η εγκατάσταση δύο ανεμιστήρων 1.000 kW σε παράλληλη 

διάταξη, (συνολικής ισχύος 2.000 kW) στην επιφάνεια. Σε τυχόν διακοπή λειτουργίας του ενός 

ανεμιστήρα, ο άλλος ανεμιστήρας θα μπορεί να διατηρεί κάποια παροχή αέρα διαμέσου των 

υπόγειων έργων. 

 

Ο καθαρός αέρας προωθείται μέσω των ραμπών πρόσβασης όπου και επιμερίζεται μεταξύ της 

Δυτικής και Ανατολικής ράμπας προς τις αντίστοιχες περιοχές εξόρυξης ανάλογα με τις 

δραστηριότητες. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εξόρυξης σε κάθε επίπεδο, αυτά 

τα επίπεδα θα σφραγιστούν για να διασφαλιστεί ότι η διαρροή αέρα ελαχιστοποιείται και 

διατηρείται η παροχή καθαρού αέρα στα βαθύτερα επίπεδα. 

 

Η διαχείριση του συστήματος διανομής υπόγειου αερισμού θα διασφαλίσει ότι ο καθαρός 

αέρας διανέμεται στο ορυχείο με τρόπο που να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων. 

 

Οι ρυθμιστές χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την αναδιανομή της ροής για κάθε επίπεδο 

και βρίσκονται στις προσβάσεις επιστροφής αέρα. 

 

Ένας σταθερός όγκος αέρα εξέρχεται από τις εργασίες εξόρυξης τόσο στην Ανατολική όσο και 

στη Δυτική πλευρά του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας. Το επίπεδο -240 χρησιμεύει γενικά ως 

ο αρχικός ορίζοντας συλλογής για τον αέρα επιστροφής από τη Δυτική περιοχή εξόρυξης. 

 

Η στοά “Service Drive”, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ως πλατφόρμα διατρήσεων για την 

οριοθέτηση του κατώτερου οριζόντιου κοιτάσματος (Flats), ξεκινά από το επίπεδο -270 και 

επεκτείνεται νότια. Η στοά αυτή σχεδιάστηκε να είναι ο ορίζοντας συλλογής αέρα επιστροφής 

κυρίως από την Ανατολική περιοχή εξόρυξης.  

 

Όλα τα καμινέτα καυσαερίων καταλήγουν στο επίπεδο -173 για την τελική τους έξοδο στην 

επιφάνεια, μέσω του κυρίως καμινέτου αερισμού.  

 

Οι απαιτήσεις για τους πρωτεύοντες ανεμιστήρες συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3.4.2-2. 

 

Πίνακας 6.3.4.2-2. Προδιαγραφές για τους πρωτεύοντες ανεμιστήρες 

Περίοδος Παράμετρος Μονάδες Σύνολο 
Ανά 

ανεμιστήρα 

LOM (Διάρκεια 

Ζωής Μεταλλείου) 

Παροχή Αέρα m³/s 420 210 

Πίεση Pa 3.420 3.420 

Αναλισκόμενη 

ισχύς 
kW 1.890 945 

Πιθανό μέγεθος 

κινητήρα* 
kW - 1.000 

 

Στο Σχήμα 6.3.4.2-18 απεικονίζεται η συνολική στρατηγική αερισμού. Σημειώνεται ότι οι μπλε 

αεραγωγοί αντιπροσωπεύουν τη διανομή νωπού αέρα ενώ ο αέρας επιστροφής σημειώνεται με 

κόκκινους αεραγωγούς. Παρατίθενται επίσης τα μεγέθη παροχής αέρα για την προσαγωγή και 

την εκκένωση στην επιφάνεια. 
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Σχήμα 6.3.4.2-18. Στρατηγική αερισμού LOM 

 

Για την επιλογή των κύριων ανεμιστήρων στην επιφάνεια, οι πιο σημαντικές παράμετροι που 

εξετάστηκαν είναι οι κάτωθι. 

 Η επιφανειακή εγκατάσταση επιτρέπει την άμεση και ανεμπόδιστη εγκατάσταση 

αναφορικά με τον χώρο και το μέγεθος του εξοπλισμού που δύναται να χρησιμοποιηθεί, 

όπως γερανοί κ.α. οπότε και διασφαλίζεται η υψηλή απόδοση και μεγαλύτερη ασφάλεια 

κατά τη φάση της κατασκευής.  

 Η υπόγεια εγκατάσταση των ανεμιστήρων συνεπάγεται πώς όλα τα λειτουργικά τους 

εξαρτήματα θα βρίσκονται στη ροή επιστροφής αέρα οπότε με την πάροδο του χρόνου 

αυτά θα επιβαρυνθούν με σκόνη, επιβλαβή αέρια και άλλους μολυσματικούς παράγοντες 

και να επηρεάσουν την λειτουργία και απόδοση των ανεμιστήρων. Αντίθετα στην 

αντίστοιχη επιφανειακή εγκατάσταση των ανεμιστήρων όλα τα εξαρτήματα θα 

βρίσκονται στον καθαρό αέρα με αποτέλεσμα τα λειτουργικά τους εξαρτήματα να μην 

επιβαρύνονται με σκόνη και επιβλαβή αέρια. 

 Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού (προγραμματισμένες ή έκτακτες), αναπόφευκτα 

θα απαιτούν οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε ατμόσφαιρα επιστροφής αέρα ενώ κατά τη 

διάρκεια εργασιών συντήρησης (προγραμματισμένης ή έκτακτης), οι εργαζόμενοι στην 

επιφάνεια θα εργάζονται σε καθαρό αέρα 

 Στην υπόγεια παράλληλη διάταξη των ανεμιστήρων, σε περίπτωση απρόβλεπτης 

διακοπής λειτουργίας ενός μόνο ανεμιστήρα, ο χρόνος απόκρισης συμπεριλαμβανομένου 

του χρόνου πρόσβασης στο σημείο θα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στην επιφάνεια. 

Στην περίπτωση δε που αμφότεροι οι ανεμιστήρες κλείσουν απροσδόκητα, η πρόσβαση 

από το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά λόγω του 

ανεπαρκούς συστήματος αερισμού.  

 Η πρόσβαση στο σημείο εγκατάστασης των ανεμιστήρων θα απαιτεί προγραμματισμό 

καθώς περιορίζεται από το σύνολο του προγράμματος και διαδικασιών των εργασιών στο 

υπόγειο μεταλλείο ανά βάρδια ενώ και η πρόσβαση σε επιφανειακή εγκατάσταση 

ανεμιστήρων για συντήρηση δύναται να προγραμματισθεί με λιγότερους περιορισμούς 

και να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας 

 Τέλος, επισημαίνεται η απαίτηση διαχείρισης υπογείων υδάτων στην υπόγεια 

εγκατάσταση ανεμιστήρων, κάτι που δεν απαιτεί η επιφανειακή εγκατάσταση.  
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6.3.4.2.5. Διαχείριση νερών μεταλλείου 

Σήμερα η διαχείριση των νερών του μεταλλείου πραγμτοποιείται στο υφιστάμενο 

αναβαθμισμένο αντλιοστάσιο στο επίπεδο -254. 

 

Βάσει των ειδικών μελετών που έχουν εκπονηθεί για το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας, η 

μέγιστη εισροή υδάτων αναμένεται να είναι της τάξης των 650 m³/h. Σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε 

(Μέρος Δ, Άρθρο 76) η εγκατεστημένη δυναμικότητα διαχείρισης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον διπλάσια. Επομένως η δυναμικότητα του συστήματος άντλησης του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας καθορίζεται σε 1.300 m³/h.  

 

Το κύριο σύστημα άντλησης διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Στην περιοχή του -284 όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες κρίνονται κατάλληλες, χωροθετείται το 

νέο κεντρικό αντλιοστάσιο αντί της αρχικά προβλεπόμενης χωροθέτησης στο επίπεδο -254 Η 

δυναμικότητα του αντλιοστασίου είναι 1.300 m3/h, με εφεδρεία βασικού εξοπλισμού 50% 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση σε περίπτωση βλάβης. 

 

Το νερό θα αντλείται μέσω 2 μεταλλικών δικτύων 12” τα οποία μέσω κάθετης γεώτρησης 

πλησίον του φρέατος θα οδηγείται το νερό στην επιφάνεια και απευθείας στη μονάδα 

κατεργασίας νερών μεταλλείου.  

 

Το αντλιοστάσιο θα αποτελείται από τους εξής χώρους (όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω 

σκαρίφημα): 

 Χώρος διήθησης: Στο χώρο αυτό θα καταλήγουν μέσω σωληνώσεων το σύνολο των 

υδάτων που συλλέγεται στα υπόλοιπα επιμέρους αντλιοστάσια τα οποία καλύπτουν τις 

τοπικές ανάγκες σε κάθε περιοχή ή πάτωμα του μεταλλείου.  

 Δεξαμενή νερού. Πρόκειται για μια διαμερισματοποιημένη δεξαμενή αποτελούμενη από 

δύο διαμερίσματα εφοδιασμένη με σύστημα τοιχίων και βανών προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος καθαρισμός της.  

 Χώροι αντλιών. Προβλέπονται δυο κύριοι χώροι αντλιών στον καθένα από τους οποίους 

θα είναι εγκατεστημένο σύστημα 3 αντλιών 850 kW έκαστη ήτοι συνολικά 6 αντλίες 

συνολικής ισχύος 5.100 kW.  

 Χώρος Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Αποτελείται από το χώρο Μέσης τάσης 

(διακοπτών 20 kV και μετασχηματιστών 20 kV/690 VAC ) και από το χώρο Χαμηλής 

τάσης (Χώρος inverter) 

 Χώρος αντιπληγματικών δοχείων. Στον χώρο αυτό υπάρχει και ξεχωριστή δεξαμενή 

συλλογής των υπόγειων νερών. Το νερό αυτό δεδομένου ότι δεν είναι επιβαρυμένο από 

τη δραστηριότητα συλλέγεται και χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σαν βιομηχανικό 

νερό του μεταλλείου ή αποστέλνεται στην κεντρική δεξαμενή του αντλιοστασίου (χώρος 

διήθησης). 

 

Για το συνολικό δίκτυο άντλησης θα κατασκευασθεί σύστημα παρακολούθησης της καλής 

λειτουργίας αντλιών και δικτύων 

 

Κατά την εξέλιξη του έργου στα κατώτερα επίπεδα, θα ενσωματωθούν στο κεντρικό σύστημα 

άντλησης και άλλα 2 νέα αντλιοστάσια αντίστοιχης διάταξης φιλοσοφίας και δυναμικότητας 

(650 m3/h), στις περιοχές Δυτικά περί του υψομέτρου –570 και Ανατολικά περί του υψομέτρου 
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–540. Από τα αντλιοστάσια αυτά τα νερά μεταλλείου θα οδηγούνται μέσω δικτύου 12” στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο -284 προκειμένου κα καταλήξουν στην επιφάνεια προς κατάλληλη 

διαχείριση στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου. 

 

Το κύκλωμα διαχείρισης των νερών του μεταλλείου παρουσιάζεται και στο Σχήμα 6.3.4.2-19. 

 
Σχήμα 6.3.4.2-19. Κύκλωμα διαχείρισης νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 

 
Σχήμα 6.3.4.2-20. Κάτοψη αντλιοστασίου -284 
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Μονάδα διαχείρισης λάσπης 

Επιπλέον, δεδομένου ότι κατά την άντληση του το νερό από τα διάφορα μέτωπα του 

μεταλλείου παρουσιάζει πολλά στερεά τα οποία προκαλούν φθορές και προβλήματα κατά την 

άντλησή τους προς στην επιφάνεια μέσα από τις φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης, 

κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθεί σύστημα διαχωρισμού των στερεών πριν από την άντληση 

των νερών στο κεντρικό αντλιοστάσιο -284 από όπου τα νερά θα αντλούνται στην επιφάνεια 

και απευθείας προς στην μονάδα κατεργασίας νερού.  

 

Το σύστημα θα αποτελείται από 2 δεξαμενές καθίζησης τύπου lamella και από 2 

τυμπανόφιλτρα. Η υποροή των τυμπανόφιλτρων θα καταλήγει επίσης σε δεξαμενή καθίζησης 

τύπου lamella.  

 

Το νερό αρχικά διέρχεται μέσα από τις δεξαμενές καθίζησης και στη συνέχεια από τα 

τυμπανόφιλτρα με φίλτρα 20 έως 50 μm και στη συνέχεια τροφοδοτούνται οι κεντρικές αντλίες 

άντλησης του μεταλλείου. Η λάσπη που παραμένει στις δεξαμενές καθίζησης θα αντλείται σε 

κοχλία συμπύκνωσης λάσπης για περεταίρω αφύγρανση προκειμένου να είναι δυνατή 

αυτόματη φόρτωση και μεταφορά της με φορτηγά στην επιφάνεια προς διαχείριση. 

 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί πίσω από τις δεξαμενές καθίζησης του αντλιοστασίου και θα έχει 

δυνατότητα να επεξεργαστεί μέχρι 600 m3/h.  

 

Το νερό ανάστροφης έκπλυσης από το φίλτρο θα αντλείται με τη χρήση αντλίας διαχείρισης 

στερεών (τύπου μονής αντλίας) άμεσα προς το σύστημα αφυδάτωσης. Ο κινητήρας της αντλίας 

θα έχει ισχύ ~15 kW. 

6.3.4.3. Περιγραφή εργασιών/μέτρων διασφάλισης γεωτεχνικής σταθερότητας 

6.3.4.3.1. Συστήματα Υποστήριξης Υπογείων 

Τα μέτρα υποστήριξης που θα εφαρμόζονται θα διακριτοποιούνται ανάλογα με το είδος της 

ανάπτυξης (στείρα, παραγωγική), τις επί τόπου γεωτεχνικές συνθήκες και τις διαστάσεις του 

ανοίγματος. 

 Στις στοές παραγωγής, αναλόγως των συνθηκών, εφαρμόζονται αγκύρια τριβής τύπου 

Swellex ή Split set σε κατάλληλο κάνναβο συνδυαζόμενο, είτε με μεταλλικό πλέγμα, είτε 

με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Επιπλέον, όπου απαιτείται από τις γεωτεχνικές 

συνθήκες, εφαρμόζονται δακτύλιοι οπλισμένου σκυροδέματος (Reinforced Ribs of 

Sprayed shotcrete) σε συνδυασμό με αγκύρια διαιρούμενου τύπου Split set και όλο το 

σύστημα εγκιβωτίζεται σε ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.  

 Στις διασταυρώσεις των παραγωγικών στοών, εφαρμόζονται είτε αγκύρια τύπου Swellex 

μήκους 4 m, είτε διπλά συρματόσχοινα κατάλληλου μήκους αναλόγως του μεγέθους 

ανοίγματος. 

 Στις στοές ανάπτυξης οι οποίες διανοίγονται σε στείρα πετρώματα, εφαρμόζονται 

αγκύρια τύπου threadbars πλήρως πακτωμένα σε ρητίνη ταχείας πήξης ή τσιμεντένεμα 

σε κατάλληλο κάνναβο, σε συνδυασμό με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

κυμαινόμενου πάχους, ανάλογα με τις γεωτεχνικές συνθήκες. Επιπλέον, όπου απαιτείται, 

εφαρμόζονται δακτύλιοι οπλισμένου σκυροδέματος (Reinforced Ribs of Sprayed 

shotcrete), είτε δικτυωτά πλαίσια, είτε μεταλλικό πλέγμα, σε συνδυασμό με αγκύρια και 

όλο το σύστημα εγκιβωτίζεται σε ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. 
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 Στις διασταυρώσεις των στοών ανάπτυξης σε στείρα, αναλόγως του ανοίγματος, 

εφαρμόζονται, είτε διπλά συρματόσχοινα, είτε αυτοδιάτρητα αγκύρια (self-drilling) 

κατάλληλου μήκους. Στις δυσμενέστερες γεωτεχνικές συνθήκες ενδεχομένως απαιτηθεί 

εγκατάσταση συρματόσχοινων ή αυτοδιάτρητων αγκυρίων όχι μόνο στις διασταυρώσεις, 

αλλά και εντός των στοών ανάπτυξης σε στείρα. Τέλος, στην περίπτωση πολύ πτωχών 

γεωτεχνικών συνθηκών, δύναται να εγκαθίστανται ράβδοι προπορείας (spiling) ή δοκοί 

προπορείας (forepoling), για την ενίσχυση της οροφής.  

 

Τέλος, για την εξυπηρέτηση των εργασιών των μετώπων των στοών παραγωγής γίνεται 

συνεχής προώθηση των δικτύων αερισμού, νερού, πεπιεσμένου αέρα και 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. 

6.3.4.3.2. Λιθογόμωση εξοφλημένων μετώπων 

Η λιθογόμωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξορυκτικού κύκλου του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας και εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν μετά τη δημιουργία του ανοίγματος, με 

τη δέουσα προσοχή, ενώ η τελική στρώση της λιθογόμωσης, υλοποιείται με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης επαφή της λιθογόμωσης με τη βραχόμαζα στην οροφή του υπόγειου 

ανοίγματος, έτσι ώστε να μην παραμένουν κατά το δυνατόν, κενά. Όλες οι στοές 

εκμετάλλευσης σταδιακά επαναπληρώνονται με λιθογόμωση, μετά την αποκομιδή του 

μεταλλεύματος και πριν τη διάνοιξη γειτονικών ανοιγμάτων. 

 

Η λιθογόμωση των στοών κρίνεται απαραίτητη τόσο για λόγους ασφαλείας, όσο και για λόγους 

προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, λιθογομώνοντας τόσο τις παλαιές όσο και τις 

νέες στοές, βελτιώνεται σημαντικά η ευστάθεια των περιβαλλόντων πετρωμάτων, 

ελαχιστοποιώντας τις όποιες πιθανότητες ρηγματώσεων και καθιζήσεων. Επιπροσθέτως, η 

συμπαγής και συμπυκνωμένη φύση της λιθογόμωσης αποτρέπει τις κινήσεις υπόγειων υδάτων 

και την αποστράγγισή τους μέσα από την ζώνη της μεταλλοφορίας με αποτέλεσμα την 

ελαχιστοποίηση οξείδωσης της μεταλλοφορίας και την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων 

όξινης απορροής. 

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού όρου δ2.3 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ και 

λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εγκεκριμένες μελέτες και τους 

εγκριτικούς όρους αυτών, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες πλήρωσης όλων των παλαιών και 

μη λειτουργικών στοών με τη μέθοδο της λιθογόμωσης. Συγκεκριμένα, λιθογομώνονται στοές 

των οποίων η εκμετάλλευση είχε ολοκληρωθεί κατά το παρελθόν και δεν εξυπηρετεί κανένα 

σκοπό ως προς την περαιτέρω συνέχιση και ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. 

Η περιοχή των στοών αυτών βρίσκεται δυτικά του μεταλλείου σε υψόμετρο ανώτερο του -188. 

Οι εργασίες πλήρωσης των παλαιών και μη λειτουργικών στοών βρίσκονται σε εξέλιξη 

σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%. 

 

Όσον αφορά στον τύπο της λιθογόμωσης μέχρι σήμερα στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας έχει 

εφαρμοστεί η μέθοδος της υδραυλικής λιθογόμωσης. Επιπλέον, σε εφαρμογή των εγκριτικών 

όρων των εγκεκριμένων μελετών εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής λιθογόμωσης πάστας 

με εκτεταμένες δοκιμές και εξαιρετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα από το 2018, η εταιρεία 

εγκατέστησε και λειτουργεί μονάδα παραγωγής λιθογόμωσης πάστας για τη λιθογόμωση των 

υφιστάμενων κενών των παλαιών εκμεταλλεύσεων του μεταλλείου. Οι ενέργειες αυτές έγιναν 
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μετά από κατάθεση «Φάκελου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του έργου «Μονάδα 

λιθογόμωσης – αποκατάσταση παλαιού εξοφλημένου τμήματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας» 

της ισχύουσας ΑΕΠΟ (α.π. 13710/12.10.2016) αλλά και λοιπές τεχνικές αδειοδοτήσεις κατ’ 

εφαρμογή του όρου Β.2. της Απόφασης Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, 

καθώς και αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση της μονάδας οπότε και η εταιρεία διερεύνησε 

τη δυνατότητα χρήσης τελμάτων υπό μορφή πάστας στο σύνολο της εκμετάλλευσης και 

προέβη σε λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμαστικής εφαρμογής κατά τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και υπό το πρίσμα υιοθέτησης των περιβαλλοντικά βέλτιστων 

τεχνικών, στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας εξετάστηκαν και προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικές μέθοδοι λιθογόμωσης οι οποίες θα εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων μεταλλευτικών συνθηκών, με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις του βέλτιστου 

μεταλλευτικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και τον σεβασμό στο περιβάλλον . 

 

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

μεταλλείο της Ολυμπιάδας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Υδραυλική λιθογόμωση (hydraulic backfill). Στην εν λόγω μέθοδο η οποία είναι η έως 

σήμερα εφαρμοζόμενη χρησιμοποιείται αποκλειστικά το αδρομερές κλάσμα των 

αποβλήτων εμπλουτισμού μετά από ανάμιξη τους με τσιμέντο. 

2. Λιθογόμωση πάστας (Σιμεντωμένα απόβλητα εμπλουτισμού πάστα λιθογόμωσηςpaste 

backfill). Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί εκτεταμένα και επιτυχώς στις στοές του μεταλλείου 

της Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου δύναται να αποτελέσει την κυρίαρχη μέθοδο 

λιθογόμωσης καθώς αποτελεί τη βέλτιστη περιβαλλοντικά επιλογή δεδομένης της 

χρήσης του συνολικού τέλματος χωρίς να απαιτείται ταξινόμηση. 

3. Σιμεντωμένα αδρανή (Cemented Aggregate Fill, CAF). Το μίγμα λιθογόμωσης 

συνίσταται από ανάμιξη αδρανών υλικών (στείρα) με πολφό τσιμέντου. 

4. Σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (Cemented Rockfill, CRF), τα οποία 

προκύπτουν από την ανάμιξη αποβλήτων εξόρυξης (στείρα) χωρίς θραύση και κοσκίνιση 

με πολφό τσιμέντου. 

5. Βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (στείρα) του μεταλλείου (Rockfill) χωρίς θραύση και 

κοσκίνιση. 

 

Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου της λιθογόμωσης με 

υλικό πάστας μέχρι σήμερα, κρίνεται ότι θα αποτελέσει την προεξέχουσα μέθοδο 

λιθογόμωσης (80 – 85%) ενώ η μέθοδος με τσιμεντωμένα αδρανή CAF έχει επίσης 

δοκιμαστεί με πολύ καλά αποτελέσματα και θα χρησιμοποιηθεί όταν οι συνθήκες το απαιτούν 

σε μικρότερη κλίμακα. Η λιθογόμωση με σιμεντωμένα βραχώδη στείρα αναμένεται να 

εφαρμοστεί σε ειδικές περιπτώσεις πλήρωσης κενών ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες. Η 

λιθογόμωση με βραχώδη στείρα χωρίς επιπλέον ανάμιξη με τσιμέντο, αποτελεί την κυρίαρχη 

μέθοδο δημιουργίας δαπέδων εργασίας και πρόσβασης σε ανώτερους ορόφους εκμετάλλευσης 

από τις κύριες στοές πρόσβασης και αναμένεται επίσης να εφαρμοστεί σε ειδικές περιπτώσεις 

πλήρωσης κενών ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες. Παράλληλα, η υδραυλική λιθογόμωση 

εφαρμόζεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μεταλλείο Ολυμπιάδας και η 

εφαρμοσιμότητά της έχει κριθεί ικανοποιητικά μέσα από την πολύχρονη εμπειρία. 

 

Καθένας από τους παραπάνω τύπους λιθογόμωσης περιγράφονται συνοπτικά ακολούθως. 
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Υδραυλική λιθογόμωση 

Το υλικό λιθογόμωσης αποτελείται από το αδρομερές κλάσμα του αποβλήτου εμπλουτισμού 

μετά από ανάμειξη με τσιμέντο. Η κατά βάρος σύνθεση του υλικού λιθογόμωσης είναι 72% 

αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού, 5% τσιμέντο και 23% νερό. 

 

Η ανάμιξη πραγματοποιείται στην αδειοδοτημένη μονάδα υδραυλικής λιθογόμωσης στην 

περιοχή της εισόδου της στοάς +70 δυναμικότητας παραγωγής 75 m3/h ενώ υπάρχει 

δυνατότητα παραγωγής υδραυλικής λιθογόμωσης και στη μονάδα παρασκευής λιθογόμωσης 

πάστας. 

 

Για την προώθηση του υλικού λιθογόμωσης στους χώρους των εξοφλημένων μετώπων 

εκμετάλλευσης, χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι σωλήνες με ταχυσυνδέσμους. Το δίκτυο της 

λιθογόμωσης καθαρίζεται με καθαρό νερό μεταλλείου και πεπιεσμένο αέρα. Τα νερά από τους 

καθαρισμούς του δικτύου συλλέγονται μαζί με τα άλλα νερά του Μεταλλείου και αντλούνται 

στην εγκατάσταση κατεργασίας των νερών του Μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

Το φράγμα υδραυλικής λιθογόμωσης έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα για να παραλαμβάνει τις 

επιβαλλόμενες πλευρικές πιέσεις από το υλικό της λιθογόμωσης λειτουργεί με σκοπό να 

διατηρεί τα στερεά του υλικού λιθογόμωσης, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αποστράγγιση της 

μεγαλύτερης ποσότητας του νερού μέσα από τη λιθογομωμένη στοά.  

 

Λιθογόμωση Πάστας 

Η πάστα είναι μη διαχωρισμένος, υψηλής πυκνότητας πολφός, με μικρή περιεκτικότητα νερού, 

ο οποίος κατά την τοποθέτησή του συμπεριφέρεται ως ομοιογενές υλικό.  

 

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του τύπου λιθογόμωσης είναι η αξιοποίηση του συνόλου των 

αποβλήτων εμπλουτισμού (μικτό τέλμα χωρίς ταξινόμηση σε αδρομερές και λεπτομερές 

κλάσμα), μειώνοντας τις απαιτήσεις για επιφανειακή αποθήκευση και διαχείριση των τελμάτων 

γεγονός που αποτελεί και τον καθοριστικό παράγοντα προώθησης και πλήρους ενσωμάτωσης 

της μεθόδου στη μεταλλευτική διαδικασία.  

 

Στη λιθογόμωση με υλικό τύπου πάστας, ο διαχωρισμός των στερεών από το νερό της 

επεξεργασίας, λαμβάνει χώρα στη μονάδα παρασκευής της λιθογόμωσης πριν τη μεταφορά του 

υλικού στο υπόγειο άνοιγμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστο υγρό στοιχείο – ή και 

καθόλου – για να διαχωριστεί υπογείως κατά τη φάση της εναπόθεσής του. 

 

Τα κυριότερα οφέλη της μεθόδου, είναι: 

 Αξιοποίηση της συνολικής ποσότητας των τελμάτων (αδρομερών και λεπτομερών). 

 Επίτευξη υψηλών αντοχών και ομοιομορφία ως προς τις τάσεις σε όλο το σώμα της 

λιθογόμωσης, οφειλόμενη στην ομογενοποίηση της πάστας σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

 Μικρότερες ποσότητες υδάτων. 

 Ταχύτερη στερεοποίηση και ανάληψη απαιτούμενης αντοχής και κατ’ επέκταση μείωση 

του χρόνου στον κύκλο εργασιών. 

 Κατανάλωση μικρότερης ποσότητας συνδετικού υλικού για την παρασκευή 

λιθογόμωσης ίδιας ή και υψηλότερης αντοχής. 

 Η ανάκτηση του νερού από το σύστημα απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού με 

πάστα είναι έως 90%, σε αντίθεση με τον συμβατικό τύπο υδαρών τελμάτων που είναι 

έως 20%. 
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 Πλεονεκτήματα του συστήματος μεταφοράς της λιθογόμωσης μέσω 

γεωτρήσεων/σωληνώσεων. Η μεταφορά της λιθογόμωσης μέσω κυκλοφορίας της σε 

σωληνώσεις μειώνει σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στις στοές και στις 

ράμπες. 

 Μείωση του κόστους συντήρησης του μεταλλείου (λιγότερη επιβάρυνση στους δρόμους, 

στις δεξαμενές άντλησης, μείωση στα κόστη άντλησης, στις ανάγκες αποκατάστασης των 

μέτρων υποστήριξης, κ.τ.λ.). 

 Η λιθογόμωση τύπου πάστας, λόγω του αυστηρά ελεγχόμενου τρόπου παραγωγής και 

του σχετικά υψηλής πυκνότητας πολφού, είναι λιγότερο επιρρεπής σε καθιζήσεις. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι το νερό είναι δεσμευμένο στον πολφό με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να απαιτείται ελάχιστη αποστράγγιση. 

 Όπου εφαρμόζεται λιθογόμωση τύπου πάστας, η δίοδος του οξυγόνου διαμέσου του 

υλικού και του περιβάλλοντος ρωγματωμένου εδάφους μειώνεται, εξαλείφοντας σχεδόν 

την παραγωγή οξέων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση της 

όξινης απορροής στο μεταλλείο. 

 

Για την διαδικασία της λιθογόμωσης τα απόβλητα εμπλουτισμού υφίστανται αφύγρανση στη 

μονάδα φίλτρανσης και το αφυγρασμένο απόβλητο θα οδηγείται στην αδειοδοτημένη μονάδα 

παρασκευής λιθογόμωσης πάστας στην περιοχή φιρέ ονομαστικής δυναμικότητας 40 m3/h και 

ονομαστικής πίεσης 13 MPa (130 bar). 

 

Η μονάδα παρασκευής της λιθογόμωσης πάστας όπως αυτή περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.3.6.2 Παρασκευαστήριο λιθογόμωσης τύπου πάστας, βρίσκεται στο ψηλότερο 

σημείο του μεταλλείου στην επιφάνεια, ώστε να μεγιστοποιείται η διανομή αξιοποιώντας τη 

δράση της βαρύτητας.  

 

Η μεταφορά στο υπόγειο μεταλλείο γίνεται, μέσω δύο γεωτρήσεων, των οποίων η όρυξη έχει 

επιτευχθεί από την επιφάνεια στη μονάδα παρασκευής πάστας λιθογόμωσης (απόλυτο 

υψόμετρο +90), καταλήγοντας στο εγκάρσιο με απόλυτο υψόμετρο +5, του υπόγειου 

μεταλλείου Ολυμπιάδας. Το δίκτυο μεταφοράς της λιθογόμωσης αποτελείται από τμήματα 

μόνιμης σωλήνωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τις γεωτρήσεις και τη σωλήνωση κάθε 

παραγωγικού ορόφου ημιμόνιμα τμήματα που εκτείνονται από την κεντρική σωλήνωση έως 

τις προσβάσεις των υπόγειων ανοιγμάτων κάθε ορόφου και προσωρινά τμήματα 

κατασκευασμένα από πλαστικούς εύκαμπτους σωλήνες HDPE, τα οποία εκτείνονται μέσα στα 

υπόγεια ανοίγματα. 

 

Για τον αποδοτικό καθαρισμό της σωλήνωσης μεταφοράς της λιθογόμωσης, η μονάδα 

παρασκευής της λιθογόμωσης ενσωματώνει ένα κατάλληλο σύστημα καθαρισμού 

αποτελούμενο από υψηλής πίεσης νερό και πεπιεσμένο αέρα. Στο τέλος της βάρδιας άντλησης 

της λιθογόμωσης ή και πριν από μία προγραμματισμένη διακοπή της λειτουργίας του 

συστήματος,ανάλογα με το μήκος της σωλήνωσης συγκεκριμένος όγκος νερού (10 – 30 m3) 

εισάγεται στο σύστημα της σωλήνωσης, ενώ τέλοςεφαρμόζεται πεπιεσμένος αέρας, ώστε να 

βοηθήσει στον καθαρισμό της σωλήνωσης. 

 

Με την ολοκλήρωση της απόληψης του μεταλλεύματος και τη δημιουργία ενός υπόγειου 

ανοίγματος ακολουθεί η τοποθέτηση φράγματος στην είσοδο του ανοίγματος, το οποίο 

συγκρατεί το υλικό της λιθογόμωσης. Τα φράγματα συγκρατούν το υλικό της λιθογόμωσης, 

ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αποστράγγιση νερού που πιθανόν να προκύψει. 
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Τα τοξωτά φράγματα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα λειτουργούν καλύτερα από ότι τα επίπεδα, 

καθώς εκμεταλλεύονται την υψηλή αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη. Οι αξονικές δυνάμεις 

που αναπτύσσονται εντός της μάζας του τοξωτού φράγματος που φορτίζεται από τη 

λιθογόμωση, μεταφέρουν το εφαρμοζόμενο φορτίο στις παρειές του ανοίγματος δηλαδή στη 

βραχομάζα, επιτρέποντας στο φράγμα να λειτουργεί υπό θλίψη και όχι σε εφελκυσμό. 

 

Το απαιτούμενο πάχος του φράγματος αποτελεί συνάρτηση του μεγέθους και της γεωμετρίας 

του υπόγειου ανοίγματος, της πυκνότητας του υλικού της λιθογόμωσης, καθώς και της πρώιμης 

αντοχής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  

 

Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του ανοίγματος, ο ρυθμός κατακόρυφης πλήρωσης αυτού 

κυμαίνεται μεταξύ 0,15 m/h και 0,5 m/h. 

 

Η τυποποιημένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των φραγμάτων είναι η 

ακόλουθη: 

 Επιθεώρηση και καθορισμός της κατάλληλης θέσης για την κατασκευή του φράγματος, 

όπως ορίζει το σχετικό τεχνικό υπόμνημα οδηγιών για την τοποθέτηση της λιθογόμωσης 

για το εκάστοτε υπόγειο άνοιγμα. 

 Απομάκρυνση τυχόν χαλαρού πετρώματος, νερού και λάσπης από το δάπεδο στη θέση 

που πρόκειται να κατασκευαστεί το φράγμα, πριν την κατασκευή του. 

 Ξεσκάρωμα των παρειών της στοάς για να διασφαλιστεί ότι τα πλευρικά αντερείσματα 

του φράγματος είναι σταθερά και δεν αποτελούνται από χαλαρό ή ρωγματωμένο 

πέτρωμα. 

 Το φράγμα πρέπει να είναι τοποθετημένο τουλάχιστον 2 m από την είσοδο του υπόγειου 

ανοίγματος στη διασταύρωσή της με άλλη στοά, έτσι ώστε να παρέχεται επαρκές 

στήριγμα για τις δυνάμεις ώθησης του φράγματος. 

 Η γωνία μεταξύ της παρειάς και του φράγματος είναι τέτοια, ώστε αυτό να λειτουργεί σε 

θλίψη και να μην ολισθαίνει σε αυτές. 

 

Όσον αφορά στη σύσταση της λιθογόμωσης εφαρμόζεται ειδικός σχεδιασμός του μίγματος της 

λιθογόμωσης σύμφωνα με τον χρόνο του κύκλου εργασιών, τα χαρακτηριστικά και τις 

γεωμετρίες των ανοιγμάτων, τις περιοχές εφαρμογής στο μεταλλείο, τον χρόνο και τον τύπο 

της έκθεσης του ανοίγματος και τη μέθοδο εκμετάλλευσης. 

 

Ανάλογα με τη μελέτη σύνθεσης του μίγματος, η πυκνότητα των στερεών κυμαίνεται μεταξύ 

70% – 80%, η δοσολογία του συνδετικού υλικού (τσιμέντου) μεταξύ 5% - 15% επί των 

στερεών, το ποσοστό της υγρής φάσης (νερό και τυχόν προσθήκη πρόσμικτων που βελτιώνουν 

τη ρεολογία) κυμαίνεται από 20% - 30%. 

 

Ειδικό βάρος. Ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της πάστας, μεταξύ 1,6 – 2,0. 

 

Υγρασία τελμάτων. Ποικίλει ανάλογα με το μέσο αφύγρανσης, μεταξύ 16 – 22%. 

 

Ειδικό βάρος τελμάτων (in-situ). Ποικίλει ανάλογα με τον τύπο των τελμάτων, γενικά από 

2,8 έως 3,0. 

 

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και του κόστους παραγωγής της πάστας του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας πραγματοποιούνται συνεχείς εργαστηριακές δοκιμές ενώ για τη μέτρηση της 

αντοχής της λιθογόμωσης εφαρμόζονται δοκιμές αντοχής σε μονοαξονική θλίψη. 
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Λιθογόμωση με Τσιμεντωμένα αδρανή (CAF) 

Η λιθογόμωση με τσιμεντωμένα αδρανή (Cemented Aggregate Fill, CAF) είναι πολύ 

αποτελεσματική όταν υπάρχουν καλής ποιότητας αδρανή με χαμηλό κόστος. 

 

Πρόκειται για μίγμα αδρανών αναμεμιγμένων μηχανικά με πολφό τσιμέντου. Η λιθογόμωση 

με τσιμεντωμένα αδρανή είναι μία ενδιάμεση μέθοδος λιθογόμωσης της μεταλλευτικής 

βιομηχανίας, μεταξύ της λιθογόμωσης με τσιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης 

(Cemented Rockfill, CRF) και αυτής με βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (Rockfill). 

 

Η μέθοδος τσιμεντωμένων αδρανών εφαρμόζεται με απ’ ευθείας έγχυση από φορτηγά και 

φορτωτές και επικάθεται με απότομη γωνία (10° - 45°) λόγω των χαμηλών χαρακτηριστικών 

ροής του υλικού. Δεν χρειάζονται φράγματα για τη διατήρηση των τσιμεντωμένων αδρανών 

στα υπόγεια ανοίγματα. 

 

Η καλύτερη μίξη επιτυγχάνεται όταν τα συστατικά είναι μετρημένα με ακρίβεια και 

αναμιγνύονται με μηχανικά μέσα. Ο λόγος τσιμέντου προς νερό για τη λιθογόμωση με υλικό 

τσιμεντωμένων αδρανών κυμαίνεται από 0,6 έως 0,8 και εξαρτάται από την κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών, την ανάμιξη και τις μεθόδους εφαρμογής. 

 

Η συνήθης αναλογία του μίγματος του υλικού τσιμεντωμένων αδρανών που επιλέχθηκε στις 

δοκιμές που διενεργήθηκαν στο μεταλλείο περιελάμβανε:  

 Θραυσμένα αδρανή (40-60 mm): 776 kg 

 Αδρανή 3Α (0-40 mm): 1173 kg 

 Τσιμέντο CEMII 42.5: 169 kg 

 Νερό: 108 kg 

 

Το μίγμα της λιθογόμωσης θα μεταφέρεται στο υπόγειο με φορτηγά χωρητικότητας 40 t 

(18 - 20 m3). Τα φορτηγά θα απορρίπτουν τα τσιμεντωμένα αδρανή σε χώρους απόθεσης, απ’ 

όπου θα λαμβάνονται από φορτωτή και θα εφαρμόζονται στα υπόγεια ανοίγματα. 

 

Για τη συμπύκνωση της λιθογόμωσης, θα χρησιμοποιούνται φορτωτές με λεπίδα ώθησης για 

την απόθεση των τσιμεντωμένων αδρανών στα υπόγεια ανοίγματα. Η λεπίδα ώθησης θα 

διαθέτει μηχανισμό εύκολης σύζευξης με τον φορτωτή για την πυκνή απόθεση και 

συμπύκνωση της λιθογόμωσης 

 

Ο ρυθμός της λιθογόμωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού του υπογείου όσο 

και από την απόσταση που απαιτείται να διανυθεί. Ο ρυθμός δύναται να κυμαίνεται εν γένει 

από 50 έως 150 m3 ανά βάρδια. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα ακόλουθα: 

 Μικρός χρόνος εφαρμογής δεδομένου ότι δεν απαιτείται ειδικός σχεδιασμός. 

 Απλό σύστημα παραγωγής με χρήση των υπαρχόντων φορτηγών, φορτωτών και μονάδας 

παραγωγής σκυροδέματος. 

 Μη απαίτηση ειδικού εξοπλισμού πέρα από τη λεπίδα ώθησης για την επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής πλήρωσης του κενού. 

 Η γρήγορη ωρίμανση επιτρέπει πιο γρήγορη έκθεση του λιθογομωμένου τμήματος. 

 Η παραγωγή δεν περιορίζεται από τη δυναμικότητα του εργοστασίου εμπλουτισμού 
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 Το κόστος επένδυσης είναι μικρό είτε για αγορά των αδρανών ή για την επί τόπου 

παρασκευή τους στο μεταλλείο. 

 Είναι κατάλληλος τρόπος λιθογόμωσης για μεθόδους εκμετάλλευσης, στις οποίες 

εισέρχονται εργαζόμενοι, όπως π.χ. στην μέθοδο κοπών και λιθογομώσεων με 

κατερχόμενη φορά για την απόληψη ενδιάμεσων οριζόντιων στύλων. 

 Αποτελεί λειτουργικό τύπο λιθογόμωσης που χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για 

κατακόρυφες παρειές λιθογόμωσης όσο και για οριζόντια λιθογομωμένα τμήματα κάτω 

από τα οποία πραγματοποιείται εκσκαφή. 

 Δεν σχετίζεται με την αφύγρανση των αποβλήτων εμπλουτισμού και δεν επηρεάζει τη 

διαχείριση των αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 Δεν απαιτείται η κατασκευή δικτύων. 

 Δεν απαιτούνται τεχνητά φράγματα. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών του μεταλλείου Ολυμπιάδας σε αδρανή στείρα υλικά, μελετάται 

η επαναχρησιμοποίηση στείρων που προέρχονται από την ανάπτυξη του μεταλλείου. Η 

μεταφορά προς τη μονάδα των στείρων υλικών θα γίνεται από το χώρο μεταφόρτωσης που 

βρίσκεται πλησίον της στοάς +70. 

 

Για τις ανάγκες εφαρμογής της μεθόδου, θα εγκατασταθεί κινητή μονάδα θραύσης και 

ταξινόμησης όπως αυτή περιγράφεται στην Παράγραφο 6.3.6.20 Χώρος προσωρινής 

απόθεσης και σπαστηροτριβείου στείρων μεταλλείου για παραγωγή αδρανών. 

 

Για τον έλεγχο ποιότητας θα ακολουθούνται οι ακόλουθοι περιοδικοί έλεγχοι: 

 Δοκιμές κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών. 

 Περιοδικές δοκιμές αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε δείγματα που συλλέχθηκαν πριν 

την τοποθέτηση. 

 Εργαστηριακές δοκιμές για το σχεδιασμό της σύνθεσης και καταγραφή της κατανάλωσης 

του τσιμέντου. 

 Αξιολόγηση της απόδοσης και επικύρωση του σχεδιασμού από τακτικές επί τόπου 

παρατηρήσεις για αστοχία σε λιθογομωμένα μέτωπα και μετρήσεις του κενού χώρου στα 

ανοίγματα για έλεγχο της χωρητικότητας και αραίωσης της λιθογόμωσης 

 

Λιθογόμωση με βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (ROCKFILL) 

Η λιθογόμωση με τα απόβλητα της εξόρυξης (στείρα) είναι μία από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για τη λιθογόμωση μεταλλευτικών κενών και η οποία έχει ως στόχο την 

ανακύκλωση των απόβλητων εξόρυξης και τον περιορισμό της ανάγκης για διαχείρισή τους 

στην επιφάνεια δεδομένου ότι η ανάπτυξη ενός υπόγειου μεταλλείου, σε κάθε περίπτωση, 

«παράγει» απόβλητα εξόρυξης (στείρα), τα οποία αποτελούν εν γένει μια οικονομική λύση 

λιθογόμωσης. 

 

Στην απλούστερη εφαρμογή της μεθόδου, τα απόβλητα εξόρυξης φορτώνονται σε φορτηγά και 

αποτίθενται μηχανικά όπου υπάρχει ανάγκη λιθογόμωσης. Λιθογομώνοντας το κενό, 

καθυστερεί η περαιτέρω διατάραξη της περιβάλλουσας βραχόμαζας. Οι θέσεις στις οποίες 

γίνεται αυτός ο τύπος λιθογόμωσης, δεν πρόκειται να μείνουν εκτεθειμένες σε μεταγενέστερα 

ανοίγματα, συνεπώς δεν απαιτείται προσθήκη τσιμέντου. Χρησιμοποιείται μόνο για την 

πλήρωση του κενού και για να λειτουργήσει δάπεδο εργασίας σε επόμενους ορόφους. 
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Αυτός ο τύπος λιθογόμωσης, αποτελείται από απόβλητα εξόρυξης, μη σιμεντοποιημένα, τα 

οποία μεταφέρονται και αποτίθενται στα υπόγεια ανοίγματα. Το υλικό της λιθογόμωσης είναι 

ένα χαλαρό, κοκκώδες μέσο, που δεν έχει αντοχή και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να αποτελέσει 

το μέτωπο ενός γειτονικού ανοίγματος. Χρησιμεύει για την απόθεση των στείρων υλικών της 

υπόγειας ανάπτυξης και μειώνει την επιφανειακή έκταση που θα χρειαζόταν για αυτό τον 

σκοπό. Επιπλέον, λειτουργεί ως επιφάνεια εργασίας και παρέχει τοπική υποστήριξη της 

περιβάλλουσας βραχομάζας. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, καθώς δεν απαιτείται ειδικός 

εξοπλισμός. Το υλικό της λιθογόμωσης μεταφέρεται και αποτίθεται στα υπόγεια ανοίγματα 

από φορτηγά ή φορτωτές. 

 

Το χαλαρό υλικό, καθώς ξεφορτώνεται από τα φορτηγά, αποτίθεται με συγκεκριμένη γωνία 

(μετρούμενη από την οριζόντιο) που καλείται γωνία απόθεσης. Ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες που σχετίζονται με τους κόκκους του υλικού και τον τρόπο που τοποθετείται η 

λιθογόμωση, η γωνία απόθεσης κυμαίνεται από 35° έως 55°. Οι φυσικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη γωνία είναι: 

 Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού. 

 Το μέγιστο μέγεθος κόκκων. 

 Ο τρόπος φόρτωσης του υλικού. 

 Το ύψος από το οποίο αποτίθεται το υλικό. 

 Η περιεκτικότητα σε υγρασία. 

 Αν το υλικό αποτίθεται σχηματίζοντας σωρό ή αν λαμβάνεται εξ’ αρχής από έναν σωρό. 

 Η αλληλεπίδραση με γειτονικές βραχώδεις επιφάνειες σε στενά ανοίγματα. 

 

Εξαιτίας της υψηλής γωνίας απόθεσης είναι δύσκολο να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πλήρωση 

της λιθογόμωσης με αυτή τη μέθοδο. Προς τούτο θα χρησιμοποιούνται φορτωτές εξοπλισμένοι 

με λεπίδες ώσης. Στην εν λόγω μέθοδο, δεν απαιτούνται φράγματα για να συγκρατήσουν τη 

λιθογόμωση. 

 

Λιθογόμωση με τσιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης (CEMENTED ROCKFILL, CRF) 

Η λιθογόμωση με τσιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης είναι μία ακόμη μέθοδος 

λιθογόμωσης που συμβάλλει στην εξάλειψη της διάθεσης και τον έλεγχο του ρυθμού διάθεσης 

αποβλήτων εξόρυξης προς την επιφάνεια. Η μέθοδος δύναται να χρησιμοποιηθεί σε 

συγκεκριμένα τμήματα του μεταλλείου της Ολυμπιάδας. 

 

Τα τσιμεντωμένα αδρανή είναι μίγμα των αποβλήτων της εξόρυξης και πολφού τσιμέντου που 

γίνεται μηχανικά με τη χρήση φορτωτή. 

 

Ο πολφός τσιμέντου θα παρασκευάζεται σε μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στην επιφάνεια, 

με λόγο νερού προς τσιμέντο 0,6 – 0,8. Στη συνέχεια, θα μεταφέρεται στα υπόγεια κάνοντας 

χρήση της βαρύτητας μέσω σωλήνα από επιφανειακή γεώτρηση σε φορτηγό μπετονιέρα. 

Φορτηγά ή φορτωτές αποθέτουν τα απόβλητα εξόρυξης σε δεξαμενή που βρίσκεται κοντά στο 

υπόγειο άνοιγμα που θα λιθογομωθεί. Ο πολφός τσιμέντου και τα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης 

θα αναμιγνύονται μηχανικά στην προαναφερθείσα δεξαμενή, χρησιμοποιώντας έναν φορτωτή 

με ικανή χωρητικότητα κάδου. Στη συνέχεια, ο φορτωτής θα αποθέτει το αναμεμιγμένο υλικό 

απευθείας στο υπόγειο άνοιγμα. Η αναλογία του τσιμέντου προσαρμόζεται, έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αντοχής και ο χρόνος έκθεσης με βάση το πρόγραμμα 

παραγωγής. 
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Εκτίμηση Φάσματος τιμών αντοχής λιθογόμωσης  

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων λιθογόμωσης διενεργήθηκε 

προκαταρκτική διερεύνηση για την εκτίμηση της αντοχής του υλικού της λιθογόμωσης τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στη σχετική αναφορά «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΝ 

ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ». 

 

Η προκαταρκτική διερεύνηση που παρουσιάστηκε ανωτέρω καταδεικνύει ότι:  

 Η αντοχή της λιθογόμωσης στην οροφή των ενδιάμεσων οριζόντιων στύλων για 

μεθόδους εκμετάλλευσης, που περιλαμβάνουν τόσο είσοδο εργαζομένων στη στοά όσο 

και εκμετάλλευση με τηλεχειρισμό, κυμαίνεται μεταξύ 1,0 MPa και 2,0 MPa για 

ανοίγματα πλάτους μεταξύ 5 και 10 m. Αυτές οι τιμές προτάθηκαν επίσης από τον 

Newman (2001) για τις αντίστοιχες εργασίες στο Στρατώνι. Συνεπώς, δεν απαιτείται η 

απανταχού εφαρμογή λιθογόμωσης με ελάχιστη αντοχή 4 MPa.  

 Για να είναι ευσταθείς οι κατακόρυφες λιθογομωμένες παρειές ύψους 5 m που 

αποκαλύπτονται κατά τη διάνοιξη στοών με τη μέθοδο των κοπών και λιθογομώσεων και 

στις οποίες θα υπάρχει είσοδος προσωπικού, εκτιμάται ελάχιστη αντοχή 0,2 MPa. 

Επιπλέον, δεν απαιτείται να περάσουν 28 ημέρες για να αναπτύξει την πλήρη αντοχή της 

η λιθογόμωση. Αν σύμφωνα με το σχεδιασμό, απαιτηθεί όρυξη γειτονικού ανοίγματος 

νωρίτερα από τις 28 ημέρες, αρκεί η περιεκτικότητα του τσιμέντου στον πολφό να 

επανεκτιμηθεί αντίστοιχα, έτσι ώστε τη ζητούμενη χρονική στιγμή, η λιθογόμωση των 

εκτεθειμένων μετώπων να είναι τουλάχιστον 0,2 MPa.  

 Για την ευστάθεια των λιθογομωμένων μετώπων των πρωτευόντων ανοιγμάτων που θα 

προκύψουν από τη μέθοδο των επιμήκων ανοιγμάτων (δύο πλευρικά με μήκος έως 30 m 

και ύψος από 10 έως 30 m και το μέτωπο πλάτους 10 m που θα προκύψει κατά την 

οπισθοχώρηση), εκτιμάται αντοχή σχεδιασμού 0,5 MPa. 

 

Πέραν των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής διερεύνησης, ελήφθησαν υπόψη οι εκτιμήσεις 

των αρμοδίων μηχανικών του μεταλλείου Ολυμπιάδας οι οποίες προκύπτουν από τις επί τόπου 

συνθήκες κατά την εφαρμογή της λιθογόμωσης, ως επίσης και τα αποτελέσματα των δοκιμών 

αντοχής που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

εκτιμώνται τα ακόλουθα ενδεικτικά εύρη τιμών αντοχής ανάλογα με την εξεταζόμενη 

περίπτωση: 

 Κατακόρυφες παρειές στη μέθοδο κοπών και λιθογομώσεων: 0,3 MPa – 0,5 MPa 

 Κατακόρυφες παρειές στη μέθοδο επιμήκων ανοιγμάτων με τηλεχειρισμό εργασιών: 

0,3 MPa – 0,5 MPa 

 Οροφή ανοιγμάτων πλάτους 5-7 m: 1,5 MPa – 2,5 MPa 

 Δάπεδο ανοιγμάτων: 0,5 MPa – 0,7 MPa 

 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε αναλυτική αριθμητική προσομοίωση για τη μέθοδο των 

κοπών και λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά, και πλάτος ανοιγμάτων 5-8 m. Τα σχετικά 

αποτελέσματα της εν λόγω αναλυτικής διερεύνησης, συνοψίζονται ακολούθως: 

 Οροφή ανοιγμάτων: 1,5 MPa 

 Κατακόρυφες παρειές: 1,0 MPa 

 Δάπεδο ανοιγμάτων: 0,5 MPa 

 

Όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα, συναξιολογούνται για την εκτίμηση του ενδεικτικού 

φάσματος τιμών αντοχής του υλικού λιθογόμωσης που παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Από την εξέταση παραλλαγών μεθόδων εκμετάλλευσης δύνανται να προκύψουν οι ακόλουθες 

τέσσερεις περιπτώσεις έκθεσης της λιθογόμωσης σε άνοιγμα, οι οποίες παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 6.3.4.3-1. 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

Η Α 
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

Η Γ 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

Η Β 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

Η Δ 

Σχήμα 6.3.4.3-1. Περιπτώσεις έκθεσης της λιθογόμωσης κατά τη δημιουργία 

ανοιγμάτων σε τομή 

 

Καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να προκύψει από μία ή περισσότερες από τις 

προαναφερθείσες παραλλαγές των δύο μεθόδων εκμετάλλευσης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο 

Σχήμα 6.3.4.3-2. 

 

 

 
Σχήμα 6.3.4.3-2. Διάγραμμα αντιστοίχισης των περιπτώσεων έκθεσης της λιθογόμωσης 

με τις μεθόδους εκμετάλλευσης από τις οποίες προκύπτουν 
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Η ενδεικτική εκτίμηση της απαιτούμενης αντοχής της λιθογόμωσης γίνεται για τρεις κύριες 

περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν σύνοψη των προηγουμένων και αφορούν στην ύπαρξη 

λιθογόμωσης: 

 Στην οροφή του ανοίγματος στη μέθοδο κοπών και λιθογομώσεων σε όλες τις 

παραλλαγές της μεθόδου. 

 Στην παρειά του ανοίγματος τόσο στις παραλλαγές της μεθόδου DAF όσο και στη μέθοδο 

πρωτεύουσας και δευτερεύουσας αλληλουχίας στη μέθοδο LHS. 

 Στο μέτωπο του ανοίγματος κατά την οπισθοχώρηση στη μέθοδο LHS. 

 Εξετάζεται επιπλέον η περίπτωση όταν η λιθογόμωση αποτελεί το δάπεδο της στοάς, η 

οποία αν και είναι λιγότερο κρίσιμη, παρουσιάζεται για λόγους πληρότητας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 την προκαταρκτική εμπειρική εκτίμηση των τιμών αντοχής της λιθογόμωσης  

 την αναλυτική αριθμητική προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε για τη μέθοδο των 

κοπών και λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά, 

 τις εκτιμήσεις των αρμοδίων μηχανικών του μεταλλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις επί 

τόπου συνθήκες κατά την εφαρμογή της λιθογόμωσης, ως επίσης και τα αποτελέσματα 

των δοκιμών αντοχής που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου, και  

 την εκτενέστατη διεθνή εμπειρία από παρόμοιες εφαρμογές σε υπόγεια μεταλλεία ανά 

τον κόσμο κατά την παρούσα φάση,  

 εκτιμάται ακολούθως το ακόλουθο ενδεικτικό φάσμα τιμών αντοχής για τη λιθογόμωση 

ανά εξεταζόμενη περίπτωση: 

 

Βάσει των σχετικών υπολογισμών, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1) Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή του υλικού λιθογόμωσης στη μέθοδο των εναλλασσόμενων 

κοπών και λιθογομώσεων (DAF) είναι 1,5 MPa στην περίπτωση που αποτελεί οροφή 

παραγωγικής στοάς και 0,5 MPa στην περίπτωση που αποτελεί παρειά στοάς 

εκμετάλλευσης ή δάπεδο εργασίας. Οι υπολογιζόμενες τιμές αντοχής είναι σύμφωνες με 

προβλέψεις από τη διεθνή εμπειρία. 

2) Στη μέθοδο των επιμήκων ανοιγμάτων με επαναπλήρωση (LHS), η ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή του υλικού λιθογόμωσης είναι 0,5 MPa, όταν η λιθογόμωση αποτελεί την παρειά 

γειτονικού ανοίγματος ή το δάπεδο εργασίας και για τις δύο παραλλαγές της μεθόδου 

(μοναδιαία ή πρωτεύουσα-δευτερεύουσα αλληλουχία). Οι τιμές αντοχών συνάδουν με τη 

διεθνή εμπειρία και την εμπειρία της εταιρείας σε παρόμοια κοιτάσματα. 

3) Στην μέθοδο των επιμήκων ανοιγμάτων με επαναπλήρωση (LHS) και στη μέθοδο 

εναλλασσόμενων κοπών & λιθογομώσεων (DAF) στην περίπτωση που η λιθογόμωση 

αποτελεί παρειά ανοίγματος ή στοάς η ελάχιστη επιτρεπόμενη αντοχή αν και υπολογίζεται 

ίση με 0,5 MPa, συστήνεται, και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ενιαία τιμή 

0,7 MPa. Η συστηνόμενη αύξηση κατά 40% της ελάχιστης επιτρεπόμενης αντοχής 

λιθογόμωσης διασφαλίζει τη διακύμανση ποιότητας της παραγόμενης λιθογόμωσης κατά 

την καθημερινή παραγωγή. Η τιμή-στόχος είναι 0,7 MPa και το ελάχιστο όριο αντοχής που 

θα παραχθεί είναι 0,5 MPa. 

4) Η απαιτούμενη τιμή-στόχος αντοχής λιθογόμωσης που αποτελεί οροφή παραγωγικής στοάς 

στη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (DAF) συστήνεται να 

παραμείνει 1,5 MPa. Η υψηλότερη τιμή αντοχής υπόκειται σε λιγότερες παραγωγικές 

αποκλίσεις και ως εκ τούτου δύναται να παράγεται συστηματικά στα πλαίσια της 

καθημερινής διαχείρισης. 

5) Στην περίπτωση της τελευταίας στοάς του ανώτερου ορόφου εκμετάλλευσης με τη μέθοδο 

εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων (DAF), η λιθογόμωση εξασφαλίζει μόνο την 
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πλήρωση του κενού μετά την εξόφληση και δεν αναμένεται περαιτέρω έκθεσή της ως 

παρειά, οροφή ή δάπεδο. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 

αριθμητικών αναλύσεων για τις διάφορες εξεταζόμενες περιπτώσεις, ως επίσης και τη 

διεθνή πρακτική, εκτιμάται ότι αντοχή υλικού ίση με 0,2 MPa επαρκεί ώστε η λιθογόμωση 

να αυτοϋποστηρίζεται και να παρέχει την απαραίτητη περίσφιγξη στην επιφάνεια εκσκαφής. 

6) Οι ελάχιστες τιμές αντοχής λιθογόμωσης που τεκμηριώνονται στην παρούσα μέσω των 

αναλυτικών αριθμητικών επιλύσεων, καλύπτουν τις κυριότερες περιπτώσεις λειτουργίας 

λιθογόμωσης σύμφωνα με τον μεταλλευτικό σχεδιασμό και εξασφαλίζουν τη δομική 

ευστάθεια του υλικού λιθογόμωσης χωρίς την εφαρμογή μέτρων υποστήριξης. Ειδικές 

περιστάσεις και διαφοροποιήσεις σε τοπικές συνθήκες λόγω γεωμετρικών, 

κοιτασματολογικών ή λειτουργικών αιτιών δύνανται να απαιτήσουν την εφαρμογή μέτρων 

υποστήριξης στην οροφή ή τις παρειές των ανοιγμάτων/στοών εκμετάλλευσης ανάλογα με 

τις επί τόπου συνθήκες. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο της Τεχνικής Μελέτης 

Εκμετάλλευσης. 

7) Οι σχετικές προβλέψεις για την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή της λιθογόμωσης, αναλόγως 

του είδους και του μεγέθους φόρτισης που καλείται να αναλάβει, δεν αποτελούν χρονική 

συνάρτηση, ήτοι δε συνοδεύονται από αναφορά σε συγκεκριμένο χρόνο ωρίμανσης που θα 

πρέπει θεωρητικώς να επέλθει για να πραγματοποιηθούν υπόγειες εργασίες. Ο χρόνος που 

απαιτείται για να αποκτήσει η λιθογόμωση την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή είναι 

συνάρτηση και των ειδικών πρόσθετων που ενδεχομένως δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως 

επιταχυντές σκλήρυνσης της λιθογόμωσης και δεν αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της 

παρούσας ειδικής μελέτης. 

6.3.4.4. Ποσοτικές παράμετροι εκμετάλλευσης κοιτάσματος και παραγωγής εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Στον Πίνακα 6.3.4.4-1 που ακολουθεί δίνεται η εκτιμώμενη παραγωγή μεταλλευτικών 

προϊόντων και αποβλήτων μέχρι την εξάντληση των βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων 

του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

Πίνακας 6.3.4.4-1. Ετήσια παραγωγή μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης σε κάθε 

φάση ανάπτυξης του έργου 

Έτος 

Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα 

(t) 

Εξορυσσόμενα 

στείρα (t) 
Έτος 

Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα 

Εξορυσσόμενα 

στείρα (t) 

2021 470.216 267.237 2031 668.860 255.876 

2022 470.017 276.466 2032 687.644 147.872 

2023 463.680 288.900 2033 685.823 145.768 

2024 612.809 258.684 2034 672.098 81.925 

2025 689.286 272.469 2035 660.089 188.546 

2026 710.074 284.345 2036 677.597 88.335 

2027 687.233 276.918 2037 695.485 66.602 

2028 700.521 245.847 2038 676.228 3.425 

2029 721.834 252.323 2039 599.985 3.429 

2030 705.642 286.667 2040 121.377 48.278 

Σύνολο 12.376.497 3.739.912 
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6.3.4.5. Σύντομη αναφορά στις θέσεις και στον τρόπο απόθεσης των εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Τα απόβλητα εξόρυξης από τα έργα ανάπτυξης θα μεταφέρονται μέσω της στοάς προσπέλασης 

+70 στην επιφάνεια, όπου και θα αποθηκεύονται προσωρινά στην πλατεία προσωρινής 

απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης (465,16 m2) που βρίσκεται στην είσοδο της στοάς. Ακολούθως, 

με χρήση φορτωτών επιφανείας θα φορτώνονται σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και θα 

μεταφέρονται οδικά στην αδειοδοτημένη Ε.Δ.Ε.Α.Κ., μέχρι να αξιοποιηθούν είτε για την 

επόμενη φάση ανύψωσης των φραγμάτων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είτε για απόθεση.  

 

Αναλυτικότερα οι χώροι μεταφόρτωσης και προσωρινής απόθεσης στείρων μεταλλείου 

Ολυμπιάδας περιγράφονται στις Παραγράφους 6.3.6.20 & 6.3.6.24 αντίστοιχα. 

6.3.5. Αναλυτική περιγραφή Αναβάθμισης και Λειτουργίας υφιστάμενου Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού 

Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, όπως προαναφέρθηκε, 

υφίσταται επεξεργασία σε εργοστάσιο εμπλουτισμού για την ανάκτηση υπό μορφή 

συμπυκνωμάτων των περιεχόμενων ορυκτών, του γαληνίτη, του σφαλερίτη και του μίγματος 

χρυσοφόρων πυριτών. Στις επόμενες ενότητες δίνεται περιγραφή της μεθόδου κατεργασίας και 

των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα.  

6.3.5.1. Περιγραφή στοιχείων εγκατάστασης 

Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα υφίσταται επεξεργασία στο υφιστάμενο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, δυναμικότητας έως 430.00 t μεταλλεύματος, το οποίο προβλέπεται 

να αναβαθμιστεί προκειμένου να λειτουργήσει για τα επόμενα έτη έως την εξάντληση του 

κοιτάσματος.  

 

Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αναβάθμισης - επέκτασης που περιγράφονται στο 

παρόν, η επεξεργασία του μεταλλεύματος θα γίνεται με προκαθορισμένο 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 σιδηροπυρίτη 

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

μορφή συμπυκνωμάτων. Παράγεται πρώτα το συμπύκνωμα αργυρούχου μολύβδου, 

ακολούθως το συμπύκνωμα ψευδαργύρου και τέλος το συμπύκνωμα 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 περίπου το 45% του 

κατεργαζόμενου μεταλλεύματος ανακτάται υπό μορφή εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων.  

 

Η ακολουθούμενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιμων ορυκτών είναι: 

 Θραύση  

Το κύκλωμα θραύσης περιλαμβάνει τρία στάδια: την πρωτογενή (-70 mm), τη 

δευτερογενή (-30 mm) και την τριτογενή θραύση (-12 mm) ενώ για τη μεταφορά του 

μεταλλεύματος από το ένα στάδιο στο άλλο χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες. Η 
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εγκατάσταση θραύσης έχει δυναμικότητα 750 kt ετησίως, μεγαλύτερη της ποσότητας 

που θα τροφοδοτείται στο εργοστάσιο επίπλευσης (650 (±10%) ktpa). 

 Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του μεταλλεύματος 

 Επίπλευση του γαληνίτη  

 Επίπλευση του σφαλερίτη  

 Επίπλευση του μίγματος χρυσοφόρων πυριτών  

 Πύκνωση και Διήθηση 

Τα συμπυκνώματα υφίστανται πύκνωση και διήθηση για τη περαιτέρω διαχείρισή τους 

υπό σχεδόν ξηρή μορφή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισής τους μέσω 

συστήματος ενσάκισης.  

 Μεταφορά προς πώληση ή προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων στις στεγασμένες 

πλατείες συμπυκνωμάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.  

 Ταξινόμηση του αποβλήτου εμπλουτισμού  

Σύμφωνα με την παρούσα από το εργοστάσιο εμπλουτισμού θα παράγεται μικτό τέλμα 

το οποίο θα τροφοδοτεί την μονάδα λιθογόμωσης πάστας 

Αν απαιτηθεί, το απόβλητο δύναται να ταξινομείται σε δύο κλάσματα, λεπτομερές και 

αδρομερές στην περίπτωση χρήσης υδραυλικής λιθογόμωσης.  

Τα τέλματα υφίστανται πύκνωση και διήθηση ενώ τυχόν περίσσσεια τους που δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στη λιθογόμωση οδηγείται προς διαχείριση (απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

υπό σχεδόν ξηρή μορφή. 

6.3.5.2. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και μεθόδου εμπλουτισμού 

Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Στην υφιστάμενη λειτουργία του εργοστασίου, το μετάλλευμα, μεταφέρεται υπογείως μέσω 

της νέας συνδετήριας στοάς +70 στην στεγασμένη πλατεία τροφοδοσίας του τριβείου έκτασης 

450 m2. Ακολούθως, με χρήση φορτωτή προωθείται στον σιαγωνωτό σπαστήρα και ακολούθως 

στους κωνικούς σπαστήρες που διαθέτουν και κυκλώματα ταξινόμησης με δονούμενα κόσκινα. 

Το θραυσμένο μετάλλευμα με κοκκομετρία d80= -12 mm (το διερχόμενο του κοσκίνου υλικό) 

οδηγείται στο σιλό ημερήσιας τροφοδοσίας του εργοστασίου εμπλουτισμού. Από το σιλό, το 

θραυσμένο μετάλλευμα οδηγείται στο κύκλωμα υγρής λειοτρίβησης που συνίσταται από 

σφαιρόμυλο διαστάσεων Ø3,6 m x 4,2 m που λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα με κυκλώνα. Η 

υπερροή του κυκλώνα με κοκκομετρία d80 = –120 μm οδηγείται στο κύκλωμα επίπλευσης, ενώ 

η υπορροή ανακυκλοφορεί στον σφαιρόμυλο. 

 

Το εργοστάσιο περιλαμβάνει τρεις γραμμές επίπλευσης, μία για κάθε επιδιωκόμενο 

συμπύκνωμα. Τα κυκλώματα επίπλευσης του μολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων 

πυριτών περιλαμβάνουν τα στάδια της χονδροειδούς, της καθαριστικής και του τελικού 

καθαρισμού επίπλευσης. Στο κύκλωμα επίπλευσης του μολύβδου υπάρχει επίσης κυψέλη 

ακαριαίας επίπλευσης στην υπορροή του κύριου υδροκυκλώνα για ταχύτερο διαχωρισμό του 

μολύβδου. Στα τελικά στάδια επίπλευσης του μολύβδου και ψευδαργύρου προβλέπεται η 

χρήση μύλων επαναλειοτρίβισης για βελτίωση της ποιότητας των τελικών συμπυκνωμάτων. 

 

Επίσης είναι πιθανή η χρήση στηλών επίπλευσης για τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών 

συμπυκνωμάτων. 

 

Στη δεξαμενή προοδοποίησης που βρίσκεται στην αρχή κάθε γραμμής επίπλευσης, γίνεται η 

προσθήκη των αντιδραστηρίων (νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη, πενταένυδρος θειικός 

χαλκός, αφριστικά, κυανιούχο νάτριο, θειικό ψευδάργυρος, θειικό οξύ, κροκκιδωτικά, 
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υδράσβεστος). Στις εν λόγω δεξαμενές επιτυγχάνεται ομοιογενής διασκορπισμός των 

αντιδραστηρίων μέσα στη μάζα του πολφού και παράλληλα αύξηση του χρόνου επαφής των 

αντιδραστηρίων με το λειοτριβημένο υλικό. Από τις δεξαμενές προοδοποίησης ο πολφός 

οδηγείται στις κυψέλες επίπλευσης, στα οποία επιτυγχάνεται έντονη ανάδευση του προς 

επεξεργασία πολφού, με ταυτόχρονο λεπτομερή διασκορπισμό φυσαλίδων αέρος εντός του 

πολφού. Στο κύκλωμα της επίπλευσης περιλαμβάνονται επίσης αντλίες για τη διακίνηση του 

πολφού (δύο σε κάθε σημείο, η μία λειτουργική και η άλλη εφεδρική), όργανα μέτρησης pH, 

δοσομετρικές συσκευές, ρυθμιστές παροχής αέρα, κλπ.  

 

Τα παραγόμενα συμπυκνώματα υφίστανται πύκνωση σε πυκνωτές διαστάσεων διαμέτρου Ø 

8,0 m για τα συμπυκνώματα μολύβδου και ψευδαργύρου και διαμέτρου Ø 14,0 m για το 

συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών καθώς και διήθηση με τη βοήθεια φιλτροπρεσσών για τη 

περαιτέρω διαχείρισή τους υπό σχεδόν ξηρή μορφή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισής 

τους μέσω συστήματος ενσάκισης. Τα απόβλητα του εμπλουτισμού δεν υφίστανται ταξινόμηση 

όταν οδηγούνται στην μονάδα λιθογόμωσης πάστας ενώ περιλαμβάνεται η δυνατότητα 

ταξινόμησης του συνολικού αποβλήτου με τη βοήθεια κυκλώνων όταν χρησιμοποιείται 

υδραυλική λιθογόμωση. Το συνολικό κλάσμα ή τα δύο επιμέρους κλάσματα των αποβλήτων 

εμπλουτισμού, υφίστανται πύκνωση και διήθηση ώστε η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται 

υπό ξηρή μορφή. Η πύκνωση γίνεται σε πυκνωτή υψηλής ταχύτητας καθίζησης διαστάσεων Ø 

10,0 m. Η υπορροή του πυκνωτή οδηγείται σε δύο φιλτρόπρεσσες και σε τέσσερα δισκόφιλτρα 

για τη μείωση της υγρασίας σε επίπεδα <20%. Το απόβλητο αυτό, αν επιλεχθεί η μέθοδος 

λιθογόμωσης με πάστα, δεν ταξινομείται, και επιστρέφει πίσω στο μεταλλείο ως συστατικό της 

λιθογόμωσης με πάστα. Η περίσσεια του οδηγείται στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στην περιοχή του Μαντέμ 

Λάκκου. Το λεπτομερές κλάσμα του αποβλήτου, αν παραχθεί, μεταφέρεται υπό σχεδόν ξηρή 

μορφή για απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Το χονδρομερές κλάσμα, αν παραχθεί, επιστρέφει στο 

μεταλλείο ως συστατικό της υδραυλικής λιθογόμωσης των κενών της εκμετάλλευσης. 

 

Η υπερροή των πυκνωτών και η υδατική φάση των δισκόφιλτρων και των φιλτροπρεσσών 

συλλέγονται στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού για να ανακυκλωθεί ως νερό κατεργασίας στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

 

Στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν χώροι γραφείων, σίτισης, μεταλλουργικού εργαστηρίου, 

λουτρών, αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων.  

 

Αναβαθμισμένο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού πρόκειται να αναβαθμιστεί ώστε να εξυπηρετήσει τον σχεδιασμό 

του νέου επενδυτικού σχεδίου. Στο Σχέδιο 3-2.2 παρουσιάζεται η γενική διάταξη του 

εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, ενώ στο Σχέδιο 3-2.3 παρουσιάζεται το 

αναλυτικό διάγραμμα ροής του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας. 

 

Στόχος της επέκτασης του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού είναι η επίτευξη 

υψηλότερου ρυθμού επεξεργασίας μεταλλεύματος με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της χρήσης 

της υπάρχουσας υποδομής. Οι εγκαταστάσεις της επέκτασης θα αναπτυχθούν με σκοπό επίσης 

τη βελτίωση της ποιότητας των μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αύξηση της 

εμπορευσιμότητας των συμπυκνωμάτων και την ελάττωση του κόστους μεταφοράς.  

Για να επιτευχθεί η ονομαστική δυναμικότητα των 650 kt/a (± 10%), έχουν προσδιοριστεί 

αναβαθμίσεις σε όλο το εργοστάσιο, ως ακολούθως: 

 Ο χώρος της πλατείας ROM θα διευρυνθεί για την αύξηση της αποθηκευτικής του 

ικανότητας κατά 2.340 m3. Το παρόν μεταλλικό στέγαστρο πρόκειται να επεκταθεί κατά 
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375 m3, ενώ παρακείμενα του στεγάστρου πρόκειται να κατασκευαστούν 2 ακόμα 

στεγασμένοι χώροι καλύπτοντας χώρο 370 m2  

 Το κύκλωμα θραύσης θα υποστεί περιορισμένες αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των ρυθμίσεων κλειστού μεγέθους (CSS) αλλαγών στους δευτερογενείς και τριτογενείς 

θραυστήρες και αλλαγή διαφράγματος στο τριτογενές κόσκινο. 

 Οι υφιστάμενοι τροφοδότες του λεπτομερούς μεταλλεύματος θα αντικατασταθούν από 

ένα μόνο τροφοδότη, για να είναι δυνατή η καλύτερη ροή υλικού από το σιλό 

τροφοδοσίας λεπτομερούς μεταλλεύματος.  

 To κύκλωμα λειοτρίβησης θα περιλαμβάνει έναν δεύτερο σφαιρόμυλο εν σειρά με τον 

πρώτο. Ο υφιστάμενος σφαιρόμυλος θα μετατραπεί σε διαμόρφωση ανοικτού 

κυκλώματος ως πρωτογενές στάδιο λειοτρίβησης και ο νέος σφαιρόμυλος θα συνδυαστεί 

με τους υφιστάμενους κυκλώνες και θα τροποποιηθεί για χρήση ως δευτερογενές στάδιο 

λειοτρίβησης. Οι δεξαμενές ανάμιξης αντιδραστηρίων και ο βοηθητικός εξοπλισμός θα 

μετεγκατασταθούν εντός του εργοστασίου προκειμένου να χωρέσει ο νέος δευτερογενής 

σφαιρόμυλος. 

 Η άνω έξοδος από την κυψέλη ακαριαίας επίπλευσης μολύβδου θα υφίσταται εκ νέου 

λειοτρίβηση και θα καθαρίζεται στο νέο κύκλωμα τελικού καθαρισμού ακαριαίας 

επίπλευσης, με το προϊόν να καταλήγει στο τελικό συμπύκνωμα μολύβδου. 

 Θα προστεθούν κυψέλες επίπλευσης στην υφιστάμενη εγκατάσταση για να διατηρηθεί ο 

χρόνος παραμονής στην αυξημένη δυναμικότητα, συμπεριλαμβανομένων και στηλών 

επίπλευσης για την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συμπυκνωμάτων. 

 Θα προστεθεί ένας νέος πραγματικού χρόνου αναλυτής στοιχείων πολφού για την 

διεκπεραίωση 24 μοναδικών ρευμάτων του κυκλώματος επίπλευσης. 

 Στην εγκατάσταση θα προστεθεί ένα νέο φίλτρο συμπυκνώματος ψευδαργύρου. Το 

υφιστάμενο φίλτρο ψευδαργύρου και ο βοηθητικός εξοπλισμός του θα αναλάβουν την 

επεξεργασία μολύβδου. Το υφιστάμενο φίλτρο συμπυκνώματος μολύβδου θα 

χρησιμοποιείται ή όχι ανάλογα με τις ανάγκες διήθησης της παραγωγικής διαδικασίας.  

 Το συμπύκνωμα μολύβδου θα χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα ενσάκισης 

ψευδαργύρου και μία νέα φορητή μεταφορική ταινία εξόδου για φόρτωση φορτηγών. Το 

συμπύκνωμα ψευδαργύρου θα χρησιμοποιεί το σύστημα ενσάκισης μολύβδου και έναν 

νέο φορητό μεταφορική ταινία εξόδου για φόρτωση φορτηγών. Το συμπύκνωμα χρυσού 

θα χρησιμοποιεί ένα νέο σύστημα αμφίδρομης μεταφορικής ταινίας για τη διευκόλυνση 

της ενσάκισης του συμπυκνώματος ή της απευθείας φόρτωσης χύδην συμπυκνώματος σε 

φορτηγά ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. 

 Η διαύγαση του νερού παραγωγής θα γίνεται με δύο (2) ελασματοειδείς διαυγαστήρες 

και το νερό κατεργασίας μολύβδου θα υφίσταται διαύγαση από έναν ελασματοειδή 

διαυγαστήρα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και της ελάττωσης της 

ρύπανσης των κυκλωμάτων νερού παραγωγής. 

 Μια νέα φιλτρόπρεσσα τελμάτων θα προστεθεί πλησίον του υφιστάμενου κτιρίου 

φιλτρόπρεσσας. Τα υφιστάμενα φίλτρα κενού (δισκόφιλτρα) του εργοστασίου 

λιθογόμωσης θα αποσυρθούν από τη λειτουργία της μονάδας. 

6.3.5.3. Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας - Περιγραφή εξοπλισμού 

6.3.5.3.1. Θραύση 

Το ακατέργαστο μετάλλευμα μεταφέρεται υπογείως μέσω της νέας συνδετήριας στοάς +70 

στην στεγασμένη πλατεία τροφοδοσίας του τριβείου.  
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Στην πλατεία τροφοδοσίας το μετάλλευμα αποθηκεύεται σ’ έναν ή περισσότερους σωρούς 

ανάλογα με την ποιότητά του. Το ακατέργαστο μετάλλευμα ομογενοποιείται με φορτωτή και 

συγχρόνως με τη μέθοδο του «λυχνίσματος» καθαρίζεται χειρωνακτικά από άχρηστα υλικά, 

όπως σίδερα, ξύλα, νάιλον, κ.λπ. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός μηχανικής 

διαλογής –κοσκίνισης για τη βελτίωση της διαδικασίας καθαρισμού - διαλογής. Τα σίδερα, τα 

ξύλα και τα πλαστικά που συλλέγονται από τον χειρωνακτικό καθαρισμό μεταφέρονται στην 

περιοχή προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων της Ολυμπιάδας για 

ανακύκλωση. Ακολούθως ο φορτωτής τροφοδοτεί την χοάνη του δονούμενου τροφοδότη με 

κόσκινο τύπου grizzly του τριβείου με χονδροειδές μετάλλευμα, ο οποίος προστατεύει τους 

σπάστηρες από υπερμέγεθες υλικό και έχει χωρητικότητα 60 m3. Τα υπερμεγέθη υλικά 

διασπώνται από έναν στατικό υδραυλικό σπαστήρα που βρίσκεται δίπλα από το κόσκινο. Το 

κύκλωμα θραύσης περιλαμβάνει τρία στάδια: την πρωτογενή (-70 mm), τη δευτερογενή (-

30 mm) και την τριτογενή θραύση (-12 mm) ενώ για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από το 

ένα στάδιο στο άλλο χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες. Η εγκατάσταση θραύσης έχει 

δυναμικότητα 750 kt ετησίως, μεγαλύτερη της ποσότητας που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο 

επίπλευσης (650 (± 10%) ktpa), παρέχοντας έτσι χρόνο για συντηρήσεις ρουτίνας του 

κυκλώματος θραύσης κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργείας του.Το μετάλλευμά 

λαμβάνεται από τον πυθμένα της χοάνης τροφοδοσίας χονδροειδούς μεταλλεύματος μέσω ενός 

δονούμενου τροφοδότη με κόσκινο τύπου grizzly και τροφοδοτείται στον σιαγωνωτό 

σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης με άνοιγμα.Το προϊόν της θραύσης του σιαγωνωτού 

σπαστήρα (μεγέθους 70 mm) αποτίθεται σε μεταφορική ταινία η οποία εκφορτώνει το υλικό 

αυτό στον σωρό αποθήκευσης χονδροειδούς μεταλλεύματος που βρίσκεται πάνω από το 

έδαφος, όπου ακολουθείται δευτερογενής και τριτογενής διαδικασία θραύσης. Το χονδροειδές 

μετάλλευμα λαμβάνεται από έναν δονούμενο τροφοδότη και απορρίπτεται στο τροφοδότη 

μεταφοράς δευτερογενούς κοσκίνισης όπου μεταφέρεται σε κόσκινο 1,2 m x 3 m. Το 

υπερμεγέθες υλικό πάνω από (+50 mm) της δευτερογενούς κοσκίνισης οδηγείται σε κωνικό 

σπαστήρα, CH430 C για δευτερογενή θραύση και έπειτα ενώνεται με το διερχόμενο υλικό για 

να διαχωριστούν στο τριτογενές κόσκινο 1,8 m x 5,0 m. Το διερχόμενο υλικό της της 

τριτογενούς κοσκίνισης (-12 mm) οδηγείται μέσω μεταφορκής ταινίας στον χώρο απόθεσης 

λεπτομερούς μεταλλεύματος ως υλικό τροφοδοσίας του κυκλώματος λειοτρίβησης.  

 

Tα μηχανήματα της θραύσης και ταξινόμησης είναι εγκατεστημένα στο κτίριο του θραυστήρα. 

Όλες οι λειτουργίες επιβλέπονται από την αίθουσα ελέγχου, όπου υπάρχει ο κεντρικός πίνακας 

ελέγχου, πλήρως αυτοματοποιημένος, με τις κατάλληλες οπτικές και ακουστικές ενδείξεις.  

 

Η σκόνη που παράγεται κατά τη θραύση του μεταλλεύματος απομακρύνεται με το σύστημα 

αποκονίωσης του τριβείου, που αποτελείται από ανεμιστήρα και μεταλλικούς σωλήνες, που 

αναρροφούν τη σκόνη από τα σημεία παραγωγής της (σπαστήρες, λούκια κλπ). Η σκόνη με 

μέγεθος σωματιδίων > 20 μm διαχωρίζεται στους από τους κυκλώνες και συλλέγεται στο κάτω 

μέρος τους με ρυθμό 12 kg/h. Η παραμένουσα λεπτομερής σκόνη, που δεν συγκρατείται στους 

κυκλώνες οδηγείται στην εγκατάσταση σακκόφιλτρων με 266 στοιχεία, συνολικής επιφανείας 

550 m2. Η λειτουργία των σακκόφιλτρων υποβοηθείται με έναν δεύτερο ανεμιστήρα ισχύος 

40 kW, που είναι τοποθετημένος στην έξοδο της εγκατάστασης και δημιουργεί την 

απαιτούμενη διαφορά πίεσης στις δύο πλευρές των σακκόφιλτρων. Η σκόνη, που 

κατακρατείται στα σακκόφιλτρα με ρυθμό 29 kg/h, εκτινάσσεται περιοδικά με εκτόνωση 

πεπιεσμένου αέρα από το κάτω μέρος της μονάδας. Η σκόνη, που διαφεύγει μέσω των 

σακκόφιλτρων στον ατμοσφαιρικό αέρα με βάση ισοκινητικές δειγματοληψίες που διεξάγονται 

στην έξοδο της καμινάδας κυμαίνεται μεταξύ 0,13 – 0,94 mg/Νm3. Η σκόνη που συλλέγεται 
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στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα μετατρέπεται σε πολφό και οδηγείται τελικά στο κύκλωμα 

επίπλευσης του εργοστασίου εμπλουτισμού.  

6.3.5.3.2. Λειοτρίβηση και ακαριαία επίπλευση 

Από το σιλό του τριμμένου μεταλλεύματος, το υλικό οδηγείται με ελεγχόμενο ρυθμό (μέσω 

δοσομετρικών τροφοδοτών) στο κύκλωμα λειοτρίβησης για τη μείωση του μεγέθους των 

τεμαχιδίων σε k80= - 120 μm. Το κύκλωμα αποτελείται από ένα σφαιρόμυλο, μία φυγοκετρική 

αντλία και μία συστοιχία κυκλώνων. Συγκεκριμένα, το τριμμένο μετάλλευμα οδηγείται πρώτα 

στον σφαιρόμυλο, διαστάσεων Ø 3,6 m x 4,2 m, όπου προστίθεται βιομηχανικό νερό και 

αντιδραστήρια και το μετάλλευμα μετατρέπεται σε πολφό. Η έξοδος του σφαιρόμυλου 

οδηγείται μέσω φυγοκεντρικής αντλίας σε κυκλώνα, από τον οποίο τα λεπτομερή τεμάχια (-

120 μm) τροφοδοτούν το κύκλωμα επίπλευσης, ενώ τα χονδρομερή οδηγούνται ξανά στο 

σφαιρόμυλο του κυκλώματος. Το προϊόν από το κύκλωμα θραύσης τριών σταδίων 

εκφορτώνεται σε ένα (1) χώρο απόθεσης λεπτομερούς μεταλλεύματος. Το , υλικό οδηγείται με 

ελεγχόμενο ρυθμό (μέσω δοσομετρικών τροφοδοτών) στο κύκλωμα λειοτρίβησης για τη 

μείωση του μεγέθους κόκκων σε k80 = - 120 μm σε δύο στάδια. Ο προϋπάρχουν σφαιρόμυλος 

με διαστάσεις 3,65 m διάμετρο και 4,15 m μήκους θα μετατραπεί σε διαμόρφωση ανοιχτού 

κυκλώματος και θα συνεχίσει την λειτουργία του και μετά την επέκταση. Ένας καινούργιο 

σφαιρόμυλος επίσης με διαστάσεις 3,65 m διάμετρο x 4,15 m μήκους θα εγκατασταθεί ως ένα 

δευτερογενές στάδιο λειοτρίβησης κλειστού κύκλου παρέχοντας έτσι επιπλέον δυνατότητα 

λειοτρίβησης.  

 

Για κάθε σφαιρόμυλο, θα προστίθεται νερό επεξεργασίας στον αντίστοιχο αγωγό τροφοδοσίας 

των σφαορόμυλων, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα πολφού 66% κ.β στερεών και 75% κ.β 

στερεών αντίστοιχα. 

 

Για την διευκόλυνση της εγκατάσταση του νέου σφαιρόμυλου και της ηλεκτρικής του 

υποδομής, ορισμένα συστήματα ανάμειξης αντιδραστηρίων θα μεταφερθούν σε μια νέα 

περιοχή νότια του υφιστάμενου κτιρίου αποθήκης και συντήρησης. Η νέα δομή γύρω από τους 

σταθμούς ανάμειξης καλύπτει έκταση 150 m2 και έχει ύψος 10,5 m. 

 

Τα αντιδραστήρια προστίθενται στο κιβώτιο προσθήκης αντιδραστηρίων του σφαιρόμυλου για 

να διατηρηθεί το pH του κυκλώματος λεοτρίβησης στο 9,5 καθώς επίσης και για την καταστολή 

των υπόλοιπων θειούχων ορυκτών, εκτός του μολύβδου, για την διαδικασίας της επίπλευσης. 

Ο πολφός λειοτρίβησης εκκενώνεται στην υπερροή του σφαιρόμυλου (ball mill overflow). Το 

υλικό απορρέει μέσω ενός κοσκίνου (τύπου trommel) σε έναν αγωγό εκκένωσης και 

μεταφέρεται στην δεξαμενή λειοτρίβησης.του δευτερογενούς μύλου.  

 

Η εκκένωση του δευτερογενούς μύλου λειτρίβησης μεταφέρεται μέσω αντλιών σε ένα σύστημα 

υδροκυκλώνων. Βιομηχανικό νερό προστίθεται στο σύστημα μεταφοράς αντλιών για να 

διατηρηθεί η περιεκτικότητα του πολφού σε 51% κ.β. στερεών στους υδροκυκλώνες. Η 

υπορροή του υδροκυκώνα, με 75% κ.β. στερεά, ρέει βαρυτικά στο κιβώτιο εισαγωγής 

τροφοδοσίας του σφαιρόμυλου. 

 

Η υπορροή του κυκλώνα (cyclone underflow) μπορεί επίσης να κατευθυνθεί στην κυψέλη 

ακαριαίας επίπλευσης οπού προστίθεται βιομηχανικό νερό λειοτρίβησης για την διατήρηση της 

περιεκτικότητας της τροφοδοσίας της ακαριαίας επίπλευσης στα 82% κ.β στερεά. Για την 

υποβοήθηση της επιλεκτικότητας στην διαδικασία ακαριαίας επίπλευσης, προστίθενται 
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αντιδραστήρια για την προώθηση της επίπλευσης του γαληνίτη και τη διατήρηση ενός 

σταθερού αφρού κατά την επίπλευση. Η υπερχείλιση της δεξαμενής ακαριαίας επίπλευσης 

τροφοδοτείται στο κύκλωμα τελικού καθαρισμού ακαριαίας επίπλευσης. Το συμπύκνωμα της 

ακαριαίας επίπλευσης τροφοδοτείται στην δεξαμενή προοδοποίησης του μόλυβδου και το 

τέλμα τροφοδοτείται στην πρωταρχική δεξαμενή εκκένωσης και από εκεί κατευθύνεται στον 

δευτερεύογενή σφαιρόμυλο. 

6.3.5.3.3. Στήλες καθαρισμού ακαριαίας επίπλευσης 

Το προϊόν από την υπερχείλιση της κυψέλης ακαριαίας επίπλευσης τροφοδοτεί το νέο μύλο 

επαναλειτρίβησης τελικού καθαρισμού (τύπου vertimill), με 25% κ.β. στερεά. Το μέγεθος 

εκένωσης από αυτόν το μύλο είναι 70 μm. Η εκκένωση του μύλου επαναλειτρίβησης της 

ακαριαίου επίπλευσης του μολύβδου μεταφέρεται με αντλίες στην νέα δεξαμενή προδοποίησης 

τελικού καθαρισμού ακαριαίου μόλυβδου με 20% κ.β. στερεά. Η εκκένωση από την δεξαμενή 

προοδοποίησης τελικού καθαρισμού ακαριαίου μολύβδου μεταφέρεται με αντλίες στην πρώτη 

από τις τις δύο (2) καινούριες στήλες τελικού καθαρισμού ακαριαίου μολύβδου με 20% κ.β. 

στερεά. Αντιδραστήρια προστίθενται και στην πρώτη και στην δεύτερη στήλη ακαριαίου 

τελικού καθαρισμού. Το τέλμα από την πρώτη στήλη ακαριαίου τελικού καθαρισμού ρέει 

βαρυτικά στην δεύτερη στήλη ακαριαίου τελικού καθαρισμού με 9,9% κ.β. στερεά. Το τέλμα 

από την δεύτερη στήλη ακαριαίου τελικού καθαρισμού, μεταφέρεται με αντλία στην νέα 

δεξαμενή ανάδευσης τελμάτων και από εκεί μεταφέρεται με αντλία στην νέα δεξαμενή 

κυκλώνα επαναλειοτρίβησης μολύβδου για κοκκομετρική ταξινόμηση. Το pH του ακαριαίου 

καθαριστικού σταδίου μόλυβδου είναι 9. Το συμπύκνωμα και από τις δύο στήλες ακαριαίου 

καθαρισμού μόλυβδου αντλείται στους υπάρχοντες πυκνωτές συμπυκνώματος μόλυβδου. Το 

νέο κύκλωμα λείοτρίβησης και τελικού καθαρισμού ακαριαίας επίπλευσης μόλυβδου 

βρίσκεται στη νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου λειοτρίβησης και επίπλευσης και καλύπτει 

έκταση 55 m2. Για την διευκόλυνση της εγκατάστασης, ο σταθμός εκφόρτωσης φορτηγών με 

θειικό οξύ θα μεταφερθεί περίπου 10 m νότια της τρέχουσας θέσης του. 

6.3.5.3.4. Επίπλευση 

Επίπλευση μολύβδου 

Το προϊόν από το κύκλωμα λειτρίβησης, με περίπου στερεά 32% κ.β., ρέει βαρυτικά διαμέσου 

ενός κοσκίνου απορριμμάτων στο μονό στάδιο προοδοποίησης του όπου προστίθενται 

αντιδραστήρια για την συλλογή του. Ο πολφός προοδοποίησης ρέει βαρυτικά στην πρώτη από 

τις έξι (6) 10 m3 αεριζόμενες κυψέλες χονδροειδούς και καθαριστικού καθαρισμού επίπλευσης 

που λειτουργούν στην σειρά. Σύμφωνα με την διαμόρφωση των κυψελών αυτών ο χρόνος 

παραμονής του πολφού είναι δεκαέξι (16) λεπτά. Επιπλέον προσθήκη αντιδραστηρίων γίνεται 

σε αυτό το στάδιο για την διατήρηση ενός σταθερού αφρού για την ανάκτηση του 

συμπυκνώματος του μόλυβδου. Το υδρόφοβο ορυκτό (γαληνίτης) επιπλέει στην επιφάνεια που 

πρόκειται να ανακτηθεί ως συμπύκνωμα χονδροειδούς-καθαριστικής επίπλευσης, ενώ τα 

υδρόφιλα ορυκτά (εναπομείναντα σουλφίδια και τέλμα) παραμένουν στον πολφό και 

εξέρχονται από το κύκλωμα στο τέλμα επίπλευσης μόλυβδου.  

 

Το συμπύκνωμα του χονδροειδούς-καθαριστικού σταδίου επίπλευσης υπερρέι από τις κυψέλες 

σε λούκια και μεταφέρεται με αντλίες στην δεξαμενή τροφοδοσίας του κυκλώνα της 

επαναλειοτρίβησης. 
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Επαναλειοτρίβηση συμπυκνώματος μολύβδου 

Το συμπύκνωμα μολύβδου από το χονδροειδές και το καθαριστικό στάδιο επίπλευσης 

εκκενώνεται στην δεξαμενή τροφοδοσίας του κυκλώνα της επαναλειοτρίβησης του μόλυβδου. 

Το συμπύκνωμα του μολύβδου από τα στάδια της καθαριστικής και τελικής επίπλευσης και το 

τέλμα από τον τελικό καθαρισμό ακαριαίας επίπλευσης μολύβδου από την δεύτερη στήλη 

επίπλευσης εκκενώνονται επίσης στην ίδια δεξαμενή. Ο ενοποιημένος πολφός μεταφέρεται με 

αντλίες σε ένα σύστημα υδροκυκλώνων. Η υπορροή του υδροκυκλώνα (underflow), με στερεά 

45% κ.β., εκκενώνεται στην δεξαμενή τροφοδοσίας του μύλου επαναλειοτρίβησης του 

μολύβδου, ενώ η υπεροή του υδροκυκλώνα (overflow) εκκενώνεται στην δεξαμενή 

προοδοποίησης τελικού καθρισμού του μολύβδου. Τα αντιδραστήρια προστίθενται στην 

δεξαμενή του μύλου επαναλειτρίβησης και ο πολφός αντλείται σε ένα μύλο τύπου M500 

IsaMill. Η εκκένωση του μύλου, με εκτιμώμενο μέγεθος κόκκων διέλευσης 80% 40 μm, ρέει 

βαρυτικά στην δεξαμενή προοδοποίησης τελικού καθαρισμού του μολύβδου. Τα 

αντιδραστήρια προστίθενται στη δεξαμενή προοδοποίησης και ο πολφός αντλείται στο 

κύκλωμα τελικού καθαρισμού επίπλευσης του μολύβδου. 

 

Επίπλευση μολύβδου-τελικός καθαρισμός  

Το συμπύκνωμα του μολύβδου αντλείται από τη δεξαμενή προοδοποίησης τελικού καθαρισμού 

του μολύβδου στην πρώτη κυψέλη τελικού καθαρισμού επίπλευσης. Το τέλμα της επίπλευσης 

απορρέει βαρυτικά στην κυψέλη του καθαριστικού-τελικού καθαρισμού. Το συμπύκνωμα από 

την κυψέλη επίπλευσης καθαριστικού-τελικού καθαρισμού ανακυκλώνεται στην δεξαμενή 

τροφοδοσίας του κυκλώνα της επαναλειοτρίβσησης μολύβδου ενώ το τέλμα κατευθύνεται στην 

δεξαμενή των τελμάτων της καθαριστικής επίπλευσης και εξέρχεται από το κύκλωμα ως τέλμα 

επίπλευσης μολύβδου.  

 

Το συμπύκνωμα του τελικού καθαρισμού επίπλευσης αντλείται με αντίστροφη ροή στην 

δεύτερη και στη συνέχεια στην τρίτη κυψέλη τελικού καθαρισμού επίπλευσης. Στο στάδιο του 

τελικού καθαρισμού επίπλευσης απορρίπτονται τα περισσότερα από τα ανεπιθύμητα ορυκτά 

που έχουν ανακτηθεί στο στάδιο της χονδροειδούς και καθαριστικής επίπλευσης, με 

αποτέλεσμα ένα καθαρότερο συμπύκνωμα μολύβδου. Το καθαρισμένο συμπύκνωμα μολύβδου 

μεταφέρεται έπειτα στο κύκλωμα πύκνωσης συμπύκνωματος μόλυβδου, διήθησης, και 

ενσάκισης.  

 

Συμπύκνωμα μολύβδου – πύκνωση, διήθηση και φόρτωση 

Το καθαρισμένο συμπύκνωμα μολύβδου και το συμπύκνωμα τελικού καθαρισμού ακαριαίας 

επίπλευσης μόλυβδου οδηγούνται στην δεξαμενή τροφοδοσίας των πυκνωτών του 

συμπυκνώματος μολύβδου που βρίσκεται δίπλα από τον πυκνωτή. Ο πολφός αντλείται στον 

πυκνωτή όπου προστιθεται κροκιδωτικό στην τροφοδοσία. Καθώς ο πολφός τροφοδοτείται 

στον πυκνωτή, ένα σύστημα αυτόματης αραίωσης αντλεί το υπερκείμενο υλικό του πυκνωτή 

στο σωλήνα τροφοδοσίας για να μειώθεί η περιεκτικότητα των στερεών της τροφοδοσίας, 

βελτιώνοντας έτσι το ρυθμό καθίζησης. Η αραιωμένη τροφοδοσία εκκενώνεται στο κέντρο 

ενός πυκνωτή υψηλής ταχύτητας διαμέτρου 8 m. Τα στερεά καθιζάνουν στον πυθμένα του 

πυκνωτή, σχηματίζοντας ένα πυκνό στρώμα υλικού, ενώ το υπερκείμενο υλικό ρέει από τον 

πυκνωτή προς τη δεξαμενή υπερχείλισης του πυκνωτή μολύβδου. Ένας μηχανισμός με 

σκέλεθρο χαμηλής ταχύτητας ανασύρει τα καθιζόμενα στερεά στο κωνικό σημείο εκκένωσης 

στο κάτω μέρος του πυκνωτή. Η υπορροή του πυκνωτή, με στερεά 65% κ.β., αντλείται σε δύο 

(2) δεξαμενές τροφοδοσίας φίλτρων με μικτή χωρητικότητα αποθήκευσης τριάντα τεσσάρων 

(34) ωρών. Η υπάρχουσα δεξαμενή τροφοδοσίας διήθησης του μολύβδου αντλείται στην 
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επαναχρησιμοποιούμενη φιλτρόπρεσσα του ψευδαργύρου που παράγει μία διηθημένη πάστα 

με περιεκτικότητα σε υγρασία <10% κ.β. στερεά (όριο υγρασίας μεταφοράς συμπυκνώματος). 

Το διηθημένο συμπύκνωμα μολύβδου εκφορτώνεται και είτε ενσακίζεται είτε φορτώνεται σε 

φορτηγά χύδην για την αποστολή του προϊόντος στο εξωτερικό για την τήξη του. Το διήθημα 

ανακυκλώνεται στην δεξαμενή τροφοδοσίας πυκνωμένου συμπυκνώματος.  

 

Προβλέπεται επέκταση του υπόστεγου της ενσάκισηςκαι φόρτωσης των συμπυκνωμάτων 

μολύβδου και ψευδαργύρου για τη διευκόλυνση της σκεπαστής φόρτωσης φορτηγών για 

μαζική αποστολή με την προσθήκη φορητού μεταφορέα στο επαναχρησιμοούμενο κύκλωμα 

ενσάκκισης μολύβδου το οποίο θα χειρίζεται το συμπύκνωμα Zn. Η επέκταση είναι 

βορειοανατολικά του υπάρχοντος υπόστεγου. Καλύπτει έκταση 220 m2 και έχει ύψος 8,5 m.  

 

Η υπερροή του πυκνωτή του συμπυκνώματος μολύβδου ενώνεται με την υπερροή του πυκνωτή 

τελμάτων του μόλυβδου και αντλείται στον διαυγαστήρα του βιομηχανικού νερού του 

μολύβδου για επεξεργασία. Η υπερροή του διαυγαστήρα αποθηκεύεται στη δεξαμενή 

ανάδευσης διανομής βιομηχανικού νερού, η οποία επιστρέφει το διάλυμα ως βιομηχανικό νερό 

διεργασίας για χρήση στο κύκλωμα λειοτρίβησης και επίπλευσης μολύβδου. 

 

Πυκνωτής τελματος μολύβδου 

Το τέλμα της επίπλευσης του μόλυβδου εκφορτίζεται στη δεξαμενή διαχωρισμού (splitter box). 

Το κιβώτιο διαχωρισμού επιτρέπει στον πολφό να παρακάμψει τον πυκνωτή και να πάει 

απευθείας στην επίπλευση ψευδαργύρου. Κανονικά το 100% του πολφού κατευθύνεται σε δύο 

(2) πυκνωτές. Το κροκιδωτικό προστίθεται στον πολφό καθώς ρέει βαρυτικά από την δεξαμενή 

διαχωρισμού στους πυκνωτές υψηλής ταχύτητας διαμέτρου 8 m. Οι πυκνωτές επιτρέπουν την 

αφυδάτωση του πολφού τέλματος του μόλυβδο πριν από την επίπλευση του ψευδαργύρου. Η 

υπορροή του πυκνωτή, με στερεά 55% κ.β, αντλείται στη δεξαμενή προοδοποίησης επίπλευσης 

ψευδαργύρου. Το υπερκείμενο υλικό του πυκνωτή ρέει και εκκενώνεται στη δεξαμενή 

υπερχείλισης και ρέει βαρυτικά στη δεξαμενή ανάδευσης βιομηχανικού νερού του κυκλώματος 

λειοτρίβησης.  

 

Επίπλευση ψευδαργύρου - χονδροειδής και καθαριστική επίπλευση 

Το τέλμα του μολύβδου εκφορτίζεται σε δύο (2) δεξαμενές προοδοποίησης επίπλευσης 

ψευδαργύρου τοποθετημένες στην σειρά, παρέχοντας συνολικό χρόνο παραμονής εννέα (9) 

λεπτών. Στη δεξαμενή προοδοποίησης #1 προστίθεται νερό για την αραίωση του πολφού με 

πυκνότητα σε στερεά 33% κ.β. Διάφορα αντιδραστήρια προστίθενται στις δεξαμενές 

προοδοποίησης για την προώθηση της επίπλευσης του εμπλουτισμένου σε σίδηρο θειικού 

ψευδαργύρου (Zn0.86Fe0.14S). Πολφός υδρασβέστου προστίθεται στη δεξαμενή 

προοδοποίησης #1 για την ρύθμιση του pH σε 9,9. Τα αντιδραστήρια προστίθενται στη 

δεξαμενή προοδοποίησης #2 ως ενεργοποιητές και ως συλλέκτές. 

 

Στη συνέχεια, ο προοδοποιημένος πολφός αντλείται στην πρώτη από τις επτά (7), διαστάσεων 

10 m3, αέριζόμενες κυψέλες επίπλευσης. Η διαμόρφωση τους παρέχει είκοσι δύο (22) λεπτά 

χρόνου παραμονής. Τα αντιδραστήρια προστίθενται στην πρώτη κυψέλη χονδροειδούς 

επίπλευσης για την διατηρηση ένας σταθερού αφρού για την ανάκτηση του συμπυκνώματος 

ψευδαργύρου. Το υδροφοβο ορυκτό (εμπλουτισμένος με σίδηρο σφαλερίτης) επιπλέει στην 

επιφάνεια για να ανακτηθεί ως συμπύκνωμα επίπλευσης χονδροειδούς– καθαριστικού σταδίου, 

ενώ τα υδρόφιλα ορυκτά (εναπομείναντα θειούχα ορυκτά και τέλμα) παραμένουν στον πολφό 

και εξέρχονται από το κύκλωμα σφαλερίτη στο κύκλωμα επίπλευσης χρυσού. Το συμπύκνωμα 
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χονδροειδούς- καθαριστικής επίπλευσης ρέει από τις κυψέλες επίπλευσής σε λούκια και 

αντλείται στην δεξαμενή τροφοδοσίας κυκλώνων της επαναλειτρίβησης του ψευδαργύρου. 

 

Επανλειοτρίβηση συμπυκνώματος ψευδαργύρου  

Το συμπύκνωμα ψευδαργύρου από το χονδροειδές και καθαριστικό στάδιο επίπλευσης 

εκκενώνεται στην δεξαμενή τροφοδοσίας του κυκλώνα της επαναλειοτρίβησης του 

ψευδαργύρου. Το συμπύκνωμα του ψευδαργύρου από το κύκλωμα της καθαριστικής και 

τελικής επίπλευσης ψευδαργύρου εκκενώνεται επίσης στην ίδια δεξαμενή. Ο ενοποιημένος 

πολφός μεταφέρεται με αντλίες σε ένα σύστημα υδροκυκλώνων. Η υπορροή του υδροκυκλώνα 

(underflow), με στερεά 45% κ.β., εκκενώνεται στην δεξαμενή τροφοδοσίας του μύλου 

επαναλειοτρίβησης του ψευδαργύρου, ενώ η υπεπροή του υδροκυκλώνα (overflow) 

κατευθύνεται στην δεξαμενή προοδοποίησης τελικού καθρισμού του ψευδαργύρου. Τα 

αντιδραστήρια προστίθενται στην δεξαμενή του μύλου επαναλειτρίβησης και ο πολφός 

αντλείται σε ένα μύλο τύπου M500 IsaMill. Η εκκένωση του μύλου, με εκτιμώμενο μέγεθος 

κοκκων διέλευσης 80% 40 μm, απορέει βαρυτικά στην δεξαμενή προοδοποίησης τελικού 

καθαρισμού του ψευδαργύρου. Τα αντιδραστήρια προστίθενται στη δεξαμενή προοδοποίησης 

και ο πολφός αντλείται στο κύκλωμα τελικού καθαρισμού επίπλευσης του ψευδαργύρου. 

 

Επίπλευση ψευδαργύρου-τελικός καθαρισμός  

Το συμπύκνωμα του ψευδαργύρου αντλείται από τη δεξαμενή προοδοποίησης τελικού 

καθαρισμού του ψευδαργυρου στην πρώτη κυψέλη τελικού καθαρισμού επίπλευσης η οποία 

έχει διαμορφωθεί ως δύο συγκοινωνούντες κυψέλες στην σειρά. Το τέλμα της επίπλευσης ρέει 

βαρυτικά στην κυψέλη του τελικού καθαρισμού. Το συμπύκνωμα από την κυψέλη επίπλευσης 

τελικού καθαρισμού ανακυκλώνεται στη δεξαμενή τροφοδοσίας του κυκλώνα της 

επαναλειοτρίοβησης ψευδαργύρου ενώ το τέλμα κατευθύνεται στην δεξαμενή των τελμάτων 

της καθαριστικής επίπλευσης και εξέρχεται από το κύκλωμα ως τέλμα επίπλευσης 

ψευδαργύρου.  

 

Το συμπύκνωμα του τελικού καθαρισμού επίπλευσης αντλείται με αντιστροφή ροή στην 

δεύτερη (δύο συγκοινωνούντες κυψέλες στην σειρά) και στη συνέχεια στην τρίτη κυψέλη 

τελικού καθαρισμού επίπλευσης. Στο στάδιο του τελικού καθαρισμού επίπλευσης 

απορρίπτονται τα περισσότερα από τα ανεπιθύμητα ορυκτά που έχουν ανακτηθεί στο στάδιο 

της χονδροειδούς και καθαριστικής επίπλευσης, με αποτέλεσμα ένα καθαρότερο συμπύκνωμα 

ψευδαργύρου. Το καθαρισμένο συμπύκνωμα ψευδαργύρου μεταφέρεται με αντλίες έπειτα στο 

κύκλωμα πύκνωσης συμπυκνώματος ψευδαργύρου, διήθησης, και ενσάκισης.  

 

Συμπύκνωμα ψευδαργύρου– πύκνωση, διήθηση και φόρτωση 

Το καθαρισμένο συμπύκνωμα ψευδαργύρου οδηγείται στην δεξαμενή τροφοδοσίας των 

πυκνωτών του συμπυκνώματος ψευδαργύρου που βρίσκεται δίπλα στον πυκνωτή. Ο πολφός 

αντλείται στον πυκνωτή και ένα διάλυμα κροκιδωτικού προστίθεται στην τροφοδοσία. Καθώς 

ο πολφός τροφοδοτείται στον πυκνωτή, ένα σύστημα αυτόματης αραίωσης αντλεί το 

υπερκείμενο υλικό του πυκνωτή στο σωλήνα τροφοδοσίας για να μειωθεί η περιεκτικότητα 

των στερεών της τροφοδοσίας, βελτιώνοντας έτσι το ρυθμό καθίζησης. Η αραιωμένη 

τροφοδοσία εκφορτίζεται στο κέντρο ενός πυκνωτή υψηλής ταχύτητας διαμέτρου 8 m. Τα 

στερεά καθιζάνουν στον πυθμένα του πυκνωτή, σχηματίζοντας ένα πυκνό στρώμα υλικού, ενώ 

το υπερκείμενο υγρό ρέει από τον πυκνωτή προς τη δεξαμενή υπερχείλισης του πυκνωτή 

ψευδαργύρου, όπου ενώνεται με την υπερροή από τους πυκνωτές του τέλματος και του χρυσού, 

και καταλήγει στην δεξαμενή του βιομηχανικού νερού. Ένας μηχανισμός με σκέλεθρο χαμηλής 
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ταχύτητας ανασύρει τα στερεά που έχουν καταβυθιστεί στο κωνικό σημείο εκκένωσης στο 

κάτω μέρος του πυκνωτή. Η υπορροή του πυκνωτή, με στερεά 60% κ.β., αντλείται στην 

δεξαμενές ανάδευσης τροφοδοσίας διήθησης με χωρητικότητα αποθήκευσης είκοσι-οχτώ (28) 

ωρών. Ο πολφός αντλείται σε μία καινούρια φιλτρόπρεσσα η οποία παράγει μία διηθημένη 

πάστα με περιεκτικότητα σε υγρασία <12,4% κ.β. στερεά (όριο υγρασίας μεταφοράς 

συμπυκνώματος). Το διηθημένο συμπύκνωμα ψευδαργύρου φορτώνεται σε φορτηγά χύδην για 

την αποστολή του προϊόντος στο εξωτερικό για την τήξη του. Το διήθημα ανακυκλώνεται στην 

δεξαμενή τροφοδοσίας πυκνωμένου συμπυκνώματος. Η δομή της στέγασης της νέας 

φιλτρόπρεσσας έχει έκταση 150 m2 και 17,5 m ύψος. 

 

Επίπλευση χρυσού 

Το τέλμα από την επίπλευση του ψευδαργύρου εκκενώνεται σε τρεις (3) δεξαμενές 

προοδοποίησης χρυσού τοποθετημένες στην σειρά με χρόνο παραμονής δώδεκα (12) λεπτών η 

κάθε μία. Διάφορα αντιδραστήρια προστίθενται στις δεξαμενές προοδοποίησης για να 

προωθήσουν την επίπλευση των υπολειπόμενων σουλφιδίων που περιέχουν χρυσό όπως ο 

πυρίτης και ο αρσενοπυρίτης (FeS2 και FeAsS). Στη συνέχεια, ο προοδοποιημένος πολφός 

αντλείται στην πρώτη από τις οκτώ (8) με διαστάσεις 20 m3 αεριζόμενες κυψέλες χονδροειδούς 

και καθαριστικής επίπλευσης. Η διαμόρφωση παρέχει σαράντα ένα (41) λεπτά χρόνου 

παραμονής. Τα αντιδραστήρια προστίθενται στην πρώτη κυψέλη χονδροειδούς επίπλευσης, 

καθώς και στις κυψέλες καθαριστικής επίπλευσης, για να διατηρηθεί ένας σταθερός αφρός για 

την ανάκτηση του συμπυκνώματος χρυσού. Το τέλμα του τελικού καθαρισμού του χρυσού 

ανακυκλώνεται στις κυψέλες καθαριστικής επίπλευσης για την τελική ανάκτηση των 

σουλφιδίων. Τα υδρόφοβα ορυκτά (πυρίτης και αρσενοπυρίτης) επιπλέουν στην επιφάνεια για 

να ανακτηθούν ως συμπύκνωμα χονδροειδούς– καθαριστικής επίπλευσης, ενώ τα υδρόφιλα 

ορυκτά (κυρίως τέλμα) παραμένουν στον πολφό και εξέρχονται από το κύκλωμα προς τον 

πυκνωτή τέλματος. Το συμπύκνωμα χονδροειδούς επίπλευσης ρέει από τις κυψέλες σε λούκια 

και αντλείται στη δεξαμενή συμπυκνώματος επίπλευσης τελικού καθαρισμού χρυσού. Το 

συμπύκνωμα της καθαριστικής επίπλευσης ρέει από τις κυψέλες επίπλευσης σε λούκια και 

αντλείται στη δεξαμενή προοδοποίησης τελικού καθαρισμού χρυσού. 

 

Επίπλευση χρυσού- τελικός καθαρισμός  

Ο πολφός από τη δεξαμενή προοδοποίησης τελικού καθαρισμού χρυσού ρέει βαρυτικά και 

εκκενώνεται στην πρώτη από τις τέσσερις (4) κυψέλες τελικού καθαρισμού επίπλευσης. Το 

καθαρισμένο συμπύκνωμα ρέει σε λούκια και κατευθύνεται στη δεξαμενή συμπυκνώματος 

τελικού καθαρισμού επίπλευσης και στη συνέχεια αντλείται στις στήλες τελικού καθαρισμού 

χρυσού. Το τέλμα της επίπλευσης του τελικού καθαρισμού χρυσού οδηγείται στην δεξαμενή 

του τέλματος τελικού καθαρισμού και αντλείται πίσω στις κυψέλες καθαριστικής επίπλευσης. 

 

Επίπλευση χρυσού- στήλες τελικού καθαρισμού (Νέο κύκλωμα)  

Το συμπύκνωμα από τον τελικό καθαρισμό του χρυσού τροφοδοτεί τις δύο (2) νέες στήλες 

τελικού καθαρισμού χρυσού τοποθετημένες στην σειρά, με διάσταση 2,0 m διάμετρο και 

8,0 mm ύψος. Ο πολφός συμπυκνώματος τροφοδοτείται με στερεά 24% κ.β. και τιμή pΗ 6, και 

οι στήλες τελικού καθαρισμού παρέχουν συνολικό χρόνο παραμονής είκοσι (20) λεπτά. Το 

συμπύκνωμα και από τις δύο στήλες αντλείται στην δεξαμενή πύκνωσης συμπυκνώματος 

χρυσού και το τέλμα αντλειται πίσω στις κυψέλες καθαριστικής επίπλευσης χρυσού. Το νέο 

κύκλωμα βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του υπάρχοντος κτιρίου λειοτρίβησης και 

επίπλευσης. Δύο δοσομετρικοί σταθμοί αντιδραστηρίων θα μεταφερθούν για να διευκολύνουν 
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την εγκατάσταση. Το αποτύπωμα του κυκλώματος είναι 245 m2 και παρέχει πλατφόρμες ύψους 

περίπου 9,5 m για πρόσβαση στον εξοπλισμό. 

 

Συμπύκνωμα χρυσού – πύκνωση, διήθηση και φόρτωση 

Το συμπύκνωμα επίπλευσης χρυσού εκφορτίζεται στην δεξαμενή πύκνωσης συμπυκνώματος 

χρυσού. Ο πολφός αντλείται στον πυκνωτή και ένα διάλυμα κροκιδωτικού προστίθεται στην 

τροφοδοσία. Καθώς ο πολφός τροφοδοτείται στον πυκνωτή, ένα σύστημα αυτόματης αραίωσης 

εισάγει το υπερκείμενο πύκνωμα στο σωλήνα τροφοδοσίας για να μειώσει την περιεκτικότητα 

της τροφοδοσίας σε στερεά, βελτιώνοντας έτσι τον ρυθμό καθίζησης. Η αραιωμένη 

τροφοδοσία εκφορτίζεται στο κέντρο ενός πυκνωτή υψηλής ταχύτητας διαμέτρου δώδεκα 

(12) m. Τα στερεά κατακάθονται στον πυθμένα, σχηματίζοντας ένα πυκνό στρώμα υλικού, ενώ 

το υπερκείμενο ρέει του πυκνωτή προς τη δεξαμενή υπερχείλισης του πυκνωτή που ρέει στη 

δεξαμενή βιομηχανικού νερού. Ένας μηχανισμός σκέλεθρου χαμηλής ταχύτητας έλκει τα 

στερεά στο κωνικό σημείο εκκένωσης στο κάτω μέρος του πυκνωτικού. Η υποροή του 

πυκνωτή, με 60% κ.β. στερεά, αντλείται σε δύο (2) δεξαμενές αποθήκευσης συμπυκνώματος 

χρυσού με χρόνο παραμονής δεκαπέντε (15) ώρες. Το συμπύκνωμα στη συνέχεια αντλείται στα 

φίλτρα συμπυκνώματος χρυσού που παράγουν μια διηθημένη πάστα με περιεκτικότητα σε 

υγρασία <13% κ.β. στερεών (όριο υγρασίας μεταφοράς συμπυκνώματος). 

 

Η επιλογή φόρτωσης συμπυκνώματος χρυσού σε φορτηγά χύδην προστίθεται με την προσθήκη 

τριών μεταφορέων και τροποποιήσεων στους υπάρχοντες μεταφορείς. Μια δομή που θα 

καλύπτει τα φορτηγά κατά τη φόρτωση θα κατασκευαστεί δίπλα στον πύργο μεταφοράς. Η 

έκταση της δομής θα είναι 230 m2 με ύψος 10,5 m.  

 

Πύκνωση τέλματος 

Το τέλμα επίπλευσης χρυσού εκφορτίζεται στο λούκι τροφοδοσίας του πυκνωτή τέλματος, ενός 

πυκνωτή υψηλής ταχύτητας και διαμέτρου δέκα (10) μέτρων. Κροκιδωτικό προστίθεται για τη 

βελτίωση του ρυθμού καθίζησης. Ένας μηχανισμός σκέλεθρου χαμηλής ταχύτητας έλκει τα 

στερεά που κατακάθονται στο κωνικό σημείο εκκένωσης στο κάτω μέρος του πυκνωτή. Η 

υπορροή του πυκνωτή, με 50% κ.β. στερεών, αντλείται στη δεξαμενή τροφοδοσίας διήθησης 

τέλματος.  

 

Ο εξαερισμός της περιοχής συμπυκνώματος (απο κουτί τύπου trommel του σφαιρόμυλου, 

αντιδραστήρια επίπλευσης, απορρίμματα κόσκινου) κατευθύνεται στο σύστημα καθαρισμού 

αερίων που βρίσκεται δίπλα στον πυκνωτή τέλματος. Ένα καυστικό διάλυμα προστίθεται για 

να εξουδετερωθεί το αέριο εξαερισμού πριν από την ατμοσφαιρική του εκκένωση. Το διάλυμα 

καθαρισμού αντλείται στον πυκνωτή τέλματος. 

 

Διήθηση τέλματος  

Η υπορροή του πυκνωτή τέλματος εκκενώνεται σε μία (1) δεξαμενή τροφοδοσίας διήθησης με 

παραμονή έντεκα (11) ωρών. Στη συνέχεια ο πολφός αντλείται σε μία (1) νέα και μία (1) 

υπάρχουσα φιλτρόπρεσσα που παράγουν μία πάστα με περιεκτικότητα σε στερεά 85%. Το 

διήθημα κατευθύνεται προς την δεξαμενή τροφοδοσίας πυκνωτή τέλματος, για καθίζηση και 

απομάκρυνση λεπτών σωματιδίων. Το φιλτραρισμένο τέλμα μεταφέρεται στη συνέχεια στο 

εργοστάσιο λιθογομωσης για υπόγεια λιθογόμωση στοών. Η νέα φιλτρόπρεσσα τέλματος 

βρίσκεται νότια από την υπάρχουσα περιοχή διήθησης τέλματος μόλυβδου/ψευδαργύρου. Η 

δομή συνδέεται με τη νέα δομή διήθησης ψευδαργύρου και έχει έκταση κτιρίου 190 m2 και έχει 

ύψος 17,5 m. 
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Αντιδραστήρια  

Νάτριο ισοπροπυλο ξανθάτη, πενταένυδρος θειικός χαλκός, αφριστικά, κυανιούχο νάτριο, 

θειικός ψευδάργυρος, θειικό οξύ, κροκιδωτικά και υδραασβέστος προστίθενται σε διαφορετικά 

στάδια της διαδικασίας για να διευκολύνουν τη βέλτιστη ανάκτηση των μετάλλων και την 

ποιότητα των συμπυκνωμάτων. 

 

Διαύγαση βιομηχανικού νερού (νέο κύκλωμα) 

Η υπερροή του πυκνωτή συμπυκνώματος χρυσού, του πυκνωτή συμπυκνώματος ψευδαργύρου 

και η υπερροή του πυκνωτή τέλματος συλλέγονται στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού για την 

επεξεργασία τους πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους ως βιομηχανικό νερό στο κύκλωμα 

επίπλευσης ψευδαργύρου και χρυσού. Το ενοποιημένο ρεύμα νερού υποβάλλεται σε 

επεξεργασία με δύο (2) διαυγαστήρες ελασματοειδούς τύπου που λειτουργούν παράλληλα, για 

να απομακρυνθούν τα υπόλοιπα αιωρούμενα στερεά. Στη συνέχεια, η υπερχείλιση μεταφέρεται 

σε δεξαμενή καθαρού βιομηχανικού νερού, για διανομή στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

 

Το νέο κύκλωμα βρίσκεται βορειοδυτικά της δεξαμενής βιομηχανικού νερού του πυκνωτή 

συμπυκνώματος χρυσού. Το αποτύπωμα της εγκατάστασης είναι 395 m2. Το συμπύκνωμα 

μόλυβδου και οι υπερροές πυκνωτών τέλματος συλλέγονται σε μια νέα δεξαμενή συλλογής 

νερού μόλυβδου για επεξεργασία πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους ως νερό μόλυβδου 

στα κυκλώματα λειοτρίβησης και επίπλευσης μόλυβδου. Το ρεύμα νερού υποβάλλεται σε 

επεξεργασία με ένα (1) διαυγαστήρα ελασματοειδούς τύπου, για να απομακρυνθούν τα 

υπόλοιπα αιωρούμενα στερεά. Στη συνέχεια, η υπερροή μεταφέρεται σε καθαρή δεξαμενή 

νερού μόλυβδου, για διανομή. Το νέο κύκλωμα βρίσκεται βόρεια της υπάρχουσας δεξαμενής 

νερού μόλυβδου και πυκνωτών τέλματος. Το αποτύπωμα της εγκατάστασης είναι 170 m2. 

 

Επεξεργασία υπερκείμενου νερού -bleed water (νέο κύκλωμα)  

Η μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικού νερού επεξεργασίας (WTP) στοχεύει στην επεξεργασία 

της περίσσειας νερού του μύλου ή/ και της διαχειριζόμενης ροής απαγωγικού νερού στα 

απαιτούμενα νομοθετικά όρια. Οι στοχευμένες παράμετροι περιλαμβάνουν: μόλυβδο, 

αρσενικό, ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), κάδμιο και κυάνιο (ελευθέρα, συνολικά, WAD και 

SCN). Η σχεδιαστική ικανότητα της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικού νερού είναι (WTP) 

είναι 30 m3/h. Η συνολική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντιδραστήρια: υδρασβέστο, 

υποχλωριώδες νάτριο, θειικό σίδηρο και κροκιδωτικό. Η μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικού 

νερού περιλαμβάνει δύο δεξαμενές με αντιδραστήρα, με συνολικό χρόνο παραμονής 30 λεπτά 

για την προβλεπόμενη ροή (15 λεπτά ανά δεξαμενή). Το διάλυμα θειικού σιδήρου προστίθεται 

εσωτερικά στην τροφοδοσία πριν από τον Αντιδραστήρα 1. Το διάλυμα θειικού σιδήρου 

προστίθεται για την συνκαταβύθιση του αρσενικού. Η πρώτη δεξαμενή με αντιδραστήρα θα 

έρθει σε επαφή με υδρασβεστο και υποχλωριώδες νάτριο. Το υποχλωριώδες νάτριο 

χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του κυανίου. Θα προστεθεί ασβέστης εάν απαιτείται 

για να αυξηθεί το pH (~10). Η δεύτερη δεξαμενή αντιδραστήρα τροφοδοτείται βαρυτικά από 

την πρώτη δεξαμενή αντιδραστήρα, η οποία χρησιμεύει για να αυξήσει τον χρόνο παραμονής 

και να επιτρέψει την ολοκλήρωση των αντιδράσεων. Μετά τον δεύτερο αντιδραστήρα, ο 

πολφός τροφοδοτείται βαρυτικά στον διαυγαστήρα. Προστίθεται κροκιδωτικό στην 

τροφοδοσία του διαγαστήρα. Η κροκιδωμένη ιλύς θα κατακάθεται στο διαυγαστήρα και θα 

μεταφέρεται με αντλία υπορροής. Η υπερροή του επεξεργασμένου νερού από το διαυγαστήρα 

τροφοδοτείται βαρυτικά σε μια δεξαμενή υπερροής όπου αντλείται προς τη λίμνη εκκένωσης 

επεξεργασμένου νερού. 
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Το νέο κύκλωμα επεξεργασίας απαγωγικού νερού έχει αποτύπωμα 270 m2. 

 

Η απόδοση του κυκλώματος επίπλευσης ελέγχεται χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα που 

μετρούν συνεχώς τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας 

των υλικών, της πυκνότητας και του pH των υδατικών διαλυμάτων και του πολφού. Επιπλέον, 

ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται στα προϊόντα μέσω ενός αναλυτή XRF που παρέχει 

συνεχή μέτρηση και καταγραφή.  

 

Πίνακας 6.3.5.3-1. Εξοπλισμός υφιστάμενης μονάδας επίπλευσης Ολυμπιάδας 

Κύκλωμα 
Επίπλευση Πύκνωση 

Χονδροειδής Καθαριστική Τελική & Διήθηση 

Γαληνίτη 

2 προοδοποιητές 

όγκου 12 m3 , 1 

κυψέλη ακαριαίας 

επίπλευσης SK240 και 

3 κυψέλες Outotec 

TC10 Tank Cell 

συνολικού όγκου 

36,5 m3 

2 κυψέλες 

Outotec TC10 

Tank Cell 

συνολικού 

όγκου 20 m3 

1 μύλος 

επαναλειοτρίβισης 

IsaMill Μ500, 1 

συστοιχία 

κυκλώνων 

150CVX06, 1 

προοδοποιητής 

όγκου 12 m3 και 

11 κυψέλες 

Outotec OK3HG 

συνολικού όγκου 

47 m3 

1 πυκνωτής Ø 8 m 

και ύψους 2,5 m και 

1 φιλτρόπρεσσα 

Diemme M1200 

Σφαλερίτη 

2 προοδοποιητές 

όγκου 12 m3 και 2 

κυψέλες Outotec 

TC10 Tank Cell 

συνολικού όγκου 

20 m3 

4 κυψέλες 

Outotec TC10 

Tank Cell 

συνολικού 

όγκου 40 m3 

1 μύλος 

επαναλειοτρίβισης 

IsaMill Μ500, 1 

συστοιχία 

κυκλώνων 

150CVX06, 1 

προοδοποιητής 

όγκου 12 m3 και 

12 κυψέλες 

Outotec OK3HG 

συνολικού όγκου 

51 m3 

1 πυκνωτής Ø 8 m 

και ύψους 2,5 m και 

1 φιλτρόπρεσσα 

Diemme M1200 

Μίγμα 

Πυριτών 

2 προοδοποιητές 

όγκου 28 m3 έκαστος 

και 1 κυψέλη Outotec 

TC20 Tank Cell 

συνολικού όγκου 

20m3 

5 κυψέλες 

Outotec TC20 

Tank Cell 

συνολικού 

όγκου 100 m3 

1 προοδοποιητής 

όγκου 12 m3 και 3 

κυψέλες Outotec 

TC10 Tank Cell 

συνολικού όγκου 

30 m3 

1 πυκνωτής Ø 12 m 

και ύψους 2,5 m και 

2 φιλτρόπρεσσες 

GHT1500 

6.3.5.4. Μεταφορά και αποθήκευση συμπυκνωμάτων 

Τα παραγόμενα κέικ των συμπυκνωμάτων έχουν τη δυνατότητα να συσκευάζονται σε σάκους 

μέσω μηχανών συσκευασίας ή απευθείας να μεταφέρονται χύδην σε φορτηγά με κλειστές και 

ασφαλείς καρότσες ακολουθώντας την ελληνική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με τις 

μεταφορές αυτές. Λιμάνια προορισμού των συμπυικνωμάτων είναι είτε το Στρατώνι είτε η 
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Θεσσαλονίκη. Αναλύοντας τον όρο συστήματα ενσάκισης, είναι μηχανές συσκευασίας του 

παραγόμενου συμπυκνώματος σε τυποποιημένων διαστάσεων σάκο με στόχο να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε διαρροή υλικού στο περιβάλλον κατά την μεταφορά του. Το σύστημα εκτός από 

την δυνατότητα συσκευασίας δίνει την δυνατότητα ζύγισης και αύξουσας αρίθμησης κάθε 

σάκου παρέχοντας πληροφορίες για την ημέρα και ώρα συσκευασίας. Η χωρητικότητα του 

κάθε σάκου είναι μέγιστο 2.700 kg με δυνατότητα ενσάκισης του μηχανήματος μέχρι 10 

σάκους την ώρα.  

6.3.5.5. Μονάδα αποβλήτων 

Όσον αφορά τα απόβλητα εμπλουτισμού, δεν υφίστανται ταξινόμηση όταν οδηγούνται στην 

λιθογόμωση πάστας ενώ περιλαμβάνεται η δυνατότητα ταξινόμησης του συνολικού αποβλήτου 

με τη βοήθεια κυκλώνων όταν χρησιμοποιείται ως λύση η υδραυλική λιθογόμωση. Το 

συνολικό κλάσμα ή τα δύο επιμέρους κλάσματα των αποβλήτων εμπλουτισμού, υφίστανται 

πύκνωση και διήθηση ώστε η περαιτέρω διαχείρισή τους να γίνεται υπό ξηρή μορφή. Η 

πύκνωση γίνεται σε πυκνωτή υψηλής ταχύτητας καθίζησης διαστάσεων Ø 10,0 m. Η υπορροή 

του πυκνωτή οδηγείται σε δύο φιλτρόπρεσσες του Ιταλικού οίκου DIEMME, τύπου GHT 1500, 

διαστάσεων 17,4 m x 2,9 m x 3,1 m, και ενεργής επιφάνειας διήθησης 581 m2, η οποία 

συνοδεύεται από αντίστοιχο υποστηρικτικό εξοπλισμό (δεξαμενή τροφοδοσίας πολφού, 

αυτόματα συστήματα τροφοδότησης και καθαρισμού των υφασμάτων των φίλτρων και μονάδα 

παραγωγής πεπιεσμένου αέρα). και σε τέσσερα δισκόφιλτρα του οίκου FLS τύπου 2,7 m για 

τη μείωση της υγρασίας σε επίπεδα <20%. Το απόβλητο αυτό, αν επιλεχθεί η μέθοδος 

λιθογόμωσης με πάστα, δεν ταξινομείται, και επιστρέφει πίσω στο μεταλλείο ως συστατικό της 

λιθογόμωσης με πάστα των κενών της εκμετάλλευσης. Το λεπτομερές κλάσμα του αποβλήτου, 

αν παραχθεί, μεταφέρεται υπό σχεδόν ξηρή μορφή για απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ., στην περιοχή 

του Μαντέμ Λάκκου. Το χονδρομερές κλάσμα επιστρέφει στο μεταλλείο ως συστατικό της 

υδραυλικής λιθογόμωσης των κενών της εκμετάλλευσης. 

 

Η υπερροή των πυκνωτών και η υδατική φάση των δισκόφιλτρων και των φιλτροπρεσσών 

συλλέγονται στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού για να ανακυκλωθεί ως νερό κατεργασίας στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού 

6.3.6. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτών εγκαταστάσεων 

6.3.6.1. Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής σκυροδέματος και υδραυλικής λιθογόμωσης 

Η υφιστάμενη αδειοδοτημένη μονάδα υδραυλικής λιθογόμωσης και παραγωγής 

σκυροδέματος, η οποία βρίσκεται παραπλεύρως της εισόδου της στοάς προσπέλασης 

+70,σύμφωνα με τον γενικό προγραμματισμό του μεταλλείου θα εξυπηρετήσει την παρασκευή 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος καθώς και άλλων σκυροδεμάτων ή μιγμάτων των εναλλακτικών 

μεθόδων λιθογόμωσης, όπως αυτές περιγράφονται στην Παράγραφο 6.3.4.3.2. 

 

Η μονάδα διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου SCADA ώστε όλα τα 

συστατικά και τα τελικά μίγματα που προκύπτουν να καταγράφονται. Το αυτοματοποιημένο 

σύστημα μπορεί να παράξει μίγματα διάφορων τύπων. 

 

Η μονάδα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

 Χώρο προσωρινής αποθήκευσης των αδρανών του σκυροδέματος έκτασης περίπου 

100 m2. 
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 Φορτωτή για την τροφοδότηση των αδρανών.  

 Τέσσερις αποθηκευτικούς κάδους συνολικής χωρητικότητας 300 m3 (οι δύο 

χρησιμοποιούνται για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενώ οι άλλοι δύο χρησιμοποιούνται 

για αδρανή 50 mm που χρησιμεύουν στον καθαρισμό των δοχείων ανάμιξης). 

 Μεταφορικές ταινίες τροφοδοσίας αδρανών συνολικού μήκους 15 m και δυναμικότητας 

25 m3/h. 

 Δύο σιλό αποθήκευσης τσιμέντου χωρητικότητας 100 m3 έκαστο. 

 Σιλό για τη δοσολογία του τσιμέντου και την ανάμιξη χωρητικότητας 100 m3 έκαστο. 

 Δεξαμενή νερού 700 L. 

 Αναμίκτη Σκυροδέματος, 3 m3 και συνολικής ισχύος 75 kW. 

 Συστήματα PLC και SCADA για τον έλεγχο και τη λειτουργία της μονάδας. 

 Δεξαμενή πλύσης 10 m3. 

 

Στο Σχήμα 6.3.6.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της μονάδας 

παρασκευής σκυροδέματος και υδραυλικής λιθογόμωσης. 
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Σχήμα 6.3.6.1-1. Διάγραμμα ροής μονάδας 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται τροποποιήσεις στα βασικά 

χαρακτηριστικά της μονάδας. 

6.3.6.2. Υφιστάμενο παρασκευαστήριο λιθογόμωσης τύπου πάστας 

Η υφιστάμενη μονάδα παρασκευής πάστας λιθογόμωσης, η οποία έχει τη δυνατότητα 

παρασκευής και υδραυλικής λιθογόμωσης, βρίσκεται στην περιοχή «Φιρέ». Αποτελείται από 

τα ακόλουθα τμήματα: 

 Σύστημα προσθήκης και ανάμιξης μερών της πάστας δυναμικότητας 40 m3/h, με 

χαρακτηριστικές αναλογίες (75% στερεά (εκ των οποίων το 12,5% τσιμέντο) και 25% 

νερό).  

 Σύστημα άντλησης: προς το μέτωπο λιθογόμωσης, δυναμικότητας 40 m3/h 
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 Σύστημα ελέγχου (SCADA), μέσω του οποίου πραγματοποιείται συνεχής 

παρακολούθηση των πιέσεων εντός του δικτύου λιθογόμωσης, της παροχής του υλικού 

της πάστας, και της πίεσης της αντλίας.  

 Τρία μεταλλικά σιλό αποθηκευτικής ικανότητας 100 t έκαστο με διάταξη αποκονίωσης 

με σακκόφιλτρα 

 

 
Σχήμα 6.3.6.2-1. Απλοποιημένη απεικόνιση διάταξης για τη λιθογόμωση 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, δεν προτείνονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τα 

χαρακτηριστικά του παρασκευαστηρίου λιθογόμωσης τύπου πάστας. 

6.3.6.3. Παρασκευαστήριο εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς 

και για την μείωση κατανάλωσης πόρων, προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία νέας 

μονάδας παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, συνολικής επιφάνειας 660 m2 

συμπεριλαμβανομένων των χώρων προσωρινής απόθεσης αδρανών. Η προτεινόμενη θέση του 

παρασκευαστηρίου εντοπίζεται στην περιοχή του φρέατος. 

 

Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα με διατάξεις PLC για τον έλεγχο του συστήματος 

ανάμιξης, των συστημάτων ζύγισης και τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας του μίγματος. Η 

οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 

 Χώροι προσωρινής απόθεσης αδρανών, έκτασης 100 m2 

 2 σιλό τσιμέντου, χωρητικότητας 100 t έκαστο 

 Αναμίκτης σκυροδέματος 

 Αεροσυμπιεστής 

 Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 12 m3 

 Xώρος δεξαμενών επιταχυντή πήξης σκυροδέματος χωρητικότητας 15 m3. 
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Η μεταφορά του σκυροδέματος στα υπόγεια θα γίνεται μέσω κατακόρυφης μεταλλικής 

σωλήνας διαμέτρου ⌀219 mm, η οποία υποστηρίζεταιαπό επιπλέον αγωγούς ⌀ 50, ⌀ 60 και ⌀ 75 

χιλιοστών για μεταφορά ρευστοποιητών σκυροδέματος και διαφόρων καλωδιώσεων. Σε 

περίπτωση έμφραξης της σωλήνας μεταφοράς σκυροδέματος, έχει διατρηθεί εφεδρική 2η 

γεώτρηση, εντός της οποίας έχει εγκατασταθεί μεταλλική σωλήνα. Το σκυρόδεμα θα 

μεταφέρεται στο επίπεδο -254 όπου θα παραλαμβάνεται από τα οχήματα μεταφοράς 

(μπετονιέρες). Το σύστημα θα έχει την ικανότητα παρασκευής και μεταφοράς του 

σκυροδέματος στα υπόγεια. 

 

Περιμετρικά των εγκαταστάσεων θα κατασκευαστεί κατάλληλη σκυρόδετη διάταξη για τη 

συλλογή των απορροών οι οποίες θα οδηγούνται προς τη μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου. 

6.3.6.4. Υπόγεια αποθήκη Εκρηκτικών  

Όσον αφορά στα θέματα αποθήκευσης εκρηκτικών του μεταλλείου Ολυμπιάδας, στην 

εγκεκριμένη ΜΠΕ (2011) του έργου περιλαμβάνεται υφιστάμενη υπόγεια και ανεξάρτητη από 

τα υπόγεια έργα του μεταλλείου κεντρική αποθήκη εκρηκτικών και καψυλίων χωρητικότητας 

42.500 kg εκρηκτικών και 300.000 τεμαχίων καψυλίων. Η αποθήκη αυτή δεν έχει 

ενεργοποιηθεί και λειτουργήσει εδώ και αρκετά έτη, ενώ από επί τόπου επιθεωρήσεις κρίνεται 

μη λειτουργική. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και του επικαιροποιημένου σχεδιασμού του υποέργου 

Ολυμπιάδας προτείνεται νέα κεντρική αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων αποθηκευτικής 

ικανότητας 12.000 kg εκρηκτικών και 100.000 καψυλλίων, ώστε να καλύψει τις ανάγκες 

παραγωγής και ανάπτυξης του μεταλλείου (α/α της γενικής διάταξης). Η νέα αποθήκη θα 

διαμορφωθεί κατάλληλα και θα οργανωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διατάξεις του 

Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.). 

 

Η νέα αποθήκη εκρηκτικών θα χωροθετηθεί επί του ορόφου -240 m στον Δυτικό Τομέα του 

μεταλλείου. Το συγκεκριμένο πάτωμα θα καταστεί μη παραγωγικό και θα χρησιμοποιείται για 

την απαγωγή των αερίων του μεταλλείου. Η περιοχή στην οποία θα ορυχθεί το σύστημα στοών, 

που θα αποτελέσει την αποθήκη εκρηκτικών χαρακτηρίζεται από καλή έως πολύ καλή 

ποιότητα βραχομάζας και κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Μ.Λ.Ε. Η 

πρόσβαση στην αποθήκη θα μπορεί να γίνεται είτε από την Ανατολική είτε από τη Δυτική 

ράμπα και σε κάθε περίπτωση θα βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 100 m από τα 

φρέατα κεντρικής μεταφοράς και αερισμού και από τα κεκλιμένα και τις κεντρικές στοές. 

 

Η αποθήκευση των εκρηκτικών υλών θα γίνεται σε δύο παράλληλα εγκάρσια, μήκους 12 m και 

απόστασης περίπου 20 m (άξονα με άξονα). Αξονικά και απέναντι από τα εγκάρσια 

αποθήκευσης και τις ορθές γωνίες που σχηματίζουν οι άξονες των στοών επικοινωνίας, καθώς 

και απέναντι από τα σημεία επικοινωνίας των στοών με τα υπόλοιπα έργα, θα διαμορφωθούν 

εγκάρσια, ανάλογου όγκου, για την εκτόνωση των αερίων σε περίπτωση τυχαίας έκρηξης. Η 

αποθήκευση των καψυλλίων θα γίνεται σε ένα τρίτο εγκάρσιο που θα έχει σχήμα «Γ» και μήκος 

27 m και θα απέχει περίπου 30 m από το πλησιέστερο εγκάρσιο αποθήκευσης εκρηκτικών 

υλών. Το συνολικό μήκος της αποθήκης θα είναι 130 m, η εκσκαφή θα είναι σχήματος U και 

θα έχει διαστάσεις 5 m (μήκος) x 5 m (ύψος). 
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6.3.6.5. Κινητή μονάδα παρασκευής εκρηκτικών και γαλακτωμάτων  

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και του επικαιροποιημένου σχεδιασμού του υποέργου 

Ολυμπιάδας προτείνεται η λειτουργία κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών υλών, ως 

συνοδευτικό έργο.  

 

Η μονάδα θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 3 t εκρηκτικών υλών την ώρα, με την 

ημερήσια παραγωγή να εξαρτάται από τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.  

 

Οι εκρηκτικές ύλες που θα παράγονται από τη μονάδα είναι: 

 Πετραμμωνίτης (AN-FO), 

 Μη ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Heavy EM-EX LC) και 

 Ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (EM-EX) 

 

Η προτεινόμενη μονάδα θα βρίσκεται επί αυτοφερόμενου αμαξώματος και αναφέρεται ως 

εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών ευρισκόμενη επάνω σε όχημα. Είναι πλήρης μονάδα 

παραγωγής των ακόλουθων εκρηκτικών: 

 ANFO: Πρόκειται για μίγμα νιτρικού αμμωνίου και πετρελαίου (Ammonium Nitrate and 

Fuel Oil). Είναι σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία οξυγόνου που 

παρέχει τη βέλτιστη ενέργεια και ευαισθησία, με τη μικρότερη δυνατή εκπομπή 

βλαβερών αερίων (ισοζύγιο οξυγόνου: μηδέν). Παρόλο που το ANFO έχει μηδενική 

αντίσταση στο νερό, έχει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών σε συνθήκες ξηρής οπής. Είναι 

ένας από τους οικονομικά αποδοτικότερους εκρηκτικούς παράγοντες που διατίθενται για 

εφαρμογές σε διατρήματα μικρής, μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου. 

 Γαλακτώματα: Πρόκειται για ενεργοποιημένο (ευαισθητοποιημένο) matrix. Το matrix 

είναι γαλακτωματοποιημένο διάλυμα νιτρικού αμμωνίου (ή και άλλων οξειδωτικών, 

όπως νιτρικού νατρίου) εντός ελαϊκής φάσης. Η σταθεροποίησή του επιτυγχάνεται με τη 

προσθήκη γαλακτωματοποιητών. Το διάλυμα δεν παράγεται εντός της μονάδας, αλλά 

χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των γαλακτωμάτων. Το matrix ανήκει 

στα οξειδωτικά. Η ενεργοποίησή του γίνεται με ανάμιξη αυτού με αντιδραστήρια τα 

οποία παράγουν εντός της μάζας του, αέρια υπό μορφή μικροσκοπικών φυσαλίδων. 

 

Η εφαρμογή της προεπιλεγμένης σύνθεσης του παραγόμενου υλικού ελέγχεται ηλεκτρονικά 

μέσω του πίνακα ελέγχου, PLC, της μονάδας. Αμέσως μετά την παραγωγή των υλών αυτών, 

γίνεται από την ίδια μονάδα και η γόμωση των διατρημάτων (οπές στις οποίες τοποθετούνται 

τα εκρηκτικά σε ένα μέτωπο εξόρυξης). Οι εκρηκτικές ιδιότητες του γαλακτώματος 

αποκτώνται μετά την εισαγωγή του εντός του διατρήματος, γεγονός που εξασφαλίζει τη 

μέγιστη δυνατή ασφάλεια αφού δεν γίνεται διαχείριση αυτού καθ’ εαυτού του εκρηκτικού 

υλικού. 

 

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 3 διαφορετικών προϊόντων. Τα σχετικά διαγράμματα 

ροής δίνονται στα Σχήματα 6.3.6.5-1, 6.3.6.5-2 και 6.3.6.5-3. 
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Σχήμα 6.3.6.5-1. Διάγραμμα ροής για παραγωγή ANFO 

 

 
Σχήμα 6.3.6.5-2. Διάγραμμα ροής για παραγωγή μη ευασθητοποιημένου γαλακτώματος 
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Σχήμα 6.3.6.5-3. Διάγραμμα ροής για παραγωγή ευαισθητοποιημένου γαλακτώματος 

 

Αμέσως μετά την παραγωγή των υλών αυτών, γίνεται από την ίδια μονάδα και η γόμωση των 

διατρημάτων (οπές στις οποίες τοποθετούνται τα εκρηκτικά σε ένα μέτωπο εξόρυξης). 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εκρηκτικές ιδιότητες του γαλακτώματος αποκτώνται μετά 

την εισαγωγή του εντός του διατρήματος, γεγονός που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια αφού δεν γίνεται διαχείριση αυτού καθ’ εαυτού του εκρηκτικού υλικού. 

 

Η κινητή μονάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

i. Κυρίως τμήμα της κινητής μονάδας – Αυτοκινούμενος φορέας με κινητήρα 460 hp. 

ii. Ανοξείδωτες δεξαμενές για τα χρησιμοποιούμενα υλικά (πρώτες ύλες) στη παραγωγή: 

(α) δεξαμενή για τη συνδετική ύλη (matrix), χωρητικότητας 4.200 L 

(β) δεξαμενή για το νιτρικό αμμώνιο, χωρητικότητας 13.625 L 

(γ) δεξαμενή για το πετρέλαιο κίνησης, χωρητικότητας 650 L 

(δ) δεξαμενή για το διάλυμα του νιτρώδους νατρίου, χωρητικότητας 117,8 L 

(ε) δεξαμενή για το διάλυμα του οξικού οξέος, χωρητικότητας 118 L 

(στ) δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 700 L 

iii. Αντλίες και κοχλίες για την προώθηση των υλικών. Όλοι οι κοχλίες και οι αντλίες έχουν 

υδραυλική κίνηση. 

(α) κοχλίας για το νιτρικό αμμώνιο και για το AN-FO, δυναμικότητας 40 L/min 

(β) αντλία (mono-pump) για το matrix και για το γαλάκτωμα, δυναμικότητας 65 L/min 

(γ) αντλίες υγρών για το διάλυμα του νιτρώδους νατρίου, το διάλυμα του οξικού οξέος, 

του πετρελαίου κίνησης και του νερού, δυναμικότητας 10 L/min 

iv. Ηλεκτρονικό μέρος για την λειτουργία και τον έλεγχο της μονάδας. Αυτό εξασφαλίζει 

και την σωστή εφαρμογή της προεπιλεγμένης σύνθεσης της παραγωγής του κάθε 

προϊόντος.  
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Σημειώνεται ότι η κινητή μονάδα θα τροφοδοτείται με τις πρώτες ύλες που περιγράφονται 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των εγκαταστάσεων του μεταλλείου στην επιφάνεια. 

Ο χώρος οροθετείται στο Σχήμα 6.3.6.5-4 και περιέχει και χώρο (150 m2) για επιφανειακές 

αποθήκες των υλικών αυτών (matrix και νιτρικής αμμωνίας) . Ο χώρος είναι απομονωμένος 

και κοντά σε μια από τις δυο κυρίες εισόδους του μεταλλείου, στοά +59. 

 

 
Σχήμα 6.3.6.5-4. Χωροθέτηση επιφανειακών εγκαταστάσεων τροφοδοσίας πρώτων υλών 

6.3.6.6. Μονάδα Κατεργασίας Νερών 

H υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου έχει κατασκευαστεί με βάση την υπ’ 

αριθμ. II-5η/Φ7.45.6/11857/23.7.1987 άδεια εγκατάστασης και την υπ' αριθμ. 

Δ8/Γ/Φ12.7/21.οικ/2.1.1992 άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας. Στη μονάδα αυτή, δυναμικότητας 400 m3/h, οδηγούνται τα νερά που 

αποστραγγίζουν από τα υπόγεια έργα του μεταλλείου Ολυμπιάδας προς επεξεργασία ώστε πριν 

την τελική τους διάθεση στο ρέμα του Μαυρόλακκα να πληρούν τα θεσμοθετημένα όρια 

διάθεσης υγρών αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής (Απόφαση 

Νομάρχη Χαλκιδικής 96400, ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985, Πίνακας ΙΙΑ).  

 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κατεργασίας νερών, αποτελούνται από την μονάδα 

κατεργασίας με προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου. 

 

Η μονάδα στεγάζεται σε υφιστάμενο κτήριο που κατασκευάστηκε βάσει της υπ' αριθμ. 53/30-

3-1987 οικοδομικής άδειας η οποία εκδόθηκε από το πολεοδομικό γραφείο Αρναίας της 

Νομαρχίας Χαλκιδικής. Η υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας συνίσταται σε φυσικοχημικές 

διεργασίες που στοχεύουν στην αύξηση της αλκαλικότητας με προσθήκη γαλακτώματος 
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υδρασβέστου και καταβύθιση των περιεχομένων μετάλλων με τη μορφή υδροξειδίων σε 

συνδυασμό με κροκίδωση και καθίζηση σε πυκνωτή. Μετά τις ανωτέρω κατεργασίες η εκροή 

υφίσταται περαιτέρω διαύγαση στις υφιστάμενες λίμνες διαύγασης Νο.2, 3 και 4 και στη 

συνέχεια οδηγείται προς διάθεση στο παρακείμενο ρέμα του Μαυρόλακκα σύμφωνα με την υπ. 

αρ. 100171/17.5.91 οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων της Νομαρχίας Χαλκιδικής.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας 

κατεργασίας νερών, δυναμικότητας 680 m3/h, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του 

εργοστασίου εμπλουτισμού και πρόκειται να περιλαμβάνει: 

 Πυκνωτές και λίμνες διαύγασης, για την απομάκρυνση των αιωρουμένων στερεών. – 

Υφιστάμενο  

 Μονάδα χημικής κατεργασίας για την καταβύθιση των διαλυμένων μετάλλων με 

προσθήκη πολφού ασβέστη. – Υφιστάμενο  

 Μονάδα καταλυτικού συστήματος πολυστρωματικής διήθησης – Προτεινόμενο  

 Μονάδα αντίστροφης ώσμωσης – Προτεινόμενο  

 

Η αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας θα καταλαμβάνει 

συνολική έκταση περίπου 3,5 στρεμμάτων. Το διάγραμμα ροής της μονάδας δίνεται αναλυτικά 

στο Σχέδιο 4-2 και συνοπτικά στο Σχήμα 6.3.6.6-1 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 6.3.6.6-1. Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της αναβαθμισμένη μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 

Το διάγραμμα ροής διεργασιών αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια:  

 Προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου  

Η χημική επεξεργασία βασίζεται στην προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου [Ca(OH)2] για 

την αύξηση της αλκαλικότητας των νερών του μεταλλείου, την καταβύθιση των περιεχομένων 

μετάλλων με τη μορφή υδροξειδίων και ακολούθως την απομάκρυνση των αιωρούμενων 

σωματιδίων και των παραγομένων στερεών εξουδετέρωσης. Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως από τη μεταλλευτική βιομηχανία και αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο 

κατεργασίας νερών μεταλλείων. Οι σημαντικότερες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο 

σύστημα είναι οι ακόλουθες: 
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Θεωρητικό pH  

καταβύθισης υδροξειδίων 

Fe3+ + Ca(OH)2 = Fe(OH)3  + Ca2+ 4,3 

Pb2+ + Ca(OH)2 = Pb(OH)2  + Ca2+ 6,3 

Cu2+ + Ca(OH)2 = Cu(OH)2  + Ca2+ 7,2 

Zn2+ + Ca(OH)2 = Zn(OH)2  + Ca2+ 8,4 

Fe2+ + Ca(OH)2 = Fe(OH)2  + Ca2+ 9,5 

Cd2+ + Ca(OH)2 = Cd(OH)2  + Ca2+ 9,7 

Mn2+ + Ca(OH)2 = Mn(OH)2  + Ca2+ 10,6 

 

Από τις παραπάνω αντιδράσεις προκύπτει ότι για την πλήρη καταβύθιση των διαλυμένων 

ιόντων, σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές για διάθεση υγρών 

βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, απαιτείται ρύθμιση του pH σε υψηλές 

αλκαλικές τιμές, μεγαλύτερες του 9-10. 

 Προσθήκη κροκιδωτικού αντιδραστηρίου 

Για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών στο στάδιο καθίζησης και 

διαύγασης, προστίθεται ανιονικό κροκιδωτικό αντιδραστήριο (πολυαμίδιο ή αναλόγου) στην 

υπερχείλιση της τελευταίας δεξαμενής ανάμειξης.  

 Καθίζηση 

Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των παραγόμενων στερεών 

εξουδετέρωσης από τα επεξεργασμένα νερά μεταλλείου, η υπερχείλιση της τελευταίας 

δεξαμενής ανάμιξης οδηγείται σε πυκνωτή. Η υπερχείλιση του πυκνωτή που είναι τα 

επεξεργασμένα νερά μεταλλείου απαλλαγμένα από αιωρούμενα στερεά οδηγούνται στο 

επόμενο στάδιο κατεργασίας που είναι το καταλυτικό σύστημα πολυστρωματικής διήθησης. Η 

υπορροή του πυκνωτή που είναι η ιλύς κατεργασίας των νερών οδηγείται μέσω μεταλλικού 

δικτύου σε φιλτρόπρεσσα εγκατεστημένη πλησίον της μονάδας, για την αφύγρανση της 

προκειμένου να ανακυκλωθεί στην παραγωγική διαδικασία.  

 Χλωρίωση 

Η χλωρίωση συντελεί στη διαδικασία αποσταθεροποίησης των αιωρούμενων σωματιδίων, 

βελτιώνοντας τη διαδικασία φίλτρανσης και προκαλεί οξείδωση βοηθώντας έτσι το σίδηρο, το 

μαγγάνιο αλλά και τα υπόλοιπα βαρέα μέταλλα που αρχικά είναι διαλυμένα στο νερό να 

μετατραπούν σε αδιάλυτες ενώσεις μέσω χημικών αντιδράσεων. Η χλωρίωση εφαρμόζεται με 

έγχυση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 12% μέσω δοσομετρικής αντλίας 

στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 Ρύθμιση pH 

H ρύθμιση του pH αποσκοπεί στη δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος στο νερό εισόδου και 
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εφαρμόζεται με έγχυση διαλύματος καυστικού νατρίου περιεκτικότητας 50% μέσω 

δοσομετρικής αντλίας στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 Αερισμός (Οξυγόνωση) 

Στη δεξαμενή προκατεργασίας το νερό υφίσταται αερισμό με σκοπό την οξείδωση και 

απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Η συνήθης τεχνική αερισμού-οξυγόνωσης συνίσταται σε 

εξαναγκασμένη ροή αέρα με τη βοήθεια φυσητήρων και χρήση διαχυτών για τη δημιουργία 

μικρών φυσαλίδων αέρα και καλύτερη επαφή νερού-αέρα. 

 Καταλυτικά φίλτρα θολότητας και απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η φίλτρανση του νερού που αποτελείται από τις διατάξεις 

των φίλτρων θολότητας και τις διατάξεις των φίλτρων ενεργού άνθρακα.  

 

Καταλυτικά Φίλτρα: Μετά την προκατεργασία (χλωρίωση, ρύθμιση pH και αερισμό), το νερό 

οδεύει προς τα φίλτρα κατακράτησης θολότητας όπου κατακρατούνται διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, η θολότητα, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και λοιπές ρυπαντικές ουσίες, ώστε ο δείκτης 

πυκνότητας λάσπης (S.D.I.) να είναι μικρότερος του 5. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη ροή 

του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα), μέσω επιλεγμένων στρώσεων πληρωτικών υλικών και τη 

συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των 

πληρωτικών υλικών έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμά τους με κατάλληλης παροχής 

αντίστροφη ροή.  

 

Για τη καταλυτική απομάκρυνση βαρέων μετάλλων χρησιμοποιούνται διαφορετικής 

κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, πυριτική άμμος, ειδικό υλικό από ανακυκλωμένο 

τροποποιημένο γυαλί (κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό), διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2) 

και ανθρακίτης, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος.  

 

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου από το νερό είναι 

μία φυσική μέθοδος η οποία βασίζεται στην οξείδωση μέσω αέρα (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) και χρήση χημικών ευρέως χρησιμοποιούμενων στην επεξεργασία του πόσιμου 

νερού. 

 

Φίλτρα ενεργού άνθρακα: Στη συνέχεια το νερό διέρχεται από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, 

όπου κατακρατούνται περαιτέρω με προσρόφηση, τα βαρέα μέταλλα που δεν κατακρατήθηκαν 

στο καταλυτικό πολυστρωματικό φίλτρο. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την ροή του νερού 

(με κατάλληλη ταχύτητα) μέσω ειδικά επιλεγμένου ενεργού άνθρακα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος. 

 Αντίστροφη Ώσμωση (Α.Ω) 

Κατά την αντίστροφη ώσμωση ένα κλάσμα της παραγωγής από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

οδεύει σε μια συστοιχία ημιπερατών μεμβρανών. Η μονάδα της Αντίστροφης Ώσμωσης θα 

λειτουργεί επικουρικά και θα εκκινεί αυτόματα όταν η συγκέντρωση των μετάλλων είναι εκτός 

των ορίων διάθεσης. Οι μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης επιτρέπουν μόνο στα μόρια του 
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νερού να διέλθουν δια μέσου τους, διαχωρίζοντας αιωρούμενα στερεά που μπορεί να περιέχει 

το φιλτραρισμένο νερό μεταλλείου.  

Η αντίστροφη ώσμωση απαιτεί απλές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που κατ’ ουσίαν 

αποτελούν ένα δίκτυο σωληνώσεων με τα αντίστοιχα αντλητικά συστήματα. Οι μονάδες Α.Ω. 

σχεδιάζονται για την ονομαστική δυναμικότητα που κάθε φορά επιλέγεται.  

Στην μονάδα χρησιμοποιείται μόνο αντικαθαλατωτικό για αποφυγή/πρόληψη επικαθίσεων 

αλάτων από την ενεργό επιφάνεια των μεμβρανών. Το αντικαθαλατωτικό που θα εφαρμοστεί 

δεν θα περιέχει ως βάση τα φωσφωνικά ή φωσφορικά ιόντα. 

Μετά από το στάδιοτης φίλτρανσης, το νερό διοχετεύεται και μοιράζεται στις διατάξεις Α.Ω. 

Κάθε διάταξη περιλαμβάνει αντλία υψηλής πίεσης και μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης.  

Για την εμφάνιση του φαινομένου της αντίστροφης ώσμωσης και τη λειτουργία της Μονάδας 

είναι απαραίτητη η ροή του νερού εντός της διάταξης των μεμβρανών υπό υψηλή πίεση. Την 

τελευταία εξασφαλίζουν ανοξείδωτες αντλίες υψηλής πίεσης. 

Το συμπύκνωμα της αντίστροφης ώσμωσης επανακυκλοφορεί στα στάδια της φυσικοχημικής 

επεξεργασίας (προσθήκη υδρασβέστου, καταβύθιση, αερισμός και φίλτρανση) για να γίνει 

περαιτέρω απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων  

 Σύστημα επαναρύθμισης του pH 

Ύστερα από την επεξεργασία με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης, επιτελείται η τελική 

ρύθμιση του pH. Η ρύθμιση του pH απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τα όρια 

διάθεσης.  

 Απόδοση μονάδας κατεργασίας 

Για τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος πρόσθετης επεξεργασίας των 

νερών μεταλλείου που να επιτυγχάνει την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προς διάθεση 

νερών μεταλλείου εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους (6 μήνες την περίοδο 2015-2016 και άλλο ένα χρόνο την περίοδο 2020-2021) Πιλοτική 

Μονάδα (ΠΜ) ονομαστικής δυναμικότητας 9,0 m3/h. Η ΠΜ περιλαμβάνει δύο πρόσθετα 

στάδια κατεργασίας (φίλτρανσης και αντίστροφης ώσμωσης) μετά το υφιστάμενο (προσθήκη 

υδράσβεστου και καθίζηση). 

Η εγκατάσταση και λειτουργία της πιλοτικής μονάδας αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση της 

αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού, σε πραγματικές συνθήκες, την αξιολόγηση της 

σκοπιμότητας του δευτέρου σταδίου (αντίστροφη ώσμωση) και τον καθορισμό παραμέτρων 

για τη διενέργεια της οριστικής μελέτης του συστήματος δυναμικότητας 680 m3/h. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας του 

συστήματος με παράλληλη ανάπτυξη εργαστηριακών ελέγχων, για την καταγραφή της 

ποιοτικής σύστασης του νερού ανά στάδιο επεξεργασίας. Στους Πίνακες 6.3.6.6-1 και 6.3.6.6-

2 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου πριν 

και μετά την κατεργασία τους (μετά και τo δεύτερο στάδιο πρόσθετης κατεργασίας), 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.3.6.6-1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείου στην είσοδο της μονάδα κατεργασίας Ολυμπιάδας (2016-2020) 

Παράμετρος Μονάδες 

Όρια 

ποιότητας 

υγρών 

αποβλήτων 

ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή 

στόχος 

Υ.Α. Η.Π. 

51354/2010 

 

Υ.Α. οικ. 

170766/2016 

Μέγιστη 

τιμή  

Ελάχιστη 

τιμή  

Μέση 

τιμή  

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

οριακής 

τιμής,% 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

τιμής 

στόχου,% 

pH   6,0-8,5 6,0-8,5     11,79 7,68 8,47 26,91 26,91 

Αγωγιμότητα μS/cm        3.548,30 352 612,79   

Θερμοκρασία oC        28,20 9,08 21,80   

As μg/lit 500      304,80 5,82 77,85 0  

As total μg/lit   30 30   49840 47,53 1.277,82  100 

Fe total μg/lit 15.000 15.000    266.000 5 5.548,90 4,74 4,74 

Pb μg/lit 100  7,2   111,30 1 14,57 0,8  

Pb 

bioavailable 
μg/lit   1,2   1,2      

Zn μg/lit 2.000      6394 5 112,18 0,83  

Zn total μg/lit   125 125   381.200 61,50 6.429,14  100 

Mn μg/lit 2.000 2.000    5.670 5 325,64 4,71 4,71 

Cu μg/lit 500      9.784 5 193,59 4,62  

Cu total μg/lit   26 26   12.730 5 553,26  60 

Cd μg/lit 20 0,25  0,25   6,59 0,05 0,43 0 60 

Ni μg/lit 2.000  20   320 5 7,77 0  

Ni 

bioavailable 
μg/lit   4   4      

SO4 mg/lit        1916 51,86 141,17   

TSS mg/lit 40  35  35   24253 14,40 462,26 92,18 94,49 
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Πίνακας 6.3.6.6-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείου μετά την πρόσθετη κατεργασία τους με Αντίστροφη Όσμωση (Έξοδος 

Φάσης 2 πρόσθετης κατεργασίας) – Περίοδος παρακολούθησης Οκτώβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021 

Παράμετρος Μονάδες 

Οριακή 

τιμή ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή 

στόχος 

Όριο Κ.Υ.Α 

51354/2010 

Όριο Κ.Υ.Α 

170766/2016 

Μέγιστη 

τιμή 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

ορίου (%) 

Υπέρβαση 

ΕΜΣ1 

βάσει 

τιμής 

στόχου 

Βιοδιαθέσιμο 

Pb-d 
μg/L 

 
1,2 - 1,2 0,44 0,44 0,44 0,0 ΟΧΙ 

Βιοδιαθέσιμο 

Ni-d 
μg/L 

 
4 - 4 4,8 2,2 3,7 50 ΟΧΙ 

Cu-t μg/L 

 

26 

3 (<40 mg/L 

CaCO3) 

6 (40-50 mg/L 

CaCO3) 

9 (50-100 mg/L 

CaCO3) 

17 (100-200 

mg/L CaCO3) 

26 (>200 mg/L 

CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

62 5,0 25 50 ΟΧΙ 

Zn-t μg/L 

 

125 

8 (<50 mg/L 

CaCO3) 

50 (50-100 

mg/L CaCO3) 

75 (100-200 

mg/L CaCO3) 

125 (>200 

mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

14 5 7 0,0 ΟΧΙ 

Fe-t mg/L 15 15 - - 0,01 0,005 0,006 0,0 ΟΧΙ 

Mn-t mg/L  2 - - 0,018 0,005 0,01 0,0 ΟΧΙ 
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Παράμετρος Μονάδες 

Οριακή 

τιμή ΝΑΧ 

96400/1985 

Τιμή 

στόχος 

Όριο Κ.Υ.Α 

51354/2010 

Όριο Κ.Υ.Α 

170766/2016 

Μέγιστη 

τιμή 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Συχνότητα 

υπερβάσεων 

ορίου (%) 

Υπέρβαση 

ΕΜΣ1 

βάσει 

τιμής 

στόχου 

Cr-t μg/L 

 

50 

23 (<40 mg/L 

CaCO3) 

42 (40-50 mg/L 

CaCO3) 

50 (>50 mg/L 

CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

5 5 5 0,0 ΟΧΙ 

Cd-d μg/L 20 0,25 

< 0,08 (<40 

mg/L CaCO3) 

0,08 (40-50 

mg/L CaCO3) 

0,09 (50-100 

mg/L CaCO3) 

0,15 (100-200 

mg/L CaCO3) 

0,25 (>200 

mg/L CaCO3) 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

0,1 0,1 0,1 0,0 ΟΧΙ 

As-t μg/L 

 

30 30 

Όπως 

Κ.Υ.Α 

51354/2010 

5,4 5,4 5,4 0,0 ΟΧΙ 

Mo-t μg/L  4,4 - 4,4 <LoD*2 <LoD*2 <LoD*2 - - 

T.S.S. mg/L 40 35   <LoD*2 <LoD*2 <LoD*2 - - 

*1 ΕΜΣ = Ετησία μέση συγκέντρωση 

*2 LoD = Ελάχιστο όριο ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου 
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6.3.6.7. Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα στο μεταλλείο 

Λόγω του νέου σύγχρονου κινητού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται στην εκμετάλλευση, 

οι απαιτήσεις πεπιεσμένου αέρα περιορίζονται στον απαιτούμενο για τον καθαρισμό των 

διατρημάτων και την εκτόξευση του σκυροδέματος. Οι απαιτήσεις καλύπτονται από 

ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές εγκατεστημένους στα υπόγεια έργα. Η τοπική διανομή 

πεπιεσμένου αέρα θα πραγματοποιείται μέσω δικτύου Φ4''.  

 

Για την κάλυψη των αναγκών του μεταλλείο, συμπληρωματικά του υφιστάμενου 

αεροσυμπιεστή στην είσοδο της +59 ισχύος 75 kW, με την παρούσα ΜΠΕ προτείνεται η 

εγκατάσταση αεροσυμπιεστή ισχύος 110 kW στο επίπεδο -254 ενώ για τις ιδιαίτερες τοπικές 

ανάγκες όπως στο συνεργείο, κύρια αντλιοστάσια και άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις, 

προτείνεται να εγκατασταθούν και κινητοί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές.  

6.3.6.8. Υπόγειο συνεργείο συντήρησης οχημάτων - μηχανουργείο 

Ήδη από την υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει προταθεί η η κατασκευή ενός 

υπόγειου συνεργείου οχημάτων. Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ χωροθετείται η εγκατάσταση 

και του υπόγειου συνεργείου οχημάτων -μηχανουργείου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 

στο επίπεδο -254 m και δίνεται αναλυτική περιγραφή αυτού ως κάτωθι:  

 

Το προτεινόμενο, πρόκειται να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης του μηχανολογικού 

εξοπλισμού των υπογείων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό αποφυγή μετακίνησής 

τους στην επιφάνεια. 

 

Το υπόγειο συνεργείο οχημάτων θα αποτελείται από τους κάτωθι χώρους: 

 3 χώρους (ράμπες) εργασίας φέρουσες γερανογέφυρα 8 t έκαστη 

 Χώρος συντήρησης μικρών οχημάτων συμπεριλαμβανομένης πλατφόρμας ανύψωσης 

 Χώρος πλύσης οχημάτων 

 Χώρος διαχείρισης ελαίων  

 Χώρος ηλεκτροκόλλησης και μεταλλικών κατασκευών  

 Χώρος επισκευής και αποθήκευσης ελαστικών 

 Χώρος αποθήκευσης και επισκευής υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης 

 Διάφοροι χώροι αποθήκευσης υλικών  

 Χώροι προσωπικού και γραφείων 

 

Με την επέκταση εκμετάλλευσης στους βαθύτερους ορίζοντες προγραμματίζεται η κατασκευή 

επιπλέον θέσεων επισκευής οχημάτων, λίπανσης και πλυντηρίου σε καθέναν από τους 

συνδετήριους ορόφους με την ανατολική/δυτική κατεύθυνση στα υψόμετρα -300/-380/-450, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη κίνηση των οχημάτων εντός του μεταλλείου προκειμένου 

να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές η ενέργεια και το κόστος.  

6.3.6.9. Συνεργείο επιφάνειας 

Το υφιστάμενο αδειοδοτημένο και λειτουργούν επιφανειακό συνεργείο στην περιοχή της 

εισόδου της στοάς +59 καθώς και οι συναφείς αποθήκες πρόκειται να έχουν ρόλο 

υποστηρικτικό προς το υπόγειο συνεργείο συντήρησης. Το κτίριο διαθέτει 650 m² συνεργείο – 

μηχανουργείο και 250 m² χώρους αποθήκης και γραφείου επιστασίας.  
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Ο τεχνικός σχεδιασμός του συνεργείου περιλαμβάνει τα εξής μέτρα περιβαλλοντικής 

προστασίας: 

 οι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων είναι ασφαλτοστρωμένοι ή 

τσιμεντοστρωμένοι 

 οι μη δομημένοι χώροι διατηρούνται καθαροί και δεν υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα 

άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά) 

 πραγματοποιείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχημάτων 

 γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, 

του ηλεκτρο− μηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του 

 προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, ανάλογα 

με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης αέριων 

ρύπων 

 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες που πραγματοποιούνται 

εντός του συνεργείου (λιπαντικά έλαια, καύσιμα, διαλύτες, υγρά μπαταρίας, υγρά 

φρένων, αντιψυκτικά υγρά, κλπ, συλλέγονται ξεχωριστά σε στεγανά δοχεία και 

παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά των 

συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας 

 Το δάπεδο των χώρων του συνεργείου είναι στεγανό 

 Ο χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από 

θέσεις εργασίας όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά 

από πηγές εκπομπής θερμότητας 

 Σε περίπτωση διαρροών π.χ. καυσίμων, λιπαντικών, υγρών μπαταρίας κ.λπ. το υλικό 

επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο απομακρύνεται μετά 

τον εμποτισμό του και αντικαθίσταται με νέο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πάντα στο 

χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά κ.λπ.) και 

εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια) 

 Προβλέπεται κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων, εφοδιασμένο κατ’ ελάχιστον με ελαιολασποσυλλέκτη 

(βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή) για τη διαχείρισης των πλυσιμάτων των δαπέδων 

του χώρου 

 Τα παραγόμενα επικίνδυνα στερεά απόβλητα παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες 

για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, το συνεργείο επιφανείας προτείνεται να ανακαινιστεί και να 

εκσυγχρονιστεί αναβαθμίζοντας τις υποδομές εσωτερικά του κτηρίου (όπως ράμπες ανύψωσης 

κ.α.) με σκοπό την βέλτιστη και πιο ασφαλή λειτουργία του συνεργείου. Συγκεκριμένα: 

 Ο χώρος συντήρησης του κινητού εξοπλισμού θα αναδιοργανωθεί ώστε να είναι σε θέση 

να υποδέχεται τα μεγαλύτερα οχήματα του μεταλλείου που χρησιμοποιούνται πλέον.  

 Ο χώρος διαχείρισης ελαίων θα επανασχεδιαστεί και θα εκσυγχρονιστεί για τη καλύτερη 

λειτουργεία του συστήματος. 

 Θα τοποθετηθεί στέγαστρο πάνω από τη ράμπα πλύσης οχημάτων και του 

ελαιοδιαχωριστή που υπάρχει έξω από το συνεργείο.  

 Τέλος, στη περιοχή θα εγκατασταθεί αεροσυμπιεστής ισχύος 75 kW πεπιεσμένου αέρα 

για τις ανάγκες του συνεργείου και της περιοχής. 
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6.3.6.10. Συνεργείο βοηθητικών οχημάτων 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η κατασκευή συνεργείου για τα βοηθητικά 

οχήματα, στην περιοχή του φρέατος και παραπλεύρως του πρατηρίου καυσίμων. Το συνεργείο 

θα καλύπτει τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

βοηθητικές εργασίες όπως μεταφορά προσωπικού, μεταφορά εκρηκτικών, μεταφορά καυσίμων 

κ.α. Θα περιλαμβάνει μια θέση επισκευής με ανυψωτικό σύστημα δυναμικότητας 3 t για 

οχήματα έως 2,5 t. 

 

Θα περιλαμβάνει κατάλληλα ανυψωτικά μηχανήματα για την εργονομική και ασφαλή εργασία 

του προσωπικού. Το συνεργείο βοηθητικών οχημάτων στο οποίο θα δύναται να 

πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων εργασίες κοπής μετάλλων και ηλεκτροσυγκόλησης, θα 

αποτελείται από το κύριο κτήριο περίπου 100 m2 και ύψους 7 m (χώρος συνεργείου, αποθήκη, 

γραφείου, εργαλείων, χώρος αποθήκευσης ελαιοειδών και χώρο προσωπικού, WC). Εξωτερικά 

και πέριξ του κτηρίου θα κατασκευαστεί ράμπα πλύσης των βοηθητικών οχημάτων (περίπου 

35 m2) και στέγαστρο. Τα νερά επαφής που θα προκύπτουν, θα συλλέγονται μέσω του 

εσωτερικού δικτύου καναλιών νερών επαφής και θα οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας 

νερών. 

 

Ο τεχνικός σχεδιασμός του συνεργείου βοηθητικών οχημάτων θα ακολουθεί τα όσα 

αναφέρονται ανωτέρω για το υφιστάμενο συνεργείο (βλέπε Παράγραφο 6.3.6.9). 

6.3.6.11. Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου εμπλουτισμού 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η κατασκευή νέων συνεργείων στην περιοχή του 

εργοστασίου, προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις συντήρησης του 

εργοστασίου. Συγκεκριμένα, προτείνονται στην περιοχή των γραφείων συντήρησης: 

1) Συνεργείο συντήρησης: Για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού του εργοστασίου 

θα κατασκευαστεί συνεργείο για τη συντήρησή του σε χώρο κοντά στο εργοστάσιο και 

απέναντι από την είσοδο της αποθήκης του εργοστασίου όπου τώρα υπάρχουν 

προσωρινές κατασκευές. Το συνεργείο (στεγασμένος χώρος 250 m2 και ύψους 9 m), 

περιλαμβάνει χώρους μονταρίσματος και επισκευής αντλιών και αξόνων, χώρο 

μεταλλικών κατασκευών με γερανογέφυρα 5 t, αποθήκη επισκευασμένου εξοπλισμού 

και ανταλλακτικών και εργαλείων καθώς και χώρους υγιεινής. Το συνεργείο θα είναι 

εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματου γρασαρίσματος και πλήρωσης ελαίων καθώς και 

σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων ελαίων για την ανακύκλωσή τους. 

2) Εργαστήριο Αυτοματισμών: Δίπλα στο χώρο της αποθήκης θα λειτουργεί χώρος για το 

συνεργείο των αυτοματισμών περίπου 60 m2. Αποτελούμενος από χώρο γραφείου, χώρο 

εργασιών και δοκιμών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αποθήκη ανταλλακτικών και 

ειδικών εργαλείων καθώς και χώρους υγιεινής. 

3) Ηλεκτροτεχνείο: Πάνω από το εργαστήριο των αυτοματισμών θα εγκατασταθεί το 

ηλεκτροτεχνείο περίπου 60 m2 αποτελούμενο από χώρους γραφείων εργασιών και 

δοκιμών, αποθήκης ανταλλακτικών και εργαλείων καθώς και χώρους υγιεινής. 

 

Τα νερά επαφής που θα προκύπτουν, θα συλλέγονται μέσω του εσωτερικού δικτύου καναλιών 

νερών επαφής και θα οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών. 

 

Ο τεχνικός σχεδιασμός του συνεργείου συντήρησης εργοστασίου εμπλουτισμού θα ακολουθεί 

τα όσα αναφέρονται ανωτέρω για το υφιστάμενο συνεργείο (βλέπε Παράγραφο 6.3.6.9). 
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6.3.6.12. Συνεργείο εργολάβων στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται η κατασκευή συνεργείου οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου,το οποίο θα παραχωρείται σε εργολάβους. Το συνεργείο χωροθετείται 

στην περιοχή του χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

Το συνεργείο θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων 

έργου και θα αποτελείται από: 

 Κύριο κτήριο περίπου 150 m2 και ύψους 9 m (χώρος συνεργείου, χώρος γραφείου, χώρος 

αποθήκης, χώρος προσωπικού,WC, χώρος εργαλείων, χώρος αποθήκευσης ελαιοειδών, 

χώρος για υδραυλικούς σωλήνες)  

 Στεγασμένη ράμπα περί τα 50 m2 για την πλύση των οχημάτων και στέγαστρο εξωτερικά 

του συνεργείου για στάθμευση οχημάτων βαρέως τύπου περίπου 80 m2 και ύψους 6 m. 

 

Στο κύριο χώρο του συνεργείου ακόμα θα εγκατασταθεί γερανογέφυρα, δυναμικότητας 8 t και 

θα τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού προκειμένου να μπορούν διεξαχθούν εντός 

διάφορες θερμές εργασίες (ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή μετάλλου κ.ά.). Τα νερά επαφής που θα 

προκύπτουν, θα συλλέγονται μέσω του εσωτερικού δικτύου καναλιών νερών επαφής και θα 

οδηγούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών. 
 

Ο τεχνικός σχεδιασμός του συνεργείου εργολάβων στο εργοστάσιο εμπλουτισμούθα ακολουθεί 

τα όσα αναφέρονται ανωτέρω για το υφιστάμενο συνεργείο (βλέπε Παράγραφο 6.3.6.9). 

6.3.6.13. Σταθμοί Διάσωσης 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, για την ασφάλεια των εργαζομένων σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης προβλέπονται: 

 Ένας μόνιμος σταθμός διάσωσης που καλύπτει τις ανάγκες 50 ατόμων για 36 ώρες θαι 

διαμορφωθεί στο επίπεδο -248 επί της ενωτικής στοάς, 

 5 προκατασκευασμένοι κινητοί σταθμοί διάσωσης χωρητικότητας 12 και 20 ατόμων, 

εξοπλισμένοι πλήρως (παροχή οξυγόνου, κλιματισμός, είδη πρώτης ανάγκης, απινιδωτή, 

φαρμακείο κλπ) που θα τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του μεταλλείου ανάλογα με 

τις περιοχές εργασίας  

6.3.6.14. Σύστημα ασύρματης μετάδοσης φωνής και δεδομένων 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του μεταλλείου της Ολυμπιάδας έχει εγκατασταθεί ένα 

εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών κατά μήκος όλων των κεντρικών στοών ενώνοντας την 

επιφάνεια με τα υπόγεια και τα σημεία εγκατάστασης εξοπλισμού. Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί 

και ειδικό ομοαξονικό καλώδιο (Leaky Feeder) το οποίο λειτουργεί σαν κεραία λήψης και 

μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων. 

 

Συνδέοντας στα 2 παραπάνω συστήματα το κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να 

μεταφερθεί ψηφιακά και ασύρματα φωνή μεταξύ 2 ασυρμάτων που μπορεί να βρίσκονται εντός 

ή και εκτός του μεταλλείου δίνοντας στους εργαζόμενους μας τη δυνατότητα, της άμεσης 

επικοινωνίας μεταξύ τους ή μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων ή και όλων μαζί (Tetra technology) 

 

Επίσης, πάνω στα ίδια συστήματα οπτικών καλωδίων και του ομοαξονικού καλωδίου και 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό γίνεται δυνατή η ασύρματη μετάδοση 

δεδομένων μεταξύ συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία LTE. Οι συσκευές μπορούν να 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6   6.3-102 

ENVECO A.E. 

βρίσκονται εντός ή εκτός του μεταλλείου. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής έχει σκοπό να 

βοηθήσει στη καλύτερη εποπτεία του εξοπλισμού στα υπόγεια (κινητού ή σταθερού) ενώ 

παράλληλα να συμβάλει στη αυτοματοποίηση κάποιον εργασιών. Επιπλέον, σε συνδυασμό με 

το σύστημα επικοινωνίας θα εγκατασταθεί σύστημα πυροδότησης από απόσταση για καλύτερο 

έλεγχο και ασφάλεια στις ανατινάξεις 

6.3.6.15. Υπόγεια Αποθήκη καυσίμων 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η εγκατάσταση υπόγειου πρατηρίου καυσίμων, 

για τον εφοδιασμό σε καύσιμα των φορτωτών και των φορτηγών των υπογείων θα γίνεται στα 

υπόγεια, ενώ τα διατρητικά φορεία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα στα μέτωπα, με βυτιοφόρο 

όχημα. Το προτεινόμενο πρατήριο χωροθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη στοά του μεταλλείου 

στο επίπεδο -240 και δίπλα σε καμινέτο εξαερισμού, με εξωτερικές διαστάσεις περίπου 

5 m x 2,40 m x 2,80 m. 

 

Το πρατήριο υγρών καυσίμων θα εγκατασταθεί, αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση 

των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή 

με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών 

(τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών 

μηχανημάτων κ.α.). 

 

Το υπόγειο πρατήριο θα εγκατασταθεί σε ενιαίο φορέα, μεταλλική βάση (skid) σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη Υπουργική Απόφαση 37776/2645/2017, ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017.  

 

Στον «ενιαίο φορέα» θα εδράζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου το οποίο θα φέρει τα εξής: 

1. Μεταλλική οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων 

ατμοσφαιρικού τύπου, διπλού τοιχώματος, χωρητικότητας 10 m3 και παροχής 

πετρελαίου κίνησης (DK), στην οποία εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του προτύπου BS 

ΕΝ 12285-2:2005.  

2. Δίδυμη αντλία υγρών καυσίμων εγκεκριμένου τύπου, με το κατάλληλο επιστόμιο, 

δυναμικότητας 6 m3/h 

3. Εξαερισμό δεξαμενής.  

4. Φωτιστικά αντιεκρηκτικού τύπου.  

5. Ηλεκτρολογικό πίνακα και εγκαταστάσεις.  

6. Σημείο πλήρωσης δεξαμενής.  

7. Δίκτυο σωληνογραμμών καυσίμων.  

8. Σύστημα εισροών – εκροών.  

 

Η τροφοδοσία της δεξαμενής θα γίνεται μέσω γεώτρησης από την επιφάνεια, όπου θα είναι 

εγκατεστημένο το πρατήριο καυσίμου επιφανείας αποφεύγοντας έτσι τη χρήση μεγάλων 

βυτίων στα υπόγεια. Στην περιοχή της δεξαμενής καυσίμων θα βρίσκεται εγκατεστημένο 

σύστημα πυρασφάλειας. 

6.3.6.16. Επιφανειακό πρατηρίο καυσίμων 

Για τις ανάγκες των εργασιών ανάπτυξης και επέκτασης έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί βάση 

των 323&324/5-1-21 αδειών λειτουργίας «Εργοταξιακό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων», 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 37776/2645/2017ΦΕΚ 1882/Β/30-

5-2017. 
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Το επιφανειακό «Εργοταξιακό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων», είναι εγκατεστημένο στην 

περιοχή του φρέατος και, οι εξωτερικές διαστάσεις του κάθε Container είναι έως 

12,2 m x 2,43 m x 2,89 m. Αποτελείται από δύο «ενιαίου φορέα» συστήματα αποτελούμενα 

από ένα εμπορευματοκιβώτιο, εντός του οποίου εδράζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου 

ως εξής : 

1. Μεταλλική οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων ατμοσφαιρικού 

τύπου, διπλού τοιχώματος, χωρητικότητας 40 m3 και παροχής πετρελαίου κίνησης (DK), 

στην οποία εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του προτύπου BS ΕΝ 12285-2:2005.  

2. Δίδυμη αντλία υγρών καυσίμων εγκεκριμένου τύπου, με το κατάλληλο επιστόμιο.  

3. Εξαερισμό δεξαμενής.  

4. Φωτιστικό αντιεκρηκτικού τύπου.  

5. Ηλεκτρολογικό πίνακα και εγκαταστάσεις.  

6. Σημείο πλήρωσης δεξαμενής.  

7. Δίκτυο σωληνογραμμών καυσίμων.  

8. Σύστημα εισροών – εκροών.  

 

Οι δεξαμενές είναι συνδεδεμένες με αντίστοιχο αριθμό αντλιών πετρελαίου πρατηρίου και 

τοποθετημένες πάνω σε πλάκα σκυροδέματος διαμορφωμένη έτσι ώστε να γίνεται συλλογή 

τυχόν διαρροών ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση στεγάστρου σε όλο το χώρο για την προστασία 

από τα όμβρια νερά και την διάχυση τυχόν διαρροών στο περιβάλλον. Για την διαχείριση των 

νερών πλύσης του χώρου προβλέπεται ελαιοδιαχωριστής ώστε τυχόν διαρροές να συλλέγονται 

με ειδικά φορτηγά προκειμένου να μεταφερθούν προς ανακύκλωση.  

 

Για την ευκολότερη πρόσβαση στην περιοχή, προβλέπεται η κατασκευή νέου δρόμου 

πρόσβασης πλάτους περίπου 5 m συνολικού μήκους περίπου 150 m στο χώρο από την 

νοτιοδυτική πλευρά του υποσταθμού 150 kV, ο οποίος σε συνδυασμό με τον δρόμο από την 

περιοχή των γραφείων προς τη περιοχή του πηγαδιού θα δώσει ευελιξία στην πρόσβαση στο 

πρατήριο καυσίμων. 
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Εικόνα 6.3.6.16-1. Επιφανειακό πρατήριο 

 

Το σύστημα πυρόσβεσης θα καλύπτει το σύνολο των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό θα 

κατασκευασθεί νέο σύστημα δεξαμενής νερού και συγκροτήματος πυρόσβεσης κατάλληλης 

χωρητικότητας και δυναμικότητας στην περιοχή του πηγαδιού. Το νερό στη δεξαμενή θα 

προέρχεται από τα επεξεργασμένα νερά του μεταλλείου, τα οποία θα μεταφέρονται με 

υδροφόρες. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η αντικατάσταση του προσωρινού πρατηρίου 

καυσίμων με νέο μόνιμο πρατήριο καυσίμων, στην περιοχή του φρέατος, το οποίο θα 

κατασκυαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Π. Δ. 118/2006). 

 

Στον στεγασμένο χώρο του γηπέδου περίπου 120 m2 θα εγκατασταθεί μία (1) νησίδα για την 

εγκατάσταση 2 διπλών αντλιών παροχής πετρελαίου κίνησης, με 2 επιστόμια ενώ θα 

διαμορφωθεί ξεχωριστή είσοδος – έξοδος. Το ύψος του στεγάστρου θα είναι περίπου 6 m. Τα 

πλάτος της νησίδας θα είναι 1,00 m και το ύψος αυτής από το οδόστρωμα στάθμευσης 0,15 cm. 

Το μήκος της νησίδας θα είναι περίπου 2,50 m. Η θέση της νησίδας θα ρυθμιστεί κατά τέτοιο 

τρόπο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της εγκαταστάσεως από λειτουργική άποψη. Η 

επίστρωση της νησίδας θα είναι αντιολισθητική. 

 

Για την εξυπηρέτηση του πρατηρίου ιδιωτικής χρήσης θα χρησιμοποιηθεί κτήριο περίπου 

15 m2. Στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου θα εγκατασταθούν δύο υπόγειες δεξαμενές 

χωρητικότητας 40.000 L έκαστη ήτοι συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 80.000 L.  

 

Κάθε υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων που θα εξυπηρετεί την εγκατάσταση 

θα είναι μονού τοιχώματος κυλινδρικής διατομής κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα 

κατάλληλα συγκολλημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η δεξαμενή θα 
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τοποθετηθεί υπόγεια στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο ώστε το ανώτατο σημείο του καλύμματος 

της ανθρωποθυρίδας της, να βρίσκεται τουλάχιστον 70cm από την επιφάνεια του 

καταστρώματος. 

 

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίμου στο υπέδαφος θα ισχύουν 

τα ακόλουθα : 

α) Η μεταλλική δεξαμενή τοποθετείται μέσα σε περίβλημα το οποίο είναι κατασκευασμένο 

από οπλισμένο σκυρόδεμα (με στεγανοποιητική επάλειψη) υλικό μη διαπερατό από 

πετρελαιοειδή. Ο πυθμένας του εκ σκυροδέματος περιβλήματος θα έχει κλίση 

τουλάχιστον 1% προς τα φρεάτια ελέγχου διαρροών. 

β) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχίων του περιβλήματος της δεξαμενής θα απέχουν από 

υπόγεια δίκτυα νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, αποχέτευσης απόσταση τουλάχιστον 

20 cm και από δίκτυα αερίου τουλάχιστον 50 cm. 

δ) Τα μέτρα πυροπροστασίας που θα ληφθούν για την προστασία λειτουργίας του 

πρατηρίου 

γ) Επίσης στο πρατήριο θα ληφθούν τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον 

Νόμο 2801/3-3-2000 (ΦΕΚ 46 Α’) και συγκεκριμένα το άρθρο 4 παράγραφος 5. 

 

Για τη μεταφορά καυσίμου στην υπόγεια δεξαμενή πετρελαίου από τις επιφανειακές δεξαμενές 

αποθήκευσης πετρελαίου θα κατασκευασθεί δίπλα στις δεξαμενές μια βοηθητική δεξαμενή 

αποθηκευτικής ικανότητας ίση με το 50% του μεγέθους της υπόγειας δεξαμενής κάτω από 

στέγαστρο 15 m2 περίπου και ύψους 5 m. Για τη μεταφορά του πετρελαίου από τη βοηθητική 

δεξαμενή θα κατασκευασθεί δίκτυο μέσω γεώτρησης περίπου 125 mm θα ενωθεί με την 

υπόγεια δεξαμενή. Το δίκτυο αυτό θα είναι κατάλληλου μεγέθους για την γρήγορη παροχή του 

καυσίμου και δε θα έχει καμία βάνα στη διαδρομή του παρά μόνο στο άνω σημείο σύνδεσής 

του με τη βοηθητική δεξαμενή. Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται από διπλή σωλήνα (δηλ. σωλήνα 

εντός άλλης σωλήνας) έτσι ώστε αν ποτέ στο μέλλον παρουσιάσει διαρροή αυτό να γίνει άμεσα 

αντιληπτό στο κάτω μέρος του δικτύου προκειμένου να αντικατασταθεί άμεσα. Για την 

πλήρωση της δεξαμενής αυτής θα υπάρχει αντλία και σύστημα παρακολούθησης της 

χωρητικότητάς της έτσι ώστε να μπορεί αυτόματα, με ασφάλεια και σε σύντομο χρόνο να 

γίνεται μετάγγιση πετρελαίου από τη δεξαμενή αποθήκευσης στη βοηθητική δεξαμενή. Το 

σύστημα αυτό πρέπει να είναι μέρος τους συστήματος εισροών εκροών των 2 πρατηρίων, του 

επιφανειακού και του υπόγειου, για τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του πετρελαίου στο 

μεταλλείο.  

 

Η βοηθητική δεξαμενή θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Μεταλλική οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων 

ατμοσφαιρικού τύπου, διπλού τοιχώματος για παροχή πετρελαίου κίνησης (DK), στην 

οποία εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του προτύπου BS ΕΝ 12285-2:2005.  

2. Εξαερισμό δεξαμενής.  

3. Σημείο πλήρωσης δεξαμενής.  

4. Πλήρες υδραυλικό δίκτυο για την πλήρωση της δεξαμενής, της εξαέρωσης και 

εξυδάτωσης της δεξαμενής. Προσοχή πρέπει να δοθεί στη θέση της βάνα αδειάσματος 

ώστε μέσω αυτής να μπορεί να αδειάζει εντελώς η δεξαμενή από το πετρέλαιο. 

5. Υποδομές Συστήματος Εισροών-Εκροών, για τον πλήρη έλεγχο των διακινήσεων 

καυσίμου.  

6. Πιστοποιημένη ορειχάλκινη βέργα, βαθμονομημένη ανά χιλιοστό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για τον έλεγχο των αποθεμάτων και των παραλαβών καυσίμου.  
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Όταν η στάθμη της δεξαμενής του υπόγειου πρατηρίου πέσει κάτω από το 40% της 

χωρητικότητας της τότε θα ξεκινά η διαδικασία πλήρωσής της. Στην επιφάνεια πετρέλαιο θα 

μεταφέρεται από το επιφανειακό πρατήριο στη βοηθητική δεξαμενή μέσω κατάλληλης αντλίας 

και δικτύου, μέχρι τη πλήρωσή της. Μόλις σταματήσει η πλήρωσή της και καταχωρηθεί η 

ποσότητα, τότε μόνο μπορεί να ανοίξει η βάνα στη βάση της ώστε όλο το περιεχόμενο της 

δεξαμενής να διοχετεύεται στην υπόγεια δεξαμενή. Κατά τη διάρκεια της παροχέτευσης στα 

υπόγεια απαγορεύεται να σταλεί άλλο πετρέλαιο από τη δεξαμενή αποθήκευσης στη βοηθητική 

δεξαμενή. Αφού επιβεβαιωθεί ότι έχει αδειάσει η δεξαμενή τελείως τότε κλείνει τη βάνα 

αδειάσματος της.  

 

Η βοηθητική δεξαμενή πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα έτσι ώστε να αδειάζει εντελώς το 

περιεχόμενο πετρέλαιο και να μένει πάντα άδεια, μέχρι και πάλι η χωρητικότητα της υπόγειας 

δεξαμενής να πέσει κάτω από το 40% ώστε να μπορεί ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία 

πλήρωσής της. 

6.3.6.17. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου (QA/QC) 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η εγκατάσταση εξοπλισμένου εργαστηρίου για 

τη διενέργεια δοκιμών ελέγχου ποιότητας στις εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, στην περιοχή της 

μονάδας λιθογόμωσης πάστας. Το εργαστήριο θα έχει κατάλληλη υποδομή με παροχή νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος και κλιματισμό και θα αποτελείται από τον κύριο χώρο του εργαστηρίου, 

τον χώρο ωρίμανσης των δειγμάτων, ξεχωριστό χώρο για τα μηχανήματα κοπής και γραφεία 

προσωπικού.  

 

Το εργαστήριο θα είναι εξοπλισμένο με τον ακόλουθο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίσει τον 

ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και για τη βελτιστοποίηση της σύστασης της 

λιθογόμωσης: 

 Χώρος ωρίμανσης των δειγμάτων του σκυροδέματος με ελεγχόμενες συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας (T = 20±2°C, RH = 95 – 100%), προσομοιώνοντας με αυτόν 

τον τρόπο τις συνθήκες που επικρατούν στο υπόγειο. 

 Μετρητής λέιζερ για τις μετρήσεις κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

 Ροόμετρο για τη μέτρηση της τάσης διαρροής του υλικού. 

 Μετρητής υγρασίας για τον προσδιορισμό του ποσοστού του νερού που περιέχεται στα 

απόβλητα εμπλουτισμού και στη λιθογόμωση. 

 Μηχανή θλίψης ελεγχόμενου φορτίου ικανότητας 100 kN με κατάλληλες σφαιρικές 

κεφαλές. 

 Μηχανή θλίψης ελεγχόμενου φορτίου και μετατόπισης ικανότητας 50 kN. 

 Αναδευτήρες χειρός για κονιάματα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για εργαστηριακές 

δοκιμές σε σχέση με την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού ανάμιξης. 

 Πλαστικά κυλινδρικά καλούπια. 

 Επιτραπέζιο πριόνι για τη διαμόρφωση των δειγμάτων. 

 Εργαστηριακός φούρνος για την αποξήρανση των αποβλήτων εμπλουτισμού, των 

δειγμάτων πάστας και των αδρανών. 

6.3.6.18. Χώρος προσωρινής απόθεσης μεικτού τέλματος- Αμφιθέατρο 

Η υφιστάμενη διαμόρφωση στην πλατεία Αμφιθεάτρου αποθηκευτικής ικανότητας 40.000 t, η 

οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του εργοστασίου Ολυμπιάδας για την προσωρινή απόθεση 

μεικτού τέλματος, αποτελείται από μια στεγανοποιημένη λεκάνη που περικλείεται εντός 
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περιμετρικού πρανούς. Η λεκάνη έχει εμβαδόν περίπου 4,00 στρέμματα και ο 

στεγανοποιημένος πυθμένας βρίσκεται σε υψόμετρο περί τα +40,00 m όπως αυτό προέκυψε 

από παλαιότερη αποτύπωση η οποία έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της διάστρωσης των 

υλικών στεγάνωσης του πυθμένα. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η διαμόρφωση και στεγάνωση των πρανών της 

υφιστάμενης πλατείας «Αμφιθεάτρου» για την προσωρινή απόθεση μεικτού τέλματος. Οι 

εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης χωρίζονται σε τρία (3) επιμέρους τμήματα. Από την είσοδο 

της λεκάνης στα βόρεια, το πρώτο τμήμα βρίσκεται στα δυτικά και παράλληλα με την 

υφιστάμενη τάφρο συλλογής και μεταφοράς ομβρίων υδάτων. Το δεύτερο τμήμα ξεκινά στο 

ανάντη σημείο της τάφρου και συνεχίζεται για 25,00 m περίπου κατά μήκος του υφιστάμενου 

πρανούς. Το τρίτο τμήμα της λεκάνης αποτελείται από το φυσικό πρανές στο νότιο τμήμα της 

λεκάνης.  

 

Στο πρώτο τμήμα παρέμβασης προβλέπεται η κατασκευή νέου περιμετρικού πρανούς με κλίση 

1:1 από την πλευρά της λεκάνης απόθεσης και 3:4 από την πλευρά της τάφρου συλλογής 

ομβρίων. Η κατασκευή του πρανούς θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα συμπυκνωμένα 

εδαφικά υλικά. Στο δεύτερο τμήμα παρέμβασης θα επεκταθεί ο χώρος απόθεσης έως το 

υφιστάμενο πρανές που θα διαμορφωθεί ώστε να έχει κλίση 1:1,50. Η επίχωση του τμήματος 

της επέκτασης θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα συμπυκνωμένα εδαφικά υλικά. Στο τρίτο 

τμήμα θα πραγματοποιηθεί στεγάνωση του υφιστάμενου πρανούς.  

 

Οι εργασίες στεγάνωσης του περιμετρικού πρανούς της λεκάνης περιλαμβάνουν την 

τοποθέτηση των παρακάτω υλικών επί του υφιστάμενου ή του διαμορφωμένου πρανούς: 

 Γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση, συνολικού βάρους 800 g/m2 

 Γεωσυνθετικό αργιλικό φραγμό GCL από μπεντονίτη βάρους 3.000 g/m2 

 Λεία γεωμεβράνη HDPE πάχους 2 mm 

 Γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση, συνολικού βάρους 800 g/m2 

 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 80 mm με μια στρώση δομικού πλέγματος κατηγορίας 

Τ131. 

 

Στη συναρμογή του πρανούς με το επίπεδο τοποθέτησης της υφιστάμενης μεμβράνης 

στεγάνωσης του χώρου απόθεσης θα τοποθετηθεί αποστραγγιστικός αγωγός DN160 mm και 

υλικού PE δομημένου τοιχώματος που θα εκτονώνει στις υφιστάμενες τάφρους συλλογής 

ομβρίων.  

 

Η νέα διαμόρφωση του χώρου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες 

περιβαλλοντικά προδιαγραφές για την πρόληψη διασκορπισμού υλικών και την ορθή 

διαχείριση των απορροών του χώρου. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 όλη η επιφάνεια στην οποία θα αποτίθεται το μικτό τέλμα θα είναι στεγανή, όπως έχει 

ήδη περιγραφεί ανωτέρω 

 σε όλη την περιοχή θα υπάρχει περιμετρικό σύστημα συλλογής απορροών, σχεδιασμένο 

για συλλογή γεγονότων βροχής με περίοδο επαναφοράς 1:50 έτη. Οι απορροές θα 

οδηγούνται προς διαχείριση στη μονάδα κατεργασίας νερών, με σωλήνες βαρύτητας, 

κατάλληλης διαστασιολόγησης 

 Οι περιοχές που θα παραμένει το μεικτό τέλμα θα διαθέτουν μόνιμο σύστημα 

καταιονισμού με νερό προκειμένου να αποφεύγονται οι εκπομπές σκόνης τόσο κατά το 

διάστημα της φόρτωσης/εκφόρτωσης όσο και κατά τη διάρκεια περιόδων με ανέμους 

υψηλής έντασης. 
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6.3.6.19. Χώρος προσωρινής αποθήκευσης συσκευασμένου συμπυκνώματος σε 

μεγασσάκους – πλατεία Ελιάς 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η χρήση μετά από κατάλληλη διαμόρφωσης της 

Πλατείας Ελιάς, για την προσωρινή αποθήκευση μεγασάκων συμπυκνωμάτων, ώστε να 

αποφεύγεται η όχληση από την κίνηση φορτηγών σε ώρες κοινής ησυχίας. Η πλατεία Ελιάς 

βρίσκεται στην περιοχή Καλύβια Βαρβάρας (σε απόσταση περίπου 300 m), στην Κοινότητα 

Ολυμπιάδας και βόρεια της Επαρχιακής Οδού Βαρβάρας Μαραθούσας. Στο παρακάτω Σχήμα 

6.3.6.19-1 παρουσιάζεται η θέση της Πλατείας Ελιάς στην ευρύτερη περιοχή καθώς και τα όρια 

των εγκαταστάσεων του.  

 

 
Σχήμα 6.3.6.19-1. Αεροφωτογραφία ευρύτερης περιοχής – Θέση πλατείας Ελιάς  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Πλατεία Ελιάς θα λειτουργεί ως Σταθμός Μεταφόρτωσης 

Συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας (ΣΜΣΟ). Η υφιστάμενη διαμόρφωση στην πλατεία Ελιάς, η 

οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του εργοταξίου των Πλυντηρίων Ολυμπιάδας, αποτελείται 

από μια λεκάνη, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο περί τα + 37,00 m και περικλείεται εντός 

περιμετρικού πρανούς. Η επιφάνεια του πυθμένα του ΣΜΣΟ ισούται με 8.632 m2 ενώ αυτή των 
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πρανών από το πόδι έως το φρύδι της σχηματισμένης λεκάνης ισούται με 1.576 m2. Στον εν 

λόγω χώρο μπορούν να αποθηκευτούν 5.000 big bags και 100 containers και η διάρκεια 

παραμονής τους είναι τουλάχιστον 1 μήνας. 

 

Οι εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης περιλαμβάνουν την εξομάλυνση του αναγλύφου ώστε 

να υπάρχουν ενιαίες κλίσεις εντός της λεκάνης, τη διάστρωση υλικών στεγάνωσης καθώς και 

αδρανών υλικών άνωθεν των στεγανωτικών στρώσεων. Στην είσοδο της πλατείας, η τελική 

κάλυψη συναρμόζει με κλίση 4% στην υφιστάμενη χωμάτινη οδό έμπροσθεν της πλατείας. 

 

Στον πυθμένα της λεκάνης προβλέπεται η τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων. Οι εργασίες 

στεγάνωσης της λεκάνης περιλαμβάνουν την χρήση γεωυφασμάτων, γεωμεμβρανών και 

κατάλληλων στρώσεων. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί τα εξής: 

 Καλά συμπυκνωμένο αργιλοαμμώδες υλικό χαμηλής διαπερατότητας (k ≤ 1*10-9 m/s) 

 Μη υφαντό γεωύφασμα PP προστασίας της μεμβράνης βάρους 300 gr/m 

 Λεία γεωμεμβράνη HDPE πάχους 2 mm 

 Στρώση αποστράγγισης από χαλίκι κοκκομετρικής διαβάθμισης 16/32 mm 

 Βάση από θραυστό αμμοχάλικο 

 

Εντός της λεκάνης, υπάρχει διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος PP προστασίας της 

μεμβράνης βάρους 300 gr/m στον πυθμένα της λεκάνης και έπειτα στρώση καλά 

συμπυκνωμένου αργιλοαμμώδες υλικού χαμηλής διαπερατότητας (k ≤ 1*10-9 m/s) συνολικού 

πάχους 0,50 m. Έπειτα, μη υφαντό γεωυφάσμα PP προστασίας της μεμβράνης βάρους 

300 gr/m, λείας γεωμεμβράνης HDPE πάχους 2 mm και ακόμη μία επίστρωση μη υφαντού 

γεωυφάσματος PP προστασίας της μεμβράνης βάρους 300 gr/m. Εν συνεχεία, στρώση 

αποστράγγισης πάχους 0,50 m από χαλίκι κοκκομετρικής διαβάθμισης 16/32 mm, μη υφαντό 

γεωυφάσμα PP προστασίας της μεμβράνης βάρους 300 gr/m και τέλος στρώση βάσης από 

θραυστό αμμοχάλικο πάχους 0,20 m, υλικό που κρίνεται κατάλληλο για την κίνηση και 

κυκλοφορία των οχημάτων στη λεκάνη. 

 

Τα γεωυφάσματα και οι γεωμεμβράνες αγκυρώνονται σε τάφρο διαστάσεων 0,50 m x 1,00 m 

η οποία βρίσκεται στον πόδα του πρανούς. 
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Σχήμα 6.3.6.19-2. Λεπτομέρειες διαμόρφωσης περιοχής πλατείας Ελιάς  

 

Στο Σχέδιο 1-2 περιλαμβάνεται και η οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων 

συμπεριλαμβανομένης και της πλατείας Ελιάς. 

6.3.6.20. Χώρος προσωρινής απόθεσης και σπαστηροτριβείο στείρων μεταλλείου για 

παραγωγή αδρανών 

Για την κάλυψη των αναγκών του μεταλλείου Ολυμπιάδας σε αδρανή στείρα υλικά, στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης μελετάται η επαναχρησιμοποίηση στείρων που προέρχονται 

από την ανάπτυξη του μεταλλείου και θα γίνεται η επεξεργασία τους σε μονάδα θραύσης 

αδρανών.  

 

Η μεταφορά προς τη μονάδα των στείρων υλικών θα γίνεται από το χώρο μεταφόρτωσης που 

βρίσκεται πλησίον της στοάς +70.  

 

Στην είσοδο του μεταλλείου χωροθετείται και χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων εξόρυξης 

συνολικής επιφάνειας περίπου 2,5 στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του 

σπαστηροτριβείου. 

 

Η μονάδα θραύσης, θα αποτελείται από ένα κινητό σπαστήρα ικανότητας 100 τόνων ανά ώρα 

και ιπποδύναμης 350 hp καθώς και ένα κόσκινο 2 επιπέδων, αντίστοιχης ικανότητας, και 

ιπποδύναμης 100 hp.  

 

Το διάγραμμα ροής των εργασιών περιγράφεται ως ακολούθως: 
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 Τα αδρανή θα μεταφέρονται από τον χώρο αποθήκευσης με φορτωτές στον τροφοδότη 

του σπαστήρα διαστάσεων 2,1 m × 2,1 m. Τα αδρανή μετά τη θραύση θα έχουν 

διαστάσεις 20 – 130 mm.  

 Με μεταφορική ταινία 0,9 m x 12 m θα οδηγούνται στο δονούμενο κόσκινο 

(διαχωριστήρας) διαστάσεων 6 m × 2,1 m το οποίο θα εδράζεται σε μεταλλική βάση. Θα 

υπάρχουν δυο κόσκινα που διαχωρίζουν τα υλικά σε 3A (8 – 16 mm) και κροκάλα (50 – 

100 mm) και  

 Τα υλικά μέσω τριών (3) μεταφορικών ταινιών διαστάσεων 0,75 m x 12 m και με κλίση 

35ο θα οδηγούνται σε υπαίθριους σωρούς. 

 

Τα τελικά προϊόντα θα αξιοποιούνται στις εναλλακτικές μεθόδους λιθογόμωσης, καθώς και 

την οδοστρωσία των κύριων έργων προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου. 

6.3.6.21. Αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής συλλογής και διαχείρισης βιομηχανικών 

αποβλήτων (επικίνδυνα, μη επικίνδυνα) 

Στο υποέργο της Ολυμπιάδας η υφιστάμενη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων είναι κατασκευασμένη και περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές για την αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων και χώρους για 

την αποθήκευση των μη επικίνδυνων αποβλήτων (Ν. 4042/2012, Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006/2006, Κ.Υ.Α. 8668/2007, Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006, 50910/2727/2003, όπως 

έχουν τροποποιηθεί). Η εγκατάσταση χωροθετείται πλησίον της περιοχής «Φιρέ». 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η ανακατασκευή του χώρου αποθήκευσης 

προκειμένου να βελτιωθεί η χρηστικότητα του. Η ανακατασκευή του χώρου θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το εν ισχύ νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Οι εργασίες ανακατασκευής θα περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες : 

 Καθαίρεση του νότιου τμήματος της υφιστάμενης πλάκας εμβαδού 179,42 m2 

 Κατασκευή στο βόρειο τμήμα πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 

7,7 m x 8,7 m και πάχους 0,2 m, με σκυρόδετο κανάλι συλλογής επίκινδυνων υγρών 

πλάτους ελεύθερης ροής 0,4 m και ύψους 0,15 m. Στο πέρας του καναλιού θα 

κατασκευαστεί φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων 0,9 m x 0,9 m και ύψους 1 m. 

 Τοποθέτηση δύο press container στο νοτιοδυτικό άκρο του χώρου 

 Κατασκευή πλάκας σκυροδέματος στο πέρας των press container, μήκους 31,55 m και 

πλάτους 6,9 m προς τα δυτικά και 2 m προς τα ανατολικά, με διάταξη συλλογής 

επικίνδυνων υγρών σε φρεάτιο όπως για τη βόρεια πλάκα 

 Ασφαλτόστρωση επιφάνειας 621,57 m2, η οποία θα έχει εκσκαφθεί σε πάχος 0,3 m 

 Κατασκευή στεγάστρου επί μεταλλικού φορέα επί των δύο νέων πλακών σκυροδέματος, 

μεταβλητού ύψους, 4,1 - 4,6 m 

 

Στο χώρο εγκατάστασης θα αποθηκεύονται προσωρινά μη επικίνδυνα απόβλητα καθώς και 

συγκεκριμένα είδη επικίνδυνων αποβλήτων, ανά Ε.Κ.Α., συσκευασμένα μόνο σε 

πιστοποιημένες κατά UN συσκευασίες (όχι χύδην) αποβλήτων κλάσης 6, 8, 9 όπως σακόφιλτρα 

ρυπασμένα με επικίνδυνες ουσίες, ρυπασμένες συσκευασίες με υπολείμματα επικίνδυνων 

συσκευασιών, φίλτρα λαδιού/αέρος, απορριπτόμενα οργανικά και ανόργανα χημικά υλικά. Στο 

χώρο δε θα αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά κλάσης 3. Επίσης, προβλέπεται συγκεκριμένος 

χώρος εμβαδού 10 m² ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως χώρος ανασυσκευασίας σε περίπτωση 
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ελαττωματικών ή ακατάλληλων συσκευασιών. Οι χώροι αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 

είναι οι στεγασμένοι, ενώ στα διαμερίσματα τα οποία δεν έχουν υπόστεγο θα συγκεντρώνονται 

τα μη επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Τα μέτρα της περιβαλλοντικής προστασίας που θα ληφθούν στο πλαίσιο της ανακατασκευής 

της υφιστάμενης εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων είναι τα 

εξής:  

 Το δάπεδο της εγκατάστασης αποθήκευσης θα είναι βιομηχανικού τύπου επαρκούς 

αντοχής & κατάλληλης στιλπνότητας.  

 Ο διαχωρισμός του χώρου στα επιμέρους διαμερίσματα αποθήκευσης θα γίνει από 

πυράντοχα πάνελ πετροβάμβακα.  

 Στα διαμερίσματα αποθήκευσης των υγρών επικίνδυνων αποβλήτων θα τοποθετηθούν 

κάτω από τις θέσεις αποθήκευσης κατάλληλα διαμορφωμένες μεταλλικές λεκάνες για τη 

συλλογή τυχών διαρροών τα οποία θα απορρέουν προς τη διάταξη συλλογής απορροών 

της εγκατάστασης. 

 Περιμετρικά του χώρου ανασυσκευασίας θα δημιουργηθούν κανάλια με μεταλλικές 

σχάρες. Στην εγκατάσταση θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός φωτισμού, 

αερισμού, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.  

 Αναφορικά με τις εργασίες διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του γηπέδου 

προβλέπεται η τσιμεντόστρωση του, ενώ υπάρχει ήδη κατασκευασμένη υπόγεια 

δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 15 m³, όπου θα αποχετεύονται τυχόν διαρροές, 

νερά από πλυσίματα του χώρου, ενδεχόμενα πυροσβεστικά υγρά κλπ.  

 Οι αποθηκευτικοί χώροι θα φέρουν σήμανση, ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων 

αποβλήτων.  

 Η αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σε χωριστούς χώρους 

(διαμερίσματα) ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους, για λόγους ασφαλείας. 

 Θα υπάρχει επαρκής φυσικός αερισμός και φωτισμός του χώρου. 

 Τα αποθηκευμένα επικίνδυνα απόβλητα δε θα γειτνιάζουν με δίκτυα υποδομών που 

ενδέχεται να επηρεαστούν. 

 Όλες οι συσκευασίες/περιέκτες που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 

επικίνδυνων αποβλήτων θα είναι στεγανές, συμβατές με τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων και κατάλληλες κατά UN για την αποθήκευση των εν 

λόγω αποβλήτων. Ο χώρος της εγκατάστασης θα είναι περιφραγμένος και απόλυτα 

ελεγχόμενος. Τα μέσα συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 

επικίνδυνων αποβλήτων και η σήμανση αυτών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανονισμούς ΑDR, RID, IMDG Code.  

 Θα απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους της εγκατάστασης σε άτομα που δεν έχουν 

εργασία σε αυτούς. 

 Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και 

οι προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, να υπάρχουν 

κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών και εκδήλωσης πυρκαγιάς 

καθώς και κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση εμφάνισης 

λειτουργικών προβλημάτων. 

 Θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του 

χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. 
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 Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και γνώση διαχείρισης των αποβλήτων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή κινδύνου για τη 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 Θα απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων (ελαστικών, πλαστικών ή άλλων υλικών) 

τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα 

με την Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β’). 

 Θα τηρείται αρχείο διακίνησης των διαφόρων τύπων αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται 

όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και αρχείο με 

τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής. 

 Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από 

προσωπικό της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και να τηρούνται σχετικά αρχεία 

επιθεωρήσεων.  

 Θα τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού 

Εξοπλισμού (ρυπασμένα απορροφητικά spills kits) σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών του εξοπλισμού. 

 Δεν θα επιτρέπεται ανάμιξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων (διαφορετικοί 

κωδικοί Ε.Κ.Α.) εντός του ίδιου χώρου. 

 Το άνοιγμα των συσκευασιών θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται 

δειγματοληψία ή στην περίπτωση που κάποιοι περιέκτες ομοειδών αποβλήτων δεν είναι 

πλήρεις και γίνεται ανάμιξη για τη μείωση του όγκου. Θα πρέπει να προβλέπεται στην 

εγκατάσταση χώρος ανασυσκευασίας/ανάμιξης για για περιέκτες οι οποίοι κατά τη 

μεταφορά προς μεταφόρτωση καταπονήθηκαν ή παρουσίασαν φθορά και δεν κρίνονται 

ασφαλείς για αποθήκευση και μεταφορά ή για την αντιμετώπιση περιστατικού εντός της 

εγκατάστασης, για παράδειγμα διάτρηση περιέκτη από περονοφόρο. Οι κενοί περιέκτες 

που θα προκύψουν στην περίπτωση αυτή θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα 

(κατάλληλη συσκευασία και αποστολή τους προς διαχείριση σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση. Για την ανάμιξη επικίνδυνων αποβλήτων να 

ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, Παράγραφος 4δ) της Κ.Υ.Α. 13588/725/06. 

 Η εταιρεία θα μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση αποθηκευμένων αποβλήτων προς 

περαιτέρω διαχείριση, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες αποβλήτων να μην ξεπερνούν 

κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου. Να εκδίδεται από τον τελικό 

παραλήπτη πιστοποιητικό διάθεσης/αξιοποίησης (για παράδειγμα, μέσω των Εντύπων 

Διασυνοριακής Μεταφοράς, εντύπων αναγνώρισης). 

 Οι περιέκτες δε θα υπερβαίνουν κατά την πλήρωση το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και 

το 95% του όγκου τους ανεξαρτήτως βάρους του περιεχόμενου υλικού, να σφραγίζονται 

ερμητικά κλειστά και να διενεργείται έλεγχος της λειτουργικότητάς τους (καπάκια, 

τάπες, στεφάνια κ.α.). Κάθε περιέκτης να φέρει την κατάλληλη πλήρη σήμανση (να 

καλύπτει τον κίνδυνο (κατηγορία και αριθμός UN) και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για 

τα περιεχόμενα απόβλητα), τοποθετημένη σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα με ανεξίτηλες 

ετικέτες. 

 Η αποθήκευση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη 

των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα. 

 Θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του 

απασχολούμενου στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία. 
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 Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και 

λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, 

αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. 

 Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος ώστε να παρεμποδίζει τυχόν 

διαφεύγοντα μικροαπορρίμματα από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του χώρου. 

Για λόγους υγιεινής και αισθητικής η εν λόγω περίφραξη να συντηρείται τακτικά. 

 Τα υγρά απόβλητα από την υπόγεια δεξαμενή συλλογής διαρροών να αντλούνται 

κατάλληλα και να συσκευάζονται σε κατάλληλους περιέκτες προς διάθεση σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένη εταιρία.  

 Θα κατασκευαστεί και να λειτουργεί σύστημα απορροής ομβρίων. Θα γίνει διαμόρφωση 

κατάλληλων κλίσεων του οικοπέδου, κατασκευή καναλιών συλλογής ομβρίων υδάτων 

και φρεάτιο συλλογής απ΄όπου θα απομακρύνονται με άντληση, καθώς και να 

αποψιλωθεί κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος. Θα γίνεται συστηματικός έλεγχος, 

καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος και των αντίστοιχων φρεατίων 

συλλογής τους. 

 Θα τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο 

χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους διαρροές υγρών. Θα 

λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός 

από διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών.  

 Για την εγκατάσταση θα εκπονηθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

 Θα υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης 

διάφορα υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, προσροφητικά υλικά κ.α.) μέσω 

των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή/και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η 

συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α. 

Τα μίγματα θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη 

διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας 

επικίνδυνων.  

6.3.6.22. Αποθήκες περιοχής μεταλλείου  

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνονται οι παρακάτω αποθήκες: 

 

Αποθήκες μεταλλείου  

Στην περιοχή του Μεταλλείου Ολυμπιάδας (βλ. Σχέδιο 1-2), χωροθετείται κλειστή Αποθήκη 

εμβαδού 800 m² με εσωτερικό πατάρι. Στην Αποθήκη του Μεταλλείου Ολυμπιάδας, θα 

αποθηκεύονται μη επικίνδυνα αναλώσιμα υλικά για το Μεταλλείο Ολυμπιάδας (διατρητικό 

υλικό, υλικά αερισμού, υλικά υποστήριξης), αναλώσιμα και ανταλλακτικά ελαφρών και 

βαρέων οχημάτων του Μεταλλείου, υλικά για την ατομική προστασία των εργαζομένων και 

διάφορα άλλα αναλώσιμα (είδη κοχλιοσύνδεσης, εξαρτήματα δικτύων και υδραυλικά). Η 

αποθήκη θα είναι εφοδιασμένη με τα απαιτούμενα αυτόματα σύστημα πυρανίχνευσης και 

πυρόσβεσης.  

 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρήνων γεωτρήσεων 

Εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας πρόκειται να χωροθετηθεί και να 

κατασκευαστεί εγκατάσταση αποθήκευσης και διαχείρισης πυρήνων. Στόχος είναι, με το 

μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο, οργανωμένο 

και φυλασσόμενο χώρο όλες οι εργασίες που αφορούν την αποθήκευση των γεωτρήσεων και 
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γεωλογικών δειγμάτων αλλά και των γεωλογικών εργασιών όπως περιγραφή πυρήνων, κοπή 

και προετοιμασία δειγμάτων προς ανάλυση. 
 

Συγκεκριμένα, περιφραγμένη έκταση 13.086 m2, ιδιοκτησίας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 

όπως αυτή παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1-2 και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Στεγασμένος χώρο αποθήκευσης των πυρήνων γεωτρήσεων.  

 Χώρος περιγραφής πυρήνων (coreshed). Πρόκειται για κλειστό χώρο όπου οι γεωλόγοι 

και γεωτεχνικοί, περιγράφουν και συλλέγουν όλα τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία 

των πυρήνων των γεωτρήσεων. Ενδεικτικές διαστάσεις του χώρου: 

40 m (μήκος) x 20 m (πλάτος) x 5 m (ύψος).  

 Χώρος εργαστηρίου προπαρασκευής δειγμάτων. Ο χώρος προπαρασκευής δειγμάτων, 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι μονάδες: 

o Φούρνο ξήρανσης δειγμάτων 

o Σπαστήρες (crusher) δειγμάτων 

o Διαχωριστή δειγμάτων (splitter) 

o Κονιοποιητής δειγμάτων (pulverizer)  

o Σύστημα ραφιών για την αποθήκευση standards και blanks για τη διαδικασία του 

QA/QC 

o Σύστημα εξαερισμού και συλλέκτης κόνεως 

 Κλειστός αποθηκευτικός χώρος με μεταλλική διάταξη ραφιών όπου θα αποθηκεύονται 

τα παρακρατήματα των δειγμάτων που έχουν προπαρασκευαστεί (χονδρόκοκκα και 

λεπτόκοκκα λειοτριβιμένα δείγματα) και έχουν αποσταλεί για χημική ανάλυση ή έχουν 

επιστραφεί από το αναλυτικό εργαστήριο. Τα δείγματα είναι τοποθετημένα σε πλαστικές 

σακούλες και σε ξύλινα κιβώτια και πρέπει να είναι αποθηκευμένα για τις ανάγκες 

αρχείου ή ποιοτικού ελέγχου.  

 Περίφραξη και ασφαλτόστρωση της περιοχής η οποία θα καταληφθεί από τις 

προαναφερθείσες εγκαταστάσεις του γεωλογικού τμήματος. 

6.3.6.23. Αποθήκες εργοστασίου εμπλουτισμού 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η τροποποίηση/επέκταση των αποθηκών, πέριξ 

του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας ως κάτωθι:  

 Κλειστός (στεγασμένος) αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 292 m², ως συνέχεια 

της υφιστάμενης αποθήκης χημικών. Ο νέος χώρος θα διαιρείται σε τρεις χωριστούς 

ισοεμβαδικούς υποχώρους 97,52 m² έκαστος (Α, Β και Γ) ως εξής: 

o Υποχώρος Α για την αποθήκευση υγρών χημικών αντιδραστηρίων σε παλετοράφια 

και κατασκευή υποδαπέδιων δεξαμενών περισυλλογής διαρροών 

o Υποχώρος Β για την αποθήκευση στερεών χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες 

της νέας μονάδας νερού. 

o Υποχώρος Γ για την αποθήκευση επιταχυντών πήξης για τις ανάγκες του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας. 

 Ημιστεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 670 m², εκατέρωθεν της 

υφιστάμενης Αποθήκης Χημικών: 

o Στο νέο χώρο θα κατασκευαστεί σύστημα χαλύβδινων στηλών παλετοραφιών 

εδραιωμένων σε τσιμεντένιες βάσεις επί του επιπέδου, συνολικού εμβαδού 180 m² και 

ύψους τριών παλετοθέσεων επιπλέον του επιπέδου, δημιουργώντας αντίστοιχους 

αποθηκευτικούς κάναβους. Η κατασκευή καλύπτεται πλευρικά με πάνελ 

πλαγιοκάλυψης και φέρει στο ανώτερο ύψος της πάνελ οροφής, για την προστασία 

των προς αποθήκευση ειδών.  
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o Στο χώρο θα αποθηκεύονται μη επικίνδυνα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά 

μηχανημάτων για το Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (μεταφορικές ταινίες, 

τύμπανα, ράουλα, ογκώδη εξαρτήματα δικτύων σωληνώσεων, ελαστικά οχημάτων) 

 Ημιστεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 170 m², παράπλευρα του 

προηγούμενου περιγραφόμενου χώρου: 

o Στο νέο χώρο θα κατασκευαστεί σύστημα οριζόντιων χαλύβδινων ραφιών πολλαπλών 

επιπέδων σε τσιμεντένιες βάσεις επί του επιπέδου για την αποθήκευση σωλήνων, 

συνολικού εμβαδού 70 m² και ύψους max 3 m. Η κατασκευή καλύπτεται πλευρικά με 

πάνελ πλαγιοκάλυψης και φέρει στο ανώτερο ύψος της πάνελ οροφής, για την 

προστασία των προς αποθήκευση ειδών.  

 Ημιστεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 800 m², εκατέρωθεν της 

υπάρχουσας Αποθήκης Χημικών:  

o Στο νέο χώρο θα κατασκευαστεί σύστημα χαλύβδινων στηλών παλετοραφιών 

εδραιωμένων σε τσιμεντένιες βάσεις επί του επιπέδου, συνολικού εμβαδού 210 m² και 

ύψους τριών παλετοθέσεων επιπλέον του επιπέδου, δημιουργώντας αντίστοιχους 

αποθηκευτικούς κάναβους. Η κατασκευή καλύπτεται πλευρικά με πάνελ 

πλαγιοκάλυψης και φέρει στο ανώτερο ύψος της πάνελ οροφής, για την προστασία 

των προς αποθήκευση ειδών.  

o Στο χώρο θα αποθηκεύονται μη επικίνδυνα ογκώδη ανταλλακτικά, μηχανουργικές 

κατασκευές και συγκροτήματα ανταλλακτικών (assemblies) των μηχανημάτων για το 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας. 

 Βελτιώσεις – Επεκτάσεις στον υφιστάμενο υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο ορυκτελαίων: 

o Επέκταση των υφιστάμενων παλετοραφιών βαρελιών ορυκτελαίων σε συνέχεια της 

υπάρχουσας δομής παλετοραφιών και κατά πρόσθετο μήκος 25 m, με κατάληψη 

επιφάνειας της τάξης των 50 m². Κατασκευή υποδαπέδιων δεξαμενών περισυλλογής 

διαρροών και σύνδεσή τους με το υπάρχον σύστημα. Πλαγιακή επικάλυψη όλων των 

παλετοραφιών (παλαιών και νέων) με πάνελ πλαγιοκάλυψης και τοποθέτηση πάνελ 

οροφής στα ανώτερα τμήματα των κατασκευών. 

 Στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 100 m² (διαστάσεων 

20 m x 5 m) και μέγιστου ύψους 5 m, έναντι του υφιστάμενου κτιρίου της Αποθήκης 

Ολυμπιάδας. 

o  Κατασκευή μεταλλικού σκελετού και πλαγιοκάλυψη με πάνελ. Εμπρόσθια της 

κατασκευής, τοποθέτηση βιομηχανικών ρολών. Τοποθέτηση Κάλυψη οροφής με 

πάνελ οροφής. Εντός του αποθηκευτικού χώρου, κατασκευή παλετοραφιών βαρέως 

τύπου: 

o Στο χώρο θα αποθηκεύονται μέσα λειοτρίβησης (μεταλλικές σφαίρες σε βαρέλια και 

κεραμικά σφαιρίδια σε μεγασάκους) για τις ανάγκες του Εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας. 

6.3.6.24. Περιοχή μεταφόρτωσης στείρων 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης στείρων 

υλικών της εξορυκτικής δραστηριότητας στην είσοδο της στοάς. Στην παρούσα φάση η 

μεταφορά των στείρων από το υπόγειο μεταλλείο στην επιφάνεια γίνεται αποκλειστικά μέσω 

της στοάς +59, η οποία προβλέπεται να λειτουργεί ως στοά αερισμού και μεταφοράς 

προσωπικού.  

 

Οι προγραμματιζόμενες εργασίες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εξυπηρετούνται 

αποτελεσματικότερα μέσω της στοάς +70 (μικρότερες αποστάσεις για μεταφορά εντός του 
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υπόγειου μεταλλείου και ως εκ τούτου μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και μείωση 

πιθανότητας ατυχημάτων). Συνεπώς, προτείνεται η λειτουργία της στοάς +70 σαν στοά 

μεταφοράς μεταλλεύματος και στείρων. Για τα στείρα εξόρυξης απαιτείται χώρος 

μεταφόρτωσης προκειμένου να μεταφορτώνονται σε συμβατικά φορτηγά επιφανείας. 

Προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εργασίες μεταφόρτωσης, θα γίνεται χρήση εκσκαφέα. 

 

Ειδικότερα, για την δημιουργία της περιοχής μεταφόρτωσης στείρων δεν θα απαιτηθούν 

εκσκαφές και επιχώσεις,  

 

Το νέο σημείο μεταφόρτωσης θα κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες 

περιβαλλοντικά προδιαγραφές για την πρόληψη διασκορπισμού υλικών και την ορθή 

διαχείριση των απορροών του χώρου. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 όλη η επιφάνεια στην οποία θα αποτίθεται το μετάλλευμα και τα απόβλητα εξόρυξης 

προκειμένου να γίνει η μεταφόρτωση σε φορτηγά αυτοκίνητα θα είναι στεγανή, με τη 

διάστρωση συμπιεσμένου αργίλου διαπερατότητας της τάξης του 10-7 που θα 

προμηθευτεί από γειτονικά λατομεία αργίλου 

 σε όλη την περιοχή θα υπάρχει περιμετρικό σύστημα συλλογής απορροών, σχεδιασμένο 

για συλλογή γεγονότων βροχής με περίοδο επαναφοράς 1:50 έτη. Οι απορροές θα 

οδηγούνται προς διαχείριση στη μονάδα κατεργασίας νερών, με σωλήνες βαρύτητας, 

κατάλληλης διαστασιολόγησης 

 Οι περιοχές που θα παραμένουν τα στείρα θα διαθέτουν μόνιμο σύστημα καταιονισμού 

με νερό προκειμένου να αποφεύγονται οι εκπομπές σκόνης τόσο κατά το διάστημα της 

φόρτωσης/εκφόρτωσης όσο και κατά τη διάρκεια περιόδων με ανέμους υψηλής έντασης. 

6.3.6.25. Γραφεία και χώροι προσωπικού 

Τα υφιστάμενα κτίρια γραφείων (α/α γενικής διάταξης) διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις και 

επί του παρόντος υποστηρίζουν τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Τα γραφεία του διοικητικού 

προσωπικού του μεταλλείου και ο ηλεκτρικός πίνακας φιλοξενούνται σε κλειστούς χώρους. Το 

παρακείμενο κτίριο αποδυτηρίων καλύπτει τις ανάγκες περίπου 80 εργαζομένων ανά βάρδια. 

Το κτίριο διαθέτει χώρο αποδυτηρίων 500 m2, χώρο 100 m2 για τη φύλαξη των φανών, χώρο 

αλλαγής βαρδιών 100 m2, κέντρο πρώτων βοηθειών 25 m2, τα γραφεία υγείας & ασφαλείας και 

περιβάλλοντος.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η προσθήκη ενός ορόφου επάνω από τα 

αποδυτήρια, ως πρόσθετο χώρο γραφείων, ο οποίος θα επιτρέψει την επέκταση των 

εγκαταστάσεων αποδυτηρίων στον ισόγειο χώρο.  

 

Επιπλέον στον όροφο της νέας αποθήκης των 800 m2 που πρόκειται να κατασκευαστεί πλησίον 

της εισόδου της στοάς +59, προτείνεται η κατασκευή γραφείων συνολικής επιφάνειας 100 m2. 

Ο σκοπός της σχεδιαστικής πρότασης είναι η αναδιάταξη των υφιστάμενων διοικητικών χώρων 

έτσι ώστε να ανταποκριθούν στη μελλοντική αύξηση των εργαζομένων.  

 

Εν τω μεταξύ, δίπλα στο υφιστάμενο συγκρότημα γραφείων, έχουν ανεγερθεί προσωρινές 

κατασκευές για τη φιλοξενία του Αναδόχου Μεταλλευτικής Ανάπτυξης και του τμήματος 

τεχνικών υπηρεσιών του μεταλλείου. Αυτές προτείνεται να αντικατασταθούν από μόνιμα 

κτίρια αντίστοιχης επιφάνειας και ορόφων ήτοι 2 ορώφων 100 m2 έκαστος. 
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Στον υπάρχοντα έλεγχο πύλης πρόσβασης, προτείνεται η κατασκευή νέου φυλακίου, περίπου 

40 m2 για την υποδοχή τυχόν νέων επισκεπτών. Θα διαθέτει τα απαραίτητα ΜΑΠ, έτσι ώστε ο 

επισκέπτης να μπορεί να εισέρχεται με ασφάλεια στην περιοχή εκμετάλλευσης. 

 

Οι χώροι όπως το Ιατρείο, η Ομάδα Διάσωσης και η Αίθουσα Διδασκαλίας προτείνεται να 

μεταφερθούν και να επεκταθούν (βλ. Σχέδιο 1-2), έτσι ώστε να ανταποκριθούν στη μελλοντική 

ανάπτυξη. Στην περιοχή των γραφείων θα εγκατασταθεί ο σταθμός πρώτων βοηθειών σε ένα 

οικίσκο 32 m2 μέτρων περίπου με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπροστά από το κτήριο θα 

κατασκευαστεί στέγαστρο 22 m2 και ύψους 3 m ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

τη στάθμευση του ασθενοφόρου. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές Τμημάτων, καθώς και το Λογιστήριο, τοποθετούνται 

στη Βόρεια πτέρυγα και τα υπόλοιπα Τμήματα στη Νότια Πτέρυγα. Σε κεντρική θέση είναι οι 

κοινόχρηστοι χώροι όπως οι χώροι Ανάπαυσης και κουζίνα, πλαισιωμένες από ημιυπαίθριους 

χώρους με θέα τις εγκαταστάσεις του ορυχείου προς τα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά. 

6.3.6.26. Χώροι προσωρινής εγκατάστασης εργολάβων 

Λόγω της φύσης των εργασιών που προκύπτουν στη δραστηριότητα των μεταλλείων, είναι 

σύνηθες να δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους) εργασίες οι οποίες είναι 

μακροχρόνιες και απαιτούν εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η χωροθέτηση δύο περιοχών για την κάλυψη των 

αναγκών των εργολάβων, με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την ελάχιστη δυνατή κατάληψη και 

τη συλλογή και διαχείριση των ομβρίων.  

 

 Η μια περιοχή θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού (δίπλα 

στο χώρο στάθμευσης οχημάτων και θα περιλαμβάνει: 

o γραφεία,  

o συνεργεία και  

o χώρους στάθμευσης οχημάτων  

- Για τη στάθμευση των βαρέων οχημάτων θα κατασκευασθεί στον χώρο αυτό χώρος 

400 m2 από σκυρόδεμα όπου θα τοποθετηθούν 3 οικίσκοι (container) 6 m x 2,5 m 

και υπόστεγο 10 m2 και ύψους 3,5 m για τις ανάγκες των εργολάβων. 

 Και η δεύτερη περιοχή θα βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τα κεντρικά γραφεία του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας και θα περιλαμβάνει: 

o γραφεία  

o αποδυτήρια και  

o μπάνια  

 

Το σύνολο των χώρων των εργολάβων θα καλύπτεται όσον αφορά στα θέματα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων μέσω της χρήσης σηπτικών δεξαμενών όπως παρουσιάζονται στην 

Παράγραφο 6.3.6.32. 

6.3.6.27. Δεξαμενές αποθήκευσης επιταχυντή πήξης σκυροδέματος 

Για την ασφαλή φύλαξη, διαχείριση και φόρτωση χημικών προσμίκτων σκυροδέματος (όπως 

επιταχυντή πήξης), έχει χωροθετηθεί και θα κατασκευαστεί στην περιοχή των εγκαταστάσεων 
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του μεταλλείου Ολυμπιάδας, τσιμεντένια διάταξη με υπερυψωμένη μεταλλική βάση, πάνω από 

τσιμεντένια δεξαμενή συλλογής διαρροών ίσου όγκου, χωρητικότητας 24 m3. 

6.3.6.28. Σταθμός Α' Βοηθειών του εργοταξίου Ολυμπιάδας 

Στο ισόγειο του κτηρίου των γραφείων του μεταλλείου βρίσκεται το ιατρείο - σταθμός πρώτων 

βοηθειών 25 m2. Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και για την αποτελεσματική κάλυψη των 

αναγκών του προσωπικού των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, προβλέπεται η 

κατασκευή νέου μεγαλύτερου σταθμού πρώτων βοηθειών εντός των εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου. 

 

Ο ιατρικός σταθμός της Ολυμπιάδας (α/α γενικής διάταξης) θα στεγάζεται σε δύο isoboxes 

συνολικής κάλυψης 50 m2. και θα περιλαμβάνει χώρο γραφείου, τουαλετών, αποθήκη, 

γεννήτρια για τυχόν διακοπή ρεύματος και ιατρείο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

λόγω τραυματισμών κατά την εργασία.  

6.3.6.29. Σταθμός της ομάδας διάσωσης του εργοταξίου Ολυμπιάδας 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και για την καλύτερη λειτουργία της ομάδας διάσωσης του 

έργου της Ολυμπιάδας, την καλύτερη προετοιμασία, ανταπόκριση και την επιχειρησιακή 

ετοιμότητα προτείνεται η εγκατάσταση εντός των επιφανειακών εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου της Ολυμπιάδας των κτηριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάζουν τον 

εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό εξοπλισμό της ομάδας διάσωσης.  

 

Τις κτηριακές εγκαταστάσεις θα συνοδεύουν εξωτερικά συστοιχία φιαλών ιατρικού οξυγόνου 

και ένας αεροσυμπιεστής, που θα υποστηρίζουν την αναγόμωση αναπνευστικών συσκευών, 

καθώς επίσης και μια γεννήτρια πετρελαίου 7 kW παροχής ρεύματος και μια δεξαμενή νερού 

10 m3, που θα υποστηρίζουν όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε περίπτωση μη λειτουργίας 

των βασικών παροχών.  

 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις (συγκρότημα κτηρίων ISO BOX) του σταθμού της ομάδας 

διάσωσης θα καταλαμβάνουν χώρο περί τα 150 m2 και εσωτερικά θα διαθέτουν χώρους 

απολύμανσης, αναγόμωσης-συντήρησης-αποθήκευσης του εξοπλισμού, τουαλέτες, μπάνια και 

αίθουσα εκπαίδευσης. 

 

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα υποστηρίζουν τις λειτουργίες της ομάδας του έργου της 

Ολυμπιάδας σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων περιστατικών όπως αντιμετώπιση χημικών 

κινδύνων και διαρροών, τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές, παροχή πρώτων βοηθειών. 

6.3.6.30. Αντιπλημμυρικά Έργα στο ρέμα Μπασδέκη 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Τo υφιστάμενο έργο στην περιοχή του ρέματος Μπασδέκη υλοποιήθηκε το 2017, με σκοπό την 

αποκατάσταση και αναβάθμιση του παλαιότερου έργου εκτροπής που είχε ολοκληρωθεί το 

1986. Mε την πάροδο του χρόνου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά και σε συμμόρφωση 

με τον περιβαλλοντικό όρο δ2.196 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 ο οποίος αναφέρει Όλα τα 

έργα εκτροπής των επιφανειακών νερών να διατηρούνται ελεύθερα φερτών υλικών και 

βλάστησης και να συντηρούνται σε περιοδική βάση με σκοπό τη διασφάλιση της 

παροχετευτικής τους ικανότητας” πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω αναφερόμενα έργα. 
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Για την έγκριση των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης της εκτροπής είχαν εκδοθεί 

οι ακόλουθες διοικητικές πράξεις: 

1. H με Α.Π.35188/24-06-2016 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 

υποθέσεων, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Έγκριση εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου», 

2. Η με αριθμό 24342/25-10-2016 αναφορά του Δασαρχείου Αρναίας η οποία συμφωνεί με 

τα έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης υφιστάμενων έργων εκτροπής του χειμάρρου 

Μπασδέκη περιοχής Ολυμπιάδας ευθύνης Δασαρχείου Αρναίας και  

3. Η με Α.Π.25833/07-11-2016 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγρ. 

Υποθέσεων, Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής «Έγκριση μελέτης αποκατάστασης και 

αναβάθμισης υφιστάμενων έργων εκτροπής του χειμάρρου «Μπασδέκη» εντός του 

Δημόσιου Δάσους Ολυμπιάδας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναίας». 

 

Το σχέδιο διαχείρισης περιλαμβάνει την εκτροπή του τμήματος του ρέματος Μπασδέκη μήκους 

825 m με σκοπό την προστασία του χώρου των μεταλλείων που βρίσκονται κάτω από το υπό 

μελέτη τμήμα του ρέματος, από τη βαθιά διήθηση των υδάτων.  

 

Από το εν λόγω έργο παραλαμβάνεται η διέλευση της μέγιστης πλημμυρικής παροχής με 

περίοδο επανάληψης 5 ετών μέσω του έργου εκτροπής, με την ένωση του τελευταίου με την 

κύρια κοίτη του ρέματος στο πέρας του, ενώ το υπόλοιπο της μέγιστης πλημμυρικής παροχής 

50ετίας, αλλά και τυχόν μεγαλύτερη φυσική πλημμυρική παροχή, περνάει από την κύρια κοίτη 

του ρέματος με τη βοήθεια της υπερχείλισης από τη χαμηλότερη αριστερή (βαίνοντας αντίθετα 

στην ροή της κοίτης) πλευρά της διώρυγας στο αρχικό τμήμα μεταξύ του τεχνικού εισόδου της 

παρούσας και εκείνου του υφιστάμενου έργου εκτροπής.  

 

Το έργο εκτροπής αποτελείται από τρεις κλάδους (Α, Β και Γ) σε μορφή ανοιχτής διώρυγας 

ορθογώνιας διατομής, τα τεχνικά εισόδου, πτώσης και εκροής τα οποία κατασκευάζονται από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά και αγωγό για διέλευση οικολογικής παροχής στην κυρίως κοίτη 

του ρέματος. Για αποφυγή πρόσχωσης της διώρυγας και την προστασία της από φερτά υλικά 

πραγματοποιήθηκε η κατασκευή προφράγματος από συρματόπλεκτα κιβώτια (σαρζανέτ) 

ανάντι του σημείου εισόδου της διώρυγας. 

 

Τεχνικά έργα διευθέτησης υφιστάμενης κατάστασης 

Τα υφιστάμενα τεχνικά έργα διευθέτησης περιγράφονται λεπτομερώς ως εξής: 

 Φράγμα συγκράτησης φερτών από συρματόπλεκτα κιβώτια (σαρζανέτ) υπέργειου ύψους 

2,15 m και μήκους 13,6 m 

 Τεχνικό εισόδου κλάδου Β από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σχήμα ρόμβου σε κάτοψη, με 

διαστάσεις διαγωνίων 15,3 m και 7,0 m, και με πτερυγιότοιχους 2,8 m, ύψος 2,5 m και 

πάχος 0,5 m. Το έργο εισόδου κατασκευάζεται στην κοίτη του χειμάρρου, κα- λύπτει όλο 

το πλάτος της κοίτης και διοχετεύει όλη την μέγιστη πλημμυρική παροχή στην 

προτεινόμενη διώρυγα εκτροπής. 

 Τεχνικό εισόδου κλάδου Γ από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά 

φράγμα συγκράτησης φερτών και αποσκοπεί στην αποφυγή διέλευσης της 

στερεομεταφοράς στην τεχνητή διώρυγα του κλάδου Γ. Έχει υπέργειο ύψος 3,0 m, 

ανάπτυγμα 11,0 m, μήκος 5,0 m και πάχος τοιχωμάτων 0,5 m. 

 Αγωγός από σωλήνες PVC διαμέτρου 315 mm και μήκους 50 m, για διέλευση 

οικολογικής παροχής, ο οποίος ξεκινάει από το τεχνικό εισόδου και καταλήγει στην κοίτη 

του χειμάρρου. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6   6.3-121 

ENVECO A.E. 

 Τεχνητή διώρυγα εκτροπής από οπλισμένο σκυρόδεμα (κλάδοι Α, Β και Γ) εσωτερικών 

διαστάσεων 3,5 m x 3,5, 3,5 m x 2,5 m και 1,5 m x 1,5 m αντίστοιχα, με πάχος 

τοιχωμάτων 0,3 m. Διοχετεύει την μέγιστη πλημμυρική παροχή 5ετίας, μέσω της 

διώρυγας εκτροπής, από το σημείο του τεχνικού εισόδου στην κεντρική κοίτη του 

χειμάρρου μέχρι το σημείο ένωσης της με την υφιστάμενη κοίτη. Συνολικό μήκος της 

διώρυγας εκτροπής είναι 900 m, το οποίο περιλαμβάνει το κλάδος Β μήκους 682,5 m, το 

κλάδος Γ (συμβάλλον της υπολεκάνης 1) μήκους 75 m και το κλάδος Α μήκους 142,5 m. 

Η διώρυγα αποτελείται από τμήματα μήκους 7,5 m και 15 m τα οποία χωρίζονται με 

αρμούς συστολής – διαστολής. Ο πυθμένας του κάθε τμήματος θεμελιώνεται σε βάθος 

0,5 m για αποφυγή φαινομένων φιλτραρίσματος της ροής στα θεμέλια της διώρυγας και 

πιθανότητας απόπλυσης εδάφους στη βάση της. Στα τμήματα με ισχυρές κατά μήκος 

κλίσεις (>20%) προβλέπεται «οδόντωση» του πυθμένα για μείωση της ενέργειας της 

ροής. 

 Τεχνικά γεφύρωσης ήτοι κιβωτοειδή οχετοί 3,5 m x 2,5 m μήκους 7,5 m και 15,0 m στα 

σημεία που η προτεινόμενη διώρυγα εκτροπής τέμνεται με το οδικό δίκτυο της περιοχής. 

 Έργο συμβολής από οπλισμένο σκυρόδεμα στο σημείο ένωσης της διώρυγας εκτροπής 

με το συμβάλλοντα της υπολεκάνης 1. Προτείνεται για ομαλή διοχέτευση της ροής του 

συμβάλλοντα ρέματος της υπολεκάνης 1 στην τεχνητή διώρυγα της συνολικής λεκάνης. 

 Τεχνικό έργο πτώσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, εσωτερικών διαστάσεων 15 m x 6 m, 

το οποίο αποσκοπεί στην μείωση ενέργειας, ομαλοποίηση της ροής και κατευθύνει την 

ροή από τον κλάδο Β στον κλάδο Α. 

 

Προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Μπασδέκη 

 

Υδρολογία 

Έγινε επανυπολογισμός της πλημμυρικής παροχής των ρεμάτων Μπασδέκη με χρήση των 

όμβριων καμπύλων του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας των Σταθμών Μεγάλης Παναγιάς και 

Αρδείας και εφαρμογή δύο μεθοδολογιών υπολογισμού (ορθολογική και μοναδιαίου 

υδρογραφήματος ).  

 

Από τους υδροτεχνικούς υπολογισμούς προέκυψε πολύ μεγάλη αύξηση της παροχής 50ετίας 

σε σχέση με την οριοθέτηση του ρέματος (Q50 = 28,60 m3/s ). Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων 

έργων της κατάντη περιοχής έγινε για παροχή Q50 = 60,00 m3/s και της ανάντη περιοχής για 

Q200 = 80,00 m3/s. 

 

Ανάντη περιοχή 

Προτείνεται η κατασκευή δύο φραγμάτων κατακράτησης φερτών ύψους 8,00 m με 

υπερχειλιστή στην στέψη του πλάτους W = 20,00 m στο κατάντη φράγμα και W = 16,00 m στο 

ανάντη.  

 

Το κατάντη φράγμα προβλέπεται να κατασκευασθεί σε απόσταση 55,00 m από την υπάρχουσα 

«δεσιά» υδροδότησης της Ολυμπιάδας και το ανάντη σε απόσταση 155,00 m από το κατάντη. 

 

Σε κάθε φράγμα προτείνεται η διαμόρφωση ανοίγματος πλάτους 4,00 m με τοποθέτηση 

οριζόντιων αφαιρετών δοκών από σκυρόδεμα για την πρόσβαση από τον υπάρχοντα δρόμο 

στους χώρους απόθεσης φερτών και τον καθαρισμό τους. 

 

Προτείνεται τέλος η κατασκευή νέου τεχνικού υδροληψίας για την υδροδότηση της 

Ολυμπιάδας σε απόσταση 5,00 m ανάντη της υπάρχουσας που έχει καταστραφεί.  
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Η νέα υδροληψία προβλέπεται με διαμόρφωση υπερχείλισης της ροής πλάτους 5,00 m και την 

κατασκευή καναλιού στη στέψη του υπερχειλιστή που καλύπτεται με σχάρα.  

 

Κατάντη περιοχή 

Προτείνεται η κατασκευή νέας γεφύρωσης σε αντικατάσταση της κατεστραμμένης διέλευσης 

του ρέματος με πολλαπλούς σωλήνες που αποτέλεσε την κυρία αιτία αστοχίας στην περιοχή 

των εγκαταστάσεων.  

 

Κατάντη της γεφύρωσης που διαμορφώνεται με τρείς κιβωτοειδείς οχετούς 

W x H = 4,00 x 2,50, προτείνεται έργο καταστροφής ενέργειας μήκους 12,50 m για την μείωση 

της διαβρωτικής ροής του ρέματος. 

 

Προτείνονται ήπιες παρεμβάσεις για την προστασία της κοίτης κατάντι της γεφύρωσης και 

κατα μήκος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων με φυσικούς ογκόλιθους και συρματοκιβώτια 

καθώς και βελτίωση της χάραξης της βόρειας όχθης για την ομαλοποίηση της ροής του 

ρέματος. 

6.3.6.31. Υποδομές συλλογής και διαχείρισης επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

Ολυμπιάδας 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται ο επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων 

διαχείρισης των όμβριων υδάτων για τις εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, λόγω του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής και των επαναλαμβανόμενων έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν 

λάβει χώρα. 

 

Τα όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα καθαρά ύδατα τα 

οποία αποτελούνται από τα όμβρια που η παρουσία του εργοταξίου δεν επηρεάζει την ποιότητα 

τους και τα ύδατα τα οποία είναι επιφορτισμένα με το ρυπαντικό φορτίο της προσπίπτουσας 

επιφάνειας (έδαφος) και ως εκ τούτου είναι εν δυνάμει ρυπασμένα. 

 

Όσον αφορά την περιοχή της Στοάς +59 έχει γίνει ασφαλτόστρωση της περιοχής μπροστά από 

την Στοά +59 ώστε το σύνολο των ομβρίων να απορρέει στην τάφρο που έχει κατασκευαστεί 

νότια του χώρου. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ομβρίων κυλάνε από τα ανάντη προς τα 

κατάντη με σκοπό την τελική απορροή τους εντός της παρακείμενης τάφρου η οποία συλλέγει 

τα όμβρια της οδού και τα οδηγεί στην δεξαμενή του πλυστικού που βρίσκεται στο πέρας της.  
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Σχήμα 6.3.6.31-1. Αναπαράσταση διαχείρισης ομβρίων υδάτων στοάς +59 

 

Η εν λόγω τάφρος ξεκινάει από φρεάτιο και καταλήγει στη δεξαμενή του πλυστικού. Έχει 

μήκος περί τα 105 m και μέση κλίση 1,50% (1% έως 2%) και είναι κατασκευασμένη από 

σκυρόδεμα. Πρόκειται για τραπεζοειδή τάφρο με συνολικό πλάτος 1,70 m και βάθος 0,33 m η 

οποία στο πέρας της γίνεται ορθογωνικής διατομής για μήκος περίπου 4 m. 

 

 
Σχήμα 6.3.6.31-2. Τυπική τομή τάφρου 

 

Η λογική του επανασχεδιασμού εξακολουθεί να είναι αυτή με την οποία έχουν σχεδιαστεί και 

εγκριθεί τα υφιστάμενα έργα, δηλαδή της εκτροπής των καθαρών νερών εκτός της επιφάνειας 

της εγκατάστασης και της συλλογής προς διαχείριση των εν δυνάμει ρυπασμένων νερών ενώ 

τέλος το νερό της επεξεργασίας του μεταλλεύματος ανακυκλώνεται εντός των εγκαταστάσεων 

(Σχήμα 6.3.6.31-3).  
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Σχήμα 6.3.6.31-3. Διαχωρισμός όμβριων υδάτων 

 

Ο έλεγχος των υφιστάμενων τεχνικών έργων και η διαστασιολόγηση των νέων προτεινόμενων 

πραγματοποιήθηκε αφού πρώτα χαράχθηκαν οι λεκάνες απορροής αυτών, λαμβάνοντας υπόψη 

το τοπογραφικό υπόβαθρο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της άμεσης περιοχής του έργου. Τα 

όμβρια ύδατα της περιοχής μελέτης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τα καθαρά ύδατα (pure 

water) που η παρουσία του εργοταξίου δεν επηρεάζει τη χημική τους σύσταση, τα ύδατα που 

ανήκουν στην κατηγορία proccess water, τα οποία διαχειρίζονται και ανακυκλώνονται από την 

παραγωγή και, τέλος, τα ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία contacted water, τα οποία είναι 

επιφορτισμένα με το ρυπαντικό φορτίο της προσπίπτουσας επιφάνειας (έδαφος) και 

διαχειρίζονται ξεχωριστά από τα καθαρά ύδατα. Η διαχείριση, επομένως, των ομβρίων υδάτων 

της παρούσας μελέτης αναφέρεται στα ύδατα της κατηγορίας pure water και στα ύδατα της 

κατηγορίας contacted water. 

 

Έτσι για κάθε τεχνικό υδροσυλλογής σχεδιάστηκαν οι λεκάνες απορροής. Στην περιοχή 

μελέτης συναντώνται έξι ειδών διαφορετικοί τύποι λεκανών απορροής για τις οποίες και 

λήφθηκαν τέσσερις διαφορετικοί συντελεστές απορροής C. Την πρώτη κατηγορία συνιστούν 

οι εξωτερικές λεκάνες απορροής pure water (για την οποία C=0,60), την δεύτερη οι εξωτερικές 

λεκάνες απορροής contacted water (για την οποία C=0,60), την τρίτη κατηγορία αποτελούν οι 

εσωτερικές λεκάνες απορροής ασφαλτόδρομου contacted water (για την οποία C=0,95), την 

τέταρτη οι εσωτερικές λεκάνες απορροής χωματόδρομου contacted water (για την οποία 

C=0,85), την πέμπτη οι εσωτερικές λεκάνες απορροής στεγών contacted water (για την οποία 

C=1,00) και, τέλος, στην έκτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εσωτερικές λεκάνες απορροής 

ασφαλτόδρομου pure water (για την οποία C=0,95). Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται 

οι καθορισμένες λεκάνες απορροής σε υπόβαθρο αποσπάσματος Google Earth, ενώ 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λεκάνες απορροής εμφαίνονται στο οικείο 

Σχέδιο 5-2, του Σχεδίου Αντιπλυμμηρικού σχεδιασμού με λεκάνες απορροής contact & non-

contact των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. 
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Σχήμα 6.3.6.31-4. Καθορισμός υδρολογικών λεκανών απορροής στο εργοτάξιο 

Ολυμπιάδας 
 

Ο νέος προτεινόμενος σχεδιασμός των έργων διαχείρισης των απορροών των εγκαταστάσεων 

πραγματοποιείται με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης τους. Αναλυτικότερα, τα 

στοιχεία σχεδιασμού που ελήφθησαν υπόψη είναι τα κάτωθι: 

 Για τη διαστασιολόγηση των ορθογωνικών τάφρων εντός του χώρου του εργοταξίου σε 

πρώτο στάδιο υπολογίστηκε η λεκάνη απορροής της κάθε τάφρου και οι απορρέουσες σε 

αυτές ποσότητες υδάτων, οι οποίες προκύπτουν για ένταση βροχόπτωσης διάρκειας ίσης 

με τον χρόνο συρροής και κατ’ ελάχιστο ίση με 5 min και περιόδου επαναφοράς Τ=50 y 

για τις εσωτερικές λεκάνες απορροής και Τ=100 y για τις εξωτερικές λεκάνες απορροής. 

 Μέγιστα ποσοστά πλήρωσης νέων αγωγών ομβρίων, 70% και για τους παλαιούς 80%. 

 Για τους υδραυλικούς υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε η όμβρια καμπύλη του 

βροχομετρικού σταθμού της Μεγάλης Παναγίας, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 y για τις 

εσωτερικές λεκάνες και Τ=100 y για τις εξωτερικές λεκάνες, με βάση την Έκθεση 

Κατάρτισης Όμβριων Καμπυλών σε επίπεδο χώρας. 

 

Για την περαιτέρω προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα κρίθηκε αναγκαία  

 Η κατασκευή νέων τεχνικών έργων εκτροπής και συλλογής συνολικού μήκους περίπου 

76 m. 

 Η ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών έργων, σε τμήματα των οποίων η λειτουργία 

τους λόγω της δυνητικά υψηλής πλήρωσης κρίθηκε ανεπαρκής συνολικού μήκους 

περίπου 42 m. 

 Η κατασκευή νέων φρεατίων συνολικού μήκους 64 m. 

 Η κατασκευή 2 προτεινόμενων αντλιοστασίων όπου αυτά απαιτούνται. 

 

Το άνω αναφερόμενο σύστημα διαχείρισης αποτυπώνεται στο σχέδιο της παρακάτω εικόνας 

όπου παρατίθενται οι υφιστάμενες και προτεινόμενες διατάξεις οι οποίες και περιλαμβάνουν 

τάφρους, τις δεξαμενές συλλογής υδάτων και αντλιοστάσια.  
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Σχήμα 6.3.6.31-5. Σύστημα διαχείρισης υδάτων Ολυμπιάδας 

 

Πιο αναλυτικά, στη νοτιοανατολική πλευρά του εργοταξίου προτείνεται διάταξη τάφρων 

απαγωγής των καθαρών υδάτων, η οποία θα καταλήγει σε προτεινόμενη δεξαμενή 

χωρητικότητας 200 m3 παραπλεύρως της υφιστάμενης δεξαμενής των εν δυνάμει ρυπασμένων 

υδάτων ενώ οι υπόλοιπες τάφροι μεταφοράς ομβρίων υδάτων οδηγούνται σε παρακείμενα 

ρέματα. 

 

Όσον αφορά τα ύδατα που ανήκουν στην κατηγορία των των εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων, 

θα συλλέγονται τόσο από υφιστάμενες όσο και από προτεινόμενες τάφρους με σκοπό να 

οδηγηθούν στη λίμνη εκτάκτου ανάγκης Νο.2 προς επεξεργασία μέσω υφιστάμενων αλλά και 

νέων προτεινόμενων αντλιοστασίων. 

 

Όσον αφορά, Τα έργα υδροσυλλογής διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον 

αντίστοιχο τύπο υδάτων. Για την συλλογή των ομβρίων υδάτων (καθαρά ύδατα και contacted 

water), τα τεχνικά έργα που υφίστανται στην περιοχή μελέτης αλλά και προτείνονται στην 

περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, είναι παράπλευρη τριγωνική τάφρος (gutter), κλειστός 

αγωγός (τσιμεντοσωλήνας, u-PVC και HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος) 

κρασπεδόρειθρο, ανοιχτή τραπεζοειδής τάφρος, ανοιχτή ορθογωνική τάφρος καθώς και 

ανοιχτή ορθογωνική τάφρος με σχάρες στη στέψη της. Στις εικόνες που ακολουθούν 
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παρουσιάζονται οι τυπικές διατομές των τεχνικών που αφορούν τόσο τα υφιστάμενα όσο και 

τα προτεινόμενα έργα υδροσυλλογής. Σε ότι αφορά τις ορθογωνικές τάφρους οι διαστάσεις (σε 

μέτρα) που χρησιμοποιούνται είναι 0,30 x 0,30 (ΠxY), 0,50 x 0,50 (ΠxY), 0,60 x 0,60 (ΠxY), 

0,70 x 0,70 (ΠxY), 1,00 x 0,90 (ΠxY) . Οι διαστάσεις των ορθογωνικών τάφρων με σχάρα που 

χρησιμοποιούνται είναι 0,36 x 0,30 (ΠxY), 0,48 x 0,40 (ΠxY), 0,48 x 0,50 (ΠxY), 0,48 x 0,60 

(ΠxY). Τέλος, οι διαστάσεις των τραπεζοειδών τάφρων που χρησιμοποιούνται είναι 

0,70 x 0,50 (ΠxΥ), 0,50 x 0,50 (ΠxΥ), 0,70 x 1,05 (ΠxΥ), 0,50 x 0,70 (ΠxΥ), 0,30 x 0,30 

(ΠxΥ), 0,72 x 0,48 (ΠxΥ), 0,45 x 0,40 (ΠxΥ), 0,50 x 0,40 (ΠxΥ), 0,40 x 0,30 (ΠxΥ), 

0,60 x 0,60 (ΠxΥ), 0,70 x 0,70 (ΠxΥ), 0,80 x 0,80 (ΠxΥ), 0,35 x 0,35 (ΠxΥ), 0,80 x 0,60 

(ΠxΥ), 0,90 x 0,80 (ΠxΥ), ενώ των gutter – τραπεζοειδών είναι 0,25 x 0,25 (ΠxΥ) 

 

Με βάση το νέο σχεδιασμό διαχείρισης των ομβρίων υδάτων που ανήκουν στην κατηγορία των 

contacted water, στο προτεινόμενο αντλιοστάσιο πλησίον της βόρειας πύλης η απαιτούμενη 

ισχύς είναι ίση με P = 25 kW. Επίσης, σε ότι αφορά το νέο προτεινόμενο αντλιοστάσιο βόρεια 

της λίμνης καθίζησης No.3 η απαιτούμενη ισχύς ισούται με P = 25 kW, ενώ στο υφιστάμενο 

αντλιοστάσιο νοτιοανατολικά της λίμνης εκτάκτου Νο.3 η νέα απαιτούμενη ισχύς είναι ίση με 

P = 63 kW.  

 

Σε ότι αφορά τα contacted water στις περιοχές που παρατηρήθηκε ότι αυτά μεταφέρουν 

μεγάλες ποσότητες φερτών υλών με αποτέλεσμα τη δημιουργία «λάσπης» ο σχεδιασμός 

πραγματοποιήθηκε ώστε η μέγιστη πλήρωση των τεχνικών να μην ξεπερνάει το 50%. Παρόλα 

αυτά για την εύρυθμη λειτουργία των έργων στις περιοχές αυτές προτείνεται ο τακτικός 

καθαρισμός και η απομάκρυνση της λάσπης και των φερτών υλών από τα τεχνικά.  

6.3.6.32. Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων (διατάξεις βόθρων - σύνδεση με 

βιολογικό) 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται η αναβάθμισης της διαχείρισης των αστικών 

λυμάτων του προσωπικού των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης 

των αστικών λυμάτων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας προτείνεται να 

αναβαθμιστεί το υπάρχων δίκτυο συλλογής λυμάτων, το οποίο αποτελείται από μια σειρά 

στεγανών βόθρων οι οποίοι αποτυπώνονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Στην υφιστάμενη κατάσταση υπάρχουν 3 βόθροι στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου 

συνολικής χωρητικότητας 162 m3. Οι συγκεκριμένοι χωροθετούνται ως εξής: 

 1 Βόθρος διαστάσεων 3 m x 3 m x 9 m (χωρητικότητας 54 m3) στις εγκαταστάσεις των 

αποδυτηρίων του μεταλλείου, για τις ανάγκες του προσωπικού του μεταλλείου. 

 1 Βόθρος διαστάσεων 3 m x 3 m x 9 m (χωρητικότητας 54 m3) στην περιοχή του 

επιφανειακού συνεργείου οχημάτων στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου, ο οποίος 

εξυπηρετεί τις εγκαταστάσεις των συνεργείων, μηχανουργείων, ηλεκτροτεχνειών 

(μπάνια, αποδυτήρια). 

 1 Βόθρος διαστάσεων 3 m x 3 m x 9 m (χωρητικότητας 54 m3) στην περιοχή του 

πηγαδιού, εγκαταστάσεις μεταλλείου ο οποίος θα εξυπηρετεί το προσωπικό που 

εργάζεται στο πηγάδι, γεωλόγους, ηλεκτρολόγους, χειριστές (μόνο τουαλέτες). 

 

Η προτεινόμενη βελτίωση περιλαμβάνει κατασκευή νέων στεγανών σηπτικών δεξαμενών με 

ταυτόχρονη κατάργηση των υφισταμένων και σύμφωνα με το προσωπικό που απασχολείται 

στις εγκαταστάσεις, θα έχουν χωρητικότητα 200 m3 (5 x 5 x 8) για το μεταλλείο ( για 180 
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άτομα μέγιστη δύναμη κατά την πρώτη βάρδια) και 112 m3 (4 x 4 x 7) για το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού (για 100 άτομα ανά βάρδια – 3 βάρδιες).  

 

Η χωροθέτηση των προτεινόμενων σηπτικών δεξαμενών παρουσιάζεται στα Σχήματα 

6.3.6.32-1 & 6.3.6.32-2. 

 

 
Σχήμα 6.3.6.32-1. Θέση βόθρου στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού 
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Σχήμα 6.3.6.32-2. Θέση βόθρου στην περιοχή της στοάς +59 

 

Τα λύματα θα συλλέγονται εβδομαδιαίως από τις εν λόγω δεξαμενές με κατάλληλο 

αδειοδοτημένο όχημα και θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

Ολυμπιάδας.  

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση προσωρινών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν δύναται να 

υπάρξει σύνδεση με τις παραπάνω δεξαμενές, η κάλυψη των αναγκών θα γίνει με χρήση 

χημικών τουαλετών από διαπιστευμένες εταιρείες διαχείρισης. 

6.3.6.33. Μονάδα πλύσης τροχών στην μονάδα λιθογόμωσης Πάστας (Paste) 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ και σε συμμόρφωση με τον Π.Ο. δ2.156 προτείνεται η 

εγκατάσταση μονάδας πλύσης τροχών στη μονάδα λιθογόμωσης (α/α γενικής διάταξης), λόγω 

των αυξημένων αναγκών κίνησης (εισόδου – εξόδου) οχημάτων έργου στην περιοχή της νέας 

μονάδας λιθογόμωσης Ολυμπιάδας, με σκοπό να διασφαλίζεται ο μικρότερος δυνατός 

διασκορπισμός υλικών κατά την έξοδο των οχημάτων από τη μονάδα. 

 

Η μονάδα αυτή θα είναι αρθρωτή μονάδα πλύσης κατάλληλη για φορτηγά οχήματα, 

αποτελούμενη από τον κεντρικό σταθμό, δεξαμενή ανακύκλωσης του νερού και αντίστοιχο 

υποστηρικτικό εξοπλισμό (αντλίες μονάδα ελέγχου κτλ.). 

 

Λόγω της λειτουργίας της διάταξης με ανακυκλούμενο νερό το μόνο υλικό το οποίο θα 

προκύπτει σε αμελητέες ποσότητες, θα είναι η λάσπη από τις πλύσεις των διερχόμενων 

οχημάτων (Ε.Κ.Α. 01 03 07*) η οποία θα συλλέγεται με αντλητικό όχημα και μετά από 
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αφύγρανση στις παρακείμενες διατάξεις φίλτρανσης επιφανείας (Lamela) θα μεταφέρεται προς 

διαχείριση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

6.3.6.34. Εγκαταστάσεις διαχείρισης λάσπης από δεξαμενές καθίζησης νερών μεταλλείου 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία επιφανειακών 

μονάδων αφύγρανσης λάσπης. Ο σκοπός των προτεινόμενων εγκαταστάσεων είναι η 

αποδοτικότερη διαχείριση των νερών και της ιλύος που προκύπτουν από τις υπερχειλίσεις των 

δεξαμενών πλύσης τροχών και καθίζησης του παρασκευαστηρίου σκυροδέματος.  

 

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά πολυστρωματικών μονάδων ειδικής χρήσης οι 

οποίες θα επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθμούς καθίζησης στο υδάτινο ρεύμα στα επιμέρους στάδια 

αυτών και παράγουν μια καθαρή υδάτινη εκροή, η οποία περιέχει σωματίδια μεγέθους 

μικρότερου των 80 μm ενώ η ιλύς συλλέγεται στην πολυστρωματική χοάνη. Μόλις η χοάνη 

γεμίσει, εκκενώνεται με τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας και η ιλύς αδειάζει, με τη χρήση 

εύκαμπτου σωλήνα, σε φορτηγό μεταφοράς. Η πολυστρωματική μονάδα μπορεί να εφοδιαστεί 

με σύστημα δοσομετρίας κροκιδωτικού μέσου, με σκοπό την επιτάχυνση της διεργασίας και 

την παραγωγή ξηρότερης ιλύος. 

 

Τα εισερχόμενα υδάτινα ρεύματα μπορούν να διοχετεύονται στην πολυστρωματική μονάδα 

μέσω και να συλλέγονται σε δεξαμενή με κωνικό πυθμένα για να αποφευχθεί η καθίζηση και 

να γίνεται η τροφοδοσία της πολυστρωματικής μονάδας μέσω μονάδας άντλησης. 

 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός εμπεριέχει αυτόματο εντοπισμό στάθμης, συναγερμούς και 

ενεργοποίηση εξαρτημάτων (π.χ. χειρισμός on/off των αντλιών) για να εξασφαλιστεί η 

ασφαλής λειτουργία. 

 

Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να παραλαμβάνει και να 

διαχειρίζεται τουλάχιστον ποσότητα που θα αντιστοιχεί στο σύνολο που θα παράγουν οι 

παραπάνω δεξαμενές για μια εβδομάδα τουλάχιστο (ήτοι περίπου 30 m3 την εβδομάδα). 

6.3.6.35. Εγκαταστάσεις (Δεξαμενές) Νερού Βιομηχανικής Χρήσης 

Η παροχή σε νερό βιομηχανικής χρήσης για τις ανάγκες του μεταλλείου (λειτουργικές ανάγκες 

υπόγειου εξοπλισμού, επιφανειακής μονάδας λιθογόμωσης, επιφανειακού δικτύου 

πυρόσβεσης, κλπ.) θα προέρχεται από τις πηγές στο εσωτερικό του μεταλλείου οι οποίες θα 

τροφοδοτούν ένα εσωτερικό δίκτυο δεξαμενών νερού 100 m3 έκαστη (εντός του μεταλλείου) 

σε διαφορετικά επίπεδα. Συμπληρωματικά το δίκτυο αυτό θα συνδέεται και με την έξοδο της 

4ης λίμνης διαύγασης (κατεργασμένων νερών μεταλλείου), που βρίσκεται στην περιοχή του 

υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού . Στο πλαίσιο αυτό θα αντλείται μέρος των νερών από 

την έξοδο της 4ης λίμνης διαύγασης μέσω της δεξαμενής βιομηχανικού νερού που βρίσκεται 

ΒΑ του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού και της νέας συνδετήριας στοάς +41 στα 

υπόγεια έργα.  

6.3.6.36. Σύστημα Ηλεκτροδότησης – Νέος υποσταθμός 

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας είναι συνδεδεμένο με το εναέριο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στη μέση 

τάση στα 20 kV. Η σύνδεση γίνεται στην περιοχή του εργοστασίου οπότε στη συνέχεια με 

εναέριο ή υπόγειο δίκτυο 20 kV τροφοδοτούνται υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης σε όλες τις 
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περιοχές του εργοστασίου αλλά και της στοάς +59. Γραμμές 20 kV τροφοδοτούν το μεταλλείο 

διαμέσου των εισόδων του φρέατος και της σήραγγας +70 και τροφοδοτούν ένα δίκτυο 

φορητών και μόνιμων υποσταθμών στα υπόγεια. Οι υποσταθμοί υποβιβάζουν την τάση τοπικά 

και τροφοδοτούν με την κατάλληλη τάση 690 VAC/400 VAC/240 VAC τα φορτία κάθε 

περιοχής. 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, προτείνεται η ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου από έναν νέο υποσταθμό 150 kV ο οποίος θα εγκατασταθεί στην περιοχή του 

φρέατος. Ο υποσταθμός ο οποίος θα έχει ισχύ 20 MVA/25 MVA, θα τροφοδοτεί τον νέο 

υποσταθμό διανομής στην περιοχή των γεννητριών στο επίπεδο +85 με 20 kV, από όπου με 

εναέρια γραμμή 20 kV θα τροφοδοτείται η περιοχή του εργοστασίου. Γραμμές 20 kV 

τροφοδοτούν το μεταλλείο διαμέσου των εισόδων του φρέατος και της σήραγγας +70 και 

τροφοδοτούν ένα δίκτυο φορητών και μόνιμων υποσταθμών στα υπόγεια. Οι υποσταθμοί 

υποβιβάζουν την τάση τοπικά και τροφοδοτούν με την κατάλληλη τάση 

690 VAC/400 VAC/240 VAC τα φορτία κάθε περιοχής. Για την κάλυψη των όλο και 

μεγαλύτερων ηλεκτρικών φορτίων τόσο του κινητού εξορυκτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού στα 

μέτωπα όσο και για το σύστημα προσωρινής άντλησης, χρησιμοποιείται δίκτυο 690 VAC. 

 

Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, υπάρχουν εγκατεστημένες γεννήτριες κοντά σε όλα τα 

κρίσιμα φορτία στην επιφάνεια.  

 

Για το μεταλλείο εγκαθίσταται ένα σύστημα γεννητριών στην περιοχή του νέου υποσταθμού 

+85 για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων άντλησης και εξαερισμού στο μεταλλείο. 

Πετρελαιοκίνητες γεννήτριες και μετασχηματιστές ανύψωσης 400 VAC/20 kV θα μπορούν να 

τροφοδοτούν το δίκτυο διανομής 20 kV του μεταλλείου, στο οποίο θα συνδέονται επιλεκτικά 

όλα τα κρίσιμα φορτία. 

6.3.6.37. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 

Οι εσωτερικοί χώροι των κτηρίων και των γραφείων καλύπτονται με φορητούς πυροσβεστήρες 

ενώ σε όλους τους ειδικούς χώρους (υποσταθμοί, χώροι καυσίμων, αποθήκες ελαίων) 

τοποθετούνται αυτόνομα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Δίκτυο πυρόσβεσης 

καλύπτει όλες τις επιφανειακές εγκαταστάσεις του μεταλλείου και του εργοστασίου με μάνικες 

μέσω ειδικών κρουνών.  

 

Οι ανάγκες σε νερό πυρόσβεσης καλύπτονται από το νερό του μεταλλείου και το βιομηχανικό 

νερό.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνεται να κατασκευαστεί νέα μεγαλύτερη κυλινδρική 

δεξαμενή 6 x 6 χωρητικότητας 150 m3 στη περιοχή του πηγαδιού για τις νέες αυξημένες 

ανάγκες των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου. 

6.3.7. Τεχνική περιγραφή κτηριακών έργων 

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα στο εργοτάξιο Ολυμπιάδας, υφίστανται και 

προτείνεται να κατασκευαστούν στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, μια σειρά από κτηριακές 

εγκαταστάσεις που είτε είναι τμήματος των βασικών στοιχείων του έργου (π.χ. Νέος 

Υποσταθμός) είτε αποτελούν υποστηρικτικές ή βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις των 

βασικών στοιχείων του έργου. Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του υποέργου 
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Μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1-2, με επισήμανση 

μεταξύ αυτών που είναι υφιστάμενα και αυτών που προτείνεται να κατασκευαστούν στο 

πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ. 

 

Στον Πίνακα 6.3.7-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν 

παρουσιαστεί ανωτέρω:  

 

Πίνακας 6.3.7-1. Προτεινόμενα κτιριακά έργα 

Κτιριακή 

Εγκατάσταση 
Χρήση 

Υ
φ

ισ
τ
ά

μ
εν

ο
 

Π
ρ

ο
τ
ει

ν
ό
μ

εν
ο
 

ν
έο

 

Π
ρ
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τ
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ν
ό
μ
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η

 

Α
ν
α

β
ά

θ
μ
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η

 

Εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 

μεταλλεύματος 

Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού το 

εξορυσσόμενο μετάλλευμα από το 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας, 

υφίσταται επεξεργασία για την 

ανάκτηση υπό μορφή 

συμπυκνωμάτων των περιεχόμενων 

ορυκτών, του γαληνίτη, του 

σφαλερίτη και του μίγματος 

χρυσοφόρων πυριτών. 

Χ  Χ 

Αναβάθμιση 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού – 

Διεύρυνση πλατείας 

μεταλλεύματος 

Λαμβάνει χώρα η προσωρινή 

αποθήκευση του εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος προτού αυτό 

εισαχθεί στο εργοστάσιο για 

κατεργασία 

Χ  Χ 

Συνεργείο επιφάνειας 

Το κτίριο διαθέτει 650 m2 συνεργείο 

– μηχανουργείο και 250 m2 χώρους 

αποθήκης και γραφείου επιστασίας. 

X  X 

Συνεργείο βοηθητικών 

οχημάτων 

Το συνεργείο θα καλύπτει τις 

ανάγκες επισκευής και συντήρησης 

μικρών οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται για βοηθητικές 

εργασίες όπως μεταφορά 

προσωπικού, μεταφορά εκρηκτικών, 

μεταφορά καυσίμων κ.α. 

 X  

Σταθμός ομάδας 

διάσωσης 

Κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες 

θα στεγάζουν τον εκπαιδευτικό και 

επιχειρησιακό εξοπλισμό της 

ομάδας διάσωσης. 

 X  

Σταθμός Α’ Βοηθειών 

Θα καλύπτρι την ανάγκη του 

προσωπικού των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 X  

Εργαστήριο ποιοτικού 

ελέγχου (QC/QA) 

Προβλέπεται η εγκατάσταση 

εξοπλισμένου εργαστηρίου για τη 

διενέργεια δοκιμών ελέγχου 

 X  
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ποιότητας, με κατάλληλη υποδομή 

παροχής νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος και κλιματισμό.  

Παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

Παρασκευή και μεταφορά του 

σκυροδέματος στα υπόγεια, στο 

επίπεδο -254. 
 X  

Γραφεία και χώροι 

προσωπικού 

Εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

προσωπικού του έργου 
X X X 

Αναβάθμιση 

εγκατάστασης 

προσωρινής συλλογής 

και διαχείρισης 

βιομηχανικών 

αποβλήτων 

Εξυπηρετεί την αποθήκευση των 

επικίνδυνων και μη αποβλήτων 
X  X 

Κλειστή αποθήκη 

εμβαδού 800m2 

Εξυπηρετεί την αποθήκευση των μη 

επικίνδυνων αναλώσιμων υλικών 

για το μεταλλείο. 

 X  

Εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης πυρήνων 

γεωτρήσεων 

Σε έναν ενιαίο, οργανωμένο και 

φυλασσόμενο χώρο 

συγκεντρώνονται όλες οι εργασίες 

που αφορούν την αποθήκευση των 

γεωτρήσεων και γεωλογικών 

δειγμάτων αλλά και των γεωλογικών 

εργασιών όπως περιγραφή πυρήνων, 

κοπή και προετοιμασία δειγμάτων 

προς ανάλυση. 

 X  

Μονάδα Κατεργασίας 

Νερών 

Πραγματοποιείται επεξεργασία και 

εξουδετέρωση των όξινων υδάτων 
X X X 

Συνεργείο συντήρησης 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

Θα κατασκευαστούν νέα συνεργεία 

στην περιοχή του εργοστασίου, 

προκειμένου να καλυφθούν οι 

σύγχρονες απαιτήσεις συντήρησης 

του εργοστασίου. Αναλυτικότερα θα 

κατασκευαστούν συνεργείο 

συντήρησης, 250 m2, εργαστήριο 

αυτοματισμών, 60 m2 και 

ηλεκτροτεχνείο, 60 m2. 

 X  
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Συνεργείο εργολάβων 

Στην περιοχή του χώρου 

στάθμευσης επιβατικών 

αυτοκινήτων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού θα κατασκευασθεί 

συνεργείο οχημάτων το οποίο θα 

παραχωρείται προς χρήση σε 

εργολάβους. 

 X  

Αποθήκες εργοστασίου 

Αποθήκευση χημικών 

αντιδραστηρίων, μη επικίνδυνων 

αναλώσιμων υλικών και 

ανταλλακτικών μηχανημάτων, μη 

επικίνδυνων ογκωδών 

ανταλλακτικών, μηχανουργικές 

κατασκευές και συγκροτήματα 

ανταλλακτικών (assemblies) των 

μηχανημάτων, μέσων λειοτρίβησης 

(μεταλλικές σφαίρες σε βαρέλια και 

κεραμικά σφαιρίδια σε μεγασάκους) 

X  X 

Νέος Υποσταθμός 

Υποσταθμός 150 kV, ο οποίος θα 

καλύψει όλες τις ανάγκες 

ηλεκτροδότησης των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας 

 Χ  

6.3.8. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών και χώροι στάθμευσης 

6.3.8.1. Περιγραφή συνδέσεων έργου με οδικό δίκτυο 

Η οδική σύνδεση του εργοταξίου Ολυμπιάδας με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο συνίσταται στον 

υφιστάμενο κόμβο επί της επαρχιακής οδού Βαρβάρας – Μαραθούσας με την εργοταξιακή οδό 

της Ολυμπιάδας, στα νοτιοανατολικά των εγκαταστάσεων. Στο Σχήμα 6.3.8.1-1 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται το σημείο επί της επαρχιακής οδού που αποτελεί τη σύνδεση με το 

οδικό τμήμα που συνδέει τις δύο περιοχές του εργοταξίου Ολυμπιάδας, αυτή του εργοστασίου 

εμπλουτισμού και της στοάς +70 και αυτή των γραφείων του μεταλλείου, της στοάς +59 και 

του Φιρέ. 
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Σχήμα 6.3.8.1-1. Σύνδεση εργοταξίου Ολυμπιάδας με επαρχιακή οδό Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

 

Σημειώνεται ότι οι μεταφορές στείρων και τελμάτων προς εντός των επιμέρους εργοταξίων της 

Ολυμπιάδας, ήτοι από το χώρο του εργοστασίου εμπλουτισμού και της στοάς +70 και το χώρο 

της στοάς +59 και την περιοχή του Φιρέ γίνονται μέσω ιδιωτικής μεταλλευτικής όδου, η οποία 

διέρχεται σχεδόν κάθετα από την επαρχιακή οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας (ανοιχτό γαλάζιο 

χρώμα), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.3.8.1-2 που ακολουθεί, και περιλαμβάνει τρία 

τμήματα ως ακολούθως: 

 Ασφαλτοστρωμένη οδό, από την είσοδο του εργοταξίου Ολυμπιάδας στην περιοχή του 

εργοστασίου εμπλουτισμού μέχρι τον κόμβο σύνδεσης με την επαρχιακή οδό Βαρβάρας 

– Μαραθούσας (Σκούρο Μπλε χρώμα) 

 Ασφαλτοστρωμένη οδό, από την είσοδο του εργοταξίου Ολυμπιάδας στην περιοχή των 

γραφείων Μεταλλείου και της στοάς +59 μέχρι τον κόμβο σύνδεσης με την επαρχιακή 

οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας (Ανοιχτό πράσινο χρώμα) 

 Υφιστάμενη χωμάτινη οδό, η οποία πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί, από την περιοχή του 

Φιρέ έως και τη σύνδεσής της με την αμέσως παραπάνω ασφαλτοστρωμένη οδό που 

οδηγεί από την περιοχή των γραφείων του Μεταλλείου στον κόμβο με την επαρχιακή 

Οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας. (Πορτοκαλί χρώμα) 
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Σχήμα 6.3.8.1-2. Επαρχιακή Οδός Βαρβάρας – Μαραθούσας και οι συνδέσεις 

μεταλλευτικό οδικό δίκτυο Ολυμπιάδας 

 
Τα εξορυκτικά απόβλητα (απόβλητα εξόρυξης, παλαιές αποθέσεις, μικτά ή λεπτομερή 

απόβλητα εμπλουτισμού) που παράγονται από το μεταλλείο Ολυμπιάδας θα μεταφέρονται 

οδικώς στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ., μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου μέσω της επαρχιακής οδού 

Σταυρού – Ιερισσού, όπου στο ύψος του Μ. Λάκκου ακολουθούν την υφιστάμενη οδό 

μεταφοράς προϊόντων και υπολειμμάτων κατεργασίας εμπλουτισμού χωρίς να απαιτείται η 

κατασκευή πρόσθετου οδικού δικτύου. Τα συμπυκνώματα θα οδηγούνται οδικώς στις 

εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου προς εξαγωγή χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο οδικό 

δίκτυο είτε οδικώς προς Θεσσαλονίκη, μέσω Σταυρού και χωρίς να απαιτείται η κατασκευή 

νέων οδών, για εξαγωγή μέσω πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνονται η ασφαλτόστρωση στο τμήμα από τη νέα μονάδα 

λιθογόμωσης έως την είσοδο του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης παρέμβασης. 

6.3.8.1.1. Ασφαλτόστρωση στο τμήμα από μονάδα λιθογόμωσης Πάστας έως την είσοδο του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός συνολικού μήκους επτακοσίων σαράντα μέτρων (740 m) 

κυμαινόμενου πλάτους που συνδέει τη νέα μονάδα λιθογόμωσης (paste plant area) με το 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί. 

 

Η βελτίωση της υφιστάμενης οδού συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, 

βελτίωσης των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου (ακτίνες καμπυλότητας, 

μήκος απόσβεσης της επίκλησης μεταξύ αντίρροπων καμπυλών) διαμόρφωσης του 

καταστρώματος και οδοστρωσίας καθώς και την κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των όμβριων 

υδάτων. Η χάραξη ακολουθεί τον υπάρχοντα δρόμο, του οποίου βελτιώνονται τα γεωμετρικά 
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χαρακτηριστικά και ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος της. Η οδός θα είναι διπλής 

κατεύθυνσης με κυμαινόμενο πλάτος οδού από 5,00 έως 15,00 m. 

 

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις για 

ασφαλτόστρωση της οδού ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων 

εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, έργα διαχείρισης ομβρίων και οριζόντια και κάθετη 

σήμανση επί της οδού. 

 

Γενικά, τα οφέλη από την κατασκευή του εν λόγω έργου είναι τα ακόλουθα: 

 Σημαντική βελτίωση της πρόσβασης. 

 Βελτίωση της οδικής ασφάλειας της υπό μελέτη οδού. 

 Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής των μονίμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

 Αδιαμφισβήτητο όφελος κάθε κυκλοφοριακής βελτίωσης είναι και η βελτίωση του 

περιβάλλοντος λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και εμμέσως οικονομικό, 

λόγω της μείωσης των καθυστερήσεων στις μετακινήσεις. 

 

Προβλέπονται οι εξής εργασίες: Χωματουργικά – Σκυροδέματα 

 

Τα χαρακτηριστικά της οδού είναι τα εξής: 

Πλατος λωριδας κυκλοφοριας 4,00 - 8,00 m 

Λωριδeς κυκλοφοριας 2 

 

Η διατομή της οδού περιλαμβάνει: 

• Δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 m έκαστη 

• Ασφαλτική προεπάλειψη 

• Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

6.3.8.2. Χώροι στάθμευσης μηχανημάτων έργου, επιβατικών οχημάτων και φορτηγών 

Στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένος χώρος στάθμευσης του προς 

συντήρηση κινητού εξοπλισμού του μεταλλείου, των αυτοκινήτων εξυπηρέτησης καθώς και 

του κινητού εξοπλισμού επιφανείας, πρακτική η οποία χρήζει βελτίωσης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, για την ορθότερη διαχείριση του κινητού εξοπλισμού τόσο 

σε θέματα ασφάλειας όσο και σε θέματα διαχείρισης χρόνου, κρίνεται απαραίτητη χωροθέτηση 

και κατασκευή κατάλληλων χώρων στάθμευσης των οχημάτων αυτών στην επιφάνεια των 

εγκαταστάσεων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.8.2-1. 

 

Πίνακας 6.3.8.2-1. Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας 

Α/Α Σχεδίου Επιφάνεια [m2] Είδος οχημάτων 

Χώρος στάθμευσης 1 22 Ασθενοφόρο 

Χώρος στάθμευσης 2 513 Μηχανήματα έργου 

Χώρος στάθμευσης 3 553 Μηχανήματα έργου 
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Α/Α Σχεδίου Επιφάνεια [m2] Είδος οχημάτων 

Χώρος στάθμευσης 4 733 Μηχανήματα έργου 

Χώρος στάθμευσης 5 2685 Επιβατικά οχήματα 

Χώρος στάθμευσης 6 2696 Επιβατικά οχήματα 

 

Οι χώροι αυτοί προβλέπεται να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να πληρούνται οι 

προδιαγραφές σε περίπτωση διαρροής ελαίων ή λιπαντικών (ασφαλτόστρωση, διάταξη 

συλλογής ελαίων, κλίσεις που θα οδηγούν τις απορροές στα παρακείμενα κανάλια συλλογής 

απορροών κτλ). 

 

Η χωροθέτηση των παραπάνω χώρων παρουσιάζεται στη γενική διάταξη (Σχέδιο 1-2). 

6.3.8.3. Περιγραφή συνδέσεων έργου με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας για τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια είναι συνδεδεμένο με 

το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μέσης Τάσης (20 kV). Η σύνδεση γίνεται στην περιοχή του 

εργοστασίου όπου υπάρχει η κεντρική διανομή μέσης τάσης 20 kV. Από εκεί με υπόγεια ή 

εναέρια καλώδια το δίκτυο των 20 kV τροφοδοτεί κάθε περιοχή του μεταλλείου, τόσο 

επιφανειακά (περιοχές εργοστασίου και μεταλλείου), όσο και υπόγεια.  

 

Το δίκτυο αυτό τροφοδοτεί υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης για τις ανάγκες του κατά τόπους 

εξοπλισμού με την κατάλληλη τάση λειτουργίας (6000 Vac, 690 Vac, 400 Vac, 240 Vac). Στις 

περιοχές όπου υπάρχουν κρίσιμα φορτία υπάρχουν κατάλληλης ισχύος γεννήτριες οι οποίες 

ανταποκρίνονται στα κρίσιμα φορτία. 

6.3.8.4. Περιγραφή συνδέσεων έργου με δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης 

Στο εργοτάξιο Ολυμπιάδας, η ύδρευση πραγματοποιείται μέσω αδειοδοτημένης υδρευτικής 

γεώτρησης. Από όπου με δίκτυο καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης των εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου και του εργοστασίου  

 

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων που προκύπτουν από το εργοτάξιο Ολυμπιάδας 

πραγματοποιείται μέσω σηπτικών δεξαμενών από όπου μέσω βοθροφόρων οχημάτων 

οδηγούνται στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 

6.3.9. Τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

O υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου Ολυμπιάδας, 

μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στους Πίνακες 6.3.9-1 

& 6.3.9-2 που ακολουθούν παρουσιάζεται μία εκτίμηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (ο 

οποίος δύναται να τροποποιηθεί/αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), με 

επισήμανση σε αυτόν που προτείνεται να προστεθεί στον υφιστάμενο. Σημειώνεται ότι στον 

κινητό εξοπλισμό που λειτουργεί στο χώρο των εγκαταστάσεων, συνυπολογίζεται και ο 

εξοπλισμός των υπεργολάβων του έργου. 
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Πίνακας 6.3.9-1. Σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος ή 

Νέος 
Ισχύς (kW) 

Συνολική 

Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 
Χρόνος λειτουργίας (h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/h) 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

Agitators 31 Υ 372,0 372,0 n/a 24 Electric 239,0 

Agitators 14 N 48,0 48,0 n/a 24 Electric 23,0 

Air Compressors 10 Υ 828,0 828,0 n/a 24 Electric 359,0 

Air Compressors 8 N 275,0 275,0 n/a 24 Electric 118,0 

On-stream Analyzer 1 Υ 25,0 25,0 n/a 24 Electric 14,3 

On-stream Analyzer 1 N 1,5 1,5 n/a 24 Electric 0,8 

Bagging System 4 Υ 240,0 240,0 n/a 24 Electric 137,7 

Blower 5 Υ 345,0 345,0 n/a 24 Electric 154,5 

Cameras 8 N 0,5 0,5 n/a 24 Electric 0,3 

Flotation Cell 34 Υ 805,0 805,0 n/a 24 Electric 543,7 

Flotation Cell 10 N 195,0 195,0 n/a 24 Electric 99,4 

Clarifier 2 N 13,2 13,2 n/a 24 Electric 6,4 

Conveyor 20 Υ 223,5 223,5 n/a 24 Electric 142,5 

Conveyor 6 N 37,0 37,0 n/a 24 Electric 17,9 

Crane 8 Υ 70,0 70,0 n/a 1 Electric 50,4 

Crane 1 N 8,0 8,0 n/a 1 Electric 5,8 

Crusher 4 Υ 630,5 630,5 n/a 24 Electric 380,3 

Dust Collector 6 Υ 154,1 154,1 n/a 24 Electric 96,0 

Dust Collector 1 N 22,0 22,0 n/a 24 Electric 10,1 

Building Exhaust Fan 20 N 80,0 80,0 n/a 24 Electric 32,6 

Feeder 18 Υ 127,0 127,0 n/a 24 Electric 73,6 

Feeder 1 N 7,5 7,5 n/a 24 Electric 3,8 
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Filter 4 Υ 279,0 279,0 n/a 24 Electric 138,2 

Filter 2 N 44,1 44,1 n/a 24 Electric 22,5 

Mill 3 Υ 1316,5 1316,5 n/a 24 Electric 1133,2 

Mill 2 N 930,0 930,0 n/a 24 Electric 502,6 

Mixer 6 Υ 93,0 93,0 n/a 24 Electric 67,4 

Pump - Water 14 Υ 410,0 410,0 n/a 24 Electric 128,6 

Pump - Water 3 N 63,0 63,0 n/a 24 Electric 29,7 

Pump - Metering 70 Υ 46,7 46,7 n/a 24 Electric 21,7 

Pump - Metering 17 N 13,5 13,5 n/a 24 Electric 5,5 

Pump - Positive 

Displacement 
9 Υ 427,2 427,2 n/a 24 Electric 259,7 

Pump - Slurry 159 Υ 3054,8 3054,8 n/a 24 Electric 920,2 

Pump - Slurry 75 N 1227,3 1227,3 n/a 24 Electric 375,6 

Pump - Solution 8 Υ 39,5 39,5 n/a 24 Electric 22,6 

Pump Sump 39 Υ 233,0 233,0 n/a 24 Electric 63,7 

Pump Sump 13 N 70,0 70,0 n/a 24 Electric 35,3 

Screen 4 Υ 40,7 40,7 n/a 24 Electric 26,9 

Scrubber - Dust/Fume 2 Υ 17,5 17,5 n/a 24 Electric 12,4 

Thickener 7 Υ 61,8 61,8 n/a 24 Electric 30,8 

UPS 6 Υ 195,0  n/a 24 Electric 119,6 

wheel washing system 2 Υ 80,0 80,0 n/a 24 Electric 40,0 

Transformer 13 Υ 15000,0  n/a 24 Electric 5000,0 

Generator 6 Υ 4260,0  n/a n/a Diesel 170,0 

Rotary Valve 6 Υ 6,6 6,6 n/a 24 Electric 4,5 

PASTE BACKFILL 

PUMP 
1 Υ 250,0 250,0 n/a 17 Electric 150,0 
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Lime treatment plant  1 N 300,0 300,0         

Multilayer Filters  1 N 405,0 405,0         

Reverse Osmosis Unit  1 N 984,0 984,0         

Μερικό Σύνολο    14.901     

Υπόγειο μεταλλείο 

GENERATOR WILSON 1 Υ  1870      Diesel   

GENERATOR 

ΡΕTROGEN 1250 kVA 
1 Υ 1250      Diesel   

GENERATOR 

ΡΕTROGEN 1300 kVA 
1 Υ 1300      Diesel   

Submersible_pump 10 Kw 33 Υ 10 330   4 Electric 198 

Submersible_pump 18 kW 22 Υ 18 396   6 Electric 237,6 

Submersible_pump 20 kW  8 Υ 20 160   6 Electric 96 

Submersible_pump 37 kW 

FLYGT  
37 Υ 37 1369   10 Electric 821,4 

Submersible_pump 90 kW 

FLYGT  
3 Υ 90 270   10 Electric 162 

New main pump stations 8 N 850kW 6800     

FANS_55kW 23 Υ 55 1265   24 Electric 880 

FANS_22kW 18 Υ 22 396   24 Electric 316,8 

FANS_44kW 6 Υ 44 260   24 Electric 211,2 

FANS_75kW 2 Υ 75 150   24 Electric 120 

FANS_11kW 3 Υ 11 33   24 Electric 25 

Main Surface fans 2 N 900kW 1800     

Face Fans 12 N 90kW 1080     

AIR_COMPRESSOR - 

GA75 
1 Υ 75 75   24 Electric 45 

AIR_COMPRESSOR- 

GA110VSD 
1 Υ 110 110   24 Electric 60 
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Πίνακας 6.3.9-2. Κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος ή 

νέος 
Ισχύς 

Συνολική 

Ισχύς 
Δυναμικότητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

LIGHT VEHICLES (NISSAN/TOYOTA) 11 Υφιστάμενος 105 hp 1155 hp 1,5 t 14 Diesel 13 

CLARK KOMATSU 3 Υφιστάμενος 45 hp 135 hp 2,5 t 10 Diesel 15 

CLARK  1 ΝΈΟΣ        Diesel   

BOBCAT S130 1 Υφιστάμενος 36 hp 36 hp 0,5 m3 9 Diesel 14 

LIFT SCISSORE SNORKEL  1 Υφιστάμενος        Battery   

Μερικό Σύνολο    1326 hp     

Offices/workshop 1 Υ 170 170   12 Electric 68 

Batch plant 1 Υ 130 130   12 Electric 88 

TRANSFORMER - 1250 

Kva 
2 Υ       24 Electric 100 

TRANSFORMER - 1000 

Kva 
2 Υ       24 Electric 80 

TRANSFORMER - 800 

Kva 
2 Υ       24 Electric 64 

TRANSFORMER - 630 

Kva 
21 Υ       24 Electric 529,2 

Μερικό Σύνολο    14794     

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Σύνολο     29695     
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος ή 

νέος 
Ισχύς 

Συνολική 

Ισχύς 
Δυναμικότητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Υπόγειο Μεταλλείο 

PAUS MINCA 18A UG BUS  3 Υφιστάμενος 93 hp 279 hp 18 seats  5 Diesel 18 

LIGHT VEHICLES (NISSAN/TOYOTA) 35 Υφιστάμενος 105 hp 3675 hp  1.5 t 14 Diesel 13 

UG DRILING MACHINE SANDVIK DD321-40C (2 

BOOMS)  
2 Υφιστάμενος 110 hp 220 hp 2 booms  3 Diesel 20 

UG DRILING MACHINE ATLAS COPCO M2D (2 

BOOMS)  
1 Υφιστάμενος 115 hp 115 hp  2 booms  3 Diesel 20 

UG DRILING MACHINE SANDVIK DD321-40C (2 

BOOMS)  
2 ΝΈΟΣ    2 booms    Diesel   

UG DRILING MACHINE TAMROCK DD210 (1 

BOOM) 
1 Υφιστάμενος 40 hp 40 hp 1 boom 1 Diesel 20 

SCALING MACHINE LIEBHERR R932 LITRONIC  1 Υφιστάμενος 132 hp 132 hp   1 Diesel 30 

SCALING MACHINE A900C ZW LITRONIC  2 Υφιστάμενος 105 hp 210 hp   4 Diesel 30 

SCALING MACHINE LIEBHERR R932 LITRONIC  1 ΝΈΟΣ        Diesel   

SCALING MACHINE CAT308 1 Υφιστάμενος 40 hp 40 hp   1 Diesel 25 

UG BOLTING MACHINE TAMROCK DS311-C 1 Υφιστάμενος 75 hp 75 hp 1 boom 4 Diesel 20 

UG BOLTING MACHINE ATLAS COPCO 

BOLTEC MC (2 BOOMS) 
1 Υφιστάμενος 115 hp 115 hp 2 booms  4 Diesel 20 

SANDVIK DS421 1 Υφιστάμενος 119 hp 119 hp 1 boom 4 Diesel 20 

UG BOLTING MACHINE TAMROCK DS311-C 1 ΝΈΟΣ        Diesel   

UG CONCRETE SPRAYING MACHINE 2 

PUTZMEISTER SIKA 4210 
2 Υφιστάμενος 58 hp  116 hp 20 m3/h 4 Diesel 18 

UG CONCRETE SPRAYING MACHINE 3 

PUTZMEISTER WETKRET 4 
1 Υφιστάμενος 85 hp 85 hp 20 m3/h   Diesel 18 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος ή 

νέος 
Ισχύς 

Συνολική 

Ισχύς 
Δυναμικότητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

NORMET VARIOMEC LF700 2 Υφιστάμενος 168 hp 336 hp 7 m3 4,5 Diesel 27 

NORMET VARIOMEC LF700 1 ΝΈΟΣ 168 hp 168 hp 7 m3   Diesel   

UG LOADER SANDVIK (TORO 09) LH514 3 Υφιστάμενος 265 hp 795 hp 14 T 9,5 Diesel 37 

UG LOADER ATLAS COPCO ST 14 SCOOPTRAM 1 Υφιστάμενος 246 hp 246 hp 14 T 9,5 Diesel 37 

                 

UG LOADER SANDVIK LH517i  3 ΝΈΟΣ 300 hp 900 hp 17 T   Diesel   

UG LOADER TAMROCK TORO 007  1 Υφιστάμενος 184 hp 184 hp 7 T 6 Diesel 34 

UG LOADER TAMROCK TORO D3 1 Υφιστάμενος 243 hp 243 hp 3 T 6 Diesel 34 

UG TRUCK SANDVIK (TORO 40) TH540 4 Υφιστάμενος 405 hp 1620 hp 40 T 10 Diesel 35 

UG TRUCK ATLAS COPCO MT 42 1 Υφιστάμενος 388 hp 388 hp 42 T 10 Diesel 35 

UG TRUCK SANDVIK TH551i 4 ΝΈΟΣ 450 hp 1800 hp 50   Diesel   

TELEHANDLER ATLAS COPCO LIFTEC UV2 3 Υφιστάμενος 120 hp 360 hp 900 kg 3,5 Diesel 22 

LIFT NORMET UTILFT MF540  1 Υφιστάμενος 119 hp 119 hp 3,6 T 3,5 Diesel 22 

LIFT DIESE PEGASUS  1 Υφιστάμενος 97 hp 97 hp 6 T 8 Diesel 20 

LIFT GETMAN  1 Υφιστάμενος 119 hp 119 hp 227 kg 3,5 Diesel 22 

LIFT MANITU MRT1440 1 Υφιστάμενος 75 hp 75 hp 3,5 T 3,5 Diesel 20 

GRADER VEEKMAS 1 Υφιστάμενος 75 hp 75 hp   3 Diesel 25 

BOOM/CRANE TRUCK  1 Υφιστάμενος 90 hp 90 hp 3,0 T 10 Diesel 15 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος ή 

νέος 
Ισχύς 

Συνολική 

Ισχύς 
Δυναμικότητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

BOOM/CRANE TRUCK  1 ΝΈΟΣ 100 hp 100 hp 5,0 T   Diesel   

DIESEL TANK IVECO DAILY D55D80 1 Υφιστάμενος 130 hp 130 hp 2,0 T 10 Diesel 15 

DIESEL/FUEL TANK  1 ΝΈΟΣ 130 hp 130 hp 4,0 T   Diesel   

WATER TANK  1 Υφιστάμενος 100 hp 100 hp 3,0 T 9 Diesel 15 

ATEGO 1023 TRUCK  1 Υφιστάμενος 130 hp 130 hp   4 Diesel 15 

VAN AMBULANCE MERCEDES BENZ 310D  1 Υφιστάμενος 82 hp 82 hp     Diesel   

NISSAN TERRANO II RESCUE  1 Υφιστάμενος 100 hp 100 hp 4 seats   Diesel  

TOYOTA HI LUX 4X4 FIRE TRUCK 1 Υφιστάμενος 105 hp 105 hp 0.5 t   Diesel  

Μερικό Σύνολο    13713 hp     

Επιφανειακές Εγκαταστάσεις 

LIGHT VEHICLES (NISSAN/TOYOTA) 9 Υφιστάμενος 105 hp 945 hp 1.5 t 14 Diesel 13 

CLARK TOYOTA 35 2 Υφιστάμενος 42 hp 84 hp 3,5 T 10 Diesel 15 

CLARK  1 ΝΈΟΣ 55 hp 55 hp 4,5 T 10 Diesel 15 

RAVO SWEEPER 1 Υφιστάμενος    3 brushes  4 Diesel 10 

JCB 2CX 1 Υφιστάμενος 53 hp 53 hp   6 Diesel 15 

JCB 3CX 1 Υφιστάμενος 63 hp 63 hp   4 Diesel 15 

LOADER CAT 966  1 Υφιστάμενος 191 hp 191 hp 4,2 m3 6 Diesel 30 

LIFT GENIE  1 Υφιστάμενος 30 hp 30 hp 227 kg 3 Diesel 15 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος ή 

νέος 
Ισχύς 

Συνολική 

Ισχύς 
Δυναμικότητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

CONCRET MIXER TRUCK MAN 1 Υφιστάμενος 119 hp 119 hp 10 m3 8 Diesel 20 

BOBCAT 753 1 Υφιστάμενος 32 hp 32 hp 0,5 m3 6 Diesel 14 

VW VAN AMBULANCE  1 Υφιστάμενος 82 hp 82 hp     Patrol   

Μερικό Σύνολο    1654 hp     

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Σύνολο    16693 hp     
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6.3.10. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και 

κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση 

Στον Πίνακα 6.3.10-1 παρουσιάζονται οι καταλήψεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας. 

 

Πίνακας 6.3.10-1. Εκτιμώμενη κατάληψη ανά Ζώνες μεταλλευτικών εγκατστάσεων 

Ολυμπιάδας 

Ζώνες μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας 
Εκτιμώμενη κατάληψη [στρέμματα] 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 120,66 

Οδοποιία 63,96 

Παλαιός χώρος απόθεσης (σε διαδικασία 

αποκατάστασης 
270,27 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 72,78 

Σύνολο 527,67 

6.3.11. Φάση Κατασκευής – Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

6.3.11.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων 

κατασκευής 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας είναι σε 

λειτουργία εδώ και πολλές δεκαετίες και ως εκ τούτου η φάση κατασκευής της παρούσας 

μελέτης σχετίζεται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/αναβαθμίσεις/επεκτάσεις των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Στον Πίνακα 6.3.11.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι κατασκευαστικές εργασίες που προτείνονται καθώς και ένας ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6.3.11.2-1 οι εργασίες κατασκευής όλων των επιμέρους 

έργων αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την έγκριση των περιβαλλοντικών 

όρων του Έργου. 

6.3.11.2. Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους προτεινόμενων κατασκευαστικών έργων που 

πρόκειται να λάβουν χώρα στο εργοτάξιο Ολυμπιάδας έχουν ήδη περιγραφεί στις 

Παραγράφους 6.3.6 και 6.3.8.  

 

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες σχεδιασμού των προτεινόμενων 

κατασκευαστικών έργων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι 

επιφάνειες κατάληψεις των νέων έργων, που όμως μπορούν να εκτιμηθούν σε περίπου 

51.000 m2. 

 

Για τις προτεινόμενες εργασίες θα χρειαστούν περιορισμένου μεγέθους εκσκαφές και 

επιχώσεις εδαφικών υλικών προκειμένου να δημιουργηθούν οι πλατείες που χωροθετούνται οι 
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προτεινόμενες εγκαταστάσεις καθώς και τα θεμέλια των κτιριακών εγκαταστάσεων. Όπως 

προαναφέρθηκε στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες σχεδιασμού των 

προτεινόμενων κατασκευαστικών έργων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστούν με 

ακρίβεια οι απαιτούμενοι χωματισμοί. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι θα υπάρχει 

ισοζύγιο μεταξύ εκσκαφών και επιχώσεων, με εκτιμώμενες ποσότητες ισοζυγίου περίπου 

60.000 m3 με 65.000 m3. 
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Πίνακας 6.3.11.2-1. Κατασκευαστικές εργασίες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Εργασίες Στοιχεία Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης 

Κύκλωμα αερισμού υπόγειου μεταλλείου Κατασκευή φρέατος στην επιφάνεια για την εγκατάσταση ανεμιστήρων 6 μήνες 

Αναβάθμιση εργοστασίου εμπλουτισμού 

Διεύρυνση της πλατείας μεταλλεύματος με επέκταση του στεγάστρου κατά 1200 m2, την 

κατασκευή δύο νέων χώρων 570 m2 έκαστος καθώς και την κατασκευή νέας πλατείας 

φόρτωσης 

12 μήνες 

Νέο παρασκευαστήριο εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

Εγκατάσταση του νέου παρασκευαστήριου εκτοξευόμενου σκυροδέματος και των συναφών 

εξοπλισμών 
12 μήνες 

Βοηθητικές εγκαταστάσεις κινητής 

μονάδας παραγωγής εκρηκτικών υλών 
Κατασκευή επιφανειακών εγκαταστάσεων αποθήκευσης επιφάνειας 150 m2 3 μήνες 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών Κατασκευή μονάδων πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης όσμωσης 24 μήνες 

Συνεργείο επιφάνειας Εσωτερική ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου επιφανειακού συνεργείου 8 μήνες 

Συνεργείο βοηθητικών οχημάτων 
Κατασκευή συνεργείου στην περιοχή του φρέατος επιφάνειας 100 m2 και ύψους 7 m, με 

ράμπα πλύσης επιφάνειας 35 m2 και στέγαστρο 
12 μήνες 

Χωροθέτηση επιφανειακού πρατηρίου 

καυσίμων 

Κατασκευή νέου μόνιμου πρατηρίου καυσίμων με νησίδα, στέγαστρο ύψους 6 m, Κτίριο 

15 m2 καθώς και 2 κύριων δεξαμενών (40 m3 έκαστη) και μίας βοηθητικής 20 m3  
24 μήνες 

Χωροθέτηση επιφανειακού εργαστηρίου 

ποιοτικού ελέγχου 
Κατασκευή εργαστηρίου και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού 18 μήνες 

Χώρος προσωρινής απόθεσης: 

Αμφιθέατρο 
Διαμόρφωση και στεγάνωση των πρανών και της λεκάνης απόθεσης του χώρου  24 μήνες 

Χώρος προσωρινής απόθεσης: Ελιά Διαμόρφωση και στεγάνωση των πρανών και της λεκάνης απόθεσης του χώρου  24 μήνες 

Αναβάθμιση εγκατάστασης προσωρινής 

συλλογής και διαχείρισης βιομηχανικών 

αποβλήτων  

Ανακατασκευή του χώρου με καθαίρεση υφιστάμενη πλάκας, σκυροδέτησης νέας πλάκας 

67 m2, Κατασκευή τάφρων συλλογής όμβριων και επικίνδυνων απορροών, στεγάστρου καθώς 

και ασφαλτόστρωση επιφάνειας 622 m2 

8 μήνες 

Αποθήκες μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας 

Κατασκευή κλειστής αποθήκης 800 m2 και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διαχείρισης 

πυρήνων γεωτρήσεων επιφάνειας 3.405 m2 
18 μήνες 

Περιοχή μεταφόρτωσης στείρων Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης στείρων στην είσοδο της στοάς +70 επιφάνειας 477 m2  6 μήνες 

Γραφεία και χώροι προσωπικού Εσωτερικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων  6 μήνες 

Χώροι προσωρινής εγκατάστασης 

εργολάβων 

Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και 

δικτύων για την εξυπηρέτηση αναγκών εργολάβων 
6 μήνες 
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Εργασίες Στοιχεία Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης 

Χώροι στάθμευσης μηχανημάτων έργου 
Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 1.800 m2 με ασφαλτόστρωση ή 

σκυροδέτηση των επιφανειών 
12 μήνες 

Χώροι στάθμευσης επιβατικών οχημάτων Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης επιβατικών οχημάτων συνολικής επιφάνειας 5.381 m2  18 μήνες 

Χωροθέτηση σταθμού Α’ Βοηθειών του 

εργοταξίου Ολυμπιάδας 
Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων συνολικής επιφάνειας 50 m2 3 μήνες 

Χωροθέτηση σταθμού Ομάδας Διάσωσης 

του εργοταξίου Ολυμπιάδας 
Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων συνολικής επιφάνειας 150 m2 3 μήνες 

Επικαιροποίηση μελέτης εκτροπής 

Μπασδέκη 

Κατασκευή δύο αναχωμάτων συγκράτησης φερτών ύψους 8m και πλάτος στέψης 16 m και 

20m, κατασκευή νέας γεφύρωσης διέλευσης με 3 οχετούς και έργου καταστροφής ενέργειας. 

Θα γίνουν και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στις κοίτες του ρέματος με συρματοκιβώτια 

24 μήνες 

Συλλογή και διαχείριση επιφανειακών 

απορροών εργοταξίου Ολυμπιάδας 

Κατασκευή νέων τάφρων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, νέων φρεατίων, αντλιοστασίων 

καθώς και ανακατασκευή μερικών εκ των υφιστάμενων 
18 μήνες 

Διαχείριση αστικών λυμάτων Κατασκευή δύο νέων στεγανών σηπτικών δεξαμενών χωρητικότητας 200 m3 και 100 m3 6 μήνες 

Χωροθέτηση εξοπλισμού για διαχείριση 

λάσπης από δεξαμενές καθίζησης 
Εγκατάσταση επιφανειακών μονάδων αφύγρανσης λάσπης 6 μήνες 

Σύστημα ηλεκτροδότησης – Κατασκευή 

νέου υποσταθμού 
Κατασκευή νέου υποσταθμού 150 kV στην περιοχή του φρέατος κάλυψης 9.500 m2 24 μήνες 

Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

Κατασκευή νέων συνεργείων στην περιοχή του εργοστασίου: (α) Συνεργείου συντήρησης, (β) 

Εργαστηρίου Αυτοματισμών και (γ) Ηλεκτροτεχνείου 
12 μήνες 

Συνεργείο εργολάβων 
Κατασκευή συνεργείου οχημάτων προς χρήση από τους εργολάβους, με κύριο κτίριο 150 m2, 

ύψους 9m και στεγασμένη ράμπα κάλυψης 50 m2 
12 μήνες 

Αποθήκες εργοστασίου 
Κατασκευή πέντε νέων αποθηκευτικών χώρων στεγασμένων και ημιστεγασμένων καθώς και 

βελτίωση υφιστάμενων αποθηκευτικών χώρων συνολικής επιφάνειας 2.082 m2  
12 μήνες 

Μονάδα πλύσης τροχών στη μονάδα 

λιθογόμωσης Paste 
Κατασκευή μονάδα πλύσης τροχών εμβαδού 23 m2  6 μήνες 

Ασφαλτόστρωση στο τμήμα από μονάδα 

λιθογόμωσης έως την είσοδο του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Βελτίωση της υφιστάμενης οδού μήκους 740 m πλάτους 5-10 m, με βελτίωση 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών, καταστρώματος και δικτύου αποχέτευσης όμβριων 

υδάτων καθώς και ασφαλτόστρωση συνολικού πάχους 0,30 m  

18 μήνες 
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6.3.11.3. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής 

Οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής των προαναφερόμενων έργων αφορούν τα 

εργοτάξια που θα στηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι εργασίες. Το σύνολο αυτών 

των εργοταξίων θα βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και άρα δεν 

αναμένονται καταλήψεις φυσικών εκτάσεων. 

 

Επιπλέον, από τα διαθέσιμα στοιχεία χωματισμών του έργου δεν αναμένεται να υπάρχει 

ανάγκη για δανειοθαλάμους και αποθεσιοθαλάμους, για τις ανάγκες κατασκευής των υπό 

μελέτη έργων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτηθούν δανειοθάλαμοι ή αποθεσιοθάλαμοι οι 

οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ΜΠΕ, δύναται να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄ 2011). 

6.3.11.4. Αναγκαία υλικά της κατασκευής 

Όλα τα φυσικά υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου θα 

προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ανάπτυξης του έργου. Τα 

υλικά κατασκευής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών και 

λοιπών στεγασμένων χώρων (σιδηρούς οπλισμός, τσιμέντα, οπτόπλινθοι, κουφώματα κ.λπ.) θα 

προμηθευτούν κατά προτίμηση από τις τοπικές αγορές οικοδομικών υλικών. 

 

Άλλα υλικά που αναμένεται να απαιτηθούν παρατίθενται παρακάτω: 

 Αδρανή υλικά όπως άμμος, χαλίκι κ.ά. 

 Στοιχεία στεγάστρων 

 Στοιχεία μεταλλικών κατασκευών, όπως κοιλοδοκοί κ.ά. 

 Προκατασκευασμένοι οικίσκοι (isobox) 

 Στοιχεία περίφραξης, όπως πάσσαλοι και πλέγματα περίφραξης 

 Άσφαλτος 

 Σωλήνες PVC, HDPE κ.ά. 

 Σωλήνες και άλλα προκατασκευασμένη μέρη σκυροδέματος 

 Στοιχεία από χυτοσίδηρο, όπως καλύμματα φρεάτων 

6.3.11.5. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύει η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β’ 138) Υγειονομική 

Διάταξη (Υ.Δ.) περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/07.12.1971 (Β’ 986), Γ4/1305/02.08.1974 (ΕΚ Β’ 801) 

και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/30.09.2008 Υ.Δ. Ισχύει επίσης ο Ν. 4042/2012 «Ποινική 

προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής 

και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

 

Αστικού τύπου απόβλητα 

Για την συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων που θα παραχθούν από το προσωπικό που θα 

εργάζεται στην κατασκευή των έργων θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής του 

εκάστοτε εργοταξίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα πρέπει να εγκατασταθούν και χημικές 

τουαλέτες.  
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Θεωρώντας εργοτάξιο με μέγιστο αριθμό εργαζομένων περίπου 100 ατόμων, εκτιμάται παροχή 

λυμάτων ίση με: 100 L/ άτομο/ d x 100 άτομα = 10.000 L/ d ή 10 m3/d. Η διάθεση των λυμάτων 

που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

 

Εκπομπές κατασκευής 

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής. Περαιτέρω, αρκετά στοιχεία των προς 

κατασκευή έργων είναι προκατασκευασμένα, π.χ. Isobox, και δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 

 

Πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής δεν θα γίνεται εντός των χώρων των 

εργοταξίων ενώ εφόσον για ειδικούς λόγους αυτό απαιτηθεί, θα πραγματοποιείται στους ήδη 

υφιστάμενους προς τούτου χώρους που προβλέπονται στην ΜΠΕ των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας (του ίδιου έργου). 

6.3.11.6. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Αστικά απόβλητα 

Στη φάση κατασκευής των επιμέρους έργων θα παράγονται αστικού τύπου απορρίμματα από 

το εργατικό δυναμικό. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους που θα 

εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα οχήματα του δήμου. Τα απόβλητα αυτά 

δεν είναι τοξικά και δεν αποτελούν κίνδυνο για το έδαφος, στο οποίο τελικά θα καταλήξουν 

(ΧΥΤΑ). Μία πρώτη εκτίμηση του όγκου των οικιακών απορριμμάτων που θα παράγονται 

κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη υποέργου, ανά εργοτάξιο, μπορεί να γίνει με βάση 

τις παρακάτω παραδοχές: 

 Η μέση τιμή απορριμμάτων στον εργασιακό χώρο είναι 0,4 kg/ d/ άτομο, 

 Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων/ ημέρα ανέρχεται στους 100 κατά την φάση 

κατασκευής του έργου. 

 

Συμπερασματικά, παράγονται περί τα 40 kg αστικών απορριμμάτων, ανά ημέρα. Το ειδικό 

βάρος των αστικών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ των 180 – 415 kg/m3, με τυπική τιμή τα 

300 kg/m3 περίπου1. Επομένως, η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων αντιστοιχεί σε 

ελάχιστο όγκο ~0,14 m3/d. Τα εν λόγω απορρίμματα θα συλλέγονται σε κάδους και 

απομακρύνονται από τα οχήματα του δήμου.  

 

Απόβλητα εργοταξίου 

Άλλα απόβλητα που δύναται να παραχθούν στη φάση κατασκευής των έργων, όπως τα 

φθαρμένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισμό (π.χ. ελαστικά, ελαστικοί ή 

μεταλλικοί σωλήνες κ.ά.), θα αποτίθενται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

                                                 
1 Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management: Engineering 

Principle and Management Issue. McGraw Hill Inc., New York. 
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βιομηχανικών αποβλήτων ή σε υφιστάμενους χώρους αποθήκευσης ομοειδών υλικών, μέχρι 

να παραληφθούν από εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

  

Τέλος, απόβλητα όπως τα εξής: ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή λιπαντικά, στουπιά με 

πετρελαιοειδή, ανταλλακτικά μηχανημάτων, μπαταρίες - συσσωρευτές αυτοκινήτων, 

φορτηγών, αναλώσιμα αυτοκινήτων, φορτηγών, όπως τακάκια, φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα 

κλπ., θα συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και θα απομακρύνονται από 

εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 

6.3.11.7. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Η διακίνηση των υλικών καθώς και η πρόσβαση των εργαζομένων για τις κατασκευαστικές 

εργασίες στο εργοτάξιο της Ολυμπιάδας γίνεται μέσω των κόμβων και των οδών που 

περιγράφηκαν στην Παράγραφο 6.3.8.1 «Περιγραφή συνδέσεων έργου με οδικό δίκτυο». Δεν 

αναμένεται να απαιτηθούν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των 

κατασκευαστικών εργασιών του παρόντος υποέργου, αφενός λόγω του ότι τα έργα θα είναι 

προσβάσιμα μέσω εργοταξιακών οδών και αφετέρου λόγω της μικρής έκτασης των έργων 

κατασκευής. 

6.3.11.8. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

6.3.11.8.1. Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων 

Με βάση την περιγραφή του συγκεκριμένου υποέργου, δε θα υπάρχουν διακριτές φάσεις 

ανάπτυξης και λειτουργίας, αλλά για ένα διάστημα οι συγκεκριμένες καταστάσεις θα 

συνυπάρχουν. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, ως φάση ανάπτυξης και λειτουργίας 

επιλέχθηκε το πρώτο έτος των εργασιών (2021). Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, 

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 

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, έχουν ακολουθηθεί διακριτές μεθολογογίες 

υπολογισμού με βάση κατάλληλους συντελεστές εκπομπής ανά πηγή καθώς και με τα 

λεπτομερή στοιχεία της δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα, τα 

οποία αναλύονται στο Παράρημα ΧΙΙ (Α). Οι συνολικές εκπομπές παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.3.11.8-1.  
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Πίνακας 6.3.11.8-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή της 

Ολυμπιάδας κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κατασκευαστική Δραστηριότητα 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 134,8 433,2 60,9 0,4 49,3 

Διαχείριση Σωρών  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Οδικό Δίκτυο 9,5 3,9 3,2 1,2 1,2 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

Σύνολο 144 437 64 2 91 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

6.3.11.9. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Εκπομπές Θορύβου 

Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου. Η εκτίμηση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=12 h ενός εργοταξίου 

υποθετικής σύνθεσης στόλου μηχανημάτων σε δέκτη που απέχει 200 m από αυτό.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σύνθεση του εργοταξίου 12ωρης λειτουργίας με μία υποθετική 

δυσμενή σύνθεση όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου, που περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα: 

 Έναν αεροσυμπιεστή 17 m3/min με δύο αερόσφυρες 14 kg 

 Μία αυτοκινούμενη πρέσα σκυροδέματος (100 kW). 

 Δύο φορτωτές 60 kW. 

 Δύο προωθητές γαιών (dozer) ισχύος 200 kW για ισοπέδωση του εδάφους ή μετακίνηση 

μπαζών. 

 Δύο βαρέα φορτηγά (dump track) 20 t ισχύος 110 kW σε διαδικασία φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής ή υλικών επιχωμάτωσης - οδοστρωσίας με κινητήρες 

στο ρελαντί ή με ταχύτητα κίνησης 5-10 km/h εντός του εργοταξίου. 

 Ένα εκσκαπτικό μηχάνημα 46 kW (Tracked excavator). 

 Μία μπετονιέρα 22 kW. 

 Ένα Grader 150 kW με μέση ταχύτητα κίνησης κατά την λειτουργία 5-10 km/h. 

 

Στον Πίνακα 6.3.11.9-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc 

που λήφθηκαν για τα αντίστοιχα εκ των ανωτέρω μηχανημάτων. 
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Πίνακας 6.3.11.9-1. Χρόνοι πραγματικής λειτουργίας (tc) μηχανημάτων 

Τύπος Μηχανήματος 
Ισχύς - 

Βάρος 
Ταχύτητα 

LWA 

(dBA) 

LAeq 

(dBA) 

Χρόνος Λειτουργίας 

(h) 

Αεροσυμπιεστής/ 2 

αερόσφυρες 

17 m3/min- 

14 kg 
- 106/114 87 1 

Πρέσα σκυροδέματος 100 kW  106 78 1 

Βαρέως τύπου φορτηγό 
20 

t/110 kW 
10 km/h 102 80 10 

Φορτωτής 60 kW 10 km/h 104 79 10 

Προωθητής γαιών 200 kW 2 km/h 104 79 8 

Εκσκαπτικό μηχάνημα 46 kW 5 km/h 102 74 8 

Grader 150 kW 10 km/h 111 83 4 

Μπετονιέρα 22 kW.  100 80 8 

 

Δεν ελήφθησαν υπόψη μειώσεις του ήχου λόγω ηχοπετασμάτων, αλλά αντιθέτως ελήφθησαν 

υπόψη επί του δυσμενούς, αυξήσεις της στάθμης θορύβου λόγω ανακλάσεων (+3 dB). Τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου με σημείο ελέγχου σε απόσταση 200 m 

από το εργοτάξιο, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι οι 

κατασκευαστικές εργασίες θα γίνονται εντός της ημέρας και επίσης οι θορυβώδεις 

δραστηριότητες (π.χ. εκσκαφές) θα γίνονται εκτός ωρών κοινής ησυχίας. 
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Πίνακας 6.3.11.9-2. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας Laeq 

Μηχάνημα 

LΑeq 

στα 

10m 

(dBA) 

d 

(m) 

Αυξομείωση λόγω 
LΑeq 

(dBA) 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας ως 

ποσοστό των 12h 

(%) 

Διόρθωση 

σε LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) 
Απόσταση 

(dBA) 

Ανάκλαση 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής 

17 m3/min 

με 2 αερόσφυρες 

14 kg 

80 200 -26 +3 57 1 8% -10,8 46,2 

Αυτοκινούμενη 

πρέσα Ο.Σ. 

(100 kW) 

79 200 -26 +3 56 1 8% -10,8 46,2 

 

Πίνακας 6.3.11.9-3. Κινητές πηγές θορύβου: Μέθοδος κινητού εργοταξίου 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Αυξομείωση λόγω 

LpA (dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Φορτηγό 

Βαρέως τύπου 
80 100 200 -26,0 3 57,0 10 -0,8 56,2 

Φορτηγό 

Βαρέως τύπου 
80 100 200 -26,0 3 57,0 10 -0,8 56,2 

Φορτωτής 79 100 200 -26,0 3 56,0 10 -0,8 55,2 

Φορτωτής 79 100 200 -26,0 3 56,0 10 -0,8 55,2 

Προωθητής 79 100 200 -26,0 3 56,0 8 -1,8 54,2 

Προωθητής 79 100 200 -26,0 3 56,0 8 -1,8 54,2 

Μπετονιέρα 80 100 200 -26,0 3 57,0 8 -1,8 55,2 

Grader 83 100 200 -26,0 3 60,0 4 -1,8 49,2 

Εκσκαφέας 74 100 200 -26,0 3 51,0 8 -1,8 58,2 

Υπολογισμός συνολικού θορύβου για 12ωρη λειτουργία του εργοταξίου: LΑeq(12h) = 65 dBA 
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Εκπομπές Δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις. Τα κτίρια διεγείρονται 

από δονήσεις και κραδασμούς: 

 Μέσω του εδάφους: Οι δονήσεις διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν το κτίριο 

μέσω της θεμελίωσης του. 

 Μέσω του αέρα: Ήχοι (χαμηλών κυρίως συχνοτήτων) που διαδίδονται μέσω του αέρα, 

εισέρχονται από τα ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) στα κτίρια και διεγείρουν τα δομικά 

τους μέρη. 

 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι διάδοσης των δονήσεων συμμετέχουν λιγότερο ή περισσότερο σε 

κάθε περίπτωση διέγερσης κτιρίου από δονήσεις. Η σχετική συμμετοχή κάθε τρόπου εξαρτάται 

τόσο από την κατασκευή του κτιρίου, και από την δυνατότητα διάδοσης από το ένα ή το άλλο 

μέσο, όσο και από τη φύση της πηγής των δονήσεων.  

 

Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να 

είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το είδος 

του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την μορφή 

κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

 

Ο θόρυβος των μηχανών εσωτερικής καύσεως και κυρίως της εξάτμισής τους χαρακτηρίζεται 

από αρκετά υψηλά επίπεδα στην περιοχή μεταξύ 50 και 100 Hz του ακουστικού φάσματος. 

Σαν θόρυβος αυτές οι συχνότητες δεν είναι ενοχλητικές για το αυτί (σε αντίθεση με την περιοχή 

μεταξύ 500 και 1000 Hz του φάσματος) και η μέθοδος μέτρησης θορύβου σε dB(A) μειώνει με 

κατάλληλο φιλτράρισμα τη συνεισφορά τους στη συνολική στάθμη θορύβου. Ο θόρυβος όμως 

αυτός διαδιδόμενος δια του αέρα μπορεί πρώτον να θέσει σε ταλάντωση την επιφάνεια του 

οδοστρώματος, δεύτερον να προκαλέσει δυσάρεστο συντονισμό μερών του ανθρώπινου 

σώματος (π.χ. ο θώρακας ενός ανθρώπου συντονίζεται από ακουστικά κύματα συχνότητας 

50 Hz) και τρίτον να προκαλέσει ταλάντωση λόγω συντονισμού σε συχνότητες κάτω από 

200 Hz τμημάτων των κτιρίων ή άλλων αντικειμένων (υαλοπινάκων, κουφωμάτων, 

πατώματος, επίπλων), με συχνό αποτέλεσμα δευτερογενή θόρυβο (τρίξιμο, κροτάλισμα) από 

αυτά. 

 

Στη φάση κατασκευής του έργου θα παραχθούν δονήσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν αισθητές 

στην περίπτωση κτηρίων που γειτνιάζουν άμεσα με την περιοχή κατασκευής των έργων. Σε 

κάθε περίπτωση, το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το μέτωπο εργασιών κτίριο, 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται στον πίνακα της παρ. 1.β 

του άρθρου 88 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/ 

οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011), όπως αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 170613 

(ΦΕΚ 2505 Β΄ 2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της 

κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι 

της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.». 

 

Πίνακας 6.3.11.9-4. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της ταχύτητας δόνησης των 

σωματιδίων του εδάφους σε συνάρτηση με τη συχνότητα για διάφορα είδη κατασκεύών 

Είδος Κατασκευής Ταχύτητα δονήσεως (mm/s) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 10 – 50 Hz 50 – 100 Hz >100 Hz 

1. Κτίρια γραφείων και Εργοστάσια 20 20 - 40 40 - 50 50 

2. Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5 - 15 15 - 20 20 
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Είδος Κατασκευής Ταχύτητα δονήσεως (mm/s) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 10 – 50 Hz 50 – 100 Hz >100 Hz 

3. Κατασκευές που λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας τους στις δονήσεις δεν 

εντάσσονται στις κατηγορίες 1 και 2 (π.χ. 

διατηρητέα) 

3 3 - 8 8 - 10 10 

Πηγή: ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011 

6.3.11.10. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η κατασκευή των υπό μελέτη κατασκευαστικών έργων δεν σχετίζεται με εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

6.3.12. Φάση Λειτουργίας 

6.3.12.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων 

Το πρόγραμμα παραγωγής σε τόνους για την περίοδο 2021 έως 2040 δίνεται στον Πίνακα 

6.3.12.1-1. Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα είναι κατά μέσο όρο 650 kt (+/- 10%) ROM 

με μέση περιεκτικότητα Pb: 4,3%, Zn: 5,4%, Au: 6,7 g/t και Ag: 129 g/t. 

 

Όπως φαίνεται και από τον εν λόγω Πίνακα 6.3.3-2, τα μεταλλευτικά αποθέματα με βάση τα 

σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας ανέρχονται σε 12,38 Μt και αναμένεται η ανάκτηση 

τους μέχρι το 2040.  

 

Σημειώνεται πάντως ότι πιθανά αποθέματα που θα προκύψουν από το ερευνητικό πρόγραμμα 

που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να αυξήσουν τη διάρκεια της εκμετάλλευσης και να 

επιτρέψουν την παραγωγή να συνεχίσει για περισσότερα έτη.  

 

Πίνακας 6.3.12.1-1. Πρόγραμμα παραγωγής για όλη τη διάρκεια εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Έτος 
Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα (t) 

Εξορυσσόμενα 

στείρα (t) 
Έτος 

Εξορυσσόμενο 

μετάλλευμα 

Εξορυσσόμενα 

στείρα (t) 

2021 470.216 267.237 2031 668.860 255.876 

2022 470.017 276.466 2032 687.644 147.872 

2023 463.680 288.900 2033 685.823 145.768 

2024 612.809 258.684 2034 672.098 81.925 

2025 689.286 272.469 2035 660.089 188.546 

2026 710.074 284.345 2036 677.597 88.335 

2027 687.233 276.918 2037 695.485 66.602 

2028 700.521 245.847 2038 676.228 3.425 

2029 721.834 252.323 2039 599.985 3.429 

2030 705.642 286.667 2040 121.377 48.278 

Σύνολο 12.376.497 3.739.912 
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Η τυπική σύσταση του μεταλλεύματος και των προϊόντων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3.12.1-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.3.12.1-2. Τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων έργου 

Ολυμπιάδας (επί ξηρό) 

Στοιχείο 
Μετάλλευμα (εν 

διαλύσει) 

Συμπύκνωμα 

γαληνίτη 

Συμπύκνωμα 

σφαλερίτη 

Συμπύκνωμα 

μίγματος 

πυριτών 

Pb,% 4,3 53,0 –67,0 1,6 – 2,3 0,5-1,5 

Zn,% 5,4 1,2 – 3,0 50,0 – 53,0 0,5-1,3 

Fe,% 14,9 3,4 – 5,9 12,0 – 13,0 30,0 – 39.0 

S,% 19,6 13,0 –17,0 26,0 – 28,0 28,0-44,0 

As,% 4,4 0,5 – 2,2 0,06 – 0,23 6,0 - 13,0 

Au, g/t 6,7 3,5 – 6,3 1,2 – 2,1 16-30 

Ag, g/t 129 1600 – 2200 55 – 90 20 - 35 

 

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται το ισοζύγιο μάζας στερεών στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας (ΜΕΟ), όπου λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα εξορυσσόμενα υλικά, τα 

στείρα του μεταλλεύματος, καθώς και τα προϊόντα και τα απόβλητα του εργοστασίου 

εμπλουτισμού.  

 

Στο διάγραμμα ροής του Σχήματος 6.3.12.1-1 δίνεται το ισοζύγιο μάζας ανά τόνο 

εξορυσσόμενου μεταλλεύματος ενώ στον Πίνακα 6.3.12.1-3 δίνονται οι συνολικές ποσότητες 

των υλικών που θα εξορυχθούν και θα υποστούν κατεργασία, καθώς και οι αντίστοιχες 

ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου 

Ολυμπιάδας μέχρι της εξάντλησης των σημερινών βεβαιωμένων αποθεμάτων του. 

 

 
Σχήμα 6.3.12.1-1. Ισοζύγιο μάζας ανά τόνο εξορυσσόμενου μεταλλεύματος από το έργο 

Ολυμπιάδας 

Ιλύς Μεταλλείου

0,008 tn

Στείρα Μεταλλείου

0,3 tn

0,55 tn

Αξιοποίηση (Λιθογόμωση ή 3Α) Τσιμέντο

0,05 tn 0,05 tn

1 tn

Απόθεση 

0,025 tn ZnSO4 1 Κγρ

Pb (%) 4,3 CuSO4 0,5 Κγρ

Zn (%) 5,4 Ca(OH)2 1,6 Κγρ

Au (gr/tn) 6,6 NaCN 0,08 Κγρ 0,5 tn

Ag (gr/tn) 129 Αφριστικά 0,03 Κγρ

Συλλέκτες 0,23 Κγρ

0,56 tn

Συμπύκνωμα PbS

0,063 tn

Συμπύκνωμα ZnS 0,06 tn

0,097 tn

Συμπύκνωμα Py/AsPy

0,28 tn

Υπόλειμμα

Υπόλειμμα

Μετάλλευμα

ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟΝ 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

Υλικό Λιθογόμωσης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΚΝΩΣΗΣ - 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ

Υπόλειμμα

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
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Πίνακας 6.3.12.1-3. Συνολικό ισοζύγιο μαζών έργου Ολυμπιάδας 

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Υλικά προς κατεργασία/Πρώτες ύλες 

Μετάλλευμα ROM 12,38 Κατεργασία στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού για την παραγωγή 

συμπυκνωμάτων PbS, ZnS και 

μίγματος χρυσοφόρων FeAsS – 

FeS2 

 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα PbS 0,78 0,78 

προϊόν προς πώληση 

 

Συμπύκνωμα ZnS 1,21 1,21 

προϊόν προς πώληση 

 

Συμπύκνωμα πυριτών 

(μίγματος FeAsS – FeS2) 

3,47 3,47 

προϊόν προς πώληση 

 

Στερεά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 

(Ε.Κ.Α. 01 01 01) 

3,739 0,34 

Για την κατασκευή και 

αποκατάσταση της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

0,595 

Συστατικό εναλλακτικών μορφών 

λιθογόμωσης 

2,8 

(αν δεν 

αξιοποιηθούν) 

Απόβλητα εμπλουτισμού 

(Ε.Κ.Α. 01 03 06) 

6,923 6,186 συστατικό υλικού 

λιθογόμωσης  

0,737 

Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

(Ε.Κ.Α. 01 03 07*) 

0,10 0,10 Ανακύκλωση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ή 

απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (όταν κρίνεται ανέφικτη η 

αξιοποίηση μέσω ανακύκλωσης) 

 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 

16,24   

 

Η εκτιμώμενη διαχρονική παραγωγή μεταλλευτικών προϊόντων και αποβλήτων από την 

αξιοποίηση των βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων του κοιτάσματος Ολυμπιάδας 

αναλύεται στον Πίνακα 6.3.12.1-4. Επιπλέον, στον Πίνακα 6.3.12.1-4 δίνονται οι ειδικές 

παραγωγές των στερεών αποβλήτων ανά τόνο μεταλλεύματος που κατεργάζεται, οι συνολικές 

ποσότητες που θα παραχθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Έργου, ο τρόπος διαχείρισής 

τους και ο αντίστοιχος χώρος απόθεσής τους.  
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Πίνακας 6.3.12.1-4. Παραγωγή προϊόντων και στερεών αποβλήτων από την παραγωγική δραστηριότητα του έργου Ολυμπιάδας(1) 

Έτος Σύνολο 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 12.376.497 470.216 470.017 463.680 612.809 689.286 710.074 

Συμπύκνωμα Pb 780.912 20.553 24.386 24.756 37.142 45.238 48.245 

Συμπύκνωμα Zn 1.204.770 28.646 30.787 30.966 49.096 61.374 66.794 

Συμπύκνωμα AuPy 3.467.649 120.395 109.463 123.841 166.063 187.353 196.648 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά 3.739.913 267.237 276.466 288.900 258.684 272.469 284.345 

Στείρα υλικά προς λιθογόμωση (15%) 595.471 42.550 44.019 45.999 41.188 43.383 45.274 

Στείρα υλικά που θα μεταφερθούν στο Κοκκινόλακκα 3.144.443 224.688 232.447 242.901 217.496 229.086 239.071 

Στείρα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

του φράγματος (9,2%) 
343.629 103.089 240.540 0 0 0 0 

Συνολικά στείρα υλικά που αποτίθενται στον Κοκκινόλακκα 2.800.814 200.133 207.045 216.357 193.728 204.052 212.945 

Όγκος @ 1,7 t/m3 πυκνότητα 1.647.538 117.726 121.791 127.269 113.958 120.030 125.262 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων 6.923.166 300.621 305.381 284.117 360.507 395.322 398.386 

Ποσότητα τελμάτων που χρησιμοποιούνται για λιθογόμωση 6.185.773 235.014 234.914 231.747 306.282 344.505 354.895 

Ποσότητα τελμάτων που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 737.393 65.607 70.467 52.370 54.226 50.816 43.492 

Όγκος @ 1,6 t/m3 πυκνότητα 460.870 41.004 44.042 32.731 33.891 31.760 27.182 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης 3.538.207 265.740 277.512 268.727 247.953 254.868 256.437 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 2.108.408 158.730 165.833 160.000 147.849 151.791 152.444 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης  158.730 324.563 484.563 632.411 784.202 936.646 
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Έτος 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 687.233 700.521 721.834 705.642 668.860 687.644 685.823 

Συμπύκνωμα Pb 39.887 42.132 42.758 46.500 46.253 48.858 49.028 

Συμπύκνωμα Zn 64.687 61.780 66.049 65.465 69.890 78.485 72.564 

Συμπύκνωμα AuPy 197.408 191.531 200.492 190.780 189.919 198.671 188.159 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά 276.918 245.847 252.323 286.667 255.876 147.872 145.768 

Στείρα υλικά προς λιθογόμωση (15%) 44.091 39.144 40.175 45.643 40.741 23.544 23.209 

Στείρα υλικά που θα μεταφερθούν στο Κοκκινόλακκα 232.827 206.703 212.148 241.023 215.135 124.327 122.559 

Στείρα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

του φράγματος (9,2%) 
0 0 0 0 0 0 0 

Συνολικά στείρα υλικά που αποτίθενται στον Κοκκινόλακκα 207.384 184.114 188.964 214.684 191.625 110.741 109.166 

Όγκος @ 1,7 t/m3 πυκνότητα 121.990 108.302 111.156 126.285 112.720 65.142 64.215 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων 385.252 405.078 412.535 402.897 362.798 361.630 376.072 

Ποσότητα τελμάτων που χρησιμοποιούνται για λιθογόμωση 343.479 350.120 360.773 352.680 334.296 343.684 342.774 

Ποσότητα τελμάτων που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 41.773 54.958 51.763 50.217 28.502 17.945 33.298 

Όγκος @ 1,6 t/m3 πυκνότητα 26.108 34.349 32.352 31.386 17.814 11.216 20.811 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης 249.156 239.072 240.727 264.901 220.127 128.686 142.464 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 148.098 142.651 143.507 157.670 130.534 76.357 85.026 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης 1.084.744 1.227.396 1.370.903 1.528.573 1.659.107 1.735.465 1.820.491 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.3-163 

ENVECO A.E. 

Έτος 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 672.098 660.089 677.597 695.485 676.228 599.985 121.377 

Συμπύκνωμα Pb 49.333 47.205 46.714 48.295 39.005 28.508 6.117 

Συμπύκνωμα Zn 80.476 76.702 77.668 82.701 71.569 58.633 10.437 

Συμπύκνωμα AuPy 204.163 194.831 201.144 211.324 199.078 167.466 28.921 

Συνολικά εξορυσσόμενα στείρα υλικά 81.925 188.546 88.335 66.602 3.425 3.429 48.278 

Στείρα υλικά προς λιθογόμωση (15%) 13.044 30.020 14.065 10.604 545 546 7.687 

Στείρα υλικά που θα μεταφερθούν στο Κοκκινόλακκα 68.881 158.526 74.271 55.998 2.880 2.883 40.591 

Στείρα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

του φράγματος (9,2%) 
0 0 0 0 0 0 0 

Συνολικά στείρα υλικά που αποτίθενται στον 

Κοκκινόλακκα 
61.353 141.202 66.154 49.878 2.565 2.568 36.156 

Όγκος @ 1,7 t/m3 πυκνότητα 36.090 83.060 38.914 29.340 1.509 1.511 21.268 

Σύνολο παραγωγής τελμάτων 338.127 341.351 352.070 353.166 366.576 345.378 75.901 

Ποσότητα τελμάτων που χρησιμοποιούνται για λιθογόμωση 335.915 329.912 338.663 347.604 337.979 299.873 60.664 

Ποσότητα τελμάτων που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 2.212 11.438 13.408 5.562 28.597 45.506 15.237 

Όγκος @ 1,6 t/m3 πυκνότητα 1.383 7.149 8.380 3.476 17.873 28.441 9.523 

Συνολική ποσότητα υλικών διάθεσης 63.566 152.640 79.562 55.441 31.162 48.074 51.393 

Συνολικός όγκος υλικών διάθεσης, m3 37.473 90.209 47.294 32.817 19.382 29.952 30.791 

Αθροιστικές απαιτήσεις αποθήκευσης 1.857.964 1.948.173 1.995.467 2.028.283 2.047.665 2.077.617 2.108.408 

(1) Η ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου (μέγιστη ετήσια ποσότητα 5.200 τόνοι) θα οδηγείται επίσης στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα όταν κρίνεται ανέφικτη η ανακύκλωσή της 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού  
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6.3.12.2. Εισροές και ισοζύγιο υδάτων 

6.3.12.2.1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, εκπονήθηκε μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για το σύνολο των 

μεταλλευτεικών εγκαταστάσεων μέσω του λογισμικού GoldSimTM για τη διερεύνηση του 

σχεδιασμού της διαχείρισης των υδάτων του μεταλλείου της Ολυμπιάδας και την εκτίμηση των 

δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το λογισμικό GoldSim είναι το κυρίαρχο λογισμικό 

προσομοιώσης μέσω της μεθόδου Monte Carlo για την προσομοίωση της μελλοντικής 

απόδοσης ενός υδατικού συστήματος καθώς και την ποσοτικοποιήση των αβεβαιοτήτων στο 

τεχνικο-οικονομικό σχεδιασμό. 

 

Το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της μεταφοράς των 

ποσοτήτων υδάτων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας και του περιβάλλοντος, καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου. Οι παραπάνω 

εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν και για την εκτίμηση των επιπτώσεων του Έργου στα 

επιφανειακά νερά, όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9. 

6.3.12.2.2. Περιγραφή του Μοντέλου Υδατικού Ισοζυγίου 

Το μοντέλο προσομοιώνει την πλήρη διάρκεια ζωής του μεταλλείου (Life of Mine) από το έτος 

βάσης 2020 έως και το 2040. Δεν έχει προσομοιωθεί κάποιο σενάριο κλεισίματος του 

μεταλλείου. Παρόλα αυτά, γίνεται ποιοτική εξέταση των επιπτώσεων του Έργου κατά τη φάση 

αποκατάστασης στο Κεφάλαιο 9. Το Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου (εφεξής ΜΥΙ), 

προσομοιώνει τη δέσμευση και ροή του νερού στις εγκαταστάσεις για τις παρακάτω 

εγκαταστάσεις: 

 Το υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας 

 Το εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας 

 Τις μονάδες λιθογόμωσης 

 Δύο λίμνες έκτακτης ανάγκης και τρεις λίμνες διαύγασης 

 Το φυτώριο, το οποίο έχει εγκατασταθεί στον αποκατεστημένο παλαιό χώρο απόθεσης 

Αρσενοπυρίτη 

 Τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων Ολυμπιάδας 

 Τη Μονάδα Κατεργασίας Νερών Ολυμπιάδας 

 Το σύνολο των γραφείων Ολυμπιάδας 

 

Οι παλαιοί σωροί και παλαιές αποθέσεις που έχουν αποκατασταθεί δεν περιλαμβάνονται στο 

ΜΥΙ, και παρατίθενται παρακάτω: 

 Παλαιός σωρός αρσενοπυρίτη, έκτασης 32 στρεμμάτων 

 Παλαιά απόθεση στείρων Ολυμπιάδας, έκτασης 28 στρεμμάτων 

 Παλαιός σωρός αρσενοπυρίτη, έκτασης 10 στρεμμάτων 

 

Το ΜΥΙ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, συνδέεται με αυτό των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών, καθώς τα τέλματα και τα 

στείρα προς απόθεση προερχόμενα από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας οδηγούνται στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 
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Το διάγραμμα ροής των διεργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων στο 

μεταλλείο Ολυμπιάδας, όπως προσομοιώθηκα στο ΜΥΙ, παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.12.2-1. 

Σχηματική αναπαράσταση του παραπάνω δίνεται στο Σχήμα 6.3.12.2-2. 

 

Εισροές ΜΥΙ: 

 Εισροές υπογείων υδάτων από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας 

 Υγρασία εξορυσσόμενου μεταλλεύματος 

 Βροχόπτωση και επιφανειακή απορροή 

 Εισροές πόσιμου νερού από γεωτρήσεις 

 

Εκροές/Απώλειες ΜΥΙ: 

 Υγρασία παραγόμενων συμπυκνωμάτων 

 Νερό λιθογόμωσης το οποίο δεσμέυεται από το υλικό λιθογόμωσης εντός του υπογείου 

μεταλλείου 

 Υγρασία τελμάτων τα οποία οδηγούνται στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 Εκροή της Μονάδας Κατεργασίας Νερών στο Μαυρόλακκα 

 Εξάτμιση 

 Χρήση πόσιμου νερού (γίνεται υπόθεση: 10% απώλειας λόγω κατανάλωσης, 90% 

επιστροφή σαν αστικό λύμα στο δίκτυο αστικών λυμάτων της Ολυμπιάδας) 

 

Η περιοεχόμενη υγρασία των στείρων εξόρυξης δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΜΥΙ, καθώς η 

υγρασία των στείρων παραμένει εντός των αποθέσεων στείρων υλικών δίχως να υπεισέρχεται 

στο ισοζύγιο του μεταλλείου. 

 

 
Σχήμα 6.3.12.2-1. Εννοιλογικό διάγραμμα ροής υδάτων για τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6   6.3-166 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.3.12.2-2. Σχηματική αναπαράσταση του διαγράμματος ροής υδάτων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

6.3.12.2.3. Μεθοδολογία 

Το ΜΥΙ αναπριστά τις αλληλεπριδάσεις και τη συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων 

θέσεων/στοιχείων αποθήκευσης, ελέγχου ή και χρήσης νερού του συστήματος του μεταλλέιου. 

Δημιουργήθηκε δε, χρησιμοποιώντας μια πρότυπη προσέγγιση για μεταλλευτικές 

δραστηριότητες, βασισμένη στη έτη εμπειρία της Golder’s. 

 

Η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου περιλαμβάνει την αναπαράσταση και πρόβλεψη μίας 

σειράς από στοιχεία του υδρολογικού κύκλου εντός του μεταλλείου, βασισμένη στα διαθέσιμα 

δεδομένα του περιβάλλοντος (κλιματικά και υδρολογικά) και των διεργασιών εντός του 

μεταλλείου (π.χ. εργοστάσιο εμπλουτισμού), τα οποία επηρεάζουν τον υδρολογικό κύκλο. 

Μερικά από αυτά τα στοιχεία είναι μεταβλητά σε ένα βαθμό εμπεριέχουν αβεβαιότητα, η οποία 

λαμβάνεται υπόψη στο ΜΥΙ: 

 Μεταβλητότητα: Η μεταβλητή φύση του πραγματικού συστήματος διεργασίων όπως το 

κλίμα και οι τεχνικές εργασίες (π.χ. απόδοση εργοστασίου εμπλουτισμού, απόδοση 

παραγωγής κ.ά.) 

 Αβεβαιότητα: Εξαιτίας της έμφυτης αβεβαιότητας των προγνωστικών μοντέλων, ακόμα 

και με διαθέσιμες παρελθοντικές μετρήσεις, παραμένει ένας βαθμός αβεβαιότητας 

αναφορικές με τα εκτιμώμενα αποτελέσματα του ΜΥΙ.  

 

Τα παρακάτω εργαλία χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της μεταβλητότας των 

παραμέτρων και το μετριασμό των αβεβαιοτήτων στο ΜΥΙ: 

 Χρήση μικρού χρονικού βήματος: για το προσδιορισμό της μεταβλητότητας και της 

εποχικότητας των κλιματικών παραμέτρων 
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 Χρήση διαρκούς και συνεχούς προσομοίωσης: για την κατανοήση του αντίκτυπου 

ορισμένων κλιματικών και μη παραγόντων κατά τη διάρκεια ποικίλων φάσεων 

λειτουργίας του μεταλλείου 

 Ανάπτυξη σεναρίων: για τον προσδιορισμό των σημαντικών παραμέτρων εισόδου του 

ΜΥΙ (πρωτίστως των κλιματκών συνθηκών). 

 Χρήση δεδομένων εισόδου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ή και βάση την εμπειρία σε 

αντίστοιχες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

 

Παραπάνω πληροφορίες αναφορικές με τις αβεβαιότητες παρέχονται κατά την παρουσίαση 

των κύριων δεδομένων εισόδου του ΜΥΙ. 

6.3.12.2.4. Περίοδος προσομοίωσης και χρονικό βήμα 

Η προσομοίωση έλαβε χώρα χρησιμοποιώντας ημερήσιο χρονικό βήμα, με έναρξη το έτος 

βάσης 2020 και ολοκλήρωση το πέρας της λειτουργίας του μεταλλείου, το έτος 2040. Λόγω 

του ότι το μεταλλείο λειτουργεί από το 2017, θεωρείται ότι το μεταλλείο λειτουργεί για τρία 

έτη προ του χρονικού σημείου έναρξης της προσομοίωσης. Ο εκτιμώμενος προγραμματισμός 

λειτουργίας του μεταλλείου, λογίζεται πως ξεκινά στις αρχές του φθινοπώρου, ώστε να υπάρχει 

ευθυγράμμιση με την έναρξη του ετήσιου υδρολογικού κύκλου του περιβάλλοντος. Το ΜΥΙ 

λειτουργεί ντετερμινιστικά, ήτοι μία συγκεκριμένη ημερήσια τιμή για κάθε χρονοσειρά των 

παράμετρων εισόδου, προσομοιώνεται σε κάθε προσομοίωση. 

 

Για το σκοπό της εκτίμησης των επιπτώσεων, στιγμιότυπα του υδρολογικού κύκλου κατά τη 

διάρκεια ζωής του μεταλλείου έχουν καταγραφεί. Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, έχουν 

επιλεχθεί με βάση τα αρχικά αποτελέσματα της προσομοίωσης, ώστε να εξετάζονται υγρά και 

ξηρά σενάρια σε κρίσιμα έτη λειτουργίας του μεταλλείου, όπως περιγράφονται και στην 

Παράγραφο 6.3.12.2.10.  

6.3.12.2.5. Εννοιολογικό μοντέλο 

Το εννοιλογικό ΜΥΙ παρουσιάζεται σχηματικά στο Σχήμα 6.3.12.2-3, με βάση όσα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.3.12.2-1. 
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Σχήμα 6.3.12.2-3. Εννοιολογικό Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου (ΜΥΙ) για τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

6.3.12.2.6. Κλιματικά δεδομένα εισόδου 

Οι μετρήσεις της ημερήσιας βροχόπτωση, θερμοκρασία και εξάτμιση για τις εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας, σχηματίζουν τη βάση για τα κλιματικά δεδομένα εισόδου στο ΜΥΙ. Αναφορικά 

με τα κλιματικά δεδομένα, σημειώνονται τα παρακάτω: 

 

Κατακρήμνιση: 

 Οι μετρήσεις βροχόπτωσης της Ολυμπιάδας αναλύθηκαν στατιστικά για τον 

προσδιορισμό εκατοστημορίων ετήσιων τιμών ύψων κατακρήμνσισης, (βλ. αναλυτικά 

στο Παράρτημα ΧΙ):  

o Υγρό υδρολογικό έτος: Τα ετήσια ύψη κατακρήμνισης προσδιορίστηκαν ως το 98ο 

και 75ο εκατοστημόριο των συνολικών ετήσιων παρατηρήσεων (με περίοδο 

επαναφοράς τα 50 και 4 έτη αντίστοιχα) 

o Ξηρό υδρολογικό έτος: Τα ετήσια ύψη κατακρήμνισης προσδιορίστηκαν ως το 2ο και 

25ο εκατοστημόριο των συνολικών ετήσιων παρατηρήσεων (με περίοδο επαναφοράς 

τα 50 και 4 έτη αντίστοιχα)  

o Η μέση ετήσια, και όχι η διάμεση, κατακρήμνιση αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια όπου επικρατούν οι χαρακτηριστικές μέσες 

συνθήκες. 

o Τα αθροίσματα της ετήσιας κατακρήμνισης υπολογίστηκαν με βάση τον τοπικό 

υδρολογικό κύκλο, ο οποίος λογίζεται ως το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – 
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Σεπτέμβριος, παρά με βάση το ημερολογιακό έτος. Παραδείγματος χάρην, το 

υδρολογικό έτος 2006, διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου του 2005 έως την 30η 

Σεπτεμβρίου του 2006. 

 

Πίνακας 6.3.12.2-1. Ετήσιες ποσότητες κατακρήμνισης για τα διαφορετικά κλιματικά 

σενάρια 

Ισοδύναμη 

Περίοδος 

Επαναφοράς 

50-Έτη Ξηρό 4-Έτη Ξήρό 4-Έτη Υγρό 50-Έτη Υγρό 

Μέση Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

2ο 

Εκατοστημόριο 

(98ο εκατοστη-

μόριο ξηρό) 

25ο Εκατοστημόριο  

(75Ο εκατοστη-

μόριο ξηρό) 

75 Εκατοστημόριο 

Υγρό 

98ο 

Εκατοστημόριο 

Υγρό 

611,1 293,7 463,3 720,4 1.155,2 

 

 Η ετήσια κατακρήμνιση για τα διαφορετικά σενάρια, η οποία παρουσιάζεται παραπάνω, 

στον Πίνακα 6.3.12.2-1, κατανομήθηκε σε ημερήσια κατακρήμνιση για κάθε σενάριο, 

αναπαριστώντας υγρές, ξηρές ή μέσες συνθήκες 

 Τα έτη που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ημερήσια κατανομή της βροχόπτωσης 

για κάθε σενάριο επιλέχθηκε από την υπερετήσια συνθετική χρονοσειρά κατακρήμνισης 

της Ολυμπιάδας ως ακολούθως: 

o Ένας αριθμός υδρολογικών ετών με υψηλή, χαμηλή και περί τη μέση ετήσια 

κατακρήμνιση προσδιορίστηκαν στη χρονοσειρά και η σύστασή τους θεωρήθηκαν 

χαρακτηριστική της μηνιαίας και ημερήσιας κατανομής της κατακρήμνισης για τις 

υγρές, ξηρές και μέσες συνθήκες. 

o Για κάθε σενάριο (υγρό, ξηρό και μέσο), για την επιλογή του υγρότερου, ξηρότερου 

και πλησιέστερου στο μέσο, ελήφθησαν υπόψη η αλληλουχία των υγρότερων και 

ξηρότερων μηνών καθώς και των μέγιστων ημερήσιων βροχοπτωσεων (βλέπε 

αναλυτικά Παράρτημα ΧΙ) 

o Η κατανομή της βροχόπτωσης για το υδρολογικό έτος 2006 επιλέχθηκε ως η βάση για 

το 75ο και το 98ο εκατοστημόριο των υγρών σεναρίων, καθώς τα ύψη κατακρήμνισης 

παραμένουν σχετικά υψηλά καθ’όλο το έτος. Επίσης το συγκεκριμένο έτος, 

καταγράφονται και υψηλές ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης 

o Η κατανομή της βροχόπτωσης για το υδρολογικό έτος 1993 επιλέχθηκε ως η βάση για 

το 75ο και 98ο εκατοστημόριο των ξηρών σεναρίων. Το συγκεκριμένο έτος είναι το 

ξηρότερο του συνόλου, ενώ επίσης περιλαμβάνει ξηρούς χειμερινούς μήνες (μηδενική 

κατακρήμνιση το μήνα Ιανουάριο) και ξηρή περίοδο κατά το καλοκαίρι (μηδενική 

βροχόπτωση το μήνα Ιούλιο).  

o Η κατανομή της βροχόπτωσης για το υδρολογικό έτος 1964 επιλέχθηκε ως βάση για 

το μέσο σενάριο. Το συγκεκριμένο έτος παρουσιάζει την πλησιέστερη στη μέση 

ετήσια βροχόπτωση, καθώς και οι μηνιές τιμές βροχόπτωσης προσεγγίζουν την 

υπερετήσια μέση μηνιαία κατανομή της βροχόπτωσης. Η κατανομή περιλαμβάνει 

επίσης και ένα σημαντικό γεγονός βροχόπτωσης κατά το Δεκέμβριο.  

o Τα έτη που επιλέχθηκαν προς χρήσης για τη θεώρηση των ημερήσιων και των 

μηνιαίων κατανομών της κατακρήμνισης για τα υγρά, ξηρά και μέσα σενάρια 

παρατίθενται παρακάτων στον Πίνακα 6.3.12.2-2. 
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Πίνακας 6.3.12.2-2. Επεξεργασμένα έτη για την επιλογής της κατανομής της ημερήσιας 

βροχόπτωσης 

Υγρά Έτη Ξηρά Έτη Μέσα Έτη 

Υδρολογικό 

Έτος 

Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

(mm) 

Υδρολογικό 

Έτος 

Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

(mm) 

Υδρολογικό 

Έτος 

Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

(mm) 

2010 1024,5 1993 207,1 1964 598,9 

2006 974,9 1992 265,9 1979 626,5 

1963 917,9 1990 301,1 1988 575,1 

 

 Το άθροισμα των ημερήσιων βροχοπτώσεων για τα επιλεγμένα έτη (υγρό, ξηρό και μέσο) 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3.12.2-2, σε συνάρτηση με το επιλεγμένο έτος για το 

απαιτούμενο ετήσιο σενάριο κάθε εκατοστημορίου. 

 Η πλήρης χρονοσειρά ημερήσια κατακρήμνισης για ολόκληρη της διάρκεια ζωής του 

μεταλλείου συγκροτήθηκε για κάθε ένα εκ των πεντε κλιματικών σεναρίων (δύο ξηρά, 

δύο υγρά και ένα μέσο), ώς ακολούθως: 

o Το μέσο σενάριο αποτελείται από την κατανομή του έτους 1964, πολλαπλασιασμένη 

επί ενός συντελεστή, ώστε να ταυτίζεται ο ετήσιος μέσος της κατακρήμνισης με 

755,5 mm. Η συγκεκριμένη ετήσια χρονοσειρά αναπαρήχθηκε 26 φορές για το 

σχηματισμό χρονοσειράς διάρκειας 26 ετών. 

o Για τα υγρά και ξηρά σενάρια, μεμονωμένα υγρολογικά έτη (του 75ου και 98ου ξηρού 

και υγρού εκατοστημορίου), εισήχθηκαν στη χρονοσειρά του μέσου σεναρίου για το 

σχηματισμό χρονοσειρών 26 ετών. Τα υγρά και ξηρά σενάρια εισήχθηκαν σε τρεις 

επιλεγμένες θέσεις ετών για των οποίων παρουσιάζονται τα στιγμιότυπα (βλ. 

Παράγραφο 6.3.12.2.10). 

o Η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου είναι συνεχής, όπου τα αποτελέσματα ενός 

έτους επηρεάζονται από τα αποτελέσματα (συνθήκες) του προηγούμενου έτους, και 

κατά συνέπεια επηρεάζουν τα αποτελέσματα του επόμενου έτους.  

o Η επιλεχθείσα ντετερμινιστική προσέγγιση και τα συγκεκριμένα σενάρια επιτρέπουν 

την αξιολόγηση των αναμενόμενων τυπικών συνθηκών (μέσο κλιματικό σενάριο) 

καθώς και τις επιτπώσεις που δύναται να προκύψουν στη λειτουργία του μεταλλείου 

και τη διαχείριση των υδάτων από τα ξηρά ή των υγρά σενάρια. 

o Η κατακρήμνιση στο ΜΥΙ λογίζεται ως βροχόπτωση. Όπως περγράφεται αναλυτικά 

στο Παράρτημα ΧΙ, χιονοπτώσεις δύναται να λάβουν χώρα στα υψηλότερα 

υψόμετρα, αλλά σε μικρές ποσότητες, οι οποίες λιώνουν εντός ημερών από την 

εκδήλωση της χιονόπτωσης. 

 Η ημερήσια θερμοκρασία στο ΜΥΙ βασίζεται στη συγκροτημένη χρονοσειρά 

θερμοκρασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ. Το μοντέλο επιλέγει 

μία κατάλληλη τιμή θερμοκρασίας με βάση μία μηνιαία κανονική κατανομή των 

καταγεγραμένων δεδομένων κατά το διάστημα παρακολούθησης Αύγουστος 2006 – 

Φεβρουάριος 2021. 

 Η εξάτμιση βασίζεται στις μηνιαίες τιμές εξατμισοδιαπνοής όπως παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο στο Παράρτημα ΧΙ. Η θερμοκρασία και η εξάτμιση δεν συνδέονται με 

το εργαλείο επιλογής της κατακρήμνισης, στο οποίο βασίζεται το ΜΥΙ (παραδείγματος 

χάρην, η εκτιμώμενη εξάτμιση του μοντέλου δε διαφέρει αναλογικά με τη βροχόπτωση). 

 Για την εκτίμηση της εξάτμισης επιφανειακών νερών, επιλέχθηκε συντελεστής 

εξατμισοδιαπνοής 0,8. 
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6.3.12.2.7. Εισροές υδάτων 

Οι εκτιμώμενες μέσες εισροές υπογείων υδάτων από την υπόγεια ανάπτυξη του μεταλλείου 

κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.12.2-3, 

βασίζονται στο μέσο της ελάχιστης και μέγιστης ετήσιας εισροής, όπως εκτιμήθηκαν από το 

αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης του υπόγειου νερού (βλ. αναλυτικά Παράρτημα ΧΙ). 

 

Πίνακας 6.3.12.2-3. Εκτιμώμενες ετήσιες εισροές υπογείων υδάτων από τη ανάπτυξη του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Έτος 
Όγκος 

(m3/d) 

2020 11.500 

2021 11.575 

2022 11.850 

2023 12.150 

2024 13.300 

2025 13.725 

2026 14.525 

2027 15.750 

2028 16.025 

2029 15.450 

2030 15.600 

2031 15.600 

2032 15.600 

2033 15.600 

2034 15.600 

2035 14.950 

2036 14.950 

2037 14.950 

2038 14.950 

2039 14.950 

2040 14.375 

6.3.12.2.8. Εκροές υδάτων 

Η κατανάλωση νερού στο χώρο προσομοιώνεται ως εξής: 

 Η κατανάλωση νερού των εγκαταστάσεων επίπλευσης και λιθογόμωσης προσομειώνεται 

με βάση τις πληροφορίες του Πίνακα 6.3.12.1-4. 

 Η κατανάλωση νερού των εγκαταστάσεων επίπλευσης εκτιμάται με την απομάκρυνση 

του νερού από το εργοστάσιο, (συμπεριλαμβανομένου του νερού που περιέχεται σε 

συμπυκνώματα και απορρίμματα) και την προσθήκη επιπλέον πηγών νερού 

(περιεκτικότητα υγρασίας σε μεταλλεύματα, απορροή, επιστροφή από το εργοστάσιο 

διήθησης και νερό αναπλήρωσης από τη Μονάδα Κατεργασίας Νερών).  

 Η μέση κατανάλωση νερού αναπλήρωσης του εργοστασίου εκτιμάται σε 15,8 m³/h ή 

379,2 m³/d.  

 Ο όγκος του νερού που χρησιμοποιείται για την καταστολή της σκόνης και στο φυτώριο 

έχει υπολογιστεί από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε 

70.000 - 80.000 m3/y (στο μοντέλο χρησιμοποιείται η τιμή 75.000 m3/y, ή περίπου 
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200 m3/d). Αυτό το νερό αντλείται από τις λίμνες καθίζησης της Μονάδας Κατεργασίας 

Νερών. 

  Η Μονάδα Κατεργασίας Νερών έχει προσομοιωθεί με χωρητικότητα 680 m³/h. Αυτή η 

εγκατάσταση περιέχει αντίστροφη όσμωση, διαύγαση και καθίζηση. Από τις λίμνες 

καθίζησης, αντλείται νερό για την καταστολή της σκόνης και για την παροχή νερού στο 

φυτώριο. Οποιαδήποτε επιπλέον υπερχείλιση διατίθεται στον Μαυρολάκκα. 

6.3.12.2.9. Αποθήκευση υδάτων 

Οι λεπτομέρειες της αποθήκευσης νερού των διαφόρων εγκαταστάσεων εντός του μοντέλου 

παρατίθενται στον Πίνακα 6.3.12.2-4. Όλες οι λεκάνες απορροής αυτών των εγκαταστάσεων 

θεωρούνται «ανεπτυγμένες», δηλαδή σκυρόδεμα ή δρόμοι, υπονοώντας ότι η περισσότερη 

βροχοπτώση που πέφτει σε αυτές τις περιοχές ξεφεύγει από την επιφάνεια και συλλέγεται σε 

αυτές τις λίμνες ως απορροή, με μικρή διείσδυση. Θεωρείται ότι δεν χάνεται νερό από τη 

διαρροή αυτών των εγκαταστάσεων. 

 

Πίνακας 6.3.12.2-4. Αποθηκευτική ικανότητα και επιφάνεια λιμνών αποθήκευσης 

υδάτων Ολυμπιάδας 

Λίμνη 
Όγκος 

(m3) 

Έκταση 

(m2) 
Πηγή Νερού 

Λίμνη έκτακτης 

ανάγκης 
21.026 1.408 

Εκροές έκτακτης ανάγκης μονάδας 

επίπλευσης, βροχή, απορροές από τις 

εγκαταστάσεις 

Λίμνη #2 5.825 2.330 Βροχή, τοπική επιφανειακή απορροή 

Λίμνες διαύγασης 25.715 10.286 

Βροχή, επιφανειακή απορροή από 

διάφορα σημεία του μεταλλείου, 

συμπεριλαμβανομένη της λίμνης #2. 

Παλαιά λίμνη αποθέσεων 

6.3.12.2.10. Στιγμιότυπα του ΜΥΙ 

Τα στιγμιότυπα για την εκτίμηση του αντίκτυπου επιλέχθηκαν με βάση τις τρέχουσες εργασίες 

και το διάρκεια ζωής του μεταλλείου. Τα τρία επιλεγμένα στιγμιότυπα έχουν ως εξής: 

 Πλήρεις εργασίες – 2021 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών - 2028 

 Τελευταίο έτος εργασίας– 2040 

6.3.12.2.11. Αβεβαιότητες και κενά γνώσης 

Το μοντέλο του υδατικύ ισοζυγίου έχει διαμορφωθεί για να αντιπροσωπεύει τη διαχείριση 

νερού του Έργου όπως περιγράφεται σε αυτήν την έκθεση και βασίζεται στις παραμέτρους 

εισόδου που ήταν διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. Δεδομένου ότι τα μοντέλα μπορούν να 

παρέχουν μόνο μια προσέγγιση των φυσικών υδρολογικών αποκρίσεων και δυναμικών, έχουν 

εγγενώς περιορισμούς και βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων. 

 

Η Golder χρησιμοποίησε την τρέχουσα κατανόηση των συνθηκών και της εμπειρίας σε 

παρόμοιες τοποθεσίες για να αυξήσει την εμπιστοσύνη του μοντέλου του υδατικού ισοζυγίου 

ώστε να παράσχει αξιόπιστες ποσοτικές εκτιμήσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των 
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στόχων του υδατικού ισοζυγίου. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από τις αποδεκτές φυσικές 

αρχές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν στο μοντέλο. 

 

Οι ακόλουθες αβεβαιότητες και τα ακόλουθα κενά γνώσεων ισχύουν για το μοντέλο υδατικού 

ισοζυγίου που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο: 

 Οι ενδείξεις μετρητών ροής είναι διαθέσιμες μόνο στη ΜΚΝ και για ροές πόσιμου νερού 

(Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 2021), και υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία 

των δεδομένων και τη συνέπεια του αρχείου. Δεν έχουν συμπεριληφθεί λεπτομερείς 

κανόνες λειτουργίας για μεταφορές νερού (π.χ. επίπεδα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης 

αντλίας, σταδιοποίηση των ρυθμών ροής άντλησης). Τα μεγέθη των λιμνών 

υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα σχέδια. Το νερό που αντλείται στο φυτώριο και 

χρησιμοποιείται για την καταστολή της σκόνης έχει εκτιμηθεί ευρέως από την ομάδα του 

ορυχείου. 

 Οι εκτιμήσεις εισροής επιφανειακών υδάτων βασίζονται σε υποτιθέμενους συντελεστές 

απορροής και δεν έχουν βαθμονομηθεί, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ροής για 

τις συγκεκριμένες λεκάνες απορροής. 

 Το μοντέλο δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση συγκεκριμένων ημερήσιων συμβάντων 

ακραίας περιόδου επιστροφής στο γενικό σύστημα. Ωστόσο, όπως συζητήθηκε 

παραπάνω, σημαντικές ημερήσιες βροχοπτώσεις περιλαμβάνονται στις χρονοσειρές 

βροχοπτώσεων που επιλέγονται για τα διάφορα κλιματολογικά σενάρια, ιδιαίτερα στα 

σενάρια υγρού κλίματος. 

6.3.12.2.12. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα των ετήσιων υδατικών ισοζυγίων των τριών στιγμιοτύπων παραθέτονται για 

κάθε σενάριο κλίματος στο Παράρτημα ΧΙ. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του μοντέλου για 

την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στα επιφανειακά ύδατα είναι ο όγκος του 

επεξεργασμένου νερού που θα απορρίπτεται στο Μαυρολάκκα, (ο οποίος θα πληροί τα 

απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας νερού), και ως εκ τούτου θα επιστραφει στη λεκάνη 

απορροής. Ο Πίνακας 6.3.12.2-5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα και για τα πέντε σενάρια 

υγρής, ξηρής και μέσης βροχόπτωσης. 

 

Πίνακας 6.3.12.2-5. Ετήσιοι όγκοι διάθεσης επεξεργασμένου νερού στον Μαυρόλακκα 

(m3) 

Σενάριο 2021 2028 2040 

98ο Ξηρό 

(Τ = 50 y) 
4.148.249 5.620.299 5.154.390 

75ο Ξηρό 

(Τ = 4 y) 
4.204.464 5.645.342 5.179.338 

Μέσο 

(Τ = 2 y) 
4.247.759 5.665.531 5.197.817 

75ο Υγρό 

 (Τ = 4 y) 
4.282.757 5.680.639 5.212.128 

98ο Υγρό 

(Τ = 50 y) 
4.417.114 5.737.965 5.268.569 
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6.3.12.3. Εισροές πρώτων και βοηθητικών υλών 

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας αποτελεί την πρώτη ύλη 

που τροφοδοτεί το παρακείμενο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού το οποίο 

εκσυγχρονίζεται προς παραγωγή ονομαστικού μέσου ετήσιου ρυθμού 650.000 t (± 10%) για 

την ανάκτηση τριών προϊόντων, συμπυκνώματος γαληνίτη, συμπυκνώματος σφαλερίτη και 

συμπυκνώματος μίγματος χρυσοφόρων πυριτών. Στους Πίνακες 6.3.12.1-4 και 6.3.12.1-2 

δίνονται το πρόγραμμα παραγωγής και η τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και 

προϊόντων, αντίστοιχα.  

 

Τα παραγόμενα συμπυκνώματα θα αποθηκεύονται προσωρινά στους αντίστοιχους χώρους 

προσωρινής αποθήκευσης συμπυκνωμάτων του εργοστασίου εμπλουτισμού μέχρι την τελική 

τους μεταφορά προς πώληση.  

 

Πέραν του μεταλλεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούνται και μια σειρά 

από βοηθητικές ύλες. Οι ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών στο μεταλλείο και το 

εργοστάσιο εμπλουτισμού ανά τόνο εξορυσσόμενου ή κατεργαζόμενου μεταλλεύματος 

δίνονται στους Πίνακες 6.3.12.3-1 και 6.3.12.3-2, αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 6.3.12.3-1. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος από το Μεταλλείο Ολυμπιάδας 

Υλικά Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,5-0,87 

Αγκύρια Swellex Pm24 (2,4 m ή 

4,0 m): Αγκύρια συνεχούς πάκτωσης 

διαστελλόμενου χαλυβδοσωλήνα. 

τεμ /t R.O.M 0,14 

Αγκύρια Split-set FS47 (2,4 m): 

Αγκύρια συνεχούς πάκτωσης με 

σφηνούμενο σχιστό σωλήνα 

τεμ /t R.O.M 0,15 

Αγκύρια GEWI Threadbars Φ25 (2,4 

m): Συμπαγή χαλύβδινα αγκύρια Φ25 

με ολόσωμο σπείρωμα. 

τεμ /t R.O.M 0,11 

Πλάκες Αγκυριών τεμ /t R.O.M 0,14 

Συρματόσχοινο m /t R.O.M 0,04 

Πλάκες συρματόσχοινου τεμ /t R.O.M 0,001 

Σφηνες συγκράτησης συρματόσχοινου 

(concrete barrels) 

τεμ /t R.O.M 0,002 

Γαλβανιζέ μεταλλευτικό πλέγμα (3,00 

x 1,70 m)  

m2 /t R.O.M 0,05 

Δακτύλιος Οπλισμένου Σκυροδέματος 

(RRS) 

τεμ /t R.O.M 0,04 

Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

(FRS) 

m3 /t R.O.M 0,05 

Μεταλλικές Ίνες (SF) kg/m2 1,21 

Επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

kg/t R.O.M. 0,03 

Τσιμέντο λιθογόμωσης t/t R.O.M. 0,16 

Σφαίρες και αναλώσιμα (σφαιρόμυλου) t/t R.O.M. 0,97 
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Υλικά Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Σωληνώσεις & Βάνες t/t R.O.M. 0,025 

Βάνες t/t R.O.M. 0,004 

Φιλτρόπανα και τελάρα πρεσσας t/t R.O.M. 0,005 

 

Πίνακας 6.3.12.3-2. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόμενου 

μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Αντιδραστήρια  
Ειδική κατανάλωση  

(σε kg/t R.O.M.)  

Θειικός Ψευδάργυρος (ZnSO4.H2Ο)  3,50  

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O)  0,49 

Θειικό οξύ (Η2SO4)  9,14  

Υδράσβεστος (Ca(OH)2)  0,37  

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN)  0,16 

Αφριστικό (Dow-froth 250 , MIBC) 0,09 

Kροκιδωτικά  0,07  

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό άλας ή/και λοιπά 

ξανθογονικά άλατα)  
0,34 

Συλλέκτης (Aerophine 3418A)  0,05  

6.3.12.4. Εισροές ενέργειας 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του έργου θα καλυφθούν από τον υποσταθμό των 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. Κατά συνέπεια ο υποσταθμός των 

150 kV θα έχει τη δυνατότητα και από τις δύο περιοχές.  

 

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. 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνεται ο Πίνακας β της Κ.Υ.Α. 69269/5387 

(ΦΕΚ 678/25.10.90) για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 6.3.12.4-1). 

 

Πίνακας 6.3.12.4-1. Εγκατεστημένη ισχύς και ισχύς λειτουργίας του εκτεταμένου έργου 

Ολυμπιάδας 

ΧΡΗΣΗ 
ΘΕΣΗ - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (kW) 

ΙΣΧΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(kW) 

Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού* 
 

 

12.644 
6.520 

Αερισμός* 
Επιφάνεια - 

Ανεμιστήρες 
1.900 1.140 
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ΧΡΗΣΗ 
ΘΕΣΗ - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (kW) 

ΙΣΧΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(kW) 

Άντληση Ράμπα-Αντλίες 890 360 

Άντληση Αντλιοστάσιο 6.800 1.663 

Αερισμός* 
Φορητός 

ανεμιστήρας 
440 440 

Παραγωγή 
Μέτωπα - 

Διατρητικά 
450 270 

Αερισμός* 
Μέτωπα-

Ανεμιστήρες 
1.800 540 

Άντληση Ανάπτυξη-Αντλίες 444 240 

Αερισμός* 
Ανάπτυξη-

Ανεμιστήρες 
220 705 

Ανάπτυξη 
Μέτωπα - 

Διατρητικά 
1.050 630 

Φωτισμός  100 60 

Επιφάνεια Μηχανουργείο 492 295 

Επιφάνεια Γραφεία 200 120 

Επιφάνεια Λιθογόμωση 2265 135 

ΣΥΝΟΛΟ  29.695 16.147 

 

Πίνακας 6.3.12.4-2. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας έργου Ολυμπιάδας σύμφωνα με τον 

Πίνακα β της Κ.Υ.Α. 69269 

Εγκατεστημένη ισχύς 39.593 hp 29.695 kW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας* 292.172 kWh/d 8.765 ΜWh/μήνα 

Τάση δικτύου  690/400/240 V  690/400/240 V 

*Βάσει της λειτουργικής ισχύος 

6.3.12.5. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Ως υγρά απόβλητα της όλης παραγωγικής δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν τα υπόγεια 

νερά από τα μεταλλείο Ολυμπιάδας, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία διατίθενται 

στους τελικούς αποδέκτες της περιοχής, δεδομένου ότι δεν υφίσταται απόρριψη υγρών 

αποβλήτων χωρίς προηγούμενη κατεργασία σε φυσικό αποδέκτη. Αναλυτική περιγραφή των 

εισροών υδάτων και του ισοζυγίου υδάτων δίνεται στην Παράγραφο 6.3.12.2. 

 

Οι συνολικές ποσότητες υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στη μονάδα κατεργασίας νερών 

των εγκαταστάσεων στην μέγιστη ανάπτυξη του μεταλλείου Ολυμπιάδας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.3.12.5-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.3.12.5-1. Εισροές μονάδων κατεργασίας νερών Ολυμπιάδας 

 

Εισροές 
Ξηρό σενάριο 

(m3/h) 

Μέσο σενάριο 

(m3/h) 

Υγρό σενάριο 

(m3/h) 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

Ολυμπιάδας 
667,1 671,9 679,7 
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Επιπλέον στον Πίνακα 6.3.12.5-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

πριν και μετά την μονάδα κατεργασίας υδάτων για τις μονάδες κατεργασίας νερών. 

 

Πίνακας 6.3.12.5-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου κατεργασίας νερών 

Ολυμπιάδας 

Παράμετροι – Ρύποι 
Είσοδος ΜΚΝ 

Ολυμπιάδας 

Όριο εκπομπής 

(Ν.Α.Χ. 

96400/1985) 

Έξοδος 

αναβαθμισμένης 

ΜΚΝ Ολυμπιάδας 

As total (μg/L) 1.277,82  ≤30 

Fe total (μg/L) 5.548,90 15.000 ≤15.000 

Pb bioavailable (μg/L)   ≤1,2 

Zn total(μg/L) 6.429,14  ≤125 

Mn (μg/L) 325,64 2.000 ≤2.000 

Cu total (μg/L) 553,26  ≤26 

Cd (μg/L) 0,43 20 ≤0,25 

Ni bioavailable (μg/L)   ≤4 

TSS (mg/L) 462,26 40 ≤35 

 

Όσον αφορά στα αστικά λύματα που προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, αυτά 

εκτιμώνται σε 30.952 m3/y, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων : 848 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και άτομο 100 L/d/capita 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα λύματα συλλέγονται σε σηπτικές δεξαμενές από όπου 

απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένες εταιρείες προς την 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αριστοτέλη. 

6.3.12.6. Διαχείριση και Εκροές Στερεών Αποβλήτων 

Η απόθεση των στερεών αποβλήτων του έργου Ολυμπιάδας θα γίνει στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ., στην 

περιοχή Μαντέμ Λάκκου, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.5 της 

παρούσας μελέτης. Ως εκ τούτου, στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται αναφορά μόνο στους 

τύπους και τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία 

του μεταλλεύματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

6.3.12.6.1. Τύποι στερεών αποβλήτων 

Από την προτεινόμενη διαδικασία της εξόρυξης και εμπλουτισμού του μεταλλεύματος 

Ολυμπιάδας, παράγονται οι ακόλουθοι τύποι στερεών αποβλήτων: 

 Απόβλητα εμπλουτισμού που ταξινομούνται σε δύο κοκκομετρικά κλάσματα (Ε.Κ.Α.: 

01 03 06): 

o Το αδρομερές κλάσμα (>44 μm), το οποίο αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 80% του 

συνολικού βάρους των αποβλήτων και αξιοποιείται στο σύνολό του για τη 

λιθογόμωση των κενών εκμετάλλευσης μετά από ανάμειξη με τσιμέντο  
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o Το λεπτομερές κλάσμα (<44 μm), το οποίο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο κατά μέσο 

όρο 20% του συνολικού βάρους των αποβλήτων και οδηγείται προς διαχείριση στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. αν δεν αξιοποιηθεί εμπορικά  

 Απόβλητα εμπλουτισμού που δεν ταξινομούνται (Ε.Κ.Α.: 01 03 06): 

o Το απόβλητο αυτό αξιοποιείται για τη λιθογόμωση των κενών εκμετάλλευσης μετά 

από ανάμειξη με τσιμέντο. Η τυχόν περίσσεια οδηγείται προς διαχείριση στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., αν δεν αξιοποιηθεί εμπορικά  

 Ιλύς από την κατεργασία των νερών μεταλλείου (Ε.Κ.Α.: 01 03 07*) 

 Απόβλητα εξόρυξης από τα έργα κύριας ανάπτυξης (στείρα εξόρυξης). 

(Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 

 

Αναλυτικά στοιχεία για τη διαχρονική παραγωγή των στερεών αποβλήτων, την ειδική 

παραγωγή ανά τόνο εξορυσσόμενου και κατεργαζόμενου μεταλλεύματος, τις συνολικές 

ποσότητες που θα παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και τον τρόπο διαχείρισής τους 

έχουν δοθεί στην Παράγραφο 6.3.12.1 της παρούσας μελέτης.  

 

Ακόμα από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, προκύπτουν οι 

παρακάτω τύποι βιομηχανικών αποβλήτων: 

 08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

 13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

 13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 

 13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί 

από αυτές 

 15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων 

ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

 16 01 07* Φίλτρα λαδιού 

 16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

 16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

 17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

 12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

 15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

 15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 

 15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 

 15 01 06 Μεικτή συσκευασία 

 16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

 20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
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 20 01 39 Πλαστικά 

 20 01 40 Μέταλλα 

6.3.12.6.2. Ποσότητες στερεών αποβλήτων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Οι πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν υιοθετηθεί και στο έργο 

Ολυμπιάδας αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στερεών μεταλλευτικών 

αποβλήτων. 

 Μέρος των αποβλήτων εξόρυξης, σε ποσοστό περίπου 10%, λόγω των κατάλληλων 

γεωτεχνικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών του, θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό 

κατασκευής των επόμενων σταδίων ανύψωσης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

 Μέρος των αποβλήτων εξόρυξης, σε ποσοστό περίπου 15%, θα αξιοποιηθεί σε 

εναλλακτικές μεθόδους λιθογόμωσης στο μεταλλείο Ολυμπιάδας. 

 Το υπόλοιπο 75% των αποβλήτων εξόρυξης προβλέπεται να οδηγηθεί για απόθεση στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 Τα συμπυκνώματα γαληνίτη, σφαλερίτη και πυριτών (μίγματος αρσενοπυρίτη και 

σιδηροπυρίτη) αποτελούν κατά μέσο όρο το 44% της τροφοδοσίας του εργοστασίου 

εμπλουτισμού σε μετάλλευμα (και συγκεκριμένα 6,3% το συμπύκνωμα Pb, 9,7% το 

συμπύκνωμα του Zn και 28% το μίγμα των χρυσοφόρων συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη 

και σιδηροπυρίτη), ενώ το υπόλοιπο 56% είναι τα απόβλητα εμπλουτισμού. 

 Τα παραγόμενα απόβλητα εμπλουτισμού χρησιμοποιούνται ως συστατικό λιθογόμωσης 

για την επαναπλήρωση των κενών της εκμετάλλευσης ενώ η περίσσεια τους (περίπου 

10%) θα αποτίθεται στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 Τέλος, η ιλύς που θα που θα προκύπτει από την κατεργασία των νερών μεταλλείου, αν 

δεν αξιοποιηθεί με ανακύκλωση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, θα οδηγείται στον χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης ιλύος μεταλλείου, ο οποίος έχει χωροθετηθεί στην περιοχή 

προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος και από εκεί στη συνέχεια στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

για οριστική διάθεση. 

 

Εκτιμάται ότι μέχρι την εξάντληση των Βεβαιωμένων Μεταλλευτικών Αποθεμάτων και των 

Πιθανών Αποθεμάτων ύψους 12,4 Mt, από την εξόρυξη του μεταλλεύματος θα παραχθούν 

3,14 hm3 αποβλήτων εξόρυξης, εκ των οποίων το 15,9%, δηλ. ~0,35 hm3, θα αξιοποιηθεί στη 

λιθογόμωση το 9,2% δηλ. ~0,20 hm3, θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 

φράγματος του χώρου απόθεσης και το υπόλοιπο 74,9%, δηλ. ~1,64 hm3, θα οδηγηθεί προς 

απόθεση. Από την κατεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού θα 

παραχθούν συνολικά 6,9 Mt αποβλήτων εμπλουτισμού, εκ των οποίων οι 6,2 Mt θα 

αξιοποιηθούν για λιθογόμωση ενώ οι υπόλοιποι 0,7 Mt (ισοδύναμα 0,46 hm3) αν δεν 

χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις, θα οδηγηθούν προς απόθεση. Τέλος, θα παραχθούν υπό 

κανονικές συνθήκες και 0,10 Mt ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου που θα αποτίθεται στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., εκτός εάν δύναται να αξιοποιηθεί στο κύκλωμα του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

Η συνολική ποσότητα των στερεών αποβλήτων από την παραγωγική δραστηριότητα του έργου 

Ολυμπιάδας που θα αποτεθούν στην στην εγκατάσταση διάθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

στην άνω λεκάνη Κοκκινόλακκα, στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου ανέρχεται κατά μέγιστο 

σε 2,10 hm3. 

 

Στον Πίνακα 6.3.12.6-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των εξορυκτικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη φάση πλήρους ανάπτυξης των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 
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Πίνακας 6.3.12.6-1. Ποσότητες εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

 

Ρεύμα Αποβλήτων Μέσες Ετήσιες Ποσότητες (t) 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Απόβλητα από την εκσκαφή 

ορυκτών που περιέχουν μέταλλα – Στείρα 

εξόρυξης 

195.000,000 

01 03 06 Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 – 

Μικτό τέλμα 

364.000,000 

01 03 07* Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 
5.200 

Βιομηχανικά Απόβλητα (1) 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
0,11 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

19,89 

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 105,73 

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές 

ελαίου/νερού 
202,24 

13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 
1,71 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

2,59 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

59,27 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 8,49 

16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά 

υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

22,09 

16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά χημικά 

υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

10,19 

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
34,68 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
1,29 
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6.3.12.6.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Στον Πίνακα 6.3.12.6-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των 

επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας, με βάση εκτενείς δειγματοληψίες και αναλύσεις που έγιναν από το εργαστήριο 

Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π (βλ. αναλυτικά Παράρτημα ΙΧ). 

 

Πίνακας 6.3.12.6-2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Ρεύμα Αποβλήτων Μέσες Ετήσιες Ποσότητες (t) 

Βιομηχανικά Απόβλητα (1) 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή 

και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 

σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

0,17 

12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και 

τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 
0,35 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 21,34 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 23,20 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 134,65 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 194,24 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 242,06 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 
1,68 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που 

περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

2,47 

20 01 39 Πλαστικά 8,16 

20 01 40 Μέταλλα 338,46 

Ρεύμα Αποβλήτων 
Περιβαλλοντικός 

Χαρακτηρισμός 
Κωδικός Ε.Κ.Α. 

Εξορυκτικά απόβλητα 

Στείρα εξόρυξης Ολυμπιάδας 

Αδρανή 

(Απόφαση 

2009/359/ΕΚ) 

 

Μη επικίνδυνα 

(Κανονισμός 

1357/2014/ΕΕ & 

Κανονισμός 

2017/997/ΕΕ) 

01 01 01 

Μικτό τέλμα Ολυμπιάδας Μη επικίνδυνα 01 03 06 

Αδρομερές τέλμα Ολυμπιάδας  Μη επικίνδυνα 01 03 06 
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Λεπτομερές τέλμα Ολυμπιάδας Μη επικίνδυνα 01 03 06 

Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Επικίνδυνα 01 03 07* 

Βιομηχανικά απόβλητα 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
  

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια 

μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

  

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή 

ελαίου/νερού 
  

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από 

διαχωριστές ελαίου/νερού 
  

13 08 99* Απόβλητα μη 

προδιαγραφόμενα άλλως 
  

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή 

έχουν μολυνθεί από αυτές 

  

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, 

υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων 

των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα 

σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από 

επικίνδυνες ουσίες 

  

16 01 07* Φίλτρα λαδιού   

16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα 

χημικά υλικά που αποτελούνται από 

επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

  

16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά 

χημικά υλικά που αποτελούνται από 

επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

  

17 05 03* Χώματα και πέτρες που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
  

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
  

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η 

συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε 

ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την 

πρόληψη μόλυνσης 

  

12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και 

τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 
  

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και 

χαρτόνι 
  

15 01 02 Πλαστική συσκευασία   

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες   
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Στείρα Ολυμπιάδας 

Τα στείρα Ολυμπιάδας αποτελούν το υλικό εκσκαφής που είναι ελεύθερο από το μετάλλευμα. 

Η διαχείριση των στείρων εκσκαφής εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Το 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας τα έτη 2016 και 2017 βρισκόταν στο στάδιο ανάπτυξης/ έργων 

προσπέλασης και προπαρασκευής και για το λόγο αυτό σημειώθηκε σημαντική παραγωγή 

στείρων εξόρυξης, η ετήσια ποσότητα των οποίων κυμάνθηκε από 230.000 έως 300.000 t. Η 

εκμετάλλευση του μεταλλείου ξεκίνησε το 2018 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Το 

έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκσυγχρονισμού των παλαιών στοών με αποτέλεσμα 

η πολύ μικρή ποσότητα εκσκαφέντος υλικού που παρήχθη για λόγους αντιπροσωπευτικότητας 

να μην λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό και για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των στείρων Ολυμπιάδας που είναι αντιπροσωπευτική, εξετάστηκαν τα έτη 2016, 

2017, 2019 και 2020 και προετοιμάστηκε σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας 

ΕΜΠ για τον προσδιορισμό της υγρασίας, την εκτέλεση χημικών– ορυκτολογικών αναλύσεων, 

της δοκιμής ΑΒΑ και των πρότυπων δοκιμών εκπλυσιμότητας. Τα ετήσια δείγματα είχαν 

συλλεχθεί κατόπιν σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δειγματοληψίας βάσει CΕΝ/TR 16365. 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται αρχικά στις επικίνδυνες ιδιότητες 

που θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Στην συνέχεια 

εξετάστηκαν τα κριτήρια που θέτει η Απόφαση 2009/359/ΕΚ για τη συμπλήρωση του ορισμού 

των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Συγκεκριμένα, το απόβλητο στείρα εξόρυξης του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας αποτελείται κυρίως από ανθρακικές ενώσεις του ασβεστίου (ασβεστίτης και 

δολομίτης) και αργιλοπυριτικές ενώσεις και δεν πρόκειται να υποστούν σημαντική 

αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου είδους σημαντική μεταβολή δυνάμενη να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Επίσης, τα αποτελέσματα 

της στατικής δοκιμής ABA, το σύνθετο δείγμα στείρων Ολυμπιάδας, όπως και όλα τα 

εξεταζόμενα ετήσια δείγματα στείρων της περιόδου 2016-2020, χαρακτηρίζεται από 

αλκαλικότητα και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο 

περί κινδύνου αυτανάφλεξης και ότι δεν καίγονται τα αποτελέσματα της χημικής και 

ορυκτολογικής ανάλυσης έδειξαν πως το απόβλητο δεν περιέχει καμία εύφλεκτη ένωση, οπότε 

το κριτήριο ικανοποιείται. 

 

Τέλος, η χημική ανάλυση ανέδειξε τα βαρέα μέταλλα As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V 

και Zn βρίσκονται σε συγκέντρωση χαμηλή και δεν μπορούν να αποδώσουν καμία από τις 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία   

15 01 06 Μεικτή συσκευασία   

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους 
  

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός 

και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 21 

και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα 

συστατικά στοιχεία 

  

20 01 39 Πλαστικά   

20 01 40 Μέταλλα   
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Κεφάλαιο 6   6.3-184 

ENVECO A.E. 

επικίνδυνες ιδιότητες του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 

2017/997/ΕΕ για την ΗΡ 14 Οικοτοξικό), ώστε να συνεπάγεται ασήμαντο κίνδυνο για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επίσης, 

λαμβάνοντας υπόψη πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εθνικές οριακές τιμές για την απόδοση 

του χαρακτήρα του αδρανούς αποβλήτου, λαμβάνεται ως επιπρόσθετο στοιχείο της 

αξιολόγησης ο τρόπος διαχείρισης του αποβλήτου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το 

υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των στείρων Ολυμπιάδας και των μετρήσεων για την 

ποιότητα εδάφους Στρατωνίου κρίνεται ότι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων είναι 

χαμηλότερη της ποιότητας εδαφών Στρατωνίου, συνεπώς η χρήση του υλικού περιβαλλοντικά 

κρίνεται ως ασφαλής.  

 

Το απόβλητο Στείρα Ολυμπιάδας κρίνεται ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό 

Ε.Κ.Α. 01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα. 

 

Απόβλητο εμπλουτισμού εργοστασίου Ολυμπιάδας – Μικτό  

Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας προκύπτει από τη διαφορική επίπλευση του μεικτού 

θειούχου μεταλλεύματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας, και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπορεί 

να αξιοποιηθεί στο μεταλλείο ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης των κενών της 

εκμετάλλευσης με τη μέθοδο της λιθογόμωσης πάστας. Η διαχείρισή του εμπίπτει στην Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, δηλαδή η αξιολόγηση 

επικεντρώθηκε στην τριετία που το εργοστάσιο εμπλουτισμού επεξεργαζόταν αποκλειστικά 

μετάλλευμα που εξορυσσόταν από το μεταλλείο Ολυμπιάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια 

παραγωγή μεταλλεύματος για τα έτη 2018, 2019 και 2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο 

Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο δείγμα τριετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 

κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, 

(δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό»2.  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το 

                                                 
2 Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ΗΡ 14 (Κανονισμός 2017/997) και τα καθοδηγητικά έγγραφα για 

την ταξινόμηση μετάλλων και ανόργανων μεταλλικών ενώσεων των ακόλουθων πρότυπων δοκιμών επί του υλικού: (i)OECD No 

29 (2001): Guidance document on transformation/dissolution of metals and metal compounds in aqueous media για να 

αξιολογηθεί η συμπεριφορά των μεταλλικών ενώσεων σε υδατικό μέσο., (ii) ISO 7346 Determination of the acute lethal toxicity 

of substance to a freshwater fish, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα ψάρια, (iii) ISO 6341 Determination of the 

inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus - Acute toxicity test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα 

μαλακόστρακα και (iv) ISO 8692 Freshwater algal growth inhibition test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα φύκια ή 

άλλα υδρόβια φυτά. 
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αντιμόνιο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τους χώρους διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων, γεγονός το οποίο 

αναμένεται καθώς από τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών 

της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύεται πως τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής αλλά και οι γεωχημικες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή 

διαλυτότητα του αντιμονίου. Τέλος εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμής για τον 

προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής οξύτητας, που έδειξαν πως το απόβλητο δεν έχει τάση 

παραγωγής οξύτητας.  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πως το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (Μικτό) είναι 

μη επικίνδυνο σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ο Κανονισμός 

2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 «υπολείμματα, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05» ως μη επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Απόβλητο εμπλουτισμού εργοστασίου Ολυμπιάδας – Αδρομερές 

Το αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (>44μm), αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 

το 80% του μικτού αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, και μέρος του μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο μεταλλείο ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης των κενών της 

εκμετάλλευσης με τη μέθοδο της υδραυλικής λιθογόμωσης. Το αδρομερές απόβλητο 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας εμπίπτει στην Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 

2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου 

καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η 

Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην 

παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2018, 

2019 και 2020, δηλαδή η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην τριετία που το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού κατεργαζόταν αποκλειστικά μετάλλευμα που εξορυσσόταν από το μεταλλείο 

Ολυμπιάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια παραγωγή μεταλλεύματος για τα έτη 2018, 2019 

και 2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο δείγμα 

τριετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) 

χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής 

οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμές για την 

αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό». 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το 

αντιμόνιο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τους χώρους διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς 

από τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης 

περιοχής, αναδεικνύεται πως τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι 

γεωχημικες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. 

Τέλος εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμής για τον προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής 

οξύτητας, που έδειξαν πως το απόβλητο δεν έχει τάση παραγωγής οξύτητας.  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πως το Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 

είναι μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό 
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2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 «υπολείμματα, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05» ως μη επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Απόβλητο εμπλουτισμού εργοστασίου Ολυμπιάδας – Λεπτομερές 

Το λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας αφορά το (<44 μm), το οποίο 

αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 20% του συνολικού (μικτού) αποβλήτου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας. Το λεπτομερές κλάσμα του αποβλήτου, αν δεν αξιοποιηθεί σε άλλες χρήσεις, 

μεταφέρεται υπό σχεδόν ξηρή μορφή για απόθεση στην Εγκατάσταση Εξορυκτικών 

αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Κατηγορίας Α). Η διαχείριση του λεπτομερούς αποβλήτου 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και 

της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το 

χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της 

ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο 

CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα 

με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα ετήσια 

αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, δηλαδή η αξιολόγηση 

επικεντρώθηκε στην τριετία που το εργοστάσιο εμπλουτισμού επεξεργαζόταν αποκλειστικά 

μετάλλευμα που εξορυσσόταν από το μεταλλείο Ολυμπιάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια 

παραγωγή μεταλλεύματος για τα έτη 2018, 2019 και 2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο 

Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο δείγμα τριετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 

κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, 

(δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό». 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο.  

 

Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το αντιμόνιο που παρουσίασε 

μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τους χώρους 

διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς από τη μελέτη βάσης (pre-

mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύεται πως τα 

κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι γεωχημικες διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. Τέλος εξετάστηκαν τα 

αποτελέσματα της δοκιμής για τον προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής οξύτητας, που έδειξαν 

πως το απόβλητο δεν έχει τάση παραγωγής οξύτητας.  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πως το Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 

είναι μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό 

2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 «υπολείμματα, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05» ως μη επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Ιλύς νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Το απόβλητο είναι το ίζημα που προκύπτει από την επεξεργασία νερών μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, στο οποίο περιέχονται μεγάλες ποσότητες εξορυσσόμενου υλικού που 

συμπαρασύρονται από τα νερά του μεταλλείου. Το υλικό αποτελείται από ορυκτολογικές 

φάσεις που ανευρίσκονται στο μετάλλευμα και στα στείρα Ολυμπιάδας και για το λόγο αυτό η 
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διαχείριση του εμπίπτει στο πεδίο της Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 

2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για το απόβλητο αυτό συλλέχθηκαν 8 δείγματα τον 

Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας που συντάχθηκε και αναπτύχθηκε 

βάσει του προτύπου CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και σχηματίστηκε 

σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ για την πραγματοποίηση των 

δοκιμών περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν οι κάτωθι δοκιμές: α) 

κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός 

δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, και 

(στ) δοκιμή διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του 

αρσενικού. 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως επικίνδυνο για τις επικίνδυνες ιδιότητες 

ΗΡ 14 «Οικοτοξικό» και ΗΡ 15 «Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που 

αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο».  

 

Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια διάθεσης σε χώρο επικινδύνων αποβλήτων καθώς η εκπλυσιμότητα του αρσενικού 

ικανοποιεί του χώρους διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Όσον αφορά το αντιμόνιο και αυτό 

έδειξε υψηλότερη εκπλυσιμότητα από τα όρια διάθεσης σε χώρους μη επικινδύνων αποβλήτων, 

ωστόσο η διαλυτότητα του αντιμονίου σχετίζεται με την περιοχή ενδιαφέροντος και όχι με το 

ίδιο το απόβλητο όπως μπορεί να τεκμηριωθεί τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων 

γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της 

δοκιμής για τον προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής οξύτητας, που έδειξαν πως το απόβλητο 

δεν έχει τάση παραγωγής οξύτητας.  

 

Το απόβλητο Ιλύς νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας ταξινομείται ως επικίνδυνο και 

καταχωρίζεται με τον Ε.Κ.Α. 01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα. Η διαχείριση του 

αποβλήτου σχετίζεται με την ξηρή διάθεσή του στην εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Κατηγορίας Α). Όσον αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη 

πως το απόβλητο είναι στερεό και ότι η ταξινόμησή του είναι για τον χρόνιο κίνδυνο στο 

υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 (H412) τεκμηριώνεται πως το απόβλητο δεν υπόκειται σε 

υποχρεώσεις μεταφοράς κατά ADR, RID, ADN. 

6.3.12.6.4. Διαχείριση στερών αποβλήτων 

Στον Πίνακα 6.3.12.6-3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των επιμέρους 

ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. 

 

Πίνακας 6.3.12.6-3. Περιγραφή τρόπου διαχείρισης αποβλήτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 01 01 Απόβλητα εξόρυξης  
Αξιοποίηση (οδοποιία) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
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Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Εξορυκτικά Απόβλητα 

01 03 06 Απόβλητα εμπλουτισμού 
Αξιοποίηση (λιθογόμωση) και 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

01 03 07* Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 

τα ορυκτά 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 05 07* Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές 

ελαίου/νερού 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

13 08 99* Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα 

άλλως 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν 

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 

φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός που έχουν 

μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 05 07* Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά 

υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 05 08* Απορριπτόμενα οργανικά χημικά 

υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

17 05 03* Χώματα και πέτρες που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή 

και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και 

τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 
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6.3.12.7. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Από τη λειτουργία του έργου προκύπτουν μια σειρά από μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός 

των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

Αναφορικά με τις μετακινήσεις οχημάτων εξωτερικά του εργοταξίου έχουν καταγραφεί τα 

παρακάτω: 

 Μεταλλείο Ολυμπιάδας – Ε.Δ.Ε.Α.Κ. & Λιμένας Στρατωνίου:  

o Τα φορτηγά από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας ακολουθούν την Επαρχιακή Οδό 

Βαρβάρας – Μαραθούσας και συνεχίζουν νότια στην Επαρχιακή Οδό Ιερισσού – 

Σταυρού έως τον ανισόπεδο κόμβο της οδού με την Εργοταξιακή (στο μεγαλύτερο 

μήκος της) Οδό, που οδηγεί στα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

Εισέρχονται στην Εργοταξιακή Οδό και οδηγούνται είτε στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ., είτε στον 

λιμένα Στρατωνίου. 

o Τα φορτηγά που κατευθύνονται από την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και τον λιμένα Στρατωνίου προς 

το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή. 

 Μεταλλείο Ολυμπιάδας – Θεσσαλονίκη: 

o Τα φορτηγά από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας ακολουθούν την Επαρχιακή Οδό 

Βαρβάρας – Μαραθούσας, συνεχίζουν στην Επαρχιακή Οδό Ιερισσού – Σταυρού και 

στρίβουν στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Νέας Χαλκιδικής. Ακολουθούν την πορεία 

της Επαρχιακής Οδού έως τη συμβολή της με την Παρακαμπτήρια Οδό των Μηλιών, 

μέσω της οποίας συνεχίζουν δυτικά στο χωριό Μηλιές. Έπειτα, τα φορτηγά 

εισέρχονται στην Επαρχιακή οδό Σταυρού – Νέας Χαλκιδικής, συνεχίζουν στην Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Καβάλας και μέσω του κόμβου έξω από το χωριό Ρεντίνα, 

εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά – Ρεντίνας. Στον κόμβο της Επαρχιακής 

Ρεύμα Αποβλήτων Διαχείριση 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 

που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία 

Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

20 01 39 Πλαστικά 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 

20 01 40 Μέταλλα 
Ανάκτηση/διάθεση αποβλήτων εκτός της 

Εγκατάστασης 
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Οδού με τη Συνδετήρια της Εγνατίας Οδού, τα φορτηγά στρίβουν δεξιά και 

εισέρχονται στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.  

o Τα φορτηγά που κατευθύνονται από την Θεσσαλονίκη προς το μεταλλείο της 

Ολυμπιάδας, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή. 

 

Στον Πίνακα 6.3.12.7-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι μετακινήσεις υλικών εντός και 

εκτός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας καθώς και οι εκτιμώμενοι φόρτοι του 

εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου. Στο Σχήμα 6.3.12.7-1 παρατίθεται χάρτης με τους 

δημόσιους δρόμους που προβλέπεται πως θα χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. 

 

Πίνακας 6.3.12.7-1. Μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Μετακίνηση Υλικό Ημερήσιος Φόρτος 

Εξωτερικές Μετακινήσεις 

Ολυμπιάδα προς 

Κοκκινόλακκα 

Στείρα εξόρυξης και 

απόβλητα εμπλουτισμού 
41 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Ολυμπιάδα προς Λιμένα 

Στρατωνίου 

Συμπυκνώματα Μολύβδου, 

Ψευδαργύρου και 

Χρυσοφόρου Πυρίτη 

48 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Ολυμπιάδα προς 

Θεσσαλονίκη 
Διάφορα  16 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Εναλλακτικές Διαδρομές Εξωτερικών Μετακινήσεων 

Ολυμπιάδα προς 

Θεσσαλονίκη 

Συμπυκνώματα Μολύβδου 

και Χρυσοφόρου Πυρίτη 
36 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Εσωτερικές Μετακινήσεις 

Στοά +70 προς Στεγασμένο 

χώρο αποθήκευσης ROM 
Εξορυσσόμενο μετάλλευμα 51 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Στοά +70 προς Απόθεση 

στείρων 
Εξορυσσόμενα στείρα 20 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Περιοχή εργοστασίου 

εμπλουτισμού προς 

Μονάδες Λιθογόμωσης 

Στείρα & Απόβλητα 

εμπλουτισμού 
57 φορτηγά ανά κατεύθυνση 
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Σχήμα 6.3.12.7-1. Δημόσιοι δρόμοι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το Έργο στην περιοχή της Ολυμπιάδας
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6.3.12.8. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

6.3.12.8.1. Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων 

Ως φάση λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της εναπομείνασας 

λειτουργίας. Με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου, επιλέχθηκε ο έκτος χρόνος 

λειτουργίας (2026), καθώς το συγκεκριμένο έτος παρουσιάζει τη μέγιστη προβλεπόμενη 

δραστηριότητα αναφορικά με την εξόρυξη υλικών και στείρων, άρα μπορεί να εκληφθεί ως μία 

κατάσταση χειρότερης περίπτωσης. Mε βάση τα παραπάνω, 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 

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη φάση λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, έχουν ακολουθηθεί διακριτές μεθολογογίες 

υπολογισμού με βάση, κατάλληλους συντελεστές εκπομπής ανά πηγή καθώς και τα λεπτομερή 

στοιχεία της δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα, τα οποία 

αναλύονται στο Παράρημα ΧΙΙ (Α). Οι συνολικές εκπομπές παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.3.12.8-1.  

  

Πίνακας 6.3.12.8-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή της 

Ολυμπιάδας κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 181,8 584,2 82,2 0,6 66,5 

Διαχείριση Σωρών  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Οδικό Δίκτυο 12,8 5,3 4,3 1,7 1,7 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 

Σύνολο 195 590 87 2 77 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

6.3.12.8.2. Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Για την εκτίμηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, CO2, εκπονήθηκε διακριτή 

μελέτη εκτίμησης των εκπομπών των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΧΙΙ (Β). Η εκτίμηση των εκπομπών CO2 καλύπτει δύο τύπους εκπομπών, οι 

οποίοι παρατίθενται παρακάτω: 
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 Τύπος 1: Η γενική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκπομπών του τύπου αυτού 

συνίσταται στην ανάλυση των εκπομπών με βάση την κατανάλωση καυσίμου. 

 Τύπος 2: Η εκτίμηση των εκπομπών του τύπου αυτού βασίζεται στο είδος της πηγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και στον όγκο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά τη φάση λειτουργίας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.3.12.8-2. 

 

Πίνακας 6.3.12.8-2. Συνολικές εκπομπές CO2 από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

της Ολυμπιάδας κατά τη φάση λειτουργίας (t/d) 

 CO2 

Εκπομπές Τύπου 1 52 

Εκπομπές Τύπου 2 173 

Σύνολο 225 

6.3.12.9. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

6.3.12.9.1. Εκπομπές θορύβου 

Οι κύριες πηγές εκπομπής θορύβου στην περιοχή των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Λειτουργία των εγκαταστάσεων του Μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 Κυκλοφορία Βαρέως τύπου οχημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά υλικών, 

προϊόντων και αποβλήτων του έργου 

 

Στον Πίνακα 6.3.12.9-1 παρουσιάζονται οι σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού 

θορύβου εντός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στον Πίνακα 6.3.12.9-2 παρουσιάζονται οι 

φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης που 

εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

Πέραν των παρακάτω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν υπόψη 

και οι εσωτερικές μετακινήσεις – εντός των εργοταξίων – οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στους 

χάρτες βιομηχανικού θορύβου (Αναλυτικότερα στο Παράρτημα ΧΙΙΙ). 

 

Πίνακας 6.3.12.9-1. Σημειακές και επιφανειακές πηγές βιομηχανικού θορύβου στην 

περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Όνομα Περιγραφή Σημειακή/Επιφανειακή 
PWL 

(dB) 

Εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

Λειτουργία Εργοστασίου - 

μονάδα λειοτρίβισης 
Επιφανειακή 110 

Πλατεία φόρτωσης τέλματος 

(F/P 3) 
Λειτουργία Φιλτρόπρεσσας Επιφανειακή 85 

Περιοχή ενσάκισης πυρίτη 
Λειτουργία 2 

Φιλτροπρεσσών 
Επιφανειακή 85 

Πλατεία φόρτωσης τέλματος 

(F/P 10) 
Λειτουργία Φιλτρόπρεσσας Επιφανειακή 85 

Κύκλωμα αερισμού 
2 ανεμιστήρες εν παραλλήλω 

(2*1000kW) 
Σημειακή 100 
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Όνομα Περιγραφή Σημειακή/Επιφανειακή 
PWL 

(dB) 

Υφιστάμενη μονάδα 

Υδραυλικής λιθογόμωσης  
Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Υφιστάμενο 

παρασκευαστήριο 

λιθογόμωσης τύπου πάστας 

Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Νέο παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 108 

Χώρος προσωρινής 

απόθεσης: Αμφιθέατρο 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Χώρος προσωρινής 

απόθεσης: Ελιά 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Χώρος προσωρινή απόθεσης 

στείρων και κινητή διάταξη 

σπαστηροτριβείου στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

Φορτοεκφόρτωση/Σπαστήρας Σημειακή 112 

Περιοχή μεταφόρτωσης 

στείρων +70 
Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

Μονάδα Κατεργασίας 

Νερών (ΜΚΝ Ολυμπιάδας) 
Αντλίες/Αντίστροφη όσμωση Επιφανειακή 88 

Αποθήκες εργοστασίου 

εμπλουτισμού 
  Σημειακή 115 

Στέγαστρο τροφοδοσίας 

μεταλλεύματος/Χώρος 

Απόθεσης ROM 

Κίνηση οχημάτων έργου/ 

Φορτοεκφόρτωση 
Σημειακή 110 

Μονάδα θράυσης  Μηχανολογικός εξοπλισμός Επιφανειακή 112 

Χώροι προσωρινής 

στάθμευσης μηχανημάτων 

έργου 

Κίνηση οχημάτων έργου Σημειακή 110 

 

Πίνακας 6.3.12.9-2. Μετακινήσεις οχημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Βαρέα Οχήματα 

Δραστηριότητας 

Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
103 

Οδός προς Στρατώνι* 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 212 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες – 

Κοκκινόλακκα* 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 168 

Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 
Εγνατία 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 
66 

Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια Εγνατίας 

Οδού 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
66 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός Σταυρού - 

Νέας Χαλκιδικής 
66 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6  6.3-195 

ENVECO A.E. 

Όνομα Οδού Κατεύθυνση από: Κατεύθυνση προς: 
Βαρέα Οχήματα 

Δραστηριότητας 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 
Σταυρός 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 66 

Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 
66 

Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς Ορυχείο 

Ολυμπιάδας 
104 

Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 103 

(*) Πρόκειται περί εργοταξιακών οδών, δηλαδή ιδιωτικών μεταλλευτικών οδών και όχι δημόσιο οδικό 

δίκτυο. 

6.3.12.9.2. Εκπομπές δονήσεων 

Πιθανές πηγές δονήσεων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας αποτελούν: 

 Εκπομπές δονήσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας. 

 Εκπομπές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και την εκφόρτωση των 

εξορυσσόμενων υλικών, μεταλλεύματος και αποβλήτων εξόρυξης και επεξεργασίας. 

 

Από τις προαναφερόμενες πηγές, οι δονήσεις λόγω της χρήσης των εκρηκτικών θεωρείται ότι 

δύναται να συνδεθούν με κάποιου είδους επιπτώσεις. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

 Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 12 

 Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ) 

 Είδος εκρηκτικών: Εκρηκτικό Γαλάκτωμα EM-EX (extraco), Explo gel 200 high energy 

(ΕΛΤΕΚ), 

 Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 120 kg 

 Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: 2,4 s έως μερικά λεπτά 

6.3.12.10. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι πιθανές πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας σχετίζονται με τους υποσταθμούς που βρίσκονται εντός των 

εγκαταστάσεων όπως περιγράφονται στις Παραγράφους 6.3.6.36, 6.3.8.3 και 6.3.12.4. Όπως 

προκύπτει από το Σχέδιο 1-2 της γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε αρκετά 

μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές αναμένεται να 

είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, στη 

χώρα μας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 

!512/Β 725-04-2002) με θέμα "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων 

εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων". Σ' αυτήν προσδιορίζονται τα 

επίπεδα αναφοράς και οι βασικοί περιορισμοί για την προστασία του κοινού από στατικά και 

ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας όπως ακριβώς αυτά 

καθορίστηκαν στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6  6.3-196 

ENVECO A.E. 

 

Πίνακας 6.3.12.10-1. Όρια ασφαλούς έκθεσης για τη συχνότητα των 50Hz στην 

Ελληνική Νομοθεσία 

Επίπεδα Αναφοράς Γενικός Πληθυσμός 

Μαγνητική Επαγωγή (B) 100 μΤ 

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (Ε) 5 kV/m 

6.3.13. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διατήρηση, προστασία και διαφύλαξη του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είναι θεμελιώδους σημασίας (Νόμος 1650/85, Νόμος 

3028/2002, Νόμος Προστασίας Δασών 998/79 και Κοινοτικές Οδηγίες 85/837, DIR 84/360 και 

92/43/ΕΟΚ). Επομένως, ταυτόχρονα με το σχεδιασμό της υλοποίησης του υπό μελέτη έργου, 

απαιτείται και ο σχεδιασμός κλεισίματος και αποκατάστασής του, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει 

να γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της αναγνωρισμένης και καθιερωμένης διεθνώς 

πρακτικής καθώς και τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός 

κλεισίματος και αποκατάστασης του υπό μελέτη έργου καθώς και οι προτεινόμενοι στόχοι 

αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 6.3.13-1. Αρχές και στόχοι υλοποίησης του σχεδιασμού κλεισίματος και 

αποκατάστασης 

Κατηγορία Αρχή Στόχοι 

Ασφάλεια 
Μηδενική επικινδυνότητα στα μέλη 

της πολιτείας 

Kανένας προβλέψιμος 

τραυματισμός ή θάνατος 

Σταθερότητα εδάφους 

Τα απόβλητα παραμένουν σταθερά 

μακροπρόθεσμα 

Η σταθερότητα των 

αποκατεστημένων περιοχών λαμβάνει 

υπόψη και συμμορφώνεται κατά το 

δυνατόν με τη σταθερότητα των 

στοιχείων που απαρτίζουν τα φυσικά 

οικοσυστήματα της περιοχής  

Δεν γίνεται καμία έκθεση 

επικίνδυνων υλικών 

 

Δεν υπάρχει κανένας 

κίνδυνος καθίζησης ή 

ρηγμάτωσης του εδάφους 

στην άμεση περιοχή του 

μεταλλείου 

Υπόγεια νερά 

Ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

διήθησης στα υπόγεια νερά με τη 

χρήση κατάλληλων υλικών 

Προστατεύονται τα υπόγεια νερά και 

τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται 

από αυτά 

Ποιότητα υπόγειων 

υδάτων συμβατών με την 

ποιότητα αυτών που 

υπήρχαν πριν την 

υλοποίηση του έργου 

Χερσαία οικολογία 

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

εμφάνισης ρυπασμένου επιφανειακού 

εδάφους ή νερού που βλάπτει την 

οικολογική ισσοροπία της περιοχής 

Καμία δυσμενής στην 

οικολογική ισσοροπία 

της περιοχής 

Ρύπανση εδάφους 

Ποιότητα εδάφους συμβατή με την 

τελική επιλεγόμενη χρήση γης μετά το 

κλείσιμο 

Ποιότητα εδάφους 

συμβατή με την ποιότητα 

αυτού πριν την 

υλοποίηση του έργου 
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Κατηγορία Αρχή Στόχοι 

Οπτική υποβάθμιση 

Οι αποκατεστημένες περιοχές είναι 

συμβατές οπτικά με τις συνθήκες και 

τα στοιχεία που συνιστούν το 

ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής  

Ένταξη της περιοχής του 

έργου στα υφιστάμενα 

χαρακτηριστικά του 

τοπίου 

Λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής επέμβασης 

Η περιοχή αποκτά σταδιακά τις 

λειτουργίες των οικοσυστημάτων που 

προϋπήρχαν  

Λειτουργική ένταξη των 

περιοχών επέμβασης στο 

περιβάλλον της περιοχής 

μελέτης 

Σχεδιασμός Μετα – 

Μεταλλευτικών 

Χρήσεων 

Η υλοποίηση ενός οράματος 

συνολικής ανάπτυξης για την 

ευρύτερη περιοχή διασφαλίζοντας 

ένα βιώσιμο μέλλον για τον κάτοικο, 

τον επισκέπτη και το περιβάλλον 

Χρήσεις που θα 

προσφέρουν ανάπτυξη 

συμβατή με την 

μεταλλευτική χρήση και 

μελλοντική προοπτική 

για την περιοχή 

 

Επιπλέον, οι ενέργειες κλεισίματος και αποκατάστασης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τέσσερα 

θεμελιώδη κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.3.13-2. Θεμελιώδη κριτήρια κλεισίματος και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης του υπό μελέτη Έργου 

Κριτήριο Περιγραφή 

Κριτήριο προστασίας 

δημόσιας υγείας και 

ασφάλειας 

Απόδοση της περιοχής δραστηριοποίησης του Έργου σε 

κατάσταση που δεν θα δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, της πανίδας, της 

χλωρίδας και γενικά την ασφάλεια του περιβάλλοντος. 

Κριτήριο γεωτεχνικής 

σταθερότητας 

Όλες οι παραμένουσες κατασκευές, περιλαμβανομένων 

των παρεμβάσεων, που έχουν γίνει στο φυσικό ανάγλυφο 

της περιοχής του Έργου, δεν πρέπει να παρουσιάζουν από 

πλευράς γεωτεχνικής σταθερότητας κίνδυνο για τη δημόσια 

υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 

Κριτήριο χημικής 

σταθερότητας 

Όλα τα παραμένοντα υλικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν 

κίνδυνο για τις μελλοντικές χρήσεις της περιοχής, τη 

δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. 

Κριτήριο βιολογικής 

σταθερότητας 

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα πρέπει να οδηγεί 

προς την κατεύθυνση ενός αυτοσυντηρούμενου, τυπικού 

για την περιοχή οικοσυστήματος. Ο σκοπός του 

προγράμματος αποκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις μελλοντικές χρήσεις γης της περιοχής και η 

αποκατάσταση πρέπει να στοχεύει στην επαναδημιουργία 

ασφαλών και σταθερών βιολογικά συνθηκών που θα 

ενθαρρύνουν τη φυσική αναγέννηση και την ανάπτυξη της 

βιοποικιλότητας. 

 

Στο Σχήμα 6.3.13-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται σε μορφή διαγράμματος ροής, οι ενέργειες 

σχεδιασμού και υλοποίησης των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των 

εγκαταστάσεων του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 
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Σχήμα 6.3.13-1. Προγραμματισμός σχεδιασμού κλεισίματος και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης 

6.3.13.1. Εργασίες κλεισίματος και αποκατάστασης 

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, κλεισίματος 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας 

διακρίνονται σε δυο (2) ομάδες εργασιών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι ενεργές το τρέχον χρονικό διάστημα και είναι οι εξής: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ &

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΟΥ:

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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 Κλείσιμο εργοταξίου Ολυμπιάδας 

 Κλείσιμο εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών αποθεμάτων του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, το σύνολο των εγκαταστάσεων του υποέργου μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας θα κλείσουν και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της περιοχής 

επέμβασης. Οι μόνες εγκαταστάσεις που θα παραμείνουν είναι αυτές που θα ενταχθούν στο 

σχεδιασμό των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης. 

 

Β. Κλείσιμο και Αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων 

Αφορά στις εγκαταστάσεις και χώρους που δεν είναι ενεργές το τρέχον διάστημα και έχουν 

συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα: 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (έργο το 

οποίο έχει προταχθεί της υλοποίησης του υπό μελέτη έργου με υποβολή ξεχωριστής 

ΜΠΕ - η αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη). 

 Αποκατάσταση παλαιών σωρών αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση έχει 

ολκληρωθεί). 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης στείρων μεταλλείου Πλατεία Φιρέ 

Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη). 

 Αποκατάσταση παλαιού χώρου προσωρινής απόθεσης στείρων μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 Εδάφη στην περιοχή του μεταλλείου και του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας. 

6.3.13.2. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

6.3.13.2.1. Κλείσιμο μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται στο μεταλλείο Ολυμπιάδας είναι αυτή της 

λιθογόμωσης. Επομένως, λόγω της φύσης της μεθόδου εκμετάλλευσης, το κλείσιμο των κενών 

της εκμετάλλευσης και κατ’ επέκταση το κλείσιμο του μεταλλείου γίνεται παράλληλα με 

την εκμετάλλευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος να έχει ολοκληρωθεί και το κλείσιμο του μεταλλείου, με εξαίρεση μόνο τα κύρια 

έργα προσπέλασης του κοιτάσματος, το κλείσιμο των οποίων γίνεται στο τέλος και μάλιστα 

πάλι με τη χρήση της μεθόδου λιθογόμωσης. 

 

Με την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης, τα μόνα θέματα που χρήζουν διευθέτησης για το 

πλήρες κλείσιμο του μεταλλείου είναι: 

 Η απομάκρυνση του μεταλλευτικού (κινητός εξοπλισμός εκμετάλλευσης, ανεμιστήρες, 

κλπ.) και μηχανολογικού (δίκτυα βιομηχανικού νερού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 

κλπ.) εξοπλισμού από τα έργα προσπέλασης: Η ασφαλής και οικονομική απομάκρυνση 

και εκποίηση του μεταλλευτικού εξοπλισμού και άλλων παγίων στοιχείων του 

μεταλλείου, με εμπορική αξία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα του κλεισίματος. Στο 

πλαίσιο αυτό τα ως άνω πάγια στοιχεία θα καθαρισθούν από τυχόν επιφανειακή 

επικάλυψη και θα φυλαχθούν σε προκαθορισμένους χώρους αποθήκευσης. Σε περίπτωση 

που δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (π.χ. για τα έργα περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης, για έκθεση σε μεταλλευτικό πάρκο κλπ.) θα διατεθούν προς 

ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία. 
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 Η λιθογόμωση των έργων προσπέλασης του μεταλλείου, εάν αυτά δεν ενταχθούν σε 

κάποιο πρόγραμμα της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας 

της περιοχής.  

 Το κλείσιμο των εισόδων του μεταλλείου με την έγχυση τσιμέντου σε όλο το τμήμα μέχρι 

το λιθογομωμένο τμήμα των έργων προσπέλασης  

 Η πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών στοών 

προσπέλασης. Στους διαταραγμένους χώρους θα γίνει εδαφοκάλυψη με κατάλληλης 

ποιότητας έδαφος πάχους τουλάχιστον 60 cm και φυτοαποκατάσταση. Τα είδη των 

φυτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτόχθονα ώστε να μην αλλοιώνεται η 

φυσιογνωμία της βλάστησης της περιοχής. Τα είδη φυτώνπου θα χρησιμοποιηθούν θα 

συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και θα αντικαθίστανται όσα από αυτά για 

οποιοδήποτε λόγω καταστρέφονται, έως ότου να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 80%. 

 Στο τέλος του προγράμματος αποκατάστασης θα γίνει αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και εκτίμηση της επιτυχίας της φυτοαποκατάστασης. Σε 

περίπτωση αστοχιών της φυτοαποκατάστασης θα καταβληθεί προσπάθεια να 

διερευνηθούν οι αιτίες και να προταθούν νέα μέτρα βελτίωσης της μεθοδολογίας που έχει 

ακολουθηθεί. Θα πρέπει να τονισθεί ότι μια απλή καταμέτρηση των φυτικών ειδών 

(πληθοκάλυψη, αριθμός ειδών) δεν αρκεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της φυτοαποκατάστασης. Θα λαμβάνονται και άλλες παράμετροι υπόψη για την 

αξιολόγηση της φυτοαποκατάστασης όπως οι συνθήκες διάβρωσης, η βιολογική 

δραστηριότητα του επιφανειακού εδάφους, ο βαθμός αποικισμού του εδάφους από τη 

φυσική βλάστηση, η δομή της, παράμετροι που αποτελούν βασικές παράμετροι μιας 

επιτυχούς αποκατάστασης. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί τόσο ο αριθμός των ειδών, 

ιδιαίτερα για τα ποώδη, όσο και η πληθοκάλυψη είναι παράμετροι που μεταβάλλονται 

από έτος σε έτος. 

 Μετά την επιτυχή φυτοαποκατάσταση θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα συντήρησης-

διαχείρισης της βλάστησης (άρδευση, λίπανση) ώστε το αποτέλεσμα της 

φυτοαποκατάστασης να είναι συμβατό με τους στόχους που τίθενται.  

 Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 80%. 

 

Το επιτυχές κλείσιμο του μεταλλείου Ολυμπιάδας θα αξιολογηθεί με κριτήρια την επίτευξη 

των, με επί τόπου επιθεωρήσεις κατά την έναρξη, την εξέλιξη και το πέρας των σχετικών 

εργασιών. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα εκτενές πρόγραμμα παρακολούθησης των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.  

6.3.13.2.2. Κλείσιμο κτηριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων 

Στο σχέδιο κλεισίματος των επιφανειακών εγκαταστάσεων της Ολυμπιάδας 

συμπεριλαμβάνονται τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις που έχουν 

περιγραφεί στο παρόν κεφάλαιο, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.1.1.2, 

η αποκατάσταση των οποίων θα συνδεθεί με την αποκατάσταση των λοιπών εγκαταστάσεων 

των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Τα ειδικά θέματα σχετικά με το κλείσιμο των κτιριακών επιφανειακών εγκαταστάσεων, που θα 

μελετηθούν και θα αντιμετωπισθούν κατάλληλα είναι τα ίδια με τις κτιριακές εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 
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6.3.13.3.  Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση 

του χώρου 

6.3.13.3.1. Μεθοδολογία αποκατάστασης παλαιών χώρων με πλήρη απομάκρυνση και 

εξυγίανση της περιοχής 

Σε πρώτο στάδιο προβλέπεται πλήρης των απομάκρυνση των επιβαρυμένων υλικών 

(αποθέσεων, αναχωμάτων, εδαφών) με συμβατικά μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. η οποία είναι κατάλληλα προστατευμένη. Μετά την απομάκρυνση των υλικών 

ακολουθεί αξιολόγηση της χημικής σύστασης του εδάφους. Το μέγιστο βάθος δειγματοληψίας 

του εδάφους για την αξιολόγηση πιθανής ρύπανσης θα εξαρτάται από την συγκέντρωση, την 

κατανομή και τη φύση των ρύπων στο έδαφος, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση των ρύπων 

και χρησιμοποιώντας τα κρτιτήρια αξιολόγησης που δίνονται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας 

μελέτης (Πίνακας 8.4.4-2).  

 

Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης στην περιοχή του υποέργου Ολυμπιάδας, τα 

αποτελέσματα των δειγματοληψιών στα μέταλλα θα συγκρίνονται με τα όρια των 

συγκεντρώσεων του εδαφικού υποβάθρου της περιοχής τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.3.13.3-1 και θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές αναφοράς για την εξυγίανση του εδάφους 

(Πίνακας 6.3.13.3-3), οι οποίες προκύπτουν από τη μέση συγκέντρωση υποβάθρου 

Ολυμπιάδας (Πίνακα 6.3.13.3-1) και τη μέση συγκέντρωση αμελητέου κινδύνου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακα 6.3.13.3-2). 

 

Σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλου εδαφικού υλικού, η αποκατάσταση των λειτουργιών του 

εδάφους (ή μέρος αυτών) που προϋπήρχαν προ της απόθεσης θα γίνει μέσω μιας διαδικασίας 

προσθήκης εδαφοβελτιωτικών, τα οποία θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της γονιμότητας 

και παραγωγικότητας του εδάφους. Ως ποιότητα του εδάφους νοείται η ικανότητά του να 

υποστηρίζει την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων, να συγκρατεί το νερό και να βελτιώνει 

την ποιότητά του, καθώς και να υποστηρίζει την υγεία και διατροφή του ανθρώπου. Η εκτίμηση 

της ποιότητας του εδάφους γίνεται με τη βοήθεια δεικτών που συνδέονται με τις σχέσεις 

εδάφους-φυτού και αφορούν ιδιότητες που μπορούν να μετρηθούν, όπως για παράδειγμα είναι 

η υφή, η αντοχή του εδάφους στη διείσδυση, η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, 

το βάθος κ.α. Με την προσθήκη των κατάλληλων εδαφοβελτιωτικών καλύπτονται οι σχετικές 

απαιτήσεις και προδιαγραφές που τίθενται από τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις. Με τον 

τρόπο αυτό βελτιώνονται όλες οι ιδιότητες του εδάφους (εκτός αυτής που αναφέρεται στην 

κοκκομετρική σύσταση). Με την ενσωμάτωση των εδαφοβλετιωτικών βελτιώνονται 

σημαντικά οι ιδιότητες του εδάφους και ταυτόχρονα βελτιώνονται τα αποτελέσματα της 

αποκατάστασης. Η χρησιμοποίηση του βελτιωμένου με τον τρόπο αυτό εδαφικού υλικού για 

εδαφοκάλυψη είναι συμβατή στα έργα αποκατάστασης. Σύμφωνα με σχετική διάταξη 

προβλέπεται ότι «άγονα εδάφη, κατά τεκμήριο ακατάλληλα προς χρήση ως φυτική γη, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως φυτική γη μετά από κατάλληλο εμπλουτισμό με οργανοχημικές 

προσμίξεις για βελτίωση των χαρακτηριστικών τους ώστε να εξασφαλίζονται οι καλές 

συνθήκες ανάπτυξης των φυτών» (ΤΠ 1501-02-07-05-00-2009, ΦΕΚ 30771 Τ2 /2009).  

 

Πίνακας 6.3.13.3-1. Ποιότητα εδαφών στην ευρύτερη περιοχή Ολυμπιάδας, ανάντη και 

εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Αριθμός δειγμάτων: 29 (mg/kg) 

Στοιχείο Περιοχή ανάντη και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Αργίλιο, Al 9.600,00-58.700,00 

Αντιμόνιο, Sb <0,10-105,40 
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Στοιχείο Περιοχή ανάντη και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Αρσενικό, As 3,10-912,00 

Βάριο, Ba 20,00-414,00 

Βηρρύλιο, Be <1,00 

Βόριο, B <1,00-5,00 

Κάδμιο, Cd <0,10-4,20 

Σείριο, Ce <1,00 

Χρώμιο, Cr 28,00-278,00 

Κοβάλτιο, Co 12,90-37,00 

Χαλκός, Cu 21,80-99,10 

Σίδηρος, Fe 27.600,00-58.900,00 

Λανθάνιο, La 8,00-38,00 

Μόλυβδος, Pb 13,30-2144,30 

Μαγνήσιο, Mg 2.600,00-25.900,00 

Μαγγάνιο, Mn 328,00-3093,00 

Υδράργυρος, Hg <0,01-0,05 

Μολυβδαίνιο, Mo 0,20-3,30 

Νικέλιο, Ni 20,30-145,60 

Νιόβιο, Nb <1,00 

Φώσφορος, P 120,00-1250,00 

Κάλιο, K 1.300,00-19.000,00 

Σκάνδιο, Sc 6,90-18,80 

Σελήνιο, Se <0,50-1,10 

Αργυρος, Ag ΝΑ 

Νάτριο, Na 40,00-450,00 

Θάλλιο, Th 3,30-13,80 

Κασσίτερος, Sn <1,00 

Τιτάνιο, Ti 10,00-4.780,00 

Βολφράμιο, W <0,10-0,30 

Βαννάδιο, V 46,00-161,00 

Υττριο, Y <1,00 

Ψευδάργυρος, Zn 56,00-1166,00 

 

Πίνακας 6.3.13.3-2. Οριακές τιμές συγκέντρωσης μετάλλων και μεταλλοειδών στο 

έδαφος με μηδενικό κίνδυνο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (mg/kg dw) 

Στοιχείο Βέλγιο (WA**) Τσεχία Ολλανδία Σλοβακία 

Μέση 

συγκέντρωση 

αμελητέου 

κινδύνου 

As 12 30 29 29 25,00 

Cd 0,2 0,5 0,8 0,8 0,58 

Cr 34 130 100 130 98,50 

Cu 14 70 36 36 39,00 

Pb 25 80 85 85 68,75 

Ni 24 60 35 35 38,50 

Zn 67 150 140 140 124,25 
** WA = Βαλλωνίa     



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6  6.3-203 

ENVECO A.E. 

 

Πίνακας 6.3.13.3-3. Τιμές αναφοράς (σύγκρισης) που χρησιμοποιούνται στην εξυγίανση 

και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης (mg/kg) 

Στοιχείο 
Μέση συγκέντρωση 

υποβάθρου (Α) 

Μέση συγκέντρωση 

αμελητέου κινδύνου (Β) 
Τιμές αναφοράς (Α+Β) 

As 89,09 25,00 114,09 

Cd 0,36 0,58 0,94 

Cr 148,03 98,50 246,53 

Cu 47,37 39,00 86,37 

Pb 169,96 68,75 238,71 

Ni 81,39 38,50 119,89 

Sb 7,98 0,13 8,11 

Zn 171,79 124,25 296,04 

 

 Υφιστάμενη κατάσταση – Έργα αποκατάστασης που έχουν ολοκληρωθεί  

Στην ενότητα που ακολουθεί δίνεται μία συνοπτική περιγραφή των παλαιών αποθέσεων που 

έχουν συσσωρευτεί από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα στην 

περιοχή της Ολυμπιάδας του υπό μελέτη έργου. Το σύνολο των ρυπογόνων υλικών που 

προέκυψαν από τις εν λόγω εργασίες καθαρισμού της περιοχής μεταφέρθηκαν εντός της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., με αποτέλεσμα την αύξηση της απαιτούμενης χωρητικότητας της νέας αυτής 

εγκατάστασης. Παρακάτω περιγράφονται οι παλαιοί χώροι απόθεσης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης: 

 

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Ολυμπιάδας: Πρόκειται για έναν χώρο απόθεσης 

παλαιών τελμάτων έκτασης 270 στρεμμάτων, εντός του οποίου είχαν αποτεθεί 2,4 Μt 

τελμάτων μέσης περιεκτικότητας S: 6,0%, Fe: 6,0%, As: 1,9%, και Au: 3,4 g/t. Το έργο αυτό 

είχε προταχθεί χρονικά του όλου έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας και 

περιλάμβανε την απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων από το χώρο απόθεσης με συμβατικά 

μηχανικά μέσα και μεταφορά στο υφιστάμενο παρακείμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού για 

καθαρισμό τους από τον περιεχόμενο αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη, κοινώς συμπύκνωμα 

πυριτών, με τη μέθοδο της επίπλευσης. Από τον καθαρισμό των τελμάτων παρήχθησαν δύο 

υλικά, ένα εμπορεύσιμο συμπύκνωμα πυριτών 340 kt με περίπου 20 g/t Au και ένα επίσης 

εμπορεύσιμο υπόλειμμα, 2,1 Mt. Παράλληλα με τις εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμού 

των τελμάτων, λάβανε χώρα και εργασίες σταδιακής αποκατάστασης του χώρου που 

ελευθερωνόταν. Οι εργασίες αυτές, περιλαμβάνουν (α) την αποκατάσταση του υποβάθρου 

ώστε αυτό να μετατραπεί σε έδαφος κατάλληλο για φύτευση και (β) την επακόλουθη 

φυτοτεχνική αποκατάσταση με αυτόχθονα είδη της περιοχής. Μετά από συστηματική 

δειγματοληψία με γεωτρήσεις η οποία πραγματοποιήθηκε το έτος 2016 για τον καθορισμό του 

βάθους εξυγίανσης της περιοχής, έχουν καθαριστεί περίπου 150 στρ. από τα παλαιά τέλματα, 

υπολείμματα και επιβαρυμένα εδάφη. Έχουν απομακρυνθεί συνολικά 2,8 Μt παλαιών 

τελμάτων, υπολείμματα και επιβαρυμένα εδάφη η ποσότητα που υπολείπεται προς 

απομάκρυνση υπολογίζεται σε 1 Mm3. Επίσης, έχουν συγκεντρωθεί στο χώρο υγιή εδαφικά 

υλικά τα οποία προήλθαν από τις εκσκαφές των νέων έργων ώστε να χρησιμοποιηθούν για την 

επαναφορά του αρχικού αναγλύφου πριν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και 

θρυμματισμένα φυτικά υπολείμματα ως εδαφοβελτιωτικά υλικά τα οποία προήλθαν από τα 

υπολείμματα υλοτομίας στην περιοχή των Σκουριών. Παράλληλα συγκεντρώνονται 

θρυμματισμένα φυτικά υπολείμματα και υλικό κομπόστ τα οποία προέρχονται από την 

συλλογή των πράσινων κηπευτικών αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη. Τέλος, μετά την 

εδαφοκάλυψη θα ακολουθήσει εγκατάσταση της βλάστησης με σπορές και φυτεύσεις. 
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Επισημαίνεται ότι οι εργασίες ανεστάλησαν τον Ιανουάριο του 2019 από την Διοίκηση με την 

αποστολή έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 

ΣΕΒΕ περί του χαρακτηρισμού και της επικινδυνότητας του αποβλήτου και του τρόπου 

διακίνησής του. Η αρμόδια υπηρεσία με το από 8.10.2021 υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/82018/1670 έγγραφό της απεφάνθη οριστικώς ότι το σύνολο του εν προκειμένω 

αποβλήτου έχει χαρακτήρα μη επικίνδυνο. Κατόπιν των ανωτέρω οι εργασίες αποκατάστασης 

προγραμματίζεται να ξεκινήσουν άμεσα.  

 

  
(a) Πριν (2004) (β) Σήμερα  

Εικόνα 6.3.13.3-1. Αεροφωτογραφίες αποκατάστασης του παλαιού χώρου απόθεσης 

τελμάτων Ολυμπιάδας 

 

Παλαιός χώρος απόθεσης στείρων εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας: Πρόκειται για 

έναν σωρό στείρων που παρήχθησαν από την προγενέστερη εκμετάλλευση του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας και βρίσκεται στην πλατεία Φιρέ, περίπου 100 m ΒΑ του φιρέ αερισμού και 350 

m Β-ΒΔ του φρέατος. Το έργο ξεκίνησε το 2015 και είναι σε εξέλιξη και έχουν απομακρυνθεί 

περίπου 295.000 m3, ή ισοδύναμα με 500.000 t στείρων εξόρυξης τα οποία καταλαμβάνουν 

έκταση 28 στρεμμάτων. Πρόκειται για αδρανή υλικά που συνίστανται κυρίως από μάρμαρο 

(40-50%), γνεύσιο (15-40%) και πηγματίτη (10-20%). Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για 

την πλήρη απομάκρυνση του εν λόγω υλικού από την πλατεία Φιρέ και αξιοποίησή του στο 

μέγιστο δυνατό (ποσοστό >80%) για την κατασκευή του φράγματος της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στην 

περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Η ποσότητα που δεν αξιοποιείται στην κατασκευή της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., αποτίθεται εντός του χώρου όπου λόγω της περίσσειας των περιεχόμενων 

αλκαλικών ορυκτών, συμβάλλει στην αδρανοποίηση των υπόλοιπων αποθέσεων. Η περιοχή 

που ελευθερώνεται, αποκαθίσταται οριστικά. Μετά την απομάκρυνση των παλαιών στείρων, 

για τον καθορισμό του βάθους εξυγίανσης της περιοχής πραγματοποιείται δειγματοληψία 

εδάφους με εδαφοτομές με τη χρήση εκσκαφέα. Στη παρούσα φάση έχουν απομακρυνθεί τα 

παλαιά στείρα και πραγματοποιείται διαμόρφωση της επιφάνειας για την επαναφορά του 

αρχικού αναγλύφου με υγιή εδαφικά υλικά τα οποία έχουν μεταφερθεί από την περιοχή του 

Μαντέμ Λάκκου και τα οποία προέρχονται από τις εκσκαφές κατά την κατασκευή της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του χώρου είναι η 

εγκατάσταση της βλάστησης με είδη της τοπικής χλωρίδας. Οι εργασίες αναμένονται να 

ολοκληρωθούν εντός του έτους.  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6  6.3-205 

ENVECO A.E. 

  
(a) Πριν (2005) (β) Σήμερα  

Εικόνα 6.3.13.3-2. Αεροφωτογραφία αποκατάστασης παλαιού χώρου απόθεσης στείρων 

εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας 

 

Παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας: Η περιοχή βρίσκεται ΒΔ του 

υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, σε απόσταση περίπου 400 m. Πρόκειται 

για μία υπαίθρια αποθήκη που σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία διαμορφώθηκε το 1988 για 

την αποθήκευση του παραγόμενου συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών το οποίο λόγω 

έλλειψης δυνατότητας διάθεσής του στην αγορά δεν ήταν εμπορεύσιμο. Στην περιοχή είχαν 

διαμορφωθεί τρεις σωροί, ο ένας μετά τον άλλο, καταλαμβάνοντας με τα πρανή τους συνολική 

έκταση 32 στρεμμάτων. Λόγω της κλίσης του φυσικού υποβάθρου δημιουργούν την εντύπωση 

τριών διαδοχικών αναβαθμίδων με μέσο ύψος 5 έως 6 m και με νοητό άξονα ΝΑ.Α – ΒΔ.Δ. 

Την περίοδο 2007-2009, λόγω των δυνατοτήτων που διαμορφώθηκαν από την σύγχρονη αγορά 

για την ποσοτική και τιμολογιακή απορρόφηση, το συμπύκνωμα πωλήθηκε σε μεταλλουργίες 

του εξωτερικού. Συνολικά απομακρύνθηκαν 279.000 t συμπυκνώματος. Στην περιοχή είχαν 

απομείνει το δάπεδο, το περιφερειακό γαιόφραγμα και τα χωρίσματα των αναβαθμίδων, τα 

οποία λόγω υπολειμμάτων συμπυκνώματος έχριζαν πλήρους απομάκρυνσης και εναπόθεσης 

εντός προστατευμένου χώρου απόθεσης και εξυγίανση της περιοχής κατάληψης πριν το στάδιο 

της φυτοτεχνικής αποκατάστασης. Στη συνέχεια, το 2014 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 

εδάφους με γεωτρήσεις (38 γεωτρήσεις) με σκοπό τον καθορισμό του βάθους εξυγίανσης. Το 

2015, ξεκίνησαν οι εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου με εσωτερική 

μεταφορά των επιβαρυμένων εδαφών και τα τέλη του 2017 όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., μεταφέρθηκαν 118.000 m3 ή ισοδύναμα 200.000 t επιβαρυμένων εδαφών. Η 

εκσκαφή σε όλη την επιφάνεια για την εξυγίανση του χώρου πραγματοποιήθηκε μέχρι να 

βρεθεί το συμπαγές μητρικό πέτρωμα. Μετά την εξυγίανση του χώρου ακολούθησε η 

διάστρωση με εδαφοβελτιωτικό ασβεστολίθου σε μορφή γαρμπιλιού με καθαρότητα 

αναθρακικού ασβεστίου (Ca CO3) πάνω από 90% για την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου τυχόν 

αυξημένων συγκεντρώσεων αρσενικού που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες θέσεις του μητρικού 

πετρώματος. Το επόμενο βήμα ήταν η εδαφοκάλυψη της επιφάνειας με υγιές εδαφικό υλικό 

του οποίο προήλθε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στην περιοχή του 

Μαντέμ Λάκκου με σκοπό την αποκατάσταση των μορφολογικών και φυσιολογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής. Το τελικό στάδιο της φυτοτεχνικής αποκατάστασης 

περιλάμβανε σπορές σε πινάκια και φυτεύσεις με είδη της τοπικής χλωρίδας σε ποσότητα 3.700 

φυτά και περίπου 10.000 πινάκια. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στις φυτεύσεις είναι: Arbutus 

unedo (Κουμαριά), Fraxinus ormus (Φράξος),Olea europaea (Αγριελιά), Phillyrea latifolia 

(Φιλύκι), Platanus orientalis (Πλατάνι), Spartium junceum (Σπάρτο), Coronilla emeroides 

(Κορονίλα), Pyrus amygdaliformis (Γκορτζιά), Quercus ilex (Αριά), Crataegus monogyna 

(Κράταιγος), Prunus spinosa (Προύνος) και τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στις σπορές είναι: 
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Querqus coccifera (Πουρνάρι), Prunus spinosa (Προύνος), Αnthyllis hermanie (Ανθυλίδα), 

Calicotome villosa (Ασπάλαθος), Cistus sp. (Λαδανιά), Coronilla emeroides (Κορονίλα), 

Spartium junceum (Σπάρτο), Phillyrea latifolia (Φιλύκι), Colutea arborescens (Φουσκιά), 

Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά), Crataegus monogyna (Κράταιγος) και Pyrus 

amygdaliformis (Γκορτζιά). Ο φυτευτικός σύνδεσμος είναι τυχαίος και διάσπαρτος 

προκειμένου να δημιουργήσει την τελική μορφή της φυτοκοινότητας μετά την αποκατάσταση. 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της απαραίτητης διαδικασίας της φτυτοτεχνικής αποκατάστασης 

πραγματοποιήθηκε λίπανση των σπορών και φυτεύσεων με βασικό λίπασμα, έγινε κατασκευή 

αρδευτικού δικτύου για την άρδευση τους καλοκαιρινούς μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο και έγινε 

κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του χώρου για την προστασία της βλάστησης από τη 

βόσκηση. Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου ολοκληρώθηκαν εντός του 2021. 

 

  
(a) Πριν (2012) (β) Σήμερα  

Εικόνα 6.3.13.3-3. Αεροφωτογραφία αποκατάστασης παλαιού χώρου απόθεσης 

αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας 

6.3.13.3.2. Μελλοντική κατάσταση – Έργα αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη 

Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων Ολυμπιάδας: Βρίσκεται μπροστά από τα γραφεία 

του μεταλλείου Ολυμπιάδας και είναι συνολικής έκτασης 3 στρεμμάτων. Στην περιοχή 

βρίσκονται παλαιά στείρα 19.600 m3 ή ισοδύναμα 29.400 t, τα οποία θα τύχουν της ίδιας 

διαχείρισης με τα στείρα της πλατείας Φιρέ η δε περιοχή που θα ελευθερωθεί θα αποκατασταθεί 

επίσης οριστικά με τις ίδιες βασικές αρχές και κατευθύνσεις.  

 

Εδάφη στην περιοχή του μεταλλείου και του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας: Με βάση την συστηματική γεωχημική μελέτη εδαφών που διεξήχθη στην 

ευρύτερη περιοχή των υφιστάμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας εντοπίζονται 

περιοχές με αυξημένες συγκεντρώσεις σε Sb, As, Cd, Cu, Pb, Zn και Ag. Ελλείψει εθνικών 

ορίων ποιότητας εδαφών, και παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις αυτές οφείλονται ως επί 

το πλείστο στην γηγενή μεταλλοφορία της περιοχής, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα 

λαμβάνονται υπόψη η συγκέντρωση, η κατανομή και η φύση των ρύπων στο έδαφος και 

χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως τους δείκτες αξιολόγησης της ρύπανσης του εδάφους (δείκτης 

ρύπανσης (Contamination factor, Cf) Η συνολική έκταση των προτεινόμενων προς 

αποκατάσταση εδαφών στην περιοχή του μεταλλείου εκτιμάται σε 73 στρ. και στην περιοχή 

του εργοστασίου εμπλουτισμού 120 στρ. 
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6.3.13.3.3. Διαχείριση εδαφικού υλικού 

Για τη διαχείριση του εδαφικού υλικού ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 

6.2.13.4.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαντέμ Λάκκου. 

6.3.13.3.4. Επιλογή ειδών  

Κατά την αποκατάσταση της βλάστησης, θα επιδιωχθεί: 

 Η χρησιμοποίηση αυτοχθόνων φυτικών ειδών, τα οποία διασφαλίζουν καλύτερη 

προσαρμογή στις συνθήκες της περιοχής, και εξασφαλίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο 

την επίτευξη του σκοπού της αποκατάστασης. Πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι όλες οι 

περιοχές είναι αρκετά πλούσιες σε δενδρώδη και θαμνώδη είδη, με διαφορετικές 

λειτουργίες και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ευχέρεια στην επιλογή ειδών. 

 Η βλάστηση στην περιοχή της Ολυμπιάδας χαρακτηρίζεται από τους αυξητικούς χώρους 

Orno – Quercetum ilicis όσον αφορά στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης, Tilio – 

castanetum και Quercetum cocciferae όσον αφορά στην παραμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης και Fagetum moesiacae submontanum όσον αφορά στην ζώνη δασών οξιάς - 

ελάτης. 

Η αποκατάσταση θα σεβαστεί τη διαφορετική βλαστητική φυσιογνωμία των 

προαναφερθέντων αυξητικών χώρων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά και κατάλληλα 

είδη για την κάθε περιοχή.  

 Μετά το πέρας των εργασιών κλεισίματος του Έργου οι προς αποκατάσταση εκτάσεις, 

που αρχικά θα είναι γυμνές από βλάστηση. Στις εκτάσεις αυτές, πριν την αποκατάσταση 

της βλάστησης, θα τοποθετηθεί ένα στρώμα κατάλληλου εδάφους, και σταδιακά θα 

εγκαθίστανται πρόσκοπα φυτικά είδη. Η αποκατάσταση θα σεβαστεί το γεγονός αυτό, 

προτείνοντας παράλληλη σπορά ή φύτευση, κυρίως πρόσκοπων ειδών, τα οποία είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες, και τα οποία, κατά συνέπεια, αναμένεται να 

δώσουν καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα. 

 Παράλληλα, θα ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι, μετά τη μείωση των ανθρωπογενών 

επιδράσεων στην περιοχή, όπως παρατίθεται στις προαναφερθείσες μελέτες, είναι σαφής 

η τάση, τόσο για την ανόρθωση των αείφυλλων πλατύφυλλων ειδών, όσο και η φυσική 

αντικατάσταση των τεχνητών συστάδων κωνοφόρων πεύκων κυρίως από τα είδη των 

αείφυλλων πλατύφυλλων, που αποτελούν κυρίαρχα είδη των φυτοκοινωνιών της 

περιοχής. Η αποκατάσταση λοιπόν θα σεβαστεί τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα φυτικά είδη μέσα στις περιοχές όπου θα εγκατασταθούν τεχνητά τα πρόσκοπα 

είδη. 

 Όπως προκύπτει από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος της 

περιοχής μελέτης (σύμφωνα με τις επιφάνειες φυτοκοινωνικών δειγματοληψιών και τις 

παρατηρήσεις πεδίου κατά την εκπόνηση των ΟΜΒ του έτους 1998 και του 2010), 

ορισμένα πολύ σημαντικά από οικολογική, δασοκομική σκοπιά είδη εμφανίζονται αραιά 

στην περιοχή έρευνας (π.χ. ανατολικός γαύρος, φράξος, σκλήθρο) με μια τάση όμως 

αύξησης της κάλυψής τους μετά τη μείωση των ανθρωπογενών επιδράσεων στην 

περιοχή. Η αποκατάσταση θα ενισχύσει την παρουσία των ειδών αυτών στο χώρο, 

ενισχύοντας έτσι την ποικιλότητα και αισθητική αξία των συστάδων. 

 

Τονίζεται ότι οι εργασίες που περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δασών της Νομαρχίας Χαλκιδικής. 
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Με βάση τα ανωτέρω προτείνονται τα παρακάτω φυτικά είδη για την φυτοαποκατάσταση των 

διαταραγμένων εδαφών της περιοχής Ολυμπιάδας.  

 

Για τα υγρά εδάφη 

 

Δενδρώδη είδη  

Alnus glutinosa, Salix alba, Platanus orientalis, Ulmus minor 

 

Θαμνώδη και ποώδη είδη  

Phragmites communis, Vitex agnus castus, Carex arenaria, Juncus effusus, Stipa tenuifolia 

 

Για τις υπόλοιπες περιοχές  

 

Πρόσκοπα είδη για τη σταθεροποίηση των εδaφών 

Cistus incanus, Cistus salvifolius, Vitex agnus castus, Rosa sp., Colutea arborescens, 

Astragalus glycyphyllos, Lotus corniculatus, Cytisus monspesulanum, Cytisus hirsutus, Rhus 

coriaria, Spartium junceum, Anthylis hermaniae, Pyrus amygdaliformis, Crataegus monogyna, 

Coronilla emeroides, Cercis siliquastrum 

 

Θαμνώδη και δενδρώδη κατάλληλα για την τελική φυτοαποκατάσταση 

Quercus coccifera, Quercus ilex, Tilia tomentosa, Phyllirea latifolia, Fraxinus ornus, Platanus 

orientalis, Vitex agnus castus, Quercus pubescens, , Cercis siliqvastrum, Arbutus unedo, 

Cotinus coggygria, Carpinus orientalis. 

6.3.13.3.5. Μέθοδος τεχνητής εγκατάστασης – Δοκιμές φύτευσης 

Για τις μέθοδοι τεχνητής εγκατάστασης και δοκιμές φύτευσης ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στην Παράγραφο 6.2.13.4.4 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαντέμ 

Λάκκου.  

6.3.13.3.6. Σποροπαραγωγικός κήπος (φυτώριο) και εγκατάσταση αποθήκευσης σπόρων 

Έχει περιγραφεί η λειτουργία του φυτωρίου Ολυμπιάδας στην Παράγραφο 6.2.13.4.5 που 

αφορά τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου. 

6.3.13.3.7. Φυτευτικός σύνδεσμος και μίξη εγκαθιστάμενων φυτών 

Για τον φυτευτικό σύνδεσμο και τη μίξη εγκαθιστάμενων φυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στην Παράγραφο 6.2.13.4.6 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων 

Πετρών. 

6.3.13.3.8. Εποχή σποράς ή φύτευσης 

Για την εποχή σποράς ή φύτευσης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.4.7 

για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών . 

6.3.13.3.9. Συμπληρωματικές φυτεύσεις – σπορές 

Για τις συμπληρωματικές φυτεύσεις – σπορές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 

6.2.13.4.8 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών. 
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6.3.13.3.10. Περιποίηση των αρτιφύτων 

Για την περιποίηση των αρτιφύτων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.4.9 

για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών . 

6.3.13.3.11. Άρδευση 

Για την άρδευση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.4.10 για τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών . 

6.3.13.3.12. Λίπανση 

Για την λίπανση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.4.11 για τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών. 

6.3.13.3.13. Προστασία της αποκαθισταμένης βλάστησης 

Για την προστασία της αποκαθιστάμενης βλάστησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 

Παράγραφο 6.2.13.4.12 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων 

Πετρών . 

6.3.13.3.14. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων αποκατάστασης 

Για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στην Παράγραφο 6.2.13.4.13 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων 

Πετρών . 

6.3.13.3.15. Τεκμηρίωση επιτυχίας αποκατάστασης 

Για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τις δράσεις συντήρησης ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.4.14 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

και Μαύρων Πετρών . 

6.3.13.3.16. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και δράσεις συντήρησης 

Η παρακολούθηση ορισμένων παραμέτρων, όπως των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών των υδάτινων πόρων, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ή της 

επιτυχίας του έργου της επαναφοράς της βλάστησης, θα είναι απαραίτητο να συνεχισθεί για 

ένα χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο του Έργου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η 

επαναφορά της περιοχής σε μια κατάσταση που θα προσομοιάζει κατά το δυνατόν στην 

πρότερη κατάσταση. 

6.3.13.4. Χρονοδιάγραμμα εργασιών παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σχεδιασμός της λειτουργίας του έργου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Oλυμπιάδας έχει προβλεφθεί για χρονικό διάστημα περίπου 20 ετών. Ωστόσο, 

ο σχεδιασμός κλεισίματος του Έργου και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των περιοχών 

επέμβασης είναι μια δυναμική διαδικασία, που αρχίζει στην παρούσα φάση (Μ.Π.Ε.) με τον 

προκαταρκτικό σχεδιασμό, να εμπλουτίζεται με την ενσωμάτωση πληροφοριών και εμπειρίας 

που αποκτάται κατά τη λειτουργία του Έργου (αναθεωρημένοι σχεδιασμοί κλεισίματος) και 
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οριστικοποιείται με την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, 2 έτη πριν από το τέλος της 

παραγωγικής λειτουργίας (Σχήμα 6.3.13.4-1).  

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, μπορεί να απαιτηθούν αναθεωρήσεις 

του προκαταρκτικού σχεδιασμού, στις οποίες θα απεικονίζονται οι αλλαγές στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μεταλλευτικών έργων και ιδιαίτερα αυτές, που αφορούν στον 

προγραμματισμό διαχείρισης του μεταλλεύματος και των αποβλήτων εξόρυξης του 

μεταλλείου. Το κλείσιμο του μεταλλείου θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση λόγω της 

φύσης της μεθόδου εκμετάλλευσης (λιθογόμωση) όπως και η περιβαλλοντική αποκατάσταση 

των περιοχών επέμβασης θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση. Δηλαδή όταν η 

λειτουργία ενός επιμέρους έργου ολοκληρώνεται, θα αρχίζουν αμέσως οι εργασίες 

αποκατάστασης. 

 

Παράμετροι κλεισίματος 

 

Για τις παραμέτρους κλεισίματος ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.5 για 

τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών. 
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Πίνακας 6.3.13.4-1. Χρονοπρόγραμμα εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Περιγραφή έργου Έκταση (m2) 0-53 5-10 10-15 15-20 20-30 

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Ολυμπιάδας 270.268 270.268     

Παλαιός σωρός στείρων (Φιρέ) 28.000 28.000     

Παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυρίτη (πρώην ΜΕΤΒΑ) 100.000 100.000     

Παλαιοί σωροί αρσενοπυρίτη 32.000 32.000     

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 72.778     72.778 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 120.662     120.662 

Πλατείες Γεωτρήσεων 1.221 407 407 407   

ΣΥΝΟΛΟ 624.929 430.675 407 407  193.440 

                                                 
3 Σημειώνεται ότι στις αποκαταστάσεις της φάσης φάση λειτουργίας 0 – 5 έτη έχουν συμπεριληφθεί και εκτάσεις 160 στρ. που έχουν ήδη αποκατασταθεί και τα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην κατάληψη. 
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Σχήμα 6.3.13.4-1. Κατειλημμένη και αποκαθιστάμενη επιφάνεια συναρτήσει του χρόνου
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6.3.13.5. Κόστος κλεισίματος και αποκατάστασης 

Στον Πίνακα 6.6.13.5-1 δίνεται μία εκτίμηση του προϋπολογισμού του κόστους 

αποκατάστασης ανά στρέμμα επιφάνειας που θα αποκατασταθεί, τόσο των εκτάσεων που θα 

καταληφθούν από τις νέες εγκαταστάσεις όσο και αυτών που είναι διαταραγμένες από τη 

μακρόχρονη παλαιά μεταλλευτική δραστηριότητα. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές μονάδας για έργα πρασίνου που δίνονται στο ΦΕΚ 

1661/Β/13.8.2009 όπως αυτές τροποποιηθήκαν από το ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010. 

 

Πίνακας 6.3.13.5-1. Προϋπολογισμός φυτοτεχνικής αποκατάστασης και συντήρησης της 

βλάστησης (ανά στρέμμα επιφάνειας) 

α/α Είδος Εργασίας 
Αριθμός 

Άρθρου 

Όμοια 

μέρη 
Mονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 
Ποσότητα/στρέμμα 

Δαπάνη/στρέμμα 

€ 

1 

Γενική μόρφωση 

επιφάνειας εδάφους για 

τη φύτευση φυτών 

ΠΡΣ 

1140 
1 στρ. 105 1 105 

2 

Ενσωμάτωση 

βελτιωτικών εδάφους 

(20%) - Σε βάθος 0,5 m 

ΠΡΣ 

1620 
1 m3 5,5 100 550 

3 

Διάνοιξη λάκκων 

φύτευσης - Φυτευτικός 

σύνδεσμος 1,5x1,5m - 

Λάκκοι 0,30x0,30x0,30 

m 

ΠΡΣ 

5150 
1 τεμ. 0,5 400 200 

4 
Προμήθεια φυτών 

σπορείου εντός σακιδίων 

ΠΡΣ 

5210 
1 τεμ. 2,1 400 840 

5 
Φύτευση φυτών σε 

λάκκους 

ΠΡΣ 

5210 
1 τεμ. 0,8 400 320 

6 

Διαμόρφωση λεκάνης 

συγκράτησης νερού (2 

φορές το χρόνο για 3 

έτη) 

ΠΡΣ 

5330 
6 τεμ. 0,45 2.400 1.080 

7 

Λίπανση φυτών με τα 

χέρια - 2 φορές το χρόνο 

για 3 έτη 

ΠΡΣ 

5340 
6 τεμ. 0,1 2.400 240 

8 

Άρδευση φυτών με 

επίγειο σύστημα 

άρδευσης μη 

αυτοματοποιημένο 

ΠΡΣ 

5321 
35 τεμ. 0,009 14.000 126 

9 

Βοτάνισμα-σκάλισμα (2 

φορές το χρόνο για 3 

έτη) 

ΠΡΣ 

5371 
6 στρ. 90 6 540 

10 

Σωλήνες 

πολυαιθυλενίου 

διατομής Φ20/6atm 

ΗΛΜ 8 1 m 0,35 500 175 

11 

Σταλλάκτης 

αυτορυθμιζόμμενος μη 

επισκέψιμος 

ΗΛΜ 8 1 τεμ. 0,19 400 76 

12 
Πάσσαλος στήριξης 

σωλήνων άρδευσης 
ΗΛΜ 4 1 τεμ. 0,25 200 50 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

(στρογγυλοποιημένη 

τιμή) 

     4.300 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
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 Το κόστος κλεισίματος όλων των μεταλλείων, λόγω της μεθόδου εκμετάλλευσης με 

λιθογόμωση που εφαρμόζεται, είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος της 

εκμετάλλευσης 

 Το κόστος για την παύση λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, την 

αποσυναρμολόγηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εμπορεύσιμου και μη, και 

την κατεδάφιση των κτιρίων θα αποπληρωθούν από την εκποίηση του εμπορεύσιμου 

εξοπλισμού 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εκτιμάται ότι το κόστος για την οριστική απομάκρυνση των 

παλαιών αποθέσεων αλλά και τον καθαρισμό και εξυγίανση της περιοχής των νέων και των 

παλαιών εγκαταστάσεων σε μέσο βάθος 1 m είναι ισοδύναμο με το κόστος για την τελική 

επιχωμάτωση των προς αποκατάσταση περιοχών των νέων εγκαταστάσεων απόθεσης με 

2,0+0,5 m στείρο και εδαφικό υλικό, αντίστοιχα, που έχει φυλαχθεί στην περιοχή, σε μέση 

απόσταση 5 km Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Με βάση το ενιαίο τιμολόγιο έργων πρασίνου (ΦΕΚ 1661/Β/13.9.2009) και οικοδομικών 

έργων (ΦΕΚ 513/Β/19.3.2009), το κόστος για την εκσκαφή είναι 0,36 €/m3 (ΟΔΟ-1110), 

την φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 1,80 €/t (ΟΙΚ-1104), την μεταφορά με 

αυτοκίνητα σε βατό δρόμο 0,20 €/( t * km) (ΟΙΚ-1137) και το ειδικό βάρος υλικού προς 

εκσκαφή-φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 1,7 t/m3, το συνολικό κόστος των 

χωματουργικών εργασιών υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 18.000 €/στρέμμα, και τέλος 

 Το κόστος για τη φυτοτεχνική αποκατάσταση και συντήρηση της βλάστησης, ανέρχεται 

κατά μέσο όρο σε 4.300 €/στρέμμα 

 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέμμα 

ανέρχεται σε περίπου 22.300 €/στρέμμα και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις του 

Πίνακα 6.3.13.4-1, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας 6.3.13.5-2 με την κατανομή του κόστους 

κλεισίματος και αποκατάστασης συναρτήσει του χρόνου.  

 

Πίνακας 6.3.13.5-2. Κατανομή κόστους εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

α/α 
Περίοδος (έτη από την έναρξη 

υλοποίησης του έργου) 

Έκταση που 

αποκαθίσταται 

(στρέμματα) 

Κόστος κλεισίματος 

& αποκατάστασης (€) 

1 0-5 430,7 9.589.203 

2 5-10 0,407 203,5 

3 10-15 0,407 203,5 

4 15-20   

5 20-30 193,4 4.313.712 

6 ΣΥΝΟΛΟ 624,9 13.903.322 

 

Στο σύνολο των εκτάσεων που θα αποκατασταθούν εμπεριέχονται και οι εκτάσεις των ήδη 

αποκατεστημένων περιοχών (160 στρ.). Επομένως, από το κόστος των 13.903.322 €, έχει ήδη 

δαπανηθεί το ποσό του 3.568.000 €. 

6.3.13.6. Σχεδιασμός Μετά – Μεταλλευτικών χρήσεων γης 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αποκατάστασης και των τελικών 

χρήσεων γης που θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία, έχει εκπονήσει προμελέτη για την 
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ανάδειξη των μετα-μεταλλευτικών τοπίων της περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας (Σχέδιο 

8-2.2). 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. Πρωταρχικής σημασίας θεωρείται η δημιουργία 

ενός νέου branding της περιοχής, σε συνεργασία με το δήμο Αριστοτέλη. Στόχος είναι να 

αξιοποιηθούν ως τοπόσημα η γενέτειρα του Αριστοτέλη, η Βιομηχανική Αρχαιολογία, το 

φυσικό τοπίο και το όρος Άθως. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει καταρτιστεί στρατηγική δράσεων σε 

φάσεις με τις παρακάτω βασικές θεματικές: 

 Περιβάλλον – Οικολογία και Κοινωνικές Υποδομές 

 Βιομηχανική Αρχαιολογία 

 Αρχαιολογία 

 Παραγωγικές και «μη» μεταλλευτικές διαδικασίες. 

 

Η υλοποίηση της στρατηγικής ανάπλασης θα ακολουθήσει τη μέθοδο του «Βελονισμού σε 

Φάσεις» προσδοκώντας στην ενεργοποίηση πόλων. Στην περιοχή της Ολυμπιάδας, στα πλαίσια 

της υλοποίησης του οράματος συνολικής ανάπτυξης για το Δήμο Αριστοτέλη με τη συμμετοχή 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σχεδιάζονται οι παρακάτω δράσεις, οι οποίες αποτυπώνονται και 

στο Σχήμα 6.3.13.6 1: 

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση της Λίμνης τελμάτων και τη δημιουργία Οικολογικού 

Πάρκου. Προτείνεται διαμόρφωση επιφανειών σε ποσοστό 60% με χωματουργικές 

επεμβάσεις (εκσκαφές - επιχώσεις - επιπεδώσεις), διαμορφώσεις διαδρομών πεζών 

(ήπιας επέμβασης) σε ποσοστό 10% και ελαφριές αρχιτεκτονικές κατασκευές 

(εκτίμηση 500 m2) 

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση και δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομου κατά μήκος 

των ρεμάτων Μπασδέκη και Μαυρόλακκα και σύνδεση της Ολυμπιάδας με τη λίμνη 

τελμάτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν ήπιες χωματουργικές προσαρμογές και 

διευθετήσεις καθώς και επιλεγμένων σημείων στάσης. 

 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων μέσω περιπατητικών διαδρομών στη φύση (σε 

συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων) 

 Δημιουργία του Αριστοτελικού κέντρου ως Ερευνητικού και συνεδριακού κέντρου  

 Αποκατάσταση του οικισμού των Καλυβίων και οργάνωση αγροτουριστικών μονάδων, 

προώθηση τοπικών προϊόντων (σε συνεργασία με τον ΕΟΤ). 

 Διεύρυνση του φυτωρίου με ενδημικά φυτά και τη δημιουργία τράπεζας σπόρων  

 Δημιουργία προτύπου συνεταιρισμού μυδιών και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας 

κλπ. 
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Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων δράσεων, οι οποίες αφορούν την περιοχή της 

Ολυμπιάδας αποτυπώνεται στον Πίνακα 6.3.13.6-1. 

Πίνακας 6.3.13.6-1. Προϋπολογισμός προτεινόμενων δράσεων για την περιοχή της 

Ολυμπιάδας 

Κωδικός Δράση Μονάδα Έκταση Τιμή/Μον. Κόστος 

2.1 

Ανάπλαση Λίμνης Τελμάτων 

– Οικολογικό πάρκο 

(Υδροβιότοπος και χώροι 

άθλησης, παιχνιδιού) 

Στρ. 250 5.700 € 1.425.000 € 

2.3 

Παραρεμάτιες διαμορφώσεις, 

σημεία στάσης στα ρέματα 

Μπασδέκη Μαυρόλακκα 

m 3.000 125 € 375.000 € 

3.5 
Ανάδειξη των υπόγειων 

στοών 
m2 1.000 000 € 200.000 € 

4.2 
Ανάδειξη – πρόσβαση στα 

Ελληνιστικά εργαστήρια 
Στρ. 65 1 

4.4 

Ανάδειξη – σύνδεση με τα 

μεταλλεία εποχής σιδήρου 

Ολυμπιάδας 

Στρ. 50 1 

5.2 
Διεύρυνση φυτωρίου - 

Τράπεζα σπόρων  
Στρ. 10 50.000 € 500.000 € 

5.3 

Πρότυπος συνεταιρισμός 

οικολογικής καλλιέργειας 

μυδιών 

Κατ’ 

αποκοπή 
1 300.000 € 300.000 € 

5.4 

Αποκατάσταση 

εγκαταλειμμένων κτιρίων 

στον οικισμό Καλυβίων και 

Οργάνωση αγροτουριστικών 

μονάδων  

m2 1.000 1.200 € 1.200.000 € 

5.5 Αριστοτελικό Κέντρο  
Κατ’ 

αποκοπή 
1 70.000.000€ 70.000.000 € 

4.1 

Ανάδειξη χώρου 

αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος παραλίας 

Στρατωνίου 

Στρ. 50 

4 

4.6 
Αρχαιολογικά ευρήματα 

Μαντέμ Λάκκου 
Στρ. 16 

4.7 
Αρχαιολογικά ευρήματα 

Μαύρων Πετρών 
Στρ. 15 

Σύνολο 23.505.000 € 

 

Πέραν των προτεινόμενων δράσεων και της αντίστοιχης κοστολόγησης για τις δράσεις στην 

περιοχή της Ολυμπιάδας, καταγράφονται στον Πίνακα 6.3.13.6-2 δράσεις που αφορούν την 

ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

                                                 
4 Θα προσδιοριστούν σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων. 
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Πίνακας 6.3.13.6-2. Δράσεις αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων 

Κασσάνδρας 

Κωδικός Δράση Μονάδα Ποσότητα Τιμή/Μον. Κόστος 

2.4 
Δίκτυο. Διαμορφώσεις 

αρχιτεκτονικής τοπίου 
Εκτ. 20 15.000 € 300.000 € 

3.7 
Καθαίρεση ανενεργών 

βιομηχανικών κτιρίων 
m2 5.000 150 € 750.000 € 

4.3 
Ανάδειξη – πρόσβαση στη 

Φρυκτωρία 
Στρ. 65 5 

5.1 

Προσέλκυση νέου μοντέλου 

τουρισμού: Φυσιολατρία, 

βιομηχανική αρχαιολογία & 

πολιτισμός. 

Χρηματοδότηση νέου 

Branding 

Κατ’ 

αποκοπή 
1 6 

6.1 

Διαδρομές 

μεταβιομηχανικού 

ενδιαφέροντος 

km 4 50.000 € 200.000 € 

6.2 
Διαδρομές αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος 
km 14 40.000 € 560.000 € 

6.3 
Τοπικό δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων 
km 35 15.000 € 525.000 € 

6.4 
Υπερτοπικό δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων 
km 50 2.000 € 100.000 € 

6.5 Φυσιολατρικές διαδρομές km 10 50.000 € 500.000 € 

Σύνολο 2.935.000 € 

6.3.14. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

6.3.14.1. Εξέταση υπαγωγής στις διατάξεις της οδηγίας Seveso III 

6.3.14.1.1. Εισαγωγή - θεσμικό πλαίσιο 

H KYA 172058/2016 «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της 

ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 

96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 

Ιουλίου 2012. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 (πεδίο εφαρμογής) της Κ.Υ.Α. 172058/2016, η 

απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται  

α) στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες, ή αποθήκες· 

                                                 
5 Θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων 
6 Θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη 
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β) σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με κινδύνους από ιονίζουσα ακτινοβολία που 

προέρχεται από ουσίες· 

γ) σε οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά με την 

οποία σχετίζεται άμεσα ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών εκτός 

των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 

συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς 

άλλο μεταφορικό μέσο σε νηοδόχους, αποβάθρες και σιδηροδρομικούς σταθμούς 

διαλογής· 

δ) σε μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 

άντλησης, έξω από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση 

ε) στην εκμετάλλευση, δηλαδή στην έρευνα, στην εξόρυξη και στην επεξεργασία, 

ορυκτών σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, μεταξύ άλλων και μέσω γεωτρήσεων, 

με την επιφύλαξη της παραγράφου 3· 

στ) στην υπεράκτια έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των 

υδρογονανθράκων· 

ζ) στην υπόγεια υπεράκτια αποθήκευση αερίου, σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και σε 

χώρους στους οποίους γίνεται ακόμα έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, 

συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων· 

η) σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας 

αποθήκευσης αποβλήτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3· 

 

Ειδικά, όσον αφορά στα σημεία ε) και η) ανωτέρω, η παράγραφος 3 του άρθρου 2 (πεδίο 

εφαρμογής) της Κ.Υ.Α. 172058/2016 αναφέρει 

 

3. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις ε) και η) της παραγράφου 2, στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας απόφασης συμπεριλαμβάνονται: 

α) η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώματα, σε κοιλότητες 

αλατωρυχείων και σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία/ ορυχεία, και 

β) οι εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με τις 

εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες, καθώς επίσης και εν 

ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή 

φραγμάτων. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μεταλλευτική δραστηριότητας του υποέργου Ολυμπιάδας, 

που αφορά την εξόρυξη και επεξεργασία ενός κοιτάσματος θειούχου μεταλλεύματος, 

εξαιρείται σύμφωνα με το σημείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 

από πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 Υπάρχουν εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που 

σχετίζονται με τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες 

 Υπάρχουν εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή 

φραγμάτων. 

 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπάρχει οριστική εξαίρεση του υποέργου Ολυμπιάδας από το 

πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 172058/2016, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η μη ύπαρξη επικίνδυνων 

ουσιών, αφενός μεν στις εργασίες αποθήκευσης και χημικής/θερμική επεξεργασίας (εφόσον 
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υφίστανται) και αφετέρου στις εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας 

μεταλλευμάτων. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 (ορισμοί) της Κ.Υ.Α. 172058/2016 ισχύουν τα 

παρακάτω όσον αφορά στις επικίνδυνες ουσίες: 

10) «επικίνδυνη ουσία», ουσία ή μείγμα που καλύπτεται από το μέρος 1 ή απαριθμείται στο 

μέρος 2 του παραρτήματος Ι, μεταξύ άλλων υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντος, 

παραπροϊόντος, καταλοίπου (residue) ή ενδιάμεσου προϊόντος· 

12) «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών», η πραγματική ή προβλεπόμενη παρουσία επικίνδυνων 

ουσιών στην εγκατάσταση ή επικίνδυνων ουσιών που τεκμαίρεται λογικά ότι 

προβλέπεται να προκύψουν σε περίπτωση απώλειας ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων αποθήκευσης, σε οποιαδήποτε 

μονάδα της εγκατάστασης, σε ποσότητες ίσες με ή μεγαλύτερες από τις οριακές 

ποσότητες που αναφέρονται στο μέρος 1 ή το μέρος 2 του παραρτήματος Ι, 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 το άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 : 

3) Ο φορέας εκμετάλλευσης ως υπόχρεος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, 

όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε 

εφαρμογή αυτού και ειδικότερα της υπ’ αριθ. 3017130/2798/2009 υπουργικής απόφασης 

(Β΄1843) και της υπ’ αριθ. 3015811/2663/2010 κοινής υπουργικής από φάσης (Β΄1410), 

για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων έχει περαιτέρω την 

ευθύνη για την κατάταξη της εγκατάστασης ως ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που 

υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην εγκατάσταση καθώς και για την τήρηση των 

απαιτήσεων που, κατά περίπτωση, προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 

 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 το άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 : 

4) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή, όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει:  

α) τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και των μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να 

υπάρξουν στην εγκατάσταση και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και,  

β) εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση που διενεργεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 και 

την παράγραφο Β, η εγκατάσταση ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα, ή στη κατώτερη 

βαθμίδα, προσκομίζοντας σχετική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα Ι (σημείο 4 

των σημειώσεων). Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII και υποβάλλεται μαζί με το φάκελο 

Κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1. του άρθρου 6. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ειδικά για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων, τα θέματα πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων καλύπτονται και από τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006.» 
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Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., Το κεφάλαιο Γ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ−ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ», διέπει τις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της κατηγορίας Α, εκτός των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 12044/613/20077 κοινής 

υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις.κ.λπ.» (Β΄ 376). 

 

Επιπλέον, τα άρθρα 9 και 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που εντάσσονται στο κεφάλαιο Γ, 

περιγράφουν τις διατάξεις που σχετίζονται με την σύνταξη Μελέτης Ασφαλείας (άρθρο 9) και 

Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 10) για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της 

κατηγορίας Α. 

6.3.14.1.2.  Εργασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται εάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου Ολυμπιάδας 

υπάρχουν εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με 

την εξόρυξη και επεξεργασία του κοιτάσματος, υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες. 

 

To μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας υφίσταται επεξεργασία 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

 

Η μονάδα κατεργασίας περιλαμβάνει: 

 Θραύση  

 Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του μεταλλεύματος 

 Κύκλωμα επίπλευσης για την παραγωγή συμπυκνωμάτων 

 Πύκνωση και διήθηση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων 

 Πύκνωση των αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 

Οι παραπάνω διαδικασίες σχετίζονται με εργασίες φυσικής επεξεργασίας του εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος. Η μοναδική διεργασία που σχετίζεται με την εισαγωγική ορισμένων χημικών 

ουσιών (αντιδραστήρια) όχι ως παράγοντες χημικής επεξεργασίας αλλά ως παράγοντες 

υποβοήθησης της διαδικασίας διαχωρισμού των χρήσιμων μεταλλικών στοιχείων από τα 

υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μετάλλευμα είναι η διαδικασία της επίπλευσης.  

 

Tα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα εμπλουτισμού είναι τα ακόλουθα: 

 Κυανιούχο νάτριο 98-99% και Θειικός ψευδάργυρος ως υλικά διαχωρισμού του 

μεταλλεύματος, εξασφαλίζουν τη δημιουργία αφρού του κατάλληλου συμπυκνώματος 

και αποτρέπουν την προσκόλληση άλλων συμπυκνωμάτων σε αυτόν. 

 Θειικό οξύ 94-98% για τη ρύθμιση του pΗ στην επίπλευση. 

 Aerophine 3418A ως συλλέκτης. 

 Ξηρή υδράσβεστος για τη ρύθμιση του pH στην καθαριστική επίπλευση και στο 

κύκλωμα συμπυκνωμάτων. 

 Μεθυλισοβουτυλoκαρβινόλη (MIBC) ως κύριο αφριστικό και Dowfroth 250 ως 

βοηθητικό αφριστικό (πολυαλκοόλες). 

 Θειικός χαλκός πενταένυδρος, ως ενεργοποιητικό αντιδραστήριο. 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) ως συλλέκτης. 

                                                 
7 Έχει αντικατασταθεί από την Κ.Υ.Α. 172058/2016 
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 Κροκιδωτικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχωρισμού στερεών – υγρών. 

 

Η ταξινόμηση των ανωτέρω αντιδραστηρίων σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 «Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και 

μειγμάτων» παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3.14.1-1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.3.14.1-1. Ταξινόμηση αντιδραστηρίων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 

Αντιδραστήριο 
Αριθμός 

CAS 
Κατηγορία/Τάξη Κινδύνου Δήλωση επικινδυνότητας (CLP) 

Κυανιούχο νάτριο 143-33-9 

Διαβρωτικό για τα μέταλλα, κατηγορίας 1 

Οξεία τοξικότητα, κατηγορίας 1 

Ειδική τοξικότητα σε όργανα- στόχους 

ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, 

κατηγορίας 1 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Η290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

Η300 +Η310 +Η330: Θανατηφόρο σε περίπτωση 

κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής. 

Η372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα (θυρεοειδή) ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (κατάποση, εισπνοή, 

επαφή με το δέρμα). 

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Θειικό οξύ 7664-93-9 Δερματική διάβρωση, κατηγορίας 1Α 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 

κατηγορίας 1 

Η314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες 

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 

 

Θειικός ψευδάργυρος  7446-20-0 

Οξεία τοξικότητα (στοματική), κατηγορίας 

4 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 

Aerophine 3418A 
Μη 

διαθέσιμο 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ Κίνδυνος 

ερεθισμού οφθαλμών, κατηγορίας 1 

Κίνδυνος αλλεργικής δερματικής 

αντίδρασης, κατηγορίας 1 

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 

αντίδραση 

Ξηρή υδράσβεστος 1305-62-0 

Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορίας 2 

Οφθαλμική βλάβη, κατηγορίας 1 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — 

Μια Εφάπαξ έκθεση, κατηγορίας 3 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής 

οδού. 

Μεθυλισοβουτυλοκαρβινόλη 

(MIBC) 
108-11-2 

Εύφλεκτη υγρή κατηγορίας 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — 

Μια Εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 3 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής 

οδού. 

Dowfroth 250 37286-64-9 Οξεία τοξικότητα (στοματική), κατηγορίας 

4 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 
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Αντιδραστήριο 
Αριθμός 

CAS 
Κατηγορία/Τάξη Κινδύνου Δήλωση επικινδυνότητας (CLP) 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός 

οφθαλμών, κατηγορίας 2 

Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορίας 2 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Θειικός χαλκός πενταένυδρος 7758-99-8 Μη ταξινομημένο. 

Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Νατριούχος ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 
140-93-2 

Οξεία τοξική κατηγορίας 4* 

Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορίας 2 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

xρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Κροκιδωτικό  Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το 

προϊόν, σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS. 
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Οι κατωτέρω ουσίες του Πίνακα 6.3.14.1-1, εμπίπτουν σε κατηγορίες κινδύνου που 

απαριθμούνται στη στήλη 1 του 1ου Μέρους του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 172058/2016: 

 Κυανιούχο νάτριο 

 Θειικό οξύ 

 Θειικός ψευδάργυρος  

 Θειικός χαλκός πενταένυδρος 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) 

 

Σημειώνονται τα εξής:  

 Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 3 υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016, μόνο 

εάν υπόκεινται σε αυξημένη θερμοκρασία ή πίεση κατά την αποθήκευση ή τη χρήση. Τo 

αντιδραστήριo MIBC θα αποθηκεύεται και θα χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και πίεση και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

172058/2016.  

 Άλλες τάξεις και κατηγορίες κινδύνου στις οποίες αποδίδονται τα αντιδραστήρια του 

υποέργου Ολυμπιάδας δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τις δραστηριότητες που 

υπάγονται στις διατάξεις της, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν οι ποσότητες επικίνδυνων ουσιών 

που αποθηκεύονται ή διακινούνται πρέπει να υπερβαίνουν το κατώτατο όριο βαθμίδας ή το 

ανώτατο όριο βαθμίδας του παραρτήματος Ι της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Όταν μια μεμονωμένη ουσία 

υπερβαίνει ένα από τα προαναφερόμενα όρια, ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να 

συμμορφώνεται αναλογικά με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. Όταν καμία 

μεμονωμένη ουσία δεν υπερβαίνει ένα όριο, αξιολογούνται οι συνολικές ποσότητες ως 

ποσοστό του ορίου. Όταν οι συνολικές αναλογικές ποσότητες υπερβαίνουν το "1" (δηλαδή το 

100% του ορίου), η εγκατάσταση υπόκειται στις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το υποέργο Ολυμπιάδας υπάγεται στις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016, στους πίνακες που ακολουθούν αξιολογήθηκαν αφενός μεν 

οι μεμονωμένες ποσότητες των έξι (6) ουσιών που παρουσιάζουν κατηγορίες κινδύνου της 

στήλης 1, του 1ου Μέρους του παραρτήματος 1, της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και αφετέρου οι 

αθροιστικές ποσότητες με την ίδια ομάδα κινδύνου σύμφωνα με τη σημείωση 4 του 

παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α. 

 

Πίνακας 6.3.14.1-2. Διερεύνηση υπαγωγής με βάση τις αποθηκευμένες ποσότητες 

μεμονωμένων ουσιών 

Αντιδραστήριο 
Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Βαθμίδες Κ.Υ.Α. 

172058/2016 

Μέγιστη 

αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός 

της 

εγκατάστασης (t) 

Ποσότητα 

Κατώτερη 

Βαθμίδας (t) 

Ποσότητα 

Ανώτερης 

Βαθμίδας (t) 

Κυανιούχο 

νάτριο 

Οξεία τοξικότητα, 

κατηγορίας 1 
5 20 

 

2  
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Αντιδραστήριο 
Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Βαθμίδες Κ.Υ.Α. 

172058/2016 

Μέγιστη 

αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός 

της 

εγκατάστασης (t) 

Ποσότητα 

Κατώτερη 

Βαθμίδας (t) 

Ποσότητα 

Ανώτερης 

Βαθμίδας (t) 

Ειδική τοξικότητα 

σε όργανα- 

στόχους ύστερα 

από επανειλημμένη 

έκθεση, 

κατηγορίας 1 

50 200 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – οξύς- 

χρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

100 200 

Θειικό οξύ 

Δερματική 

διάβρωση, 

κατηγορίας 1Α 
50 200 

12,25 
Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον, 

κατηγορίας 1 

100 200 

Θειικός 

ψευδάργυρος  

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – οξύς 

κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

100 200 17 

Θειικός χαλκός 

πενταένυδρος  

*Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – οξύς- 

χρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 1 

100 200 14  

Νατριούχος 

ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο 

περιβάλλον – 

xρόνιος κίνδυνος, 

κατηγορίας 2 

200 500 7 

*Κατόπιν εκτίμησης των δηλώσεων επικινδυνότητας του εν λόγω αντιδραστηρίου. 

 

Από τον Πίνακα 6.3.14.1-2 προκύπτει ότι καμία από τις ουσίες που εξετάστηκαν, δεν 

αναμένεται να έχει μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα μεγαλύτερη από την ποσότητα της 

κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας του 1ου Μέρους του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

172058/2016. 
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Πίνακας 6.3.14.1-3. Διερεύνηση της υπαγωγή με βάση τις αθροιστικές αποθηκευμένες 

ποσότητες ουσιών της ίδια ομάδας κινδύνου 

Αντιδραστήριο 

Μέγιστη αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός της 

εγκατάστασης (t) δια του ορίου 

της ποσότητας της κατώτερης 

βαθμίδας (t) 

Υπολογισμός 

αθροιστικού κανόνα 

Κυανιούχο νάτριο 2/5 0,4 

Θειικό οξύ 12,25/50 0,245 

Θειικός ψευδάργυρος  17/100 0,17 

Θειικός χαλκός 

πενταένυδρος 
14/100 0,14 

Νατριούχος ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 
7/200 0,035 

Σύνολο 0,99 

 

Από τον Πίνακα 6.3.14.1-3 προκύπτει ότι ακόμα και στην περίπτωση της εφαρμογής του 

αθροιστικού κανόνα που καθορίζεται στη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

172058/2016, οι αθροιστικές ποσότητες της κατηγορίας κινδύνου «Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον» διαιρούμενες με τις αντίστοιχες ποσότητες της κατώτερης βαθμίδας έχουν 

συνολικό άθροισμα μικρότερο του 1 (100%). 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν και οι ουσίες που υπεισέρχονται στη διαδικασία της 

επίπλευσης του κοιτάσματος του υποέργου Ολυμπιάδας έχουν ορισμένες επικίνδυνες 

ιδιότητες, σύμφωνα με την ταξινόμηση του κανονισμού 1272/2008, εντούτοις οι μέγιστες 

αποθηκευμένες ποσότητες εντός της εγκατάστασης είναι μικρότερες από τις ποσότητες 

τόσο της ανώτερης, όσο και της κατώτερης βαθμίδας του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

172058/2016, και ως εκ τούτου οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεν υπάγονται στις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 

6.3.14.2. Εξέταση υπαγωγής στην Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 

6.3.14.2.1. Εισαγωγή - θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006», και το Παράρτημα III αυτής, τα κριτήρια για την ταξινόμηση των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1: βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2: περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 
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υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3: περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

6.3.14.2.2. Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται εάν στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες. 

 

Όπως προαναφέρθηκε για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, τα θέματα 

πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων καλύπτονται και από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 

Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006.» 

 

Τα βασικά συμπεράσματα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων που θα 

αποτεθούν στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 6.3.14.2-1. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

α/α Τύπος στερεού αποβλήτου 
Ποσότητα 

(σε Μm3) 

Μεταλλευτικές ΕγκαταστάσειςΟλυμπιάδας 

1 Απόβλητα εξόρυξης 1,3 (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 1,65 

2 Μεικτά μη ταξινομημένα απόβλητα εμπλουτισμού 

(Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 

0,46 

3 Λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 0 

4 Αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 0 

5 Ιλύς νερών μεταλλείου (Ε.Κ.Α.: 01 03 07*) 0,1 

 Μερικό σύνολο 2,21 

 

Στείρα Ολυμπιάδας 

Τα στείρα Ολυμπιάδας αποτελούν το υλικό εκσκαφής που είναι ελεύθερο από το μετάλλευμα. 

Η διαχείριση των στείρων εκσκαφής εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Το 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας τα έτη 2016 και 2017 βρισκόταν στο στάδιο ανάπτυξης/ έργων 

προσπέλασης και προπαρασκευής και για το λόγο αυτό σημειώθηκε σημαντική παραγωγή 

στείρων εξόρυξης, η ετήσια ποσότητα των οποίων κυμάνθηκε από 230.000 έως 300.000 

τόνους. Η εκμετάλλευση του μεταλλείου ξεκίνησε το 2018 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι 

σήμερα. Το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκσυγχρονισμού των παλαιών στοών με 
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αποτέλεσμα η πολύ μικρή ποσότητα εκσκαφέντος υλικού που παρήχθη για λόγους 

αντιπροσωπευτικότητας να μην λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό και για 

την αξιολόγηση της ποιότητας των στείρων Ολυμπιάδας που είναι αντιπροσωπευτική, 

εξετάστηκαν τα έτη 2016, 2017, 2019 και 2020 και προετοιμάστηκε σύνθετο δείγμα από το 

Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ για τον προσδιορισμό της υγρασίας, την εκτέλεση χημικών– 

ορυκτολογικών αναλύσεων, της δοκιμής ΑΒΑ και των πρότυπων δοκιμών εκπλυσιμότητας. Τα 

ετήσια δείγματα είχαν συλλεχθεί κατόπιν σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δειγματοληψίας 

βάσει CΕΝ/TR 16365. 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται αρχικά στις επικίνδυνες ιδιότητες 

που θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. Στην συνέχεια 

εξετάστηκαν τα κριτήρια που θέτει η Απόφαση 2009/359/ΕΚ για τη συμπλήρωση του ορισμού 

των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Συγκεκριμένα, το απόβλητο στείρα εξόρυξης του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας αποτελείται κυρίως από ανθρακικές ενώσεις του ασβεστίου (ασβεστίτης και 

δολομίτης) και αργιλοπυριτικές ενώσεις και δεν πρόκειται να υποστούν σημαντική 

αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου είδους σημαντική μεταβολή δυνάμενη να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Επίσης, τα αποτελέσματα 

της στατικής δοκιμής ABA, το σύνθετο δείγμα στείρων Ολυμπιάδας, όπως και όλα τα 

εξεταζόμενα ετήσια δείγματα στείρων της περιόδου 2016-2020, χαρακτηρίζεται από 

αλκαλικότητα και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας. Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο 

περί κινδύνου αυτανάφλεξης και ότι δεν καίγονται τα αποτελέσματα της χημικής και 

ορυκτολογικής ανάλυσης έδειξαν πως το απόβλητο δεν περιέχει καμία εύφλεκτη ένωση, οπότε 

το κριτήριο ικανοποιείται. 

 

Τέλος, η χημική ανάλυση ανέδειξε τα βαρέα μέταλλα As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V 

και Zn βρίσκονται σε συγκέντρωση χαμηλή και δεν μπορούν να αποδώσουν καμία από τις 

επικίνδυνες ιδιότητες του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 

2017/997/ΕΕ για την ΗΡ 14 Οικοτοξικό), ώστε να συνεπάγεται ασήμαντο κίνδυνο για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επίσης, 

λαμβάνοντας υπόψη πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εθνικές οριακές τιμές για την απόδοση 

του χαρακτήρα του αδρανούς αποβλήτου, λαμβάνεται ως επιπρόσθετο στοιχείο της 

αξιολόγησης ο τρόπος διαχείρισης του αποβλήτου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το 

υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των στείρων Ολυμπιάδας και των μετρήσεων για την 

ποιότητα εδάφους Στρατωνίου κρίνεται ότι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων είναι 

χαμηλότερη της ποιότητας εδαφών Στρατωνίου, συνεπώς η χρήση του υλικού περιβαλλοντικά 

κρίνεται ως ασφαλής.  

 

Το απόβλητο Στείρα Ολυμπιάδας κρίνεται ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό 

Ε.Κ.Α. 01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα. 

 

Απόβλητο εμπλουτισμού εργοστασίου Ολυμπιάδας – Μικτό  

Το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας προκύπτει από τη διαφορική επίπλευση του μεικτού 

θειούχου μεταλλεύματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας, και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπορεί 

να αξιοποιηθεί στο μεταλλείο ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης των κενών της 

εκμετάλλευσης με τη μέθοδο της λιθογόμωσης πάστας. Η διαχείρισή του εμπίπτει στην Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 
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απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για 

την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα 

με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια 

δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα 

ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, δηλαδή η αξιολόγηση 

επικεντρώθηκε στην τριετία που το εργοστάσιο εμπλουτισμού επεξεργαζόταν αποκλειστικά 

μετάλλευμα που εξορυσσόταν από το μεταλλείο Ολυμπιάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια 

παραγωγή μεταλλεύματος για τα έτη 2018, 2019 και 2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο 

Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο δείγμα τριετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 

κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, 

(δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό»8.  

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το 

αντιμόνιο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τους χώρους διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων, γεγονός το οποίο 

αναμένεται καθώς από τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών 

της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύεται πως τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής αλλά και οι γεωχημικες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή 

διαλυτότητα του αντιμονίου. Τέλος εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμής για τον 

προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής οξύτητας, που έδειξαν πως το απόβλητο δεν έχει τάση 

παραγωγής οξύτητας.  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πως το απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (Μικτό) 

είναι μη επικίνδυνο σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ο 

Κανονισμός 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 

“υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05” ως μη 

επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Απόβλητο εμπλουτισμού εργοστασίου Ολυμπιάδας – Αδρομερές 

Το αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (>44μm), αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 

το 80% του μικτού αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, και μέρος του μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο μεταλλείο ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης των κενών της 

εκμετάλλευσης με τη μέθοδο της υδραυλικής λιθογόμωσης. Το αδρομερές απόβλητο 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας εμπίπτει στην Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και στην Απόφαση 

2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των 

                                                 
8 Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ΗΡ 14 (Κανονισμός 2017/997) και τα καθοδηγητικά έγγραφα για 

την ταξινόμηση μετάλλων και ανόργανων μεταλλικών ενώσεων των ακόλουθων πρότυπων δοκιμών επί του υλικού: (i)OECD No 

29 (2001): Guidance document on transformation/dissolution of metals and metal compounds in aqueous media για να 

αξιολογηθεί η συμπεριφορά των μεταλλικών ενώσεων σε υδατικό μέσο., (ii) ISO 7346 Determination of the acute lethal toxicity 

of substance to a freshwater fish, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα ψάρια, (iii) ISO 6341 Determination of the 

inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus - Acute toxicity test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα 

μαλακόστρακα και (iv) ISO 8692 Freshwater algal growth inhibition test, για να προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα στα φύκια ή 

άλλα υδρόβια φυτά. 
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αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αποβλήτου 

καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η 

Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο. Στην 

παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα ετήσια αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2018, 

2019 και 2020, δηλαδή η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην τριετία που το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού κατεργαζόταν αποκλειστικά μετάλλευμα που εξορυσσόταν από το μεταλλείο 

Ολυμπιάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια παραγωγή μεταλλεύματος για τα έτη 2018, 2019 

και 2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο δείγμα 

τριετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) 

χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής 

οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμές για την 

αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό». 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το 

αντιμόνιο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 

2003/33/ΕΚ για τους χώρους διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς 

από τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης 

περιοχής, αναδεικνύεται πως τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι 

γεωχημικες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. 

Τέλος εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμής για τον προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής 

οξύτητας, που έδειξαν πως το απόβλητο δεν έχει τάση παραγωγής οξύτητας.  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πως το Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας είναι μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ και τον 

Κανονισμό 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 

«υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05» ως μη 

επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Απόβλητο εμπλουτισμού εργοστασίου Ολυμπιάδας – Λεπτομερές 

Το λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας αφορά το (<44 μm), το οποίο 

αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 20% του συνολικού (μικτού) αποβλήτου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας. Το λεπτομερές κλάσμα του αποβλήτου, αν δεν αξιοποιηθεί σε άλλες χρήσεις, 

μεταφέρεται υπό σχεδόν ξηρή μορφή για απόθεση στην Εγκατάσταση Εξορυκτικών 

αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Κατηγορίας Α). Η διαχείριση του λεπτομερούς αποβλήτου 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και 

της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το 

χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για την αξιολόγηση της 

ποιότητας του αποβλήτου καταρτίστηκε σχέδιο δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο 

CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και λήφθηκαν ετήσια δείγματα σύμφωνα 

με το εν λόγω σχέδιο. Στην παρούσα αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα ετήσια 

αντιπροσωπευτικά δείγματα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, δηλαδή η αξιολόγηση 

επικεντρώθηκε στην τριετία που το εργοστάσιο εμπλουτισμού επεξεργαζόταν αποκλειστικά 

μετάλλευμα που εξορυσσόταν από το μεταλλείο Ολυμπιάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια 

παραγωγή μεταλλεύματος για τα έτη 2018, 2019 και 2020 σχηματίστηκε από το Εργαστήριο 

Μεταλλουργίας του ΕΜΠ ένα σύνθετο δείγμα τριετίας στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 
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κάτωθι δοκιμές: (α) κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, 

(δ) προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας, (στ) δοκιμές για την αξιολόγηση της ΗΡ 14 «Οικοτοξικό». 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο.  

 

Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια διάθεσης σε χώρο μη επικινδύνων. Εξαίρεση αποτελεί το αντιμόνιο που παρουσίασε 

μεγαλύτερη διαλυτότητα από τα όρια που θέτει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τους χώρους 

διάθεσης μη επικινδύνων, γεγονός το οποίο αναμένεται καθώς από τη μελέτη βάσης (pre-

mining survey) και άλλων γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύεται πως τα 

κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και οι γεωχημικες διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα εντείνουν την υψηλή διαλυτότητα του αντιμονίου. Τέλος εξετάστηκαν τα 

αποτελέσματα της δοκιμής για τον προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής οξύτητας, που έδειξαν 

πως το απόβλητο δεν έχει τάση παραγωγής οξύτητας.  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται πως το Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας είναι μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ και τον 

Κανονισμό 2017/997/ΕΕ και καταχωρίζεται κάτω από τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 03 06 

«υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05» ως μη 

επικίνδυνο απόβλητο.  

 

Ιλύς νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Το απόβλητο είναι το ίζημα που προκύπτει από την επεξεργασία νερών μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, στο οποίο περιέχονται μεγάλες ποσότητες εξορυσσόμενου υλικού που 

συμπαρασύρονται από τα νερά του μεταλλείου. Το υλικό αποτελείται από ορυκτολογικές 

φάσεις που ανευρίσκονται στο μετάλλευμα και στα στείρα Ολυμπιάδας και για το λόγο αυτό η 

διαχείριση του εμπίπτει στο πεδίο της Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφασης 

2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Για το απόβλητο αυτό συλλέχθηκαν 8 δείγματα τον 

Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας που συντάχθηκε και αναπτύχθηκε 

βάσει του προτύπου CΕΝ/TR 16365 όπως ορίζει η Απόφαση 2009/360/ΕΚ και σχηματίστηκε 

σύνθετο δείγμα από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ για την πραγματοποίηση των 

δοκιμών περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν οι κάτωθι δοκιμές: α) 

κοκκομετρική ανάλυση, (β) χημική ανάλυση, (γ) ορυκτολογική ανάλυση, (δ) προσδιορισμός 

δυναμικού παραγωγής οξύτητας, (ε) πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ εκπλυσιμότητας, και 

(στ) δοκιμή διαδοχικών εκχυλίσεων για τον προσδιορισμό των φάσεων του μολύβδου και του 

αρσενικού. 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και ταξινομείται ως επικίνδυνο για τις επικίνδυνες ιδιότητες 

ΗΡ 14 «Οικοτοξικό» και ΗΡ 15 «Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που 

αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο».  

 

Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια διάθεσης σε χώρο επικινδύνων αποβλήτων καθώς η εκπλυσιμότητα του αρσενικού 
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ικανοποιεί του χώρους διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Όσον αφορά το αντιμόνιο και αυτό 

έδειξε υψηλότερη εκπλυσιμότητα από τα όρια διάθεσης σε χώρους μη επικινδύνων αποβλήτων, 

ωστόσο η διαλυτότητα του αντιμονίου σχετίζεται με την περιοχή ενδιαφέροντος και όχι με το 

ίδιο το απόβλητο όπως μπορεί να τεκμηριωθεί τη μελέτη βάσης (pre-mining survey) και άλλων 

γεωλογικών ερευνών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της 

δοκιμής για τον προσδιορισμό δυναμικού παραγωγής οξύτητας, που έδειξαν πως το απόβλητο 

δεν έχει τάση παραγωγής οξύτητας.  

 

Το απόβλητο Ιλύς νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας ταξινομείται ως επικίνδυνο και 

καταχωρίζεται με τον Ε.Κ.Α. 01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα. Το 

απόβλητο θα οδηγείται προς διάθεση στην Εγκατάσταση Αποβλήτων Κοκκινόλακκα η 

οποία έχει λάβει ταξινόμηση ως Κατηγορίας Α (βλ. Παράγραφο 6.5.7). Όσον αφορά τις 

απαιτήσεις μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη πως το απόβλητο είναι στερεό και ότι η 

ταξινόμησή του είναι για τον χρόνιο κίνδυνο στο υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 (H412) 

τεκμηριώνεται πως το απόβλητο δεν υπόκειται σε υποχρεώσεις μεταφοράς κατά ADR, 

RID, ADN. 

 

Όπως προκύπτει, τα βασικά συμπεράσματα των μελετών χαρακτηρισμού είναι τα εξής: 

 Μικτό απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο  

 Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Στείρα εξόρυξης – Ολυμπιάδα (01 01 01): Αδρανές Μη επικίνδυνο 

 Ιλύς από την κατεργασία των νερών μεταλλείου – Ολυμπιάδα (01 03 07*): 

Επικίνδυνο ως προς τις ιδιότητες HP14 &HP15 

 

 

Τα απόβλητα που θα αποτίθενται στην Ε.Δ.ΕΑ.Κ. χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα με 

ένα πολύ μικρό τμήμα αυτών να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (Ιλύς από την 

κατεργασία των νερών μεταλλείου – Ολυμπιάδα) ή να είναι οριακά κάτω από τα όρια μη 

επικινδύνων αποβλήτων. 
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6.4. Λοιπές εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου  

6.4.1. Εισαγωγή 

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, οι Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αδειοδοτήθηκαν 

περιβαλλοντικά με την εν ισχύ σήμερα 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.». 

Σημειώνεται ότι για το Υποέργο των Σκουριών εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ Α. Π.: 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021 Απόφαση «Τροποποίηση της 201745/26-07-2011 

ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ- 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) 

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής,», ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης στο υποέργο 

Σκουριών». 

 

Εντός του τρέχοντος έτους (2021) και ειδικότερα στις 5 Φεβρουαρίου 2021 υπεγράφη νέα 

επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, η 

οποία τροποποιεί την από του 2003 Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, εκσυγχρονίζοντας το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της 

επένδυσης και εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για όλες τις πλευρές. Μεταξύ άλλων, το 

Δημόσιο θα επωφεληθεί από υψηλότερα κρατικά έσοδα, ενώ η τοπική κοινωνία από 

ενισχυμένες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, μεγάλες επενδύσεις κοινωνικής 

και οικονομικής ανάπτυξης, και αυξημένες θέσεις εργασίας. 

 

Η ανωτέρω νέα επενδυτική συμφωνία κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, 

με τον 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». 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προτείνονται μία σειρά από 

τροποποιήσεις του εγκεκριμένου περιβαλλοντικά έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», οι οποίες προέκυψαν σε συνέχεια της κύρωσης της 

επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

με το Ν.4785/2021 (ΦΕΚ 42Α/23.3.2021) (βλ. Παράρτημα Ι). 

 

Οι βασικές τροποποιήσεις περιγράφονται στην Παράγραφο 6.1.3, στους Πίνακες 6.1.3-1 έως 

6.1.3-4 , ενώ επιμέρους λεπτομέρειες μικροτροποποιήσεων δίνονται στις Παραγράφους 6.2, 

6.3, 6.5, 6.6 και 6.8.  

 

Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι βασικές αλλαγές του έργου που αφορούν στα 

ακόλουθα: 

• Υπόγεια Συνδετήρια στοά Μ. Λάκκου Ολυμπιάδας 

• Νέο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

• Μονάδα Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου 
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• Μονάδα Παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου 

6.4.2. Υπόγεια Συνδετήρια στοά Μ. Λάκκου Ολυμπιάδας 

Η εν λόγω υπόγεια συνδετήρια στοά μεταφοράς Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου προβλέπονταν 

να εξυπηρετήσει κυρίως την υπόγεια μεταφορά μεταλλεύματος από το μεταλλείο της 

Ολυμπιάδας στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και μεταλλουργίας που προβλέπονταν 

σύμφωνα με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο να κατασκευαστεί στο Μαντέμ Λάκκο, ως 

επίσης και την υπόγεια μεταφορά του υλικού λιθογόμωσης από το νέο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο προς το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. 

 

Η είσοδος της στοάς βρίσκεται στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου και διαμορφώθηκε στη θέση 

με απόλυτο υψόμετρο +236,00 m, ενώ η θέση κατάληξής της προβλέπoνταν να διαμορφωθεί 

στο υπόγειο τμήμα του μεταλλείου Ολυμπιάδας στο απόλυτο υψόμετρο -660,00 m, σε βάθος 

περίπου 900 m από την επιφάνεια.  

 

Το συνολικό μήκος της σήραγγας ανέρχεται στα 8,35 km, με μέση κλίση -11,0%. Η διατομή 

της στοάς είναι πεταλοειδής, διαστάσεων 7,0 m x 6,0 m (πλάτος x ύψος). Ανά 200 m 

προβλέπεται η κατασκευή διευρυμένων τμημάτων μήκους 28,0 m, διαστάσεων 9,0 m x 7,2 m, 

στο κέντρο των οποίων διανοίγονται εγκάρσιες στοές, ελαχίστου μήκους 10 m και διαστάσεων 

7,0 m x 6,0 m.  

 

Από τον Ιούνιο του 2012 όπου και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της σήραγγας, έως και 

τον Ιανουάριο του 2016 όπου σταμάτησαν προσωρινά οι εργασίες, διανοίχθηκαν 1.940,30 m. 

Έκτοτε, εντός της στοάς πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και διαχείρισης υδάτων. Για 

την εξυπηρέτηση της κατασκευής έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος της στοάς εν σειρά 

προσωρινά αντλητικά συστήματα δυναμικότητας 300 m3/h συνολικής ισχύος 592 KW και 

ανεμιστήρας ισχύος 100 KW τα οποία θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι την εγκατάσταση 

των μόνιμων συστημάτων εξυπηρέτησης.  

 

Στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού σχεδίου η ολοκλήρωση της κατασκευής της 

συνδετήριας στοάς σχετίζεται με την τελική τεχνική επιλογή της δημιουργίας 

Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου (βλ. Παράγραφο 6.4.4) και ως εκ 

τούτου η κατασκευή και λειτουργία της δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ. 

 

Στα επόμενα έτη θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα γεωτεχνικών γεωτρήσεων προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ο βέλτιστος σχεδιασμός του έργου σε περίπτωση που η εν λόγω στοά απαιτηθεί 

ως συνοδό έργο ενδεχόμενης μεταλλουργικής μονάδας σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο ης εταιρείας. Οποιεσδήποτε εργασίες επέκτασης της στοάς δεν αποτελούν 

μέρος της παρούσας μελέτης καθώς το αντικείμενο της παρούσας περιορίζεται σε εργασίες 

συντήρησης, άντλησης και γεωτεχνικής διερεύνησης. 

6.4.3. Νέο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

Στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου προβλεπόταν η κατασκευή ενός νέου εργοστάσιο 

εμπλουτισμού για την επεξεργασία του μεταλλεύματος που θα παράγεται κατά βάση από το 

μεταλλείο Ολυμπιάδας. Στον προγραμματισμό του έργου προβλέπονταν το νέο αυτό 

εργοστάσιο εμπλουτισμού να τεθεί σε λειτουργία με την ολοκλήρωση της νέας στοάς 

προσπέλασης του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας από την περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, μέσω 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6                       6.4-4 

ENVECO A.E. 

της οποίας και θα μεταφέρονταν τόσο το μετάλλευμα όσο και το απόβλητο του εμπλουτισμού 

ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης του μεταλλείου. Το νέο αυτό εργοστάσιο θα 

τροφοδοτούσε με συμπύκνωμα χρυσού την παρακείμενη μεταλλουργία που επρόκειτο να 

κατασκευαστεί στην ίδια περιοχή. 

 

Στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού σχεδίου η κατασκευή του νέου εργοστασίου 

εμπλουτισμού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, σχετίζεται με την τελική τεχνική 

επιλογή της δημιουργίας Μεταλλουργίας στην ίδια περιοχή (βλ. Παράγραφο 6.4.4) και ως 

εκ τούτου η κατασκευή και λειτουργία του δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ. 

6.4.4. Μονάδα Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου 

Η Μονάδα Μεταλλουργίας στην θέση Μαντέμ Λάκκος που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 

Στρατωνίου προβλεπόταν να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης (flash smelting) για 

την παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού από συμπυκνώματα πυριτών και χαλκού-χρυσού. 

Η ετήσια δυναμικότητά του στην τροφοδοσία, στην πλήρη λειτουργία, προβλέπονταν να είναι 

280.000 t συμπυκνωμάτων πυριτών και χαλκού-χρυσού. Το εργοστάσιο προβλέπονταν να 

περιλαμβάνει Μονάδα Παραγωγής Θειικού Οξέος, ετήσιας δυναμικότητας 440.000 t με αγωγό 

υδραυλικής μεταφοράς και δεξαμενές αποθήκευσης θειικού οξέος. Το υποέργο προβλέπονταν 

να υποστηρίζεται από βοηθητικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός του γηπέδου του 

υποέργου και περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υποσταθμό 

υψηλής τάσης, δεξαμενές καυσίμων, κλπ.  

 

Τα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας είναι: 

• Ακαριαία Τήξη (Flash Smelting)  

• Εκχύλιση της μάττας 

• Μονάδα ανάκτησης μετάλλων  

• Ψύξη και έκπλυση των απαερίων  

• Μονάδα κατεργασίας των διαλυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας  

• Μονάδα θειικού οξέος   

 

Η ετήσια δυναμικότητα κατεργασίας της μονάδας είναι 250.000 t συμπυκνώματος πυριτών 

Ολυμπιάδας και 30.000 τόνοι συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού Σκουριών. Οι μεταλλουργικές 

ανακτήσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τις δοκιμές που διεξήχθησαν στην Φιλανδία από 

την Outokumpu O.Y., είναι οι ακόλουθες: 

• Ανάκτηση χαλκού 96,2% 

• Ανάκτηση χρυσού 93,9% 

• Ανάκτηση αργύρου 87,0% 

 

Στο πλαίσιο της νέας επενδυτικής συμφωνίας αξιολογήθηκε ενδελεχώς η κατασκευή της 

μονάδας μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο και συμφωνήθηκαν τα όσα συμπεριλήφθηκαν στο 

άρθρο 15 του νόμου 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», τα βασικά 

σημεία του οποίου παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

• Η Εταιρεία οφείλει να υποβάλει στο Δημόσιο, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών 

από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και πριν την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) 
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μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, γραπτή πρόταση για την ανάπτυξη, τη 

χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας (το 

Εργοστάσιο Μεταλλουργίας) που θα επεξεργάζεται μετάλλευμα χρυσού (Au), το οποίο 

εξορύσσεται από την Ολυμπιάδα (και από άλλες Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις, κατά τη 

διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας) χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη 

τεχνολογία και σύμφωνα με το Έγγραφο Αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές αναφορικά με τη Διαχείριση Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας που 

δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 21 (3) της Οδηγίας 

2006/21/ΕΚ (όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται στη συνέχεια), όπως 

καθορίζεται εύλογα από την Εταιρεία {η Πρόταση Μεταλλουργίας). 

• Εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την υποβολή της Πρότασης Μεταλλουργίας 

στο Δημόσιο, συγκροτείται επιτροπή (Επιτροπή Μεταλλουργίας), η οποία θα έχει στη 

διάθεσή της διάστημα έως έξι (6) μηνών (ή μεγαλύτερη περίοδο που τα Μέρη τυχόν 

συμφωνήσουν εγγράφως κατά την διακριτική τους ευχέρεια) από την ημερομηνία 

υποβολής από την Εταιρεία της Πρότασης Μεταλλουργίας στο Δημόσιο (η Περίοδος 

Αξιολόγησης της Μεταλλουργίας) προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον πρέπει να 

υλοποιηθεί η Πρόταση Μεταλλουργίας, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στα 

κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ της επενδυτικής συμφωνίας (Κριτήρια 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη Μεταλλουργική Επιτροπή). 

• Εάν η Επιτροπή Μεταλλουργίας, εντός της περιόδου που αναφέρεται στο Άρθρο 15.2(γ) 

ανωτέρω:  

(α)  αποφασίσει ομόφωνα να εγκρίνει την Πρόταση Μεταλλουργίας κατά την Περίοδο 

Αξιολόγησης της Μεταλλουργίας, τότε εφαρμόζεται το Άρθρο 15.4 (Διακριτική 

Ευχέρεια Υπουργού). 

(β) δεν λάβει ομόφωνη απόφαση για την έγκριση της Πρότασης Μεταλλουργίας κατά 

τη διάρκεια της Περιόδου Αξιολόγησης της Μεταλλουργίας, τότε: 

(i) Η Εταιρεία ερευνά κάθε επιστημονική εξέλιξη που μπορεί να επιτρέψει τη 

χρήση άλλων μεθόδων επεξεργασίας για την κατασκευή του Εργοστασίου 

Μεταλλουργίας και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Μεταλλουργίας εντός 

έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο Άρθρο 15.2(γ) 

ανωτέρω σχετικά με τις εν λόγω νέες επιστημονικές εξελίξεις ως 

συμπλήρωμα στην Πρόταση Μεταλλουργίας. 

(ii) Εάν, εντός ενός μηνός από την υποβολή της συμπληρωματικής πρότασης που 

αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή Μεταλλουργίας αποφασίσει ομόφωνα να 

εγκρίνει την Πρόταση Μεταλλουργίας, όπως συμπληρώθηκε, τότε 

εφαρμόζεται το Άρθρο 15.4 (Διακριτική Ευχέρεια Υπουργού). Σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία 

του παρόντος Άρθρου 15 οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

• Εάν η Επιτροπή Μεταλλουργίας αποφασίσει σύμφωνα με το Άρθρο 15.3(α) ή το Άρθρο 

15.3(β)(ii) να εγκρίνει την Πρόταση Μεταλλουργίας, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση της Επιτροπής Μεταλλουργίας, 

είτε: 

(α) εκδίδει απόφαση για την έγκριση της Πρότασης Μεταλλουργίας. Στην περίπτωση 

αυτή, εντός έξι (6) μηνών από την απόφαση του Υπουργού η Εταιρεία 

επικαιροποιεί το Επενδυτικό Σχέδιο, προκειμένου να συμπεριλάβει την 

εγκεκριμένη Πρόταση Μεταλλουργίας και ενημερώνει το Δημόσιο σχετικά. Στη 

συνέχεια, η Εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει το επικαιροποιημένο Επενδυτικό Σχέδιο 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 14.2 
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(Εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου), και το Δημόσιο υποχρεούται να συνδράμει  

στην εφαρμογή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 22 (Απαιτούμενες Άδειες), είτε 

(β)  απορρίπτει, με ειδική αιτιολογία, την Πρόταση Μεταλλουργίας με γραπτή 

γνωστοποίηση στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα 

να επανεκκινήσει τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου 15 οποτεδήποτε. 

 

Πέραν των ανωτέρω στο Παράρτημα Γ της επενδυτικής συμφωνίας αναφέρεται επιπλέον ότι 

τα βασικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την τρέχουσα επιλογή της μη 

κατασκευής της μονάδας μεταλλουργίας στην παρούσα χρονική στιγμή είναι τα ακόλουθα. 

• Μείωση της επιφάνειας κατάληψης κατά 120 στρέμματα λόγω της κατάργησης της 

μονάδας μεταλλουργίας για την παραγωγή χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος 

• Μείωση περιβαλλοντικού ρίσκου (μείωση των φορτοεκφορτώσεων μεταλλευτικών 

υλικών και προϊόντων, εξάλειψη αέριων εκπομπών και οπτικής ρύπανσης, απάλειψη 

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, κλπ). 

• Κατάργηση διατάξεων για την διαχείριση (συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά) θειικού 

οξέος στο λιμάνι Στρατωνίου. 

• Απάλειψη παραγωγής μεταλλουργικών αποβλήτων. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, η κατασκευή και λειτουργία της νέα μονάδας Μεταλλουργίας δεν 

περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ. 

6.4.5. Μονάδα Παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου 

Η μονάδα παραγωγής θειικού οξέος που προβλεπόταν να κατασκευαστεί σε συνδυασμό με τη 

μονάδα της Μεταλλουργίας θα περιλάμβανε τρία τμήματα: 

• Το τμήμα καθαρισμού της αέριας φάσης που περιέχει το διοξείδιο του θείου (SO2) 

• Το τμήμα επαφής της αέριας φάσης προς μετατροπή του διοξειδίου του θείου (SO2) σε 

θειικό οξύ (H2SO4) μέσω μιας 3+1 διαδικασίας διπλής απορρόφησης 

• Το σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης του παραγόμενου θειικού οξέος (H2SO4) 

 

Τμήμα καθαρισμού της αέριας φάσης που περιέχει το διοξείδιο του θείου  

Τα απαέρια της μεταλλουργίας, αφού πρώτα ψυχθούν στον πύργο ψύξης και καθαριστούν στον 

πύργο έκπλυσης, οδηγούνται για περαιτέρω καθαρισμό στο τμήμα καθαρισμού αερίου της 

μονάδας θειικού οξέος. Το κύκλωμα καθαρισμού αερίου της μονάδας θειικού οξέος 

αποτελείται από ένα πύργο έκπλυσης, ένα πύργο ψύξης, δύο υγρές πλυντρίδες (ή αλλιώς: 

scrubbers) που λειτουργούν εν σειρά και δύο στάδια υγρού ηλεκτροστατικού καθαρισμού. 

Ακολούθως, το καθαρό πλέον αέριο που περιέχει το διοξείδιο του θείου οδηγείται στη μονάδα 

επαφής.  

 

Τμήμα επαφής 

Το τμήμα επαφής αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

• Τμήμα ξήρανσης της αέριας φάσης που περιέχει το διοξείδιο του θείου (SO2) 

• Τμήμα μετατροπής του διοξειδίου του θείου (SO2) που περιέχεται στην αέρια φάση σε 

τριοξείδιο του θείου (SO3), βάση της ακόλουθης χημικής αντίδρασης:  

o SO2 + 1/2 O2 ↔ SO3 

• Τμήμα απορρόφησης του αερίου τριοξειδίου του θείου (SO3) από το νερό (H2O) ώστε να 

σχηματιστεί ένα διάλυμα 98.5% θειικού οξέος (H2SO4) βάσει της χημικής αντίδρασης:  
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o SO3 + H2O → H2SO4 

 

Μεταφορά και αποθήκευση 

Το παραγόμενο θειικό οξύ από τις εγκαταστάσεις της μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαντέμ 

Λάκκου μεταφέρεται στις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου για θαλάσσια 

μεταφορά με πλοία. Η σύνδεση μεταξύ του εργοστασίου στο Μαντέμ Λάκκο και των λιμενικών 

εγκαταστάσεων στο Στρατώνι γίνεται μέσω ενός αγωγού μεταφοράς θειικού οξέος, συνεχούς 

λειτουργίας, με δυνατότητα ενδιάμεσης αποθήκευσης και στα δύο άκρα του αγωγού. 

 

Τέλος, στο σύστημα φόρτωσης στις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου έχουν 

προβλεφθεί δύο αντλίες φόρτωσης πλοίων, μία κύρια και μία βοηθητική, δυναμικότητας 

160 m3/h έκαστη, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εκκένωση και των δύο δεξαμενών εντός 3 

ημερών. 

 

Στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού σχεδίου η κατασκευή της μονάδας παραγωγής θειικού 

οξέος σχετίζεται με την τελική τεχνική επιλογή της δημιουργίας Μεταλλουργίας στην 

περιοχή του Μαντέμ Λάκκου (βλ. Παράγραφο 6.4.4) και ως εκ τούτου η κατασκευή και 

λειτουργία του δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ΜΠΕ. 

 

Λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

Οι νέες λιμενικές εγκαταστάσεις που προβλεπόταν να κατασκευαστούν στο βόρειο άκρο της 

παραλίας Στρατωνίου έμπροσθεν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου, προβλεπόταν να εξυπηρετούν φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου 

χύδην 50.000 DWT (φόρτωση συμπυκνωμάτων θειούχου μόλυβδου, θειούχου ψευδάργυρου 

και θειούχου χαλκού), ολικού μήκους 200 m, καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς θειικού 

οξέος. 

 

Τα κύρια στοιχεία του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου σχεδιασμού για την εξυπηρέτηση των 

προαναφερόμενων πλοίων, παρατίθενται παρακάτω: 

• Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην: 

o Τρεις νησίδες παραβολής των πλοίων μεταφοράς χύδην διατεταγμένες έτσι ώστε 

το συνολικό μήκος παραβολής να είναι 107 m. Επί αυτών θα θεμελιωνόταν ο 

εξοπλισμός μεταφοράς και φόρτωσης του χύδην φορτίου. Οι διαστάσεις των 

ακραίων νησίδων προβλεπόταν να είναι 20 m x 19.4 m και της κεντρικής 12 m x 

12 m. 

o Δύο πρόσθετες νησίδες πρόσδεσης εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων 

(πλατφορμών φόρτωσης), διαστάσεων 10 m x 10 m. 

o Διάδρομο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήματος από την ξηρά και για τη 

θεμελίωση του ταινιόδρομου μεταφοράς του χύδην φορτίου στην βόρεια ακραία 

νησίδα παραβολής, συνολικού μήκους 330 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου.  

• Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην: 

o Τρεις νησίδες παραβολής των πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην 

διατεταγμένες έτσι ώστε το συνολικό μήκος παραβολής να είναι 80 m. Η κεντρική 

νησίδα προβλεπόταν να φιλοξενεί τον εξοπλισμό φόρτωσης του θειικού οξέος. Οι 

διαστάσεις των ακραίων νησίδων προβλεπόταν να είναι 12 m x 12 m και της 

κεντρικής 20 m x 19.4 m. 

o Τέσσερεις επιπλέον νησίδες πρόσδεσης, εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων, 

διαστάσεων 10 m x 10 m. 
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o Διάδρομο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήματος από την ξηρά και για 

την εγκατάσταση του συστήματος (αγωγών) μεταφοράς τους θειικού οξέος 

συνολικού μήκους 192 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου.  

 

Στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού σχεδίου η κατασκευή των νέων λιμενικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου, σχετίζεται με την τελική τεχνική επιλογή της δημιουργίας 

Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου (βλ. Παράγραφο 6.4.4) καθώς και με τη μονάδα 

παραγωγής θειικού οξέος στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου (βλ. Παράγραφο 6.4.5) και 

ως εκ τούτου η κατασκευή και λειτουργία τους διαφοροποιείται στην παρούσα ΜΠΕ στην 

οποία περιλαμβάνεται μικρότερης έκτασης αναβάθμιση όπως αυτή περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.8 της παρούσας. 



  

 

 

Παράγραφος 6.5 

 
  



  

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-1 

ENVECO A.E. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .............................................................................................. 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...................................................................................................... 3 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ................................................................................................. 4 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ...................................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................ 6 

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

 ................................................................................................................................................ 6 
6.5.1. Εισαγωγή .................................................................................................................. 6 

6.5.2. Περιγραφή σχεδιασμού της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) .............................................................................................. 7 

6.5.2.1. Κριτήρια σχεδιασμού.......................................................................................... 7 

6.5.2.2. Χωροθέτηση ....................................................................................................... 8 

6.5.2.3. Φάσεις κατασκευής Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ............................................................................................ 8 

6.5.2.4. Γεωλογικά – γεωτεχνικά χαρακτηριστικά .......................................................... 9 

6.5.2.5. Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά ..................................................................... 12 

6.5.2.6. Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά ....................................................................... 14 

6.5.2.7. Αποθηκευτική δυναμικότητα ............................................................................ 17 

6.5.2.8. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών κατασκευής έργων ............. 17 

6.5.3. Περιγραφής Κατασκευής Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ............................................................................................ 19 

6.5.3.1. Ολοκληρωμένες εργασίες κατασκευής η Ε.Δ.Ε.Α.Κ ......................................... 19 

6.5.3.2. Προβλεπόμενες εργασίες Ε.Δ.Ε.Α.Κ στην προσεχή περίοδο ............................. 33 

6.5.3.3. Επαναπροσδιορισμός διαχείρισης αποθέσεων χώρου 1-3 ............................... 35 

6.5.4. Περιγραφή της λειτουργίας της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εγορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) ......................................................................... 40 

6.5.4.1. Γενικά .............................................................................................................. 40 

6.5.4.2. Σύστημα διαχείριση στερεών αποβλήτων ......................................................... 41 

6.5.4.3. Στρατηγικά απόθεσης των αποβλήτων – Εφικτότητα κυκλοφορίας ................. 41 

6.5.4.4. Διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων ............................. 45 

6.5.5. Εισροές εξορυκτικών αποβλήτων .......................................................................... 45 

6.5.6. Χαρακτηρισμός των αποβλήτων της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ........................................................................ 46 

6.5.7. Ταξινόμηση της Eγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα .................................................................................................................. 47 

6.5.8. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων ....... 51 

6.5.9. Κατάληψη εδάφους Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ............................................................................................ 52 

6.5.10. Εισροές ενέργειας ................................................................................................. 53 

6.5.11. Διαχείριση υδάτων και εκροές υγρών αποβλήτων ............................................... 54 

6.5.11.1. Διαχείριση υδάτων κάτω από τη στεγάνωση .................................................. 54 

6.5.11.2. Διαχείριση υδάτων πάνω από τη στεγάνωση .................................................. 55 

6.5.11.3. Περιμετρικά κανάλια ...................................................................................... 56 

6.5.11.4. Εισροές προτεινόμενης Μονάδας Κατεργασίας Νερών Κοκκινόλακκα .......... 56 

6.5.12. Διαχείριση και εκροές στερεών αποβλήτων ........................................................ 56 

6.5.13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .................................................................................... 56 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-2 

ENVECO A.E. 

6.5.14. Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου ....................................... 57 

6.5.14.1. Περίοδος ολοκλήρωσης της Γ&Δ φάσης κατασκευής .................................... 57 

6.5.14.2. Περίοδος λειτουργίας ..................................................................................... 60 

6.5.15. Εκπομπές θορύβου ............................................................................................... 60 

6.5.15.1. Περίοδος ολοκλήρωσης της Γ&Δ φάσης κατασκευής .................................... 60 

6.5.15.2. Περίοδος λειτουργίας ..................................................................................... 65 

6.5.16. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση ................................................................... 65 

6.5.16.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας ........................................ 65 

6.5.16.2. Απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι διάθεσης ........................... 65 

6.5.16.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης και νέα χρήση ......................... 66 

6.5.17. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον ........................................... 74 

6.5.17.1. Γενικά ............................................................................................................ 74 

6.5.17.2. Σενάρια δυνητικών μεγάλων ατυχημάτων ...................................................... 75 

 

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-3 

ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 6.5.2.7-1. Στάδια κατασκευής της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (ΕΔ.Ε.Α.Κ.) .............................................................................. 17 

Πίνακας 6.5.2.8-1. Τύποι και ποσότητες διαθέσιμων υλικών κατασκευής της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.

 .................................................................................................................................................. 18 

Πίνακας 6.5.3.1-1. Σύγκρισης προδιαγραφών ΑΕΠΟ και Μελέτης Εφαρμογής για την 

στεγανοποίηση της Ε.Δ.Ε.Α.Κ............................................................................................... 30 

Πίνακας 6.5.5-1. Τύποι και ποσότητες στερών αποβλήτων στην Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ................................ 45 

Πίνακας 6.5.7-1. Αποτελέσματα μελετών χαρακτηρισμού αποβλήτων Κοκκινόλακκα .. 48 

Πίνακας 6.5.7-2. Αξιολόγηση κριτηρίων ταξινόμησης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ............................. 50 

Πίνακας 6.5.8-1. Σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Α.Κ.................................... 51 

Πίνακας 6.5.8-2. Κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ..................................... 51 

Πίνακας 6.5.9-1. Εκτιμώμενη κατάληψη Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ......................................................... 53 

Πίνακας 6.5.11.4-1. Εισροές μονάδας κατεργασίας νερών Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ............................. 56 

Πίνακας 6.5.14.1-1. Μηχανήματα εργοταξίου, τύπος χρησιμοποιούμενου καυσίμου και 

εκτιμώμενη κατανάλωση ....................................................................................................... 57 

Πίνακας 6.5.14.1-2. Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων (kg ρύπου/kg καυσίμου) .......... 58 

Πίνακας 6.5.14.1-3. Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα .................................... 58 

Πίνακας 6.5.14.1-4. Συντελεστές εκπομπής ρύπων και ρυθμός εκπομπής ρύπων ............ 58 

Πίνακας 6.5.14.1-5. Συντελεστές εκπομπής σωματιδίων της φάσης ανάπτυξης (Tier 1) 60 

Πίνακας 6.5.14.1-6. Εκπομπές σωματιδίων της φάσης ανάπτυξης (Tier 1) ...................... 60 

Πίνακας 6.5.15.1-1. Χρόνοι πραγματικής λειτουργίας (tc μηχανημάτων) ......................... 61 

Πίνακας 6.5.15.1-2. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας La,eq ............... 63 

Πίνακας 6.5.15.1-3. Κινητές πηγές θορύβου: Μέθοδος κινητού εργοταξίου .................... 63 

Πίνακας 6.5.16.3-1. Χρονοπρόγραμμα εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ............................................................................................................................... 72 

Πίνακας 6.5.16.3-2. Προϋπολογισμός φυτοτεχνικής αποκατάστασης και συντήρησης της 

βλάστησης (ανά στρέμμα επιφάνειας) .................................................................................. 72 

Πίνακας 6.5.16.3-3. Κατανομή κόστους εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ............................................................................................................................... 73 

Πίνακας 6.5.17.2-1. Ετήσια πιθανότητα εμφάνισης εξεταζόμενων σεναρίων ................... 84 
  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-4 

ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήμα 6.5.2.5-1. Φάσματα σχεδιασμού σύμφωνα με το Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό 

Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) ....................................................................................................... 13 

Σχήμα 6.5.3.1-1. Σύστημα στεγάνωσης εσωτερικών πρανών των αναχωμάτων της 

λεκάνης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ......................................................................................................... 25 

Σχήμα 6.5.3.1-2. Σχέδιο διαμόρφωση Χώρου Απόθεσης 1 της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ...................... 26 

Σχήμα 6.5.3.1-3. Σχέδιο διαμόρφωσης Χώρου Απόθεσης 3 της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ..................... 27 

Σχήμα 6.5.3.1-4. Διάστρωση συστήματος στεγανοποίησης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ..................... 28 

Σχήμα 6.5.3.2-1. Τυπική διατομή έδρασης και σώματος φράγματος της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ..... 34 

Σχήμα 6.5.3.3-1. Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της αναβαθμισμένης μονάδας 

κατεργασίας νερών ................................................................................................................. 38 

Σχήμα 6.5.4.3-1. Περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων με φορτηγά βαρέως τύπου ............ 42 

Σχήμα 6.5.4.3-2. Περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων με ταινιόδρομο και διάστρωση με 

προωθητές ............................................................................................................................... 43 

Σχήμα 6.5.4.3-3. Διάφορες στρατηγικές απόθεσης αποβλήτων (απόβλητα κοντά και 

μακριά της βέλτιστης υγρασίας, wopt) ................................................................................... 44 

Σχήμα 6.5.9-1. Γενική διάταξη τελευταίας φάσης ανάπτυξης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ................. 53 

Σχήμα 6.5.11.1-1. Κάτοψη δεύτερου συστήματος αποστράγγισης στην περιοχή των 

λιμνών Chevalier No.1 ........................................................................................................... 55 

Σχήμα 6.5.16.3-1. Τομή Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα στον άνω ρου του Κοκκινόλακκα μετά το σχέδιο κλεισίματος ................ 68 
  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-5 

ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικόνα 6.5.3.1-1. Σφράγιση του στομίου της εγκαταλελειμμένης μεταλλευτικής στοάς 

+173 .......................................................................................................................................... 22 
 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-6 

ENVECO A.E. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.5. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

6.5.1. Εισαγωγή 

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

μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας και έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την Κ.Υ.Α. 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οικ. 201745/26.7.2011 Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Μετά τη συνολική 

περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ακολούθησαν οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών 

μελετών για το κάθε υποέργο, σύμφωνα με τα ά. 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών 

και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., Υ.Α. Δ7/4/οικ.12050/2223, ΦΕΚ Β΄ 1227/14.6.2011). 

 

Ειδικότερα η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική μελέτη του υποέργου «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», η οποία εγκρίθηκε με την Δ8-

Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 

Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ.  

 

Σε εφαρμογή του εγκριτικού όρου Γ.3 της υπόψιν τεχνικής μελέτης υπεβλήθηκε και, εγκρίθηκε 

ως προσάρτημα αυτής, η ειδική τεχνική μελέτη Προσάρτημα 4 «Τεχνική Μελέτη Χώρου 

Απόθεσης Κοκκινόλακκα» βάση της υπ’ αριθμ. Δ8-A/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.2013 

απόφασης της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ.  

 

Με την με αρ. πρωτ. Α2480/18.12.2015 επιστολή της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (ΥΠΕΝ 

185401/18.12.2015), υπεβλήθη στο ΥΠΑΝ η «Γεωτεχνική Μελέτη Χώρου Απόθεσης 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα» προς ενσωμάτωσή της στο ως άνω Προσάρτημα 4 «Τεχνική 

Μελέτη Χώρου Απόθεσης Κοκκινόλακκα» σύμφωνα με τον εγκριτικό όρο Β.3 αυτού.  

 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η ΥΠΕΝ ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/2928/02.09.2016 απόφαση 

περί «Χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του χώρου 

απόθεσης Κοκκινόλακκα» η οποία παρατάθηκε με τις ΥΠΕΝ 

ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173422/732/23.03.2017, ΥΠΕΝ ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6 

/180369/2971/01.09.2017 και ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/171390/454/06.03. 2018 αποφάσεις 

περί παράτασης, ενώ τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/οικ. 181022/3140/13-9-

2017 απόφαση ΥΠΕΝ. 

 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά στην πρώτη του ανύψωση, ενώ με την υπ’ αριθμό 

ΔΜΕΒΟ/97654/480/28-12-2018 απόφαση έλαβε χώρα η καταχώρησης της Μελέτης 

Ασφάλειας για την εν λόγω Εγκατάσταση (με Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης) και τέλος 

με την υπ΄ αριθμ. καταχώρησης notify business: 1091177/28.12.2018 έλαβε χώρα η 

Γνωστοποίηση λειτουργίας εγκατάστασης «Χώρου Απόθεσης Κοκκινόλακκα». 
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Κατά την περίοδο σύνταξης της παρούσας, λαμβάνει χώρα η κατασκευή της 2ης ανύψωσης του 

χώρου βάση των σχετικών μελετών και των λειτουργικών απαιτήσεων του έργου. 

6.5.2. Περιγραφή σχεδιασμού της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

6.5.2.1. Κριτήρια σχεδιασμού 

Οι βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό (χωροθέτηση, γεωμετρία, 

προστασία) της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων «Κοκκινόλακκα» είναι οι 

ακόλουθες:  

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

προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ1 όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική 

νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε1032, β) τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές3 για 

τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (βλέπε Παράρτημα VII) και 

γ) τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 

791Β/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 μεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.  

 Το σύνολο των αποτιθέμενων υλικών θα 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, ο σχεδιασμός του 

έργου περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος στεγάνωσης της εγκατάστασης απόθεσης 

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, ο σχεδιασμός του έργου 

                                                 
1 Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 (ΦΕΚ 2076/τ.Β’/25.09.09). 
2 Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και 

τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/360/ΕΚ, 2009/337/ΕΚ, 

2009/359/ΕΚ, 2009/335/ΕΚ, 2009/358/ΕΚ). 
3 Best Available Techniques (BAT) for the Management of Waste from Extractive Industries in Accordance with 

Directive 2006/21/EC (2018), το οποίο αναθεωρεί το Reference Document for Management of Tailings and Waste-

Rock iin Mining Activities (MTWR BREF), το οποίο υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις 7 Ιανουαρίου 2009 για το σκοπό 

της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαχείριση αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας (2009/C81/06). 
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προβλέπει την κατασκευή ενός ανάντη φράγματος 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 προστατευμένης πλέον εγκατάστασης. 

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

μεταλλευτική δραστηριότητα, με την κατασκευή του έργου να γίνεται και παράλληλη 

αποκατάσταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής. 

6.5.2.2. Χωροθέτηση 

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

χωροθετήθηκε και αδειοδοτήθηκε στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, στην άνω λεκάνη του 

Κοκκινόλακκα. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη λόγω των ακόλουθων 

χαρακτηριστικών: 

 Βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης-Στρατωνίου (ΠΔ 18/10/79). 

 Η περιοχή είναι ήδη κατειλημμένη και κατ’ επέκταση και διαταραγμένη από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα  

 Τα όποια δομικά προβλήματα των παλαιών χώρων απόθεσης που βρίσκονται εντός του 

νέου χώρου αντιμετωπίζονται οριστικά με την ενοποίησή τους εντός της εγκατάστασης 

απόθεσης. 

 Λόγω της μορφολογίας της, δημιουργείται μία εγκατάσταση απόθεσης με βέλτιστο λόγο 

όγκου φράγματος χωρητικότητας απόθεσης.  

 Το υφιστάμενο δίκτυο δρόμων προσπέλασης είναι καλά ανεπτυγμένο οπότε οι ανάγκες 

για νέους δρόμους είναι περιορισμένες 

 Βρίσκεται σε άμεση γειτονία τόσο με το μεταλλείο Μαύρων Πετρών αλλά και τους 

σωρούς παλαιών αποθέσεων προς αποκατάσταση. 

 
Η γενική διάταξη της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων «Κοκκινόλακκα» 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) δίνεται στο Σχέδιο 1-4. 

6.5.2.3. Φάσεις κατασκευής Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

Ο χώρος κατασκευάζεται, σε 4 διακριτές φάσεις (φάση Α, Β, Γ και Δ που θα είναι και η τελική) 

και θα 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. 

 

Στην πρώτη φάση (φάση Α) κατασκευάστηκαν τα ακόλουθα έργα, με την χρονική διαδοχή που 

αναφέρονται: η σήραγγα εκτροπής των νερών του ρέματος, το ανάντη φράγμα μέχρι το 

υψόμετρο +218 m, τα περιμετρικά κανάλια εκτροπής και οι δρόμοι προσπέλασης και 

εξυπηρέτησης του χώρου, το κατάντη φράγμα μέχρι το υψόμετρο +185 m και η προστασία της 

εγκατάστασης απόθεσης με την τοποθέτηση κατάλληλης στεγάνωσης. 

 

Στη δεύτερη φάση κατασκευής (φάση Β), η οποία λαμβάνει χώρα παράλληλα με την πρώτη 

φάση λειτουργίας του χώρου, γίνεται ανύψωση του κατάντη φράγματος μέχρι το υψόμετρο 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-9 

ENVECO A.E. 

+215 m με ταυτόχρονη επέκταση του συστήματος στεγάνωσης έως το υψόμετρο +200. Η 

ανύψωση της λεκάνης έως το υψόμετρο +200, επί του παρόντος έχει ολοκληρωθεί κατά μήκος 

του δεξιού αντερείσματος της εγκατάστασης και έχει εγκριθεί η ολοκλήρωση των αντίστοιχων 

έργων κατά μήκος του αριστερού αντερείσματος, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη 

του 2022. Με την ανύψωση του φράγματος και τη στεγάνωση του χώρου μέχρι το +200 m 

δημιουργείται πρόσθετη αποθηκευτική δυναμικότητα περίπου 3,3 Mm3 ή ισοδύναμα 

αθροιστική αποθηκευτική δυναμικότητα 5,2 Mm3.  

 

Παράλληλα με τη δεύτερη φάση λειτουργίας του χώρου, ξεκινάει η τρίτη φάση κατασκευής 

(φάση Γ). Κατά τη φάση αυτή αυτό γίνεται επέκταση της στεγάνωσης μέχρι το υψόμετρο 

κατάληψης της περιοχής απόθεσης στο +205.  

 

Η ολοκλήρωση της τρίτης φάσης κατασκευής οριοθετεί και την έναρξη της τέταρτης φάσης 

(φάση Δ) και επίσης τελευταίας φάσης λειτουργίας της εγκατάστασης που διαρκεί μέχρι την 

εξόφληση (ή επέκταση με την περαιτέρω έρευνα) των γνωστών κοιτασμάτων των Μαύρων 

Πετρών και της Ολυμπιάδας. Κατά το στάδιο αυτό γίνεται επέκταση της στεγάνωσης μέχρι το 

τελικό υψόμετρο +215. 

 

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.  

 

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. 

 

Η σχεδιασμένη αποθηκευτική δυναμικότητα του χώρου ανέρχεται σε 10,85 Mm3 ενώ μέχρι 

σήμερα (Δεκέμβριος 2020) έχουν ήδη αποτεθεί 1,68 Mm3 τόσο από την εξορυκτική 

δραστηριότητα όσο και από την απομάκρυνση και εξυγίανση μη λειτουργικών χώρων 

απόθεσης και περιοχών από την παλαιά δραστηριότητα. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη στην 

εγκατάσταση πρόκειται επίσης να φιλοξενηθούν 3,22 Mm3 εξορυκτικών αποβλήτων από την 

μελλοντική εκμετάλλευση των μεταλλείων Μ. Πετρών και Ολυμπιάδας ενώ οι υπόλοιπες 

παλαιές ρυπογόνες αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής που πρόκειται να ενταχθούν στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στο πλαίσιο της εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν 

στα 3,05 Mm3.  

6.5.2.4. Γεωλογικά – γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή της εγκατάστασης, διακρίνονται σε 

επιφανειακούς σχηματισμούς και στο βραχώδες υπόβαθρο. Ειδικότερα, οι επιφανειακοί 

σχηματισμοί διακρίνονται στις σύγχρονες ελλούβιες και αλλούβιες αποθέσεις και σε αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή του έργου, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, είναι οι ακόλουθοι: 
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Επιφανειακοί σχηματισμοί:  

 

Ιστορικές αποθέσεις από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες προ του 2011 

 Αποθέσεις τελμάτων εμπλουτισμού και στείρων από την εξόρυξη μεταλλεύματος, 

αναχώματος Chevalier (Ta,Ch). Ο χώρος απόθεσης του αναχώματος Chevalier αποτελεί 

ουσιαστικά θέση παλαιάς επιφανειακής εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και 

σιδηροπυρίτη, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την απόθεση αποβλήτων εξόρυξης, 

υλικών εκσκαφών από τα μεταλλεία και εν συνεχεία, εφυγρασμένα και συμπυκνωμένα 

λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού. Τα υλικά του αναχώματος Chevalier αποτελούνται 

από ιλυοαργιλώδεις χάλικες (GM – GC κατά U.S.C.S.) κυμαινόμενου πάχους 2-5 m και 

από ιλυοαργιλώδεις άμμους (SM – SC). Τα στερεά απόβλητα εμπλουτισμού που έχουν 

αποτεθεί αποτελούνται από εναλλαγές ιλυώδους έως αργιλο-ιλυώδους άμμου (SM, SC – 

SM), και κατά τόπους από ιλυώδη άργιλο (CH) και παρουσιάζονται εν γένει 

συμπυκνωμένα. Τα υλικά που προέρχονται από την απόθεση των αποβλήτων εξόρυξης 

αποτελούνται από αδρομερή εδάφη συνιστώμενα από τεμάχη, χάλικες και άμμο. Το 

πάχος του συνόλου των αποθέσεων του αναχώματος Chevalier, κυμαίνεται από 31 m στη 

δυτική πλευρά του αναχώματος έως 45 m στην ανατολική πλευρά, όπως διαπιστώθηκε 

από γεωτεχνικές γεωτρήσεις που έχουν εκτελεστεί στην εν λόγω περιοχή. Σύμφωνα με 

τις επί τόπου παρατηρήσεις αλλά και από την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, το 

κατώτερο υψομετρικά όριο του αναχώματος αντιστοιχεί περίπου στο επίπεδο του δρόμου 

εξυπηρέτησης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Αποθέσεις συμπυκνωμένων αδρομερών υλικών στείρων μεταλλεύματος και τελμάτων 

εμπλουτισμού, λιμνών Chevalier (Ta, Ch, Tel). Ο χώρος στον οποίο έχουν 

κατασκευαστεί οι λίμνες Chevalier αποτελούσε στο παρελθόν φυσική μισγάγγεια η οποία 

με την πάροδο του χρόνου πληρώθηκε με στείρα μεταλλεύματος. Η διαμόρφωση των 

λιμνών πραγματοποιήθηκε επί των τεχνητών αποθέσεων, με σκοπό να αποτεθεί σε αυτές 

ο πολφός των λεπτομερών τελμάτων εμπλουτισμού. Τα εδαφικά υλικά από τα οποία 

αποτελούνται τα αναχώματα και οι προϋπάρχουσες αποθέσεις του υποβάθρου των 

λιμνών, συνίστανται από αργιλο-ιλυώδη άμμο με χαλίκια, έως ιλυώδεις και αργιλώδεις 

χάλικες, ιλύ και άργιλο χαμηλής πλαστικότητας (SC, GC, GM, GC, CL, CL – ML). Τα 

εδαφικά υλικά του προϋπάρχοντος υποβάθρου παρουσιάζουν κυμαινόμενο βαθμό 

συμπύκνωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών γεωτρήσεων που 

εκτελέστηκαν στην περιοχή, ενώ τα υλικά κατασκευής των αναχωμάτων, τα οποία 

σημειώνεται ότι προέρχονται από στείρα εξόρυξης, παρουσιάζουν καλό βαθμό 

συμπύκνωσης. Τα τέλματα που έχουν αποτεθεί στις λίμνες, είναι κυρίως αργιλο-

ιλυώδους σύστασης (CL – ML) και είναι συμπυκνωμένα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των γεωτεχνικών ερευνών, το πάχος των υλικών κατασκευής των αναχωμάτων των 

λιμνών κυμαίνεται από 20 – 25 m περίπου.  

 Αποθέσεις αναχώματος Καρακολίου (Ta, K). Το ανάχωμα στερεών αποβλήτων στη θέση 

Καρακόλι κατασκευάστηκε κατά μήκος μισγάγγειας στο αριστερό αντέρεισμα του 

Κοκκινόλακκα. Στον εν λόγω χώρο αποτίθενται αφυγρασμένα και συμπυκνωμένα 

λεπτομερή τέλματα εμπλουτισμού από τις περιοδικές εκκενώσεις των λιμνών Chevalier. 

Τα υλικά κατασκευής του αναχώματος συνίστανται από συμπυκνωμένα αδρομερή υλικά 

αμμο-ιλυώδους έως χαλικώδους σύστασης (SM, GC, SC), ενώ τα τέλματα εμπλουτισμού 

είναι αργιλο-ιλυώδους και κατά θέσεις αμμώδους σύστασης (SM, CL, ML). Το μέγιστο 

πάχος του συνόλου των αποθέσεων κατά μήκος της μισγάγγειας εκτιμάται σε 50 m 

περίπου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές είναι περί τα 25 m. 
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 Τεχνητές αποθέσεις (Ta) και κατά θέσεις αποθέσεις απορριμμάτων, προερχόμενες από 

τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Πρόκειται για αδρομερείς αποθέσεις συνιστώμενες 

από χάλικες και τεμάχη των πετρωμάτων της περιοχής σε συνδυασμό με αμμώδες έως 

αργιλώδες έδαφος. Προέρχονται είτε από απόθεση στείρων (στην περιοχή πλησίον των 

εγκαταστάσεων του Μαντέμ Λάκκου, κατάντη του κύριου δρόμου προσπέλασης), ή από 

την απόθεση υλικών εκσκαφών και επιχωματώσεων (περιοχή κατάντη της λίμνης 

έκτακτης ανάγκης και περιοχή κατασκευής οχετού Κοκκινόλακκα), το δε πάχος τους 

κυμαίνεται από 0,6 m έως και 12 m. 

 Αποθέσεις στείρων μεταλλεύματος (St). Πρόκειται για αδρόκοκκες αποθέσεις με τεμάχη 

και χάλικες κυρίως ανθρακικής σύστασης (τεμάχη μαρμάρου) σε συνδυασμό με 

χονδρόκοκκα αμμώδη υλικά. Εντοπίζονται ανατολικά του αναχώματος Καρακολίου το 

δε πάχος τους εκτιμάται σε 20 m.  

 Αποθέσεις σκωρίας (Sk). Καλύπτουν μικρό ρέμα στο αριστερό αντέρεισμα του 

Κοκκινόλακκα, νοτιοανατολικά της λίμνης έκτακτης ανάγκης. Αποτελούνται από 

αδρόκοκκα υλικά από την επεξεργασία του μεταλλεύματος με τη μορφή τεμαχών και 

κροκάλων μεταλλεύματος) σε συνδυασμό με εδαφικά υλικά αμμώδους έως αμμο-

αργιλώδους σύστασης.  

 

Σύγχρονες αλλούβιες και ελλούβιες αποθέσεις 

 Μικτές αλλουβιακές αποθέσεις (Al). Εντοπίζονται κατά μήκος της κοίτης του 

Κοκκινόλακκα, με το μεγαλύτερο πάχος τους να παρουσιάζεται πλησίον του πόδα του 

κατάντη φράγματος. Τα αλλούβια ιζήματα αποτελούνται από κροκάλες, χάλικες και 

τεμάχη προερχόμενα κυρίως από γνεύσιους και αμφιβολίτες, σε συνδυασμό με 

αδρόκοκκο έως λεπτόκοκκο έδαφος αμμώδους κυρίως σύστασης. Κατά θέσεις 

παρατηρούνται επίσης και ποτάμιες αναβαθμίδες περιορισμένης έκτασης. 

Επιπροσθέτως, στα χαλαρά ιζήματα της κοίτης του Κοκκινόλακκα συμμετέχουν και 

υλικά από την μακρόχρονη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα, που 

αναπτύχθηκε στην περιοχή (π.χ. απόβλητα εξόρυξης μεταλλείων, παλαιές σκωρίες 

καμινείας μαγγανιούχων μεταλλευμάτων κλπ.). Ο διαχωρισμός μεταξύ των αλλουβίων 

και των προϊόντων της μεταλλευτικής δραστηριότητας δεν είναι ευχερής, καθώς η 

απόθεση των υλικών διαφορετικής προέλευσης εναλλάσσεται. Το πάχος των 

αλλουβιακών αποθέσεων στο τμήμα αυτό της κοίτης του Κοκκινόλακκα εκτιμάται στα 

4 m – 6 m. 

 Μανδύας αποσάθρωσης του αμφιβολιτικού υποβάθρου (w). Πρόκειται για εδαφικό 

σχηματισμό, αργιλοαμμώδους έως αργιλώδους σύστασης, με μικρά τεμάχη και χάλικες 

αμφιβολιτών και αμφιβολιτικών γνευσίων. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται από 

1,5 m έως 6,0 m ενώ στις θέσεις που το βραχώδες υπόβαθρο παρουσιάζεται έντονα 

αποσαθρωμένο από 6,0 m έως 10,0 m περίπου. Ο σχηματισμός παρουσιάζει φαινόμενα 

ερπυσμού με την ανάπτυξη κατολισθήσεων και επιφανειακών ασταθειών στις θέσεις που 

το πάχος του είναι σημαντικό και παρουσιάζει κατά θέσεις έντονα φαινόμενα υδραυλικής 

διάβρωσης. 

 

Βραχώδες υπόβαθρο 

 

Γεωτεκτονική ενότητα Βερτίσκου 

 Αμφιβολίτες και αμφιβολιτικοί γνεύσιοι (Ab). Αποτελούνται κυρίως από πράσινους και 

τοπικά καστανοπράσινους αμφιβολίτες με κατά θέσεις ενστρώσεις αμφιβολιτικών 

γνευσίων σκούρου πράσινου χρώματος. Η βραχόμαζα παρουσιάζεται υγιής με μεγάλη 
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αντοχή, ελαφρά κερματισμένη, με παρουσία δύο συστημάτων παρακατακόρυφων 

ασυνεχειών μεγάλης εμμονής. Κατά θέσεις παρατηρείται ανάπτυξη σχιστότητας, η οποία 

είναι περισσότερο εμφανής στους αμφιβολιτικούς γνεύσιους. 

 Αμφιβολίτες και αμφιβολιτικοί γνεύσιοι, μέτρια και κατά θέσεις έντονα κερματισμένοι 

και μέτρια αποσαθρωμένοι (Ab, br). Το χρώμα του σχηματισμού κυμαίνεται από πράσινο 

έως καστανοπράσινο και τοπικά τεφρό. Η βραχόμαζα παρουσιάζει μέτρια έως μεγάλη 

αντοχή και διατέμνεται από τρία τουλάχιστον συστήματα ασυνεχειών μέτριας έως 

μεγάλης εμμονής. Παρατηρείται καλή ανάπτυξη της σχιστότητας, η οποία σε συνδυασμό 

με τις ασυνέχειες δημιουργεί τον κατακερματισμό της βραχόμαζας. Το πάχος του εν λόγω 

σχηματισμού κυμαίνεται από 2 m έως 28 m περίπου. 

 Έντονα αποσαθρωμένοι και κερματισμένοι αμφιβολίτες και αμφιβολιτικοί γνεύσιοι (Ab, 

w). Το χρώμα τους είναι ανοικτό πράσινο έως καστανοπράσινο και κατά θέσεις 

κιτρινωπό. Πρόκειται για βραχόμαζα με μικρή έως μέτρια αντοχή, που κατά θέσεις 

παρουσιάζει εδαφικό χαρακτήρα, διατηρώντας όμως εν γένει την αρχική δομή. Η 

βραχόμαζα διατέμνεται από τέσσερα τουλάχιστον συστήματα ασυνεχειών, ενώ κατά 

θέσεις ο κερματισμός και η αποσάθρωση είναι εντονότατη δημιουργώντας χαλικώδες 

έως αμμώδες έδαφος. Ο αποσαθρωμένος αμφιβολίτης έχει μεταβλητό πάχος (1 m έως 

6 m) και μεταβλητό βαθμό αποσάθρωσης. 

 

Γεωτεκτονική ενότητα Κερδυλίων 

 Βιοτιτικός γνεύσιος (Gn, bi). Αναπτύσσεται βόρεια του ρήγματος Στρατωνίου - 

Βαρβάρας το οποίο οριοθετεί την υποκείμενη ενότητα Κερδυλίων από την υπερκείμενη 

ενότητα Βερτίσκου. 

6.5.2.5. Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά 

Η λεκάνη του Κοκκινόλακκα τοποθετείται στη σεισμικά ενεργή περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει σεισμική δραστηριότητα με περισσότερους από ογδόντα (80) 

σεισμούς μεγέθους 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ή μεγαλύτερους να έχουν συμβεί μεταξύ 

1902 και 1995. Επιπλέον, έξι (6) σεισμοί μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ή 

μεγαλύτεροι σημειώθηκαν στην περιοχή την περίοδο 1902-2009. 

 

Η κύρια τεκτονική δομή της περιοχής του έργου είναι το σεισμικά ενεργό ρήγμα Στρατωνίου - 

Στάγειρας - Πιαβίτσας - Βαρβάρας, που εντοπίζεται στο άνω βόρειο όριο της εγκατάστασης 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα. Το εν λόγω ρήγμα συνδέεται με τον 

σεισμό της Ιερισσού που συνέβη στις 26/09/1932, με μέγεθος Μs = 6,9 - 7,0 Ρίχτερ. Ένα από 

τα αποτελέσματα του σεισμού αυτού, ο οποίος είχε προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στην 

Ιερισσό και στο Στρατώνι, ήταν το άνοιγμα επιφανειακού «χάσματος» το οποίο εκτείνονταν 

από το Στρατώνι έως τα Στάγειρα με διεύθυνση Α-Δ, με βάθος 10 m και άνοιγμα 2 m. 

Μακροσεισμικές παρατηρήσεις και γεωμορφολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η τεκτονική 

ρηγμάτωση εκτείνεται προς τη θάλασσα βόρεια της παραλίας του κόλπου της Ιερισσού. 

Μετρήσεις που έγιναν από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Ναυτικού έδειξαν 

υποθαλάσσια τεκτονική βύθιση κοντά στη σκάλα φόρτωσης του Στρατωνίου 1,1 m έως 1,6 m. 

 

Σύμφωνα με το Νέο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (αναθεώρηση των Δεδομένων 

Σεισμικής Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154/Β/12.08.2003) και τα στοιχεία του Ελληνικού 

Αντισεισμικού Κανονισμού [16] η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη Ζώνη ΙΙ Σεισμικής 

Επικινδυνότητας. 
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Στο επόμενο Σχήμα 6.5.2.5-1, απεικονίζονται τα φάσματα σχεδιασμού του Νέου Ελληνικού 

Αντισεισμικού Κώδικα (Ε.Α.Κ. 2003). Τα φάσματα σχεδιασμού τροποποιούνται βάσει της 

κατηγορίας εδάφους της υπό μελέτη περιοχής (Α, Β, Γ, Δ ή Χ, οι κατηγορίες εδαφών ορίζονται 

στον Ε.Α.Κ.). 

 

 
Σχήμα 6.5.2.5-1. Φάσματα σχεδιασμού σύμφωνα με το Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό 

Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) 

 

A = α x g : μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (Ε.Α.Κ.: παρ. 2.3.3) 

g 

ΥΪ 

: επιτάχυνση της βαρύτητας 

: συντελεστής σπουδαιότητας (Ε.Α.Κ.: παρ. 2.3.4) 

q : συντελεστής συμπεριφοράς της κατασκευής (Ε.Α.Κ.: παρ. 2.3.5) 

η 

θ 

: διορθωτικός συντελεστής για ποσοστό απόσβεσης # 5% 

: συντελεστής επιρροής της θεμελίωσης (Ε.Α.Κ.: παρ. 2.3.7) 

T1, T2 : χαρακτηριστικές περίοδοι του φάσματος (Ε.Α.Κ.: Πίνακας 2.4) 

βο = 2.50 

Α, Β, Γ, Δ 

: συντελεστής φασματικής ενίσχυσης και 

: κατηγορία εδάφους (Ε.Α.Κ.: παρ. 2.3.6) 

 

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο 98 της ICOLD «Τailing dams and seismicity, 1995», για 

τον αντισεισμικό σχεδιασμό μεγάλων φραγμάτων τελμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

δύο επίπεδα σεισμού: 

 Λειτουργικός Σεισμός Σχεδιασμού (Operating Basis Earthquake – OBE). Ο 

Λειτουργικός Σεισμός Σχεδιασμού συνήθως επιλέγεται με χρήση πιθανοτικών 

(probabilistic) μεθόδων. Η στάθμη επικινδυνότητας του Λειτουργικού Σεισμού 

Σχεδιασμού μεταβάλλεται ανάλογα με το έργο, αλλά συνήθως επιλέγεται ως ο σεισμός 

εκείνος ο οποίος έχει 10% πιθανότητα υπέρβασης σε περίοδο 50 ετών ή, ισοδύναμα, 

ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 1/475. Οι παράμετροι σχεδιασμού για το συγκεκριμένο 

επίπεδο επικινδυνότητας συνήθως παρέχονται με τη μορφή Χαρτών Ζωνών Σεισμικής 

Επικινδυνότητας στους διάφορους αντισεισμικούς κανονισμούς. Τα φράγματα τελμάτων 
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θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς ή με ιδιαίτερα περιορισμένες βλάβες για το Λειτουργικό 

Σεισμό Σχεδιασμού.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.- 2000 του 

Ο.Α.Σ.Π.) η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη Ζώνη ΙΙ Σεισμικής Επικινδυνότητας με 

οριζόντια «ενεργή» σεισμική επιτάχυνση εδάφους Αh=αg, όπου α=0,24. 

 

Για τις ανάγκες του έργου, εκπονήθηκε Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Σ. Παυλίδη. Με βάση την 

εν λόγω μελέτη, ο σεισμός με περίοδο επαναφοράς 475 έτη (10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 

έτη), έχει μέγεθος Μ=6,8 και μέγιστη σεισμική επιτάχυνση PGA ίση με 0,48g. Σύμφωνα με 

την ανωτέρω μελέτη, για τον καθορισμό των σεισμικών διεγέρσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ικανοποιητικά τα Φάσματα Σχεδιασμού του ΕΑΚ με βάση την προτεινόμενη 

μέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA. Σύμφωνα με τον ΕΑΚ για αναλύσεις με συμβατικές 

αριθμητικές μεθόδους (ψευδοστατικές), προσομοιώνεται η «ενεργή» επιτάχυνση (το 80% της 

PGA), δηλαδή α = 0,80 x 0,48 g = 0,384 g. 

 Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού (Maximum Design Earthquake – MDE). Για το 

Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού, τυχόν βλάβες ή τοπικές αστοχίες του φράγματος είναι 

αποδεκτές εφόσον εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ευστάθεια του φράγματος καθώς 

και η μη διαφυγή των τελμάτων. Για μεγάλα φράγματα τελμάτων, όπου ενδεχόμενη 

αστοχία θα είχε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, ως Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού συνήθως 

λαμβάνεται ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός (Maximum Credible Earthquake – 

MCE). Ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός δεν προσδιορίζεται με πιθανοτικές 

(probabilistic) μεθόδους αλλά με αιτιοκρατικές ή στοχαστικές (deterministic). Παρόλα 

αυτά, πολλές φορές ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός συνήθως σχετίζεται με σεισμούς 

με ιδιαίτερα χαμηλή πιθανότητα να συμβούν, οι οποίοι συνήθως αντιστοιχούν σε ετήσια 

πιθανότητα υπέρβασης 1/10000 (δηλαδή με μέση περίοδο επαναφοράς 10000 ετών). Η 

εν λόγω ετήσια πιθανότητα υπέρβασης αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 0,5% σε 50 

έτη ή σε πιθανότητα υπέρβασης 1% σε 100 έτη.  

 Σύμφωνα με την Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη, ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός 

που δύναται να προκληθεί από ενεργοποίηση του ρήγματος του Στρατωνίου έχει μέγεθος 

7,3 και η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA στην περιοχή μελέτης είναι ίση με 0,57 g.  

 

Στις ψευδοστατικές αναλύσεις ευστάθειας που πραγματοποιήθηκαν δεν προσομοιώθηκε η 

«ενεργή» επιτάχυνση αλλά λήφθηκε υπόψη η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, ούτως ώστε να 

παρασχεθεί ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας στο έργο. Με βάση τα ανωτέρω, στις 

ψευδοστατικές αναλύσεις των δύο αναχωμάτων, λήφθηκε υπόψη οριζόντια συνιστώσα 

αh = 0,24 g και κατακόρυφη συνιστώσα αv=0,12 g. 

6.5.2.6. Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά 

Από την αξιολόγηση των πιεζομετρικών μετρήσεων προκύπτει ότι στο δεξιό αντέρεισμα του 

Κοκκινόλακκα και ανάντη του κατάντη φράγματος δεν αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας, 

ενώ στο ίδιο αντέρεισμα κατάντη του παραπάνω φράγματος, διαμορφώνεται στάθμη στα 

+123 m. Η στάθμη αναπτύσσεται στην επαφή των κερματισμένων αμφιβολιτών (Ab, br) με 

τους υγιείς αμφιβολίτες (Ab).  
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Αναφορικά με τις συνθήκες στο αριστερό αντέρεισμα, προκύπτει ότι διαμορφώνεται στάθμη 

υδροφόρου ορίζοντα στην ανώτερη αποσαθρωμένη ζώνη του αμφιβολιτικού υποβάθρου και 

διατηρείται εν γένει κάτω από το επίπεδο των τεχνητών αποθέσεων δηλαδή, για τα πρώτα 

μέτρα του φυσικού αναγλύφου όπως διαμορφωνόταν πριν από τη δημιουργία των νέων 

εγκαταστάσεων απόθεσης.  

 

Σύμφωνα με την «Αναθεωρημένη Έκθεση Γεωλογικής-Γεωτεχνικής Αξιολόγησης» 

(ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., Οκτώβριος 2006), εντός των ορίων της περιοχής 

ξηρής απόθεσης δεν αναμένεται υδροφόρος ορίζοντας. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που 

βρίσκονται στην περιοχή μέχρι βάθους 20 m περίπου αποτελούνται από επιφανειακούς 

σχηματισμούς και αποσαθρωμένες και κατακερματισμένες ζώνες του βραχώδους υποβάθρου 

με αποτέλεσμα να είναι σχετικά ημι-περατοί. Σε μεγαλύτερα βάθη, όπου αναπτύσσονται το 

υγιές βραχώδες υπόβαθρο, οι σχηματισμοί είναι πρακτικά αδιαπέρατοι. 

 

Κατά τη διάρκεια των γεωερευνητικών εργασιών στην λεκάνη του Κοκκινόλακκα 

διανοίχθηκαν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με σκοπό τη διερεύνηση της στρωματογραφίας του 

υπεδάφους, καθώς επίσης και της πιεζομετρίας στην περιοχή του έργου. Επιπλέον, για την 

εκτίμηση της υδροπερατότητας των σχηματισμών, εκτελέστηκαν επί τόπου δοκιμές 

διαπερατότητας κατά την όρυξη των ανωτέρω γεωτρήσεων, που περιλάμβαναν δοκιμές 

Lugeon, Maag και Lefranc. 

 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών υδροπερατότητας προκύπτει η 

διακύμανση των τιμών υδροπερατότητας των σχηματισμών που δομούν την περιοχή 

κατασκευής του έργου, όπως παρουσιάζεται ακολούθως: 

 Ο σχηματισμός του υγιούς αμφιβολίτη έδωσε τιμές υδροπερατότητας της τάξης του 

10- 6 m/s έως 10-8 m/s, που αντιστοιχούν σε σχηματισμούς με χαμηλή έως πολύ χαμηλή 

περατότητα. Σημειώνεται ότι σημαντικό ρόλο στη διαπερατότητα του αμφιβολίτη 

διαδραματίζει η ύπαρξη ασυνεχειών που καθορίζει το δευτερογενές πορώδες του 

σχηματισμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η κυκλοφορία του νερού. Η υπόγεια 

κυκλοφορία του νερού είναι περιορισμένη όταν ο σχηματισμός δεν διατέμνεται από 

πολλές ασυνέχειες και όταν οι ασυνέχειες είναι πληρωμένες με αργιλικό υλικό. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται ανοικτές ασυνέχειες, η 

κυκλοφορία του υπογείου νερού είναι ευκολότερη με αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της 

διαπερατότητας. 

 Ο μετρίως αποσαθρωμένος και κερματισμένος αμφιβολίτης έδωσε τιμές 

υδροπερατότητας της τάξης του 10-5 m/s έως 10-7 m/s, που αντιστοιχεί επίσης σε 

σχηματισμούς με χαμηλή έως πολύ χαμηλή περατότητα. Εκτιμάται ότι λόγω του 

κερματισμού της βραχόμαζας ο σχηματισμός θα παρουσιάζει εν γένει μεγαλύτερη 

υδροπερατότητα από τη μετρηθείσα, χωρίς εν τούτοις να αναμένεται σημαντική 

κυκλοφορία υπογείου νερού. 

 Ο αποσαθρωμένος αμφιβολίτης έδωσε τιμές υδροπερατότητας της τάξης του 10-3 m/s έως 

10-7 m/s, με μέση τιμή της τάξης του 10-6 m/s. Προκύπτει επομένως ότι κατατάσσεται 

τόσο στους ημιπερατούς σχηματισμούς όσο και στους πρακτικά αδιαπέρατους. 

Αναφέρεται ότι η κυκλοφορία του υπογείου νερού στον αποσαθρωμένο αμφιβολίτη 

ελέγχεται πρωτίστως από την κοκκομετρική του σύσταση που καθορίζει το πρωτογενές 

πορώδες και δευτερευόντως από την ύπαρξη ασυνεχειών. Η έντονη αποσάθρωση του 

σχηματισμού έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εδαφικών υλικών αργιλικής κυρίως 

σύστασης, στην οποία και αποδίδονται οι χαμηλές μετρηθείσες τιμές υδροπερατότητας. 
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Στις θέσεις στις οποίες παρατηρείται εμφάνιση αμμώδους κλάσματος στη σύσταση του 

σχηματισμού, η διαπερατότητα αυξάνεται και ο αποσαθρωμένος αμφιβολίτης 

χαρακτηρίζεται ως ημιπερατός σχηματισμός. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

σχηματισμός παρουσιάζεται έντονα διαρρηγμένος, εάν οι ασυνέχειες έχουν πληρωθεί 

από δευτερογενή αργιλικά – αργιλομαργαϊκά υλικά, τότε λειτουργούν ως φραγμοί στην 

υπόγεια ροή, με αποτέλεσμα η υδροπερατότητα να μειώνεται σημαντικά. 

 Ο μανδύας αποσάθρωσης του αμφιβολιτικού υποβάθρου έδωσε τιμές της τάξης του 

10-5m/s, που αντιστοιχούν σε ημιπερατούς σχηματισμούς. Η διακύμανση της 

υδροπερατότητας στο μανδύα αποσάθρωσης οφείλεται κυρίως στην παρουσία 

αμμώδους, χαλικώδους και αργιλώδους κλάσματος στη σύστασή του, γεγονός που 

διευκολύνει αλλά και εμποδίζει την κυκλοφορία και αποθήκευση του υπογείου νερού. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις υδρογεωλογικές - υδρολογικές μελέτες 

που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν στην εν λόγω περιοχή και τις επί τόπου παρατηρήσεις 

επιφανειακής εκφόρτισης υπογείων υδάτων, συνάγονται τα ακόλουθα γενικά 

συμπεράσματα: 

 Στην περιοχή των έργων παρατηρείται ελεύθερος (φρεάτιος) υδροφόρος ορίζοντας στις 

αποθέσεις της κοίτης του Κοκκινόλακκα, που είναι ευκολότερα αντιληπτός στις πεδινές 

περιοχές νοτιοανατολικά της περιοχής των έργων, λόγω του μεγάλου πάχους των 

προσχωσιγενών αλλουβιακών αποθέσεων. Η κίνηση του υπογείου νερού 

πραγματοποιείται μέσω του πρωτογενούς πορώδους των αποθέσεων, το οποίο εξαρτάται 

από την κοκκομετρία των εδαφικών υλικών. Η τροφοδοσία του υδροφόρου γίνεται από 

την εις βάθος κατείσδυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και των επιφανειακών 

απορροών των ρεμάτων της περιοχής που συμβάλλουν στο ρέμα Κοκκινόλακκα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Υδρογεωλογική Μελέτη που συντάχθηκε από το ΙΓΜΕ και 

το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο ελεύθερος υδροφόρος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

o Η στάθμη του υδροφόρου κατά την διάρκεια των «υγρών» περιόδων κυμαίνεται από 

0,2 m έως 1,5 m περίπου, ενώ κατά τους «ξηρούς» μήνες δύναται να φτάσει τα 5,0 m. 

o Το μήκος της προσχωσιγενούς λεκάνης είναι 5 km, το εύρος της είναι από 100 m 

έως 200 m και το μέσο πάχος των κορεσμένων ιζημάτων είναι 40 m. 

o Τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα υδάτων ανέρχονται σε 7 x 106 m3, με ενεργό πορώδες 

(n) στο 35%. 

o Ο συντελεστής μεταβιβαστικότητας (T) του υδροφόρου εκτιμάται ίσος με 10-3 m2/s. 

o Ο συντελεστής υδραυλικής αγωγιμότητας (K) εκτιμάται ίσος με 10-2 m/s. 

o Ο συντελεστής εναποθήκευσης (S) εκτιμάται ίσος με 10-3. 

o Για υδραυλική κλίση (i) ίση με 0,005, η ταχύτητα (V) του υπογείου νερού, 

υπολογίζεται ν = Κ*i/n, 12,34 m/d ή περίπου 4.500 m/y, η οποία χαρακτηρίζεται ως 

πολύ υψηλή. 

 Ένας Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας μικρής δυναμικότητας, αναπτύσσεται εντός των 

αμφιβολιτών και των αμφιβολιτικών γνευσίων, που δομούν την περιοχή, εκεί όπου το 

δευτερογενές πορώδες είναι σημαντικό. Η εν λόγω υδροφορία αποτελείται από την 

ανάπτυξη επιμέρους αυτόνομων υδρογεωλογικών λεκανών εντός της επιφανειακής 

αποσαθρωμένης και ρωγματωμένης ζώνης του αμφιβολιτικού υποβάθρου και δεν έχει 

σταθερή πλευρική και εις βάθος εξάπλωση (επικρεμάμενοι υδροφόροι ορίζοντες), ενώ 

χαρακτηρίζεται ως επιλεκτική και ασθενής, εξαρτώμενη κυρίως από τις ετήσιες 

κλιματολογικές διακυμάνσεις, όσο και από τη σύσταση των επιφανειακών 

αποσαθρωμένων υλικών. 
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6.5.2.7. Αποθηκευτική δυναμικότητα 

Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα έχει σχεδιαστεί με 

γνώμονα την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν 

από την εξόρυξη και κατεργασία των (με βάση τα σημερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας) 

βεβαιωμένων αποθεμάτων όχι μόνο του μεταλλείου Μαύρων Πετρών αλλά και του υποέργου 

Ολυμπιάδας καθώς και του συνόλου των υλικών που θα παραχθούν από την πλήρη 

απομάκρυνση και εξυγίανση όλων των παλαιών ρυπογόνων και μη λειτουργικών στο πλαίσιο 

του παρόντος σχεδιασμού ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας χώρων απόθεσης και 

περιοχών που έχουν συσσωρευτεί από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας.  

 

Όπως προαναφέρθηκε η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. κατασκευάζεται σταδιακά, σε 4 διακριτά στάδια (στάδιο 

Α, Β, Γ και Δ). Ο όγκος των φραγμάτων και η αντίστοιχη αποθηκευτική χωρητικότητα που 

δημιουργείται σε κάθε στάδιο, με βάση το σχεδιασμό του έργου, συνοψίζονται στον 

Πίνακα 6.5.2.7-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.5.2.7-1. Στάδια κατασκευής της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (ΕΔ.Ε.Α.Κ.) 

Φάση κατασκευής Περίοδος 

λειτουργίας 

(έτη) 

Στάθμη 

Απόθεσης 

(Υψόμετρο) 

Αποθηκευτική ικανότητα Όγκος υλικών αναχωμάτων 

Α/Α Υψόμετρο 
Ανά φάση 

(Mm3) 

Αθροιστικά 

(Mm3) 

Ανάντη 

(Mm3) 

Κατάντη 

(Mm3) 

Αθροιστικά 

(Mm3) 

1 (Α) +185 4 +185 1,90 1,90 
Μία φάση 

ανύψωσης 

στο +218 

 

0,560 

1,319 1,319 

2 (B) +200 6 +200 3,32 5,22 0,264 1,583 

3 (Γ) +205 3 +205 2,15 7,37 0,588 2,172 

4 (Δ) +218/+215 7 +215 3,48 10,85 0,540 2,712 

6.5.2.8. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών κατασκευής έργων 

Ο συνολικός όγκος υλικών κατάλληλων για την κατασκευή των αναχωμάτων καθορίζεται από 

το υφιστάμενο ανάγλυφο και τη γεωμετρία των αναχωμάτων. Ο συνολικός όγκος των 

κατάλληλων υλικών για την κατασκευή του κατάντη αναχώματος αναφέρεται στον 

Πίνακα 6.5.2.8-1.  

 

Ακολούθως, παρουσιάζεται ο όγκος των διαθέσιμων υλικών για την κατασκευή των 

αναχωμάτων, προκειμένου να καθοριστούν οι ποσότητες των υλικών που θα πρέπει να 

αναζητηθούν από κατάλληλους δανειοθαλάμους. Συγκεκριμένα, τα φράγματα 

κατασκευάστηκαν με υλικά που προέκυψαν από τις διάφορες δραστηριότητες του Έργου, με 

κυριότερες πηγές τα υλικά εξόρυξης από την κατασκευή της στοάς προσπέλασης Ολυμπιάδας 

Μαντέμ λάκκου και από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών, καθώς και από άλλες πηγές, όπως 

αναφέρονται στον Πίνακα 6.5.2.8-1.  
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Πίνακας 6.5.2.8-1. Τύποι και ποσότητες διαθέσιμων υλικών κατασκευής της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Προέλευση 
Όγκος έως σήμερα 

Όγκος από 

σήμερα 
Ποσοστό 

Mm3 Mm3 % 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Εκσκαφές διαμόρφωσης λεκάνης 1,96 0,56 63 

Στείρα Μεταλλείου Ολυμπιάδας 0,24 0,20 11 

Στείρα Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 0,04 0,00 1 

Στοά προσπέλασης 0,00 0,00 0 

Δανειοθάλαμος 1,00 0,00 25 

Σήραγγα εκτροπής 0,00 0,00 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3,24 0,76 100 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Ανάντη φράγμα 0,56 0,00 100 

Κατάντη φράγμα 2,68 0,76 100 

ΣΥΝΟΛΟ 3,24 0,76 100 

 

Τα στείρα εξόρυξης που παράγονται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες θεωρούνται 

κατάλληλα για την κατασκευή των δύο αναχωμάτων και είναι ταξινομημένα κατά Ε.Κ.Α. με 

κωδικό 01 01 01. 

 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών τα στείρα πετρώματα 

αποτελούνται από τους περιβάλλοντες γεωλογικούς σχηματισμούς του μεταλλεύματος των 

Μαύρων Πετρών, που είναι κυρίως αμφιβολίτες και μάρμαρα. Οι γεωμηχανικές ιδιότητες των 

αμφιβολιτών αξιολογήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη εμπειρία αλλά και βάσει αναφορών 

από τη διεθνή βιβλιογραφία και θεωρούνται κατάλληλες για την κατασκευή των αναχωμάτων. 

Επιπλέον, στην περίπτωση του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, τα στείρα πετρώματα 

αποτελούνται από τους περιβάλλοντες γεωλογικούς σχηματισμούς του μεταλλεύματος της 

Ολυμπιάδας που είναι κυρίως μάρμαρα. Παρομοίως, οι γεωμηχανικές ιδιότητες των 

περιβαλλόντων μαρμάρων αξιολογήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη εμπειρία αλλά και βάσει 

αναφορών από τη διεθνή βιβλιογραφία και θεωρούνται κατάλληλες για την κατασκευή των 

αναχωμάτων. 

 

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. προχώρησε στον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό 

των στείρων των δυο μεταλλείων κάνοντας όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί ότι αυτά δεν έχουν κάποιες επικίνδυνες ιδιότητες. Από τα αποτελέσματα αυτών 

των αναλύσεων, τα οποία μαζί με την έκθεση περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού παραθέτονται 

στο Παράρτημα ΙΧ της παρούσας μελέτης, προκύπτουν τα εξής: 

 Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Ολυμπιάδας (Ε.Κ.Α. 01 01 01) 

 Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Στρατωνίου (Ε.Κ.Α. 01 01 01) 

 

Συνεπώς, τα στείρα εξόρυξης των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών θεωρούνται 

κατάλληλα για τις εργασίες της κατασκευής των απαιτούμενων έργων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
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6.5.3. Περιγραφής Κατασκευής Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

6.5.3.1. Ολοκληρωμένες εργασίες κατασκευής η Ε.Δ.Ε.Α.Κ 

Η κατασκευή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ άρχισε να κατασκευάζεται τον Μάιο του 2015 και από τον 

Ιανουάριο του 2019 γνωστοποιήθηκε η λειτουργία του χώρου απόθεσης. Έως σήμερα έχει 

ολοκληρωθεί πλήρως η 1η φάση ανύψωσης και σημαντικό μέρος της 2ης ανύψωσης. 

 

Συγκεκριμένα οι κατασκευές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο χώρο της εγκατάστασης 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα περιγράφονται στη συνέχεια: 

6.5.3.1.1 Σήραγγα εκτροπής Κοκκινόλακκα 

Η σήραγγα εκτροπής του ρέματος Κοκκινόλακκα διέρχεται από το δεξιό αντέρεισμα της 

λεκάνης, και είναι συνολικού μήκους 1,2 km, μέσης κλίσης 6,5%, πεταλοειδούς διατομής 

ωφέλιμης επιφάνειας 9,55 m2 η δε ροή των νερών μέσα στη σήραγγα είναι ελεύθερη με 

βαρύτητα.  

 

Το στόμιο εισόδου της υδραυλικής σήραγγας τοποθετείται ανάντη του φράγματος εκτροπής 

και κάθετα στην ροή του ρέματος στο υψόμετρο +188 m. Η έξοδος της σήραγγας τοποθετείται 

120 m κατάντη του πόδα του εξωτερικού πρανούς του κυρίως φράγματος, στο υψόμετρο 

+112 m, σε οξεία γωνία με την αρχική ροή του ρέματος. Η αποκατάσταση της ροής του 

ρέματος επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση της εξόδου της σήραγγας στο ίδιο περίπου υψόμετρο 

με το αρχικό υψόμετρο της ροής του ρέματος.  

 

Η σήραγγα έχει κατασκευαστεί στο σύνολό της μέσα σε αμφιβολίτες και αμφιβολιτικούς 

γνευσίους. Το πάχος των υπερκείμενων ανέρχεται έως 65 m. Οι εκσκαφές έγιναν κατά βάση 

με τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού ενώ η όρυξη της σήραγγας με συνδυασμό μηχανικού 

εξοπλισμού και εκρηκτικών. Στο πρώτο στάδιο έγινε προϋποστήριξη με αγκύρια μήκους 4 m, 

φέρουσας ικανότητας 200 kN, σε κάναβο 2,5 m x 2,5 m, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 

10cm και πλέγμα Τ131, ενώ για τα πρώτα μέτρα των στομίων της σήραγγας εγκαταστάθηκαν 

προεντεταμένα πλαίσια ανά 1 m, σκυρόδεμα πάχους 20 cm και δύο στρώσεις πλέγματος. 

Ειδικά για την όψη του στομίου της εξόδου εγκαταστάθηκαν προεντεταμένα αγκύρια μήκους 

10 m, σε αξονική απόσταση 3 m. Μετά τις εργασίες προϋποστήριξης ακολούθησε η κατασκευή 

της τελικής/μόνιμης επένδυσης της σήραγγας με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό 

S500s. Η τελική επένδυση είναι πεταλοειδούς σχήματος, πάχους 30 cm στο θόλο και 40 cm 

στη θεμελίωση και πραγματοποιήθηκε με μεταλλότυπο κατάλληλης γεωμετρίας.  

6.5.3.1.2 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή των γραφείων του Μαντέμ Λάκκου  

Λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών που προβλέπονται για της επιφάνειας έδρασης του ανάντη 

αναχώματος σε κατάλληλο βραχώδες υπόβαθρο προκύπτει σημαντική αλληλεπίδραση αυτών 

με το υφιστάμενο κτίριο των γραφείων του μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου. Για την προστασία 

του κτιρίου, επιλέχθηκε η κατασκευή κατάλληλου τοίχου αντιστήριξης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η κατασκευή του προαναφερόμενου τεχνικού προέκυψε από την ανάγκη διατήρησης των 

γραφείων για χρόνο μεγαλύτερο από τον αρχικά προβλεπόμενο. 
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Το κτίριο βρίσκεται περί του βόρειου ορίου του αναχώματος. Η κατασκευή του τοίχου 

αντιστήριξης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της προπαρασκευαστικής 

φάσης. Αποτελείται από δύο πασσαλοτοιχίες με μεταξύ τους αξονική απόσταση, 8,0 m: 

 Η πασσαλοστοιχία A, βρίσκεται πλησιέστερα στο υφιστάμενο κτήριο των γραφείων 

Μαντέμ Λάκκου και αποτελεί την υψομετρικά ανώτερη σειρά πασσάλων, αποτελείται 

από οπλισμένους πασσάλους διαμέτρου Ø1200 mm, σε αξονική απόσταση 1,80 m και 

μήκος 19 m. Οι πάσσαλοι κατασκευάστηκαν μεταξύ των επιπέδων +192 m και +173 m 

και επί των πασσάλων κατασκευάστηκε κεφαλόδεσμος ύψους 1 m.  

 Η πασσαλοστοιχία Β, αποτελεί την υψομετρικά κατώτερη σειρά πασσάλων, αποτελείται 

από οπλισμένους πασσάλους διαμέτρου Ø1200 mm, σε αξονική απόσταση 1,80 m και 

μήκος 19 m. Οι πάσσαλοι κατασκευάστηκαν μεταξύ των επιπέδων +186 m και +167 m 

και επί των πασσάλων κατασκευάστηκε κεφαλόδεσμος ύψους 1 m.  

 

Σημειώνεται ότι μεταξύ των δύο αυτών σειρών πασσάλων, διαμορφώνεται ένα πρανές 

εκσκαφής και δημιουργείται ένας αναβαθμός μπροστά από την πασσαλοτοιχία Α, ύψους 6 m. 

Επί της επιφάνειας του πρανούς έχει εφαρμοστεί εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25, πάχους 10 cm, μία στρώση δομικού πλέγματος T188 και δύο σειρές αγκυρίων 

ολόσωμης πάκτωσης, διαμέτρου Ø25 mm και μήκους 3 m. Επίσης διανοίχθηκαν 

αποστραγγιστικές οπές στο πέτασμα της 2ης πασσαλοτοιχίας και στο ενδιάμεσο πρανές. 

 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τεχνικού αντιστήριξης, υπήρξε συστηματική καταγραφή 

και παρακολούθηση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου με σκοπό:  

 Την παρακολούθηση των όποιων επιφανειακών μετατοπίσεων και παραμορφώσεων που 

προκλήθηκαν κατά τις εκσκαφές στο μέτωπο του τεχνικού, 

 Τη λήψη μετρήσεων της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα,  

 Τον εντοπισμό ενεχόμενης υπολειτουργίας του συστήματος, 

 Τη συλλογή δεδομένων για την επιβεβαίωση των παραδοχών του σχεδιασμού. 

 

Έτσι, για το πρόγραμμα γεωτεχνικής παρακολούθησης χρησιμοποιήθηκαν:  

 3D ακίδες μέτρησης (ανακλαστήρες), επί των κεφαλόδεσμων, της ανοικτής εκσκαφής 

και σε διάφορες θέσεις του κτιρίου,  

 δύο (2) κλισιόμετρα, μήκους 19,0 m το κάθε ένα, και 

 πιεζόμετρο ανοιχτού τύπου εντός γεώτρησης μεταξύ της εκσκαφής και του υφιστάμενου 

κτιρίου. 

6.5.3.1.3 Πλήρη ανύψωση του ανάντη φράγματος έως το υψόμετρο +218  

Το ανάντη φράγμα χωροθετείται στο βορειοδυτικό άκρο της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, 

αποτελεί το άνω όριο του χώρου απόθεσης του Κοκκινόλακκα, με απόλυτο υψόμετρο στο +218 

και μέγιστο ύψος περίπου τα 40 m. Ανήκει στο σύστημα εκτροπής των υδάτων στα ανάντη της 

περιοχής απόθεσης και σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να λειτουργεί ως φράγμα 

συγκράτησης των πλημμυρικών απορροών σε συνδυασμό με τη σήραγγα εκτροπής, η οποία 

διέρχεται εντός του δεξιού αντερείσματος του χώρου απόθεσης. Το ανάντη φράγμα 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ως λιθόρριπτο φράγμα με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, για να 

διασφαλίζεται η απομόνωση των υδάτων ανάντη του χώρου απόθεσης.  

 

Έτσι σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα γεωτεχνικά και υδραυλικά στοιχεία και για την 

ασφάλεια του χώρου τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και στη διάρκεια λειτουργίας, αλλά 
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και την επίτευξη της δυνατότητας πρόσβασης στο δεξιό αντέρεισμα (που δεν δύναται να 

υλοποιηθεί λόγω του περιορισμένου χώρου που προβλέπεται από το όριο παραχώρησης), 

επιλέχθηκε η ανύψωση του αναχώματος να πραγματοποιηθεί σε μία (1) φάση. Με αυτόν τον 

τρόπο προστατεύεται και το υλικό του πυρήνα του αναχώματος. 

 

Οι εκσκαφές διαμόρφωσης του ανάντη φράγματος ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2016 και στις 

αρχές του 2017 άρχισε η κατασκευή του επιχώματος η οποία και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 

του 2017. Η ζωνοποίηση από τα ανάντη προς τα κατάντη έχει ως εξής: 

 Ζώνη 4 (λιθορριπή) έως το υψόμετρο +218,  

 Ζώνη 3Β (λιθόρριπτο υλικό) έως το υψόμετρο +218,  

 Ζώνη 2Β (χονδρόκοκκο φίλτρο-αποστραγγιστική κλίνη) έως το υψόμετρο +214, 

 Ζώνη 2Α (λεπτόκοκκο φίλτρο) έως το υψόμετρο +218, 

 Ζώνη 1 (αδιαπέρατος πυρήνας) έως το υψόμετρο +214, 

 Ζώνη 2Α (λεπτόκοκκο φίλτρο) έως το υψόμετρο +218, 

 Ζώνη 2Β (χονδρόκοκκο φίλτρο-αποστραγγιστική κλίνη) έως το υψόμετρο +214, 

 Ζώνη 3Β (λιθόρριπτο υλικό) έως το υψόμετρο +212, 

 Ζώνη 2D (στρώμα τοποθέτησης στεγάνωσης) έως το υψόμετρο +218, 

 Στηθαίο σκυροδέματος (extruded curb) έως το υψόμετρο +218,30.  

 

Τον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος στεγάνωσης στην 

κατάντη παρειά από το υψόμετρο +203 έως το τελικό υψόμετρο +218. Τέλος, τον Νοέμβριο 

του 2018 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μόνιμου στηθαίου ασφαλείας κατά μήκος της 

στέψης. 

6.5.3.1.4 Διαχείριση της υφιστάμενης μεταλλευτικής στοάς +173  

Η στοά +173 είναι διαστάσεων 2 x 2 m2 και το τμήμα της εντός της λεκάνης του Κοκκινόλακκα 

βρίσκεται σε βάθος έως και 20 m, από την επιφάνεια της λεκάνης. Η στοά λειτουργούσε για 

την αποστράγγιση του μεταλλείου Μαντέμ Λάκκος και δεν είναι ούτε προσβάσιμη ούτε 

επισκέψιμη.  

 

Βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από τη σχετική επί τόπου έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. προέκυψε ότι η μεταλλευτική στοά είναι πλημμυρισμένη με 

υπόγεια ύδατα, έχει καταρρεύσει στα πρώτα 50 m από το στόμιο εισόδου και οι μετρούμενες 

απορροές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, μικρότερες του 1 m3/h. Στο πλαίσιο της μέγιστης 

προστασίας της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε οπλισμένη πλάκα 

σκυροδέματος πάνω από τον άξονα της στοάς, η οποία θα απομειώνει το ενδεχόμενο πιθανών 

καθιζήσεων οι οποίες δύναται να επηρεάσουν το σύστημα στεγάνωσης της λεκάνης.  

 

Η εγκαταλελειμμένη μεταλλευτική στοά +173 θεωρείται ότι είχε διανοιχτεί εντός βραχωδών 

σχηματισμών και αποτελείται κυρίως από κερματισμένους αμφιβολίτες. Έτσι, έπειτα από την 

απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων εδαφικών υλικών και του αποσαθρωμένου 

αμφιβολιτικού υποβάθρου, η πλάκα κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεμελιώθηκε 

σε αμφιβολίτες και αμφιβολιτικούς γνευσίους και εκτείνεται επί σημαντικού μήκους της 

χάραξης της στοάς. Οι εργασίες εκσκαφών και οι σχετικές κλίσεις καθορίστηκαν από τις 

γεωτεχνικές και γεωμετρικές απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες 

θεμελίωσης του ανάντη αναχώματος και να παρέχουν συνέχεια στη διαμόρφωση της λεκάνης 
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η οποία θα πρέπει να φέρει τις προβλεπόμενες κλίσεις για την τοποθέτηση του συστήματος 

στεγάνωσης.  

 

Για τη σφράγιση του στομίου της στοάς επιλέχθηκε η κατασκευή πώματος από σκυρόδεμα, 

κάτω από το τεχνικό της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πώμα αυτό, αποτελείται από 

δύο πλάκες (οροφής και πυθμένα) από οπλισμένο σκυρόδεμα και αλληλοτεμνόμενους 

πασσάλους, με σκυρόδεμα C20/25. Πιο συγκεκριμένα η άνω πλάκα που συνδέεται με τους 

πασσάλους είναι μεταβλητού πάχους, 50 cm έως 70 cm και με διαστάσεις 5,20 m x 3,80 m 

(Π x Μ). Εδράζεται επί πασσάλων διαμέτρου 0,80 m και 10,00 m μήκους, οι οποίοι 

κατασκευάστηκαν σε αξονική απόσταση 0,70 m. Οι αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι 

αποτελούνται από εναλλασσόμενους πασσάλους από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Η 

πλάκα πυθμένα, διαστάσεων 3,40 m x 3,80 m (Π x Μ) έχει επίσης μεταβλητό πάχος 50 cm έως 

70 cm.  

 

 
Εικόνα 6.5.3.1-1. Σφράγιση του στομίου της εγκαταλελειμμένης μεταλλευτικής στοάς 

+173 

 

Με την κατασκευή του πώματος, επιτεύχθηκε η σφράγιση της στοάς και ταυτόχρονα να 

παραληφθούν οι μέγιστες υδροστατικές πιέσεις που θα αναπτυχθούν κατά την περίοδο 

λειτουργίας, καθώς και στον περιορισμό ενδεχόμενων καθιζήσεων που δύναται να επηρεάσουν 

την ακεραιότητα του συστήματος στεγάνωσης της λεκάνης στην περιοχή του τεχνικού. 

6.5.3.1.5 Ανύψωση του κατάντη φράγματος έως το υψόμετρο +200  

Το κατάντη φράγμα είναι ένα τυπικό λιθόρριπτο ανάχωμα πολλαπλών ζωνών και 

κατασκευάζεται σταδιακά με ανύψωση κατά τον άξονα με τελικό υψόμετρο στο +215, με 

συνολικό ύψος περίπου 90 m. Για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων υλικών για την 

κατασκευή του αναχώματος από τις διάφορες πηγές αλλά και για την ταχύτερη περιβαλλοντική 

αποκατάσταση της κατάντη παρειάς υιοθετήθηκε μια «υβριδική» μέθοδος ανύψωσης που 
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βασίζεται στην αξονική ανύψωση (που είχε αρχικώς σχεδιαστεί η κατασκευή του αναχώματος) 

που παρέχει πλείστα οφέλη ως προς την περιβαλλοντική αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας 

του κατάντη αναχώματος και ταυτόχρονα καλύτερη διαχείριση των υλικών κατασκευής. 

 

Οι εκσκαφές διαμόρφωσής του ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2016, οπότε και άρχισε η 

κατασκευή του επιχώματος με ζωνοποίηση από τα κατάντη προς τα ανάντη ως εξής: 

 Φυτική γη,  

 Γεωύφασμα διαχωρισμού,  

 Ζώνη 3Β (λιθόρριπτο υλικό),  

 Ζώνη 3A (λιθόρριπτο υλικό-μεταβατική ζώνη),  

 Ζώνη 2D (στρώμα τοποθέτησης στεγάνωσης),  

 Στηθαίο σκυροδέματος (extruded curb).  

 

Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2021 και έως το υψόμετρο +200 έχουν κατασκευασθεί στο 

σύνολό τους οι προαναφερθείσες ζώνες, ενώ η ζώνη 3Β και η ζώνη φυτικής γης έως το 

υψόμετρο +205. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος στεγάνωσης στην 

ανάντη παρειά έως το υψόμετρο +185 ενώ η ανύψωση έως το +215 προγραμματίζεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

6.5.3.1.6 Κατασκευή τάφρων αντιπλημμυρικής προστασίας (R1-R5, L2-L4 & UL) 

Για την παρεμπόδιση εισροής επιφανειακών απορροών στο χώρο απόθεσης (ομβρίων υδάτων 

από τα πρανή και τα λαγκάδια του τμήματος της λεκάνης εντός του οποίου κατασκευάζεται η 

εγκατάσταση απόθεσης), κατασκευάστηκαν περιμετρικές τάφροι εκτροπής εκτός της 

εγκατάστασης απόθεσης. 

 

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν τα ακόλουθα τρία κανάλια εκτροπής: 

1. Κατά μήκος της οδού εξυπηρέτησης της εγκατάστασης στο δεξιό αντέρεισμα της λεκάνης 

του Κοκκινόλακκα (τάφρος R1-R5). Το κανάλι κατασκευάστηκε στην εξωτερική πλευρά 

της περιμετρικής οδού πρόσβασης, εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει 

συνολικό μήκος 1.427 m, τραπεζοειδή διατομή, μέγιστο πλάτος 4,3 m, βάθος >0,6 m και 

κλίση 0,5% και περίοδο επαναφοράς 1/100 έτη. Η μηκοτομική κλίση είναι μεταβλητή 

αλλά συνεχής από τα ανάντη προς τα κατάντη και στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+994,72 έως 

τη Χ.Θ. 1+276,72 το κανάλι λόγω του απότομου ανάγλυφου απαιτήθηκε η κατασκευή 

βαθμίδων. Επειδή τα νερά αυτά δεν επηρεάζονται από οιαδήποτε ανθρωπογενή 

δραστηριότητα, είναι μη επιβαρυμένα και ως εκ τούτου δύναται να διατεθούν στο ρέμα 

του Κοκκινόλακκα, ανάντη ή κατάντη της εγκατάστασης.  

2. Στο αριστερό αντέρεισμα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, περίπου 115 m ανάντη της 

περιοχής κατάληψης του νέου χώρου (τάφρος UL). Ως εκ της χωροθέτησής του, το κανάλι 

αυτό βρίσκεται ανάντη των παλαιών χώρων απόθεσης. Έχει κατασκευαστεί πλήρως από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει συνολικό μήκος 1.237 m, πλάτος 3 m, μέσο ύψος 0,8 m και 

κλίση >0,2% και περίοδο επαναφοράς 1/100 έτη. Η διατομή του καναλιού είναι 

τραπεζοειδής και προς το τέλος μεταβάλλεται σε ορθογωνική. Στο τμήμα που απαιτήθηκε 

η όδευση κάτω από την οδό πρόσβασης από την πλατεία της στοάς +216 προς το 

ηλεκτροτεχνείο, κατασκευάστηκε κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 3,0 x 3,0 m (πλάτος x 

ύψος). Κιβωτοειδής οχετός ίδιων διαστάσεων κατασκευάστηκε στο τελευταίο τμήμα της 

χάραξης του πριν από την εκβολή του καναλιού στο υφιστάμενο τεχνικό του Βαθύλακκα, 

πλησίον της υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας υδάτων. Επειδή τα νερά που συλλέγονται 
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στο κανάλι αυτό ομοίως δεν επηρεάζονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δύνανται 

να διατεθούν στον Κοκκινόλακκα χωρίς καμία κατεργασία. Αυτό γίνεται μέσω της 

σήραγγας εκτροπής του Κοκκινόλακκα στην οποία καταλήγουν τα νερά του καναλιού 

αυτού, με την ίδια διάταξη που διατίθενται τα νερά του ρέματος του Βαθύλακκα. 

3. Στο αριστερό αντέρεισμα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, κατασκευάστηκε ένα ακόμα 

κανάλι, αυτή τη φορά όμως κατά μήκος της οδού εξυπηρέτησης (τάφρος L2-L4). Το κανάλι 

κατασκευάστηκε στην εσωτερική πλευρά του δρόμου και είναι της ίδιας φιλοσοφίας με 

το κανάλι στο δεξιό αντέρεισμα μόνο που χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα. Η κατασκευή 

του δεξιού διαμερίσματος θα κατασκευαστεί μετά το κλείσιμο και την αποκατάσταση 

του χώρου. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αριστερού διαμερίσματος του καναλιού 

και συλλέγει τα όμβρια από την περιοχή που οριοθετείται μεταξύ του καναλιού αυτού 

και του καναλιού που βρίσκεται 115 m πιο ψηλά, δηλαδή τα όμβρια από την περιοχή των 

παλαιών αποθέσεων. Τα ύδατα αυτά, θα διατίθενται στον Κοκκινόλακκα εφόσον η 

ποιότητά τους ικανοποιεί τα επιτρεπόμενα όρια ποιότητας των νερών των χειμάρρων. Σε 

διαφορετική περίπτωση, οδηγούνται προς κατεργασία στη μονάδα κατεργασίας νερών 

πριν τη διάθεσή τους στον Κοκκινόλακκα. Η κατασκευή της τάφρου L2-L4 του 

αριστερού αντερείσματος στα όρια της απόθεσης ολοκληρώθηκε πλήρως σε μήκος 

1.682m και περίοδο επαναφοράς 1/100 έτη. Η διατομή του καναλιού είναι μεταβλητή και 

ορθογωνική και έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην 

περιοχή όπου το κανάλι διέρχεται εντός του κατάντη φράγματος, η ανοιχτή διατομή 

αντικαθίσταται από δύο αγωγούς διαμέτρου Ø1.000 mm. Η μηκοτομική κλίση είναι 

μεταβλητή αλλά συνεχής από τα ανάντη προς τα κατάντη και στο τμήμα από τη 

Χ.Θ. 0+827,47 έως τη Χ.Θ. 1+062,47 το κανάλι λόγω του απότομου ανάγλυφου 

κατασκευάστηκε βαθμιδωτό. Για την αποσυμφόρηση του καναλιού και για τη διαχείριση 

των εισροών στη δεξαμενή συλλογής απορροών σε συνθήκες ακραίων καιρικών 

φαινομένων, κατασκευάστηκε διακλάδωση σε συγκεκριμένο σημείο του καναλιού με 

σκοπό την όδευση της παροχής προς τη διαμορφωμένη λεκάνη απόθεσης. Η διακλάδωση 

κατασκευάστηκε στη Χ.Θ. 0+325,00 του καναλιού, διέρχεται σε ένα τμήμα της κάτω από 

την υφιστάμενη οδό πρόσβασης και από εκεί οδηγείται στη διαμορφωμένη λεκάνη 

απόθεσης με ελεύθερη ροή. Η διακλάδωση αποτελείται από το τεχνικό εισόδου, το 

τεχνικό ρύθμισης παροχής και το τμήμα 1. Το τεχνικό εισόδου κατασκευάστηκε στην 

αρχή της διακλάδωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι μεταβλητής διατομής και έχει 

τελικό μήκος 15,70 m. Το τεχνικό ρύθμισης παροχής κατασκευάστηκε κατάντη της 

διακλάδωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, με πρόβλεψη οπής Φ300 για την ροή των 

υδάτων σε όλο του το μήκος και έχει τελικό μήκος 1,50 m. Το τμήμα 1 κατασκευάστηκε 

σε συνέχεια του τεχνικού εισόδου, περιλαμβάνει τοποθέτηση, και εγκιβωτισμό με 

σκυρόδεμα, πλαστικού αγωγού δομημένου τοιχώματος SN8 kN/m2 εσωτερικής 

διαμέτρου 1.000 mm. 

6.5.3.1.7 Διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης  

Οι εκσκαφές διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2015 και 

ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 και έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, ενώ οι 

εκσκαφές στην περιοχή των λιμνών Chevalier και της λίμνης εκτάκτου ανάγκης του μεταλλείου 

των Μαύρων Πετρών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022.  

Κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης της λεκάνης κατασκευάστηκε κεντρικό σύστημα 

αποστράγγισης κατά μήκος του κεντρικού άξονα του ρέματος του Κοκκινόλακκα. Το σύστημα 

αυτό αποτελείται από διάτρητο σωλήνα ΗDPE Ø400 mm ο οποίος περιβάλλεται από 

στραγγιστήριο (στρώμα άμμου, θραυστά σκύρα και γεωύφασμα) συνολικού πλάτους 4 m και 
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ύψους 1 m. Σε αυτό το σύστημα καταλήγουν οι δευτερεύοντες κλάδοι αποστράγγισης οι οποίοι 

κατασκευάστηκαν κατά μήκος των αξόνων των επιμέρους ρεματιών που συμβάλλουν στον 

Κοκκινόλακκα. Οι κλάδοι αυτοί αποτελούνται από διάτρητο σωλήνα ΗDPE Ø 200 mm ο 

οποίος περιβάλλεται από στραγγιστήριο συνολικού πλάτους 1,5 m και ύψους 1 m. 

 

Με την κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης επιτυγχάνεται η διαχείριση απορροών 

κάτω από τη στεγάνωση και έτσι προστατεύεται η στεγάνωση της λεκάνης από πιέσεις που 

δύναται να δημιουργήσουν οι εν λόγω απορροές.  

 

Για τη διασφάλιση ενδεχόμενων μελλοντικών διηθήσεων και την αποφυγή πρόκλησης 

ρύπανσης του εδάφους και του νερού, τα εσωτερικά πρανή των αναχωμάτων της λεκάνης 

επενδύθηκαν με το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης (αναφέρεται παρακάτω). Η στεγάνωση 

της λεκάνης απόθεσης έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως το υψόμετρο +185 και έως το υψόμετρο 

+200 στο δεξιό αντέρεισμα.  

 

 

Σχήμα 6.5.3.1-1. Σύστημα στεγάνωσης εσωτερικών πρανών των αναχωμάτων της 

λεκάνης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Για τη διαχείριση των απορροών εντός του στεγανοποιημένου χώρου της λεκάνης και για την 

περιβαλλοντικά ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης κατασκευάστηκε σύστημα 

αποστράγγισης των νερών της βροχής που θα πέφτουν εντός της στεγανής εγκατάστασης 

απόθεσης. Λόγω της ξηρής απόθεσης των στερεών αποβλήτων (με υγρασία <20%), δεν 

αναμένεται δημιουργία στραγγισμάτων από τις ίδιες τις αποθέσεις.  

 

Το σύστημα αποστράγγισης των εσωτερικών νερών της εγκατάστασης απόθεσης συνίσταται 

από ένα κεντρικό σύστημα με διάτρητο σωλήνα HDPE Ø400 mm που περιβάλλεται από 

θραυστά σκύρα και γεωύφασμα συνολικού πλάτους 4 m και ύψους 0,7 m, με παροχή 90 m3/d. 

Από το σημείο που ο αγωγός αυτός εισέρχεται μέσα στο σώμα του κατάντη φράγματος, γίνεται 

μη διάτρητος και στεγανώνεται και με γεωμεμβράνη για την προστασία της ποιότητας των 

καθαρών νερών της λεκάνης. 
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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης, έλαβαν 

χώρα πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή των πρόδρομων χώρων απόθεσης 1 και 3. 

 

Χώρος Απόθεσης 1: 

Ο χώρος απόθεσης 1 χωροθετείται νοτιοδυτικά (ΝΔ) του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών 

στην ευρύτερη περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, καταλαμβάνει τα 31 από τα 505 στρέμματα της 

συνολικής έκτασης της εγκατάστασης και η αποθηκευτική χωρητικότητά του υπολογίζεται στα 

120.000 m3 Για την αποστράγγιση της βάσης του χώρου εγκαταστάθηκαν δύο παράλληλα 

συστήματα αποστράγγισης που κινούνται βαρυτικά κατά μήκος αυτών των καναλιών, και 

αποτελούνται από το ανώτερο σύστημα, το οποίο τοποθετήθηκε πάνω από την επένδυση της 

γεωμεμβράνης με σκοπό τη συλλογή των στραγγισμάτων, και από το κατώτερο σύστημα, το 

οποίο τοποθετήθηκε κάτω από την επένδυση της γεωμεμβράνης. Επίσης, χρησιμοποιείται για 

να ανακόψει την ανάπτυξη υπερπιέσεων από οποιαδήποτε φυσική εκροή νερού, 

προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη γεωσυνθετική επένδυση. Σημειώνεται ότι το πλάτος 

της στρώσης αποστράγγισης κάτω από τη γεωμεμβράνη είναι 4,00 m για το κύριο κανάλι και 

1,50 m για τα δευτερεύοντα κανάλια αντίστοιχα, ενώ το πάχος της είναι περίπου 1,00 m. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, η αποστράγγιση επιτυγχάνεται δια ημιδιάτρητων σωλήνων HDPE, οι 

οποίοι εγκιβωτίζονται σε στρώση άμμου και χαλίκων που περιβάλλονται από γεωύφασμα. 

 

 

Σχήμα 6.5.3.1-2. Σχέδιο διαμόρφωση Χώρου Απόθεσης 1 της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Χώρος Απόθεσης 3: 

Ο χώρος απόθεσης 3 βρίσκεται νοτιοδυτικά (ΝΔ) του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών, 

απέναντι από το χώρο απόθεσης 1, καταλαμβάνει τα 38 από τα 505 στρέμματα της συνολικής 

έκτασης της εγκατάστασης και η αποθηκευτική χωρητικότητά του υπολογίζεται στα 

300.000 m3 (βλ. Σχήμα 6.5.3.1-3). Το σύστημα αποστράγγισης του χώρου 3 είναι ίδιο με αυτό 

που προαναφέρθηκε για το χώρο 1. 
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Σχήμα 6.5.3.1-3. Σχέδιο διαμόρφωσης Χώρου Απόθεσης 3 της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

6.5.3.1.8 Στεγανοποίηση της εγκατάστασης απόθεσης 

Για τη διασφάλιση της πλήρους απομόνωσης των υλικών που αποτίθενται και θα αποτεθούν 

μέσα στον χώρο από το περιβάλλον, ο σχεδιασμός προβλέπει στεγάνωση όλης της 

εγκατάστασης απόθεσης (πυθμένα, πρανών και εσωτερικών πρανών φραγμάτων). Το σύστημα 

στεγάνωσης σχεδιάστηκε σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από το έγγραφο αναφοράς των 

ΒΔΤ (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste 

from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC - 2018), και περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα στρώματα υλικών στις επιφάνειες με ήπιες κλίσεις, δηλ. κλίσεις μικρότερες του 

1:2 K:O (με τη σειρά που εμφανίζονται από πάνω προς τα κάτω):  

1. Προστατευτική στρώση επικάλυψης που κατασκευάζεται από εδαφικό υλικό και 

απόβλητα εξόρυξης επιλεγμένης κοκκομετρίας ώστε να είναι απαλλαγμένα μεγάλων 

τεμαχίων για λόγους προστασίας της γεωμεμβράνης και ταυτόχρονα δεν περιέχουν 

λεπτομερή υλικά προκειμένου να μην φράξουν την υποκείμενη αποστραγγιστική 

στρώση. Το πάχος αυτής της στρώσης μετά από συμπύκνωση είναι ≥ 0,5 m και η 

διαπερατότητά της μεταξύ 10-3 m/s και 10-2 m/s. 

2. Αποστραγγιστική στρώση η οποία αποτελεί το σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης 

νερών μέσα από το χώρο απόθεσης. Η στρώση αυτή κατασκευάζεται από θραυστό 

σκύρο, με κοκκομετρία 16 mm – 32 mm, και περιβάλλεται από γεωύφασμα μεγάλης 

αντοχής. Το γεωύφασμα που τοποθετείται πάνω και στα πλάγια της στρώσης είναι τύπου 

Drefon S200 ή ισοδύναμο, βάρους 200 g/m2 ενώ αυτό που τοποθετείται κάτω από τη 

στρώση είναι τύπου Drefon S500 ή ισοδύναμο, βάρους 500 g/m2. Το πάχος της στρώσης 

είναι ≥ 0,3 m, με διαπερατότητα 10-3 έως 10-2 m/s. Εντός της στρώσης αυτής τοποθετείται 

διάτρητος αγωγός από HDPE Ø400 mm για τη συλλογή των τυχόν νερών που θα 

συγκεντρώνονται εντός του χώρου (π.χ. νερά της βροχής) και παροχέτευσή τους κατάντη 

και εκτός της εγκατάστασης απόθεσης, τα οποία χρήζουν διαχείρισης ανάλογης των 

χαρακτηριστικών τους (βλέπε παρακάτω). 
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3. Ανάγλυφη γεωμεμβράνη διπλής όψης από HDPE πάχους 2,5 mm (τύπου Agu ή 

ισοδύναμο). 

4. Γεωσυνθετικό αργιλικό φραγμό. Συνίσταται από στρώμα υψηλής ποιότητας νατριούχου 

μπεντονίτη πάχους 8 mm επικολλημένο από τη μία πλευρά σε ανάγλυφη γεωμεμβράνη 

HDPE 2,0 mm και από την άλλη σε γεωύφασμα (τύπου GSE ή ισοδύναμου). 

(γεωμεμβράνη πάχους 2 mm συγκολλημένη με γεωύφασμα ενσωματωμένου μπεντονίτη 

πάχους 8 mm). 

 
Σχήμα 6.5.3.1-4. Διάστρωση συστήματος στεγανοποίησης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Στις περιοχές που οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες από 1:2 (κ:ο), χρησιμοποιήθηκαν και θα 

χρησιμοποιηθούν μεν οι ίδιες στρώσεις με τη μόνη διαφορά ότι για λόγους ορθολογικής 

κατασκευής, το στρώμα αποστράγγισης αντικαθίστανται από συνθετικά υλικά. Συγκεκριμένα 

για το στρώμα αποστράγγισης χρησιμοποιείται γεωσυνθετικό υλικό υδραυλικής αγωγιμότητας 

5x10-3 έως 5x10-4 m2/s (ισοδύναμη της στρώσης θραυστού υλικού πάχους 0,5 m και 

διαπερατότητας 10-3 έως 10-2 m/s). Το γεωσυνθετικό υλικό που επιλέχθηκε είναι ένα 

«σάντουιτς» από πλαστικό τύπου Domodrain 1350 ή ισοδύναμο με γεωύφασμα τύπου Drefon 

S200 ή ισοδύναμο).  

 

Για τη στεγάνωση των χώρων απόθεσης 1 και 3 και τις περιοχές με μέγιστη κλίση 1:2 

ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια από πάνω προς τα κάτω: 

 Προστατευτική στρώση επικάλυψης. Η προστατευτική στρώση υπέρκειται του 

συστήματος συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων και δημιουργήθηκε από 

φυσικό έδαφος. Το τελικό πάχος του είναι 0,50 m και προέκυψε έπειτα από συμπύκνωση 

λόγω της διέλευσης βαρέων φορτηγών και οχημάτων. 

  Στρώση συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων. Η στρώση αυτή αποτελείται από 

υλικά αποστράγγισης, άμμο και χάλικες (16-32 mm) που περιβάλλονται από φίλτρο 

(γεωύφασμα βαρέως τύπου, βάρους 500 g/m2). Το πάχος αυτής της στρώσης είναι 0,30 m 

και η διαπερατότητά της μεταξύ 10-3 m/s και 10-2 m/s. 
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 Γεωμεμβράνη στεγανοποίησης GM από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). 

Χρησιμοποιήθηκε μεμβράνη πάχους 2,50 mm με λεία επιφάνεια. Το υλικό αυτό είναι 

ισχυρό, ανθεκτικό στις περισσότερες χημικές ουσίες, και αδιαπέρατο από νερό.  

 Συνθετική στρώση αργίλου GM-GCL. Χρησιμοποιήθηκε στρώση αργίλου GM-GCL από 

μεμβράνη HDPE πάχους 2 mm και συνθετικό γεωλογικό φραγμό τελικού πάχους 8 mm. 

Η GM-GCL είναι ισοδύναμη με τον συνήθη φυσικό γεωλογικό φραγμό ως προς τις 

απαιτήσεις αδιαπερατότητας. 

 

Για τη στεγάνωση των περιοχών των χώρων 1 και 3 με κλίση πιο απότομη από 1:2, 

ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια από κάτω προς τα πάνω: 

 Γεωσυνθετική στρώση στράγγισης. Η γεωσυνθετική αυτή στρώση είναι τύπου τύπου 

Domodrain 1350 ή ισοδύναμου και συνίσταται από πλαστικό υλικό και γεωύφασμα. 

 Στρώση γεωυφάσματος. Η στρώση αυτή αποτελείται από γεωύφασμα βαρέως τύπου και 

βάρους 500 g/m2. 

 Επένδυση με γεωμεμβράνη στεγανοποίησης GM - HDPE. Το πάχος της γεωμεμβράνης 

είναι 2,50 mm με δομημένη επιφάνεια. 

 Συνθετική στρώση αργίλου GM-GCL. Στρώση αργίλου GM-GCL από μεμβράνη HDPE 

πάχους 2 mm και συνθετικό γεωλογικό φραγμό τελικού πάχους 8 mm. 

 

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των χώρων απόθεσης 1 και 3 έγινε 

προσωρινή απόθεση υπολειμμάτων κατεργασίας των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας (Φάση 1 

του έργου). 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι όροι της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που σχετίζονται με την 

στεγανοποίηση της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα είναι 

οι ακόλουθοι : 

δ2.282. Να γίνει στεγάνωση της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα σύμφωνα με προδιαγραφές για ΧΥΤΑ επικινδύνων αποβλήτων. 

Αναλυτικά (από κάτω προς τα πάνω): 

 Αποστραγγιστική στρώση κάτω από τη στεγάνωση για τη διαχείριση των 

απορροών της φυσικής λεκάνης και την προστασία της γεωμεμβράνης από υψηλές 

υδραυλικές πιέσεις, πάχους 1 m 

 Συμπυκνωμένο στρώμα αργίλου, πάχους 0,6 m, διαπερατότητας ≤10-9 m/s.  

 Συνθετική γεωμεμβράνη από HDPE πάχους 2 mm (τύπου Agu ή ισοδύναμο) μαζί 

με γεωύφασμα.  

 Αποστραγγιστική στρώση: Το πάχος της στρώσης θα είναι ≥ 0,3 m, με 

διαπερατότητα 10-3 έως 10-2 m/s. Εντός της στρώσης αυτής θα τοποθετηθεί 

διάτρητος αγωγός από HDPE Φ 300 mm για τη συλλογή των τυχόν νερών που θα 

συγκεντρώνονται εντός του χώρου 

 Προστατευτική στρώση επικάλυψης ≥ 0,5 m. 

δ2.283. Στις περιοχές που οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες από 1:2 (κ:ο), θα χρησιμοποιηθούν οι 

ίδιες στρώσεις όμως, τα υλικά κατασκευής των στρωμάτων της συμπυκνωμένης 

αργίλου και της αποστράγγισης αντικαθίστανται από συνθετικά υλικά. Συγκεκριμένα: 

 Για το στρώμα αποστράγγισης θα χρησιμοποιηθεί γεωσυνθετικό υλικό υδραυλικής 

αγωγιμότητας 5x10-3 έως 5x10-4 m2/s (ισοδύναμη της στρώσης θραυστού υλικού 

πάχους 0,5 m και διαπερατότητας 10-3 έως 10-2 m/s). Το γεωσυνθετικό υλικό που 

επιλέχθηκε είναι μικτό στρώμα από πλαστικό τύπου Domodrain 1350 ή ισοδύναμο 
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με γεωύφασμα τύπου Drefon S500 ή ισοδύναμο πάνω και κάτω από το πλαστικό 

και γεωύφασμα τύπου Drefon S150 από πάνω.  

 Αντί του συμπυκνωμένου στρώματος αργίλου, θα χρησιμοποιηθεί γεωσυνθετικό 

αργιλικό υλικό τύπου Voltex ή ισοδύναμο, πάχους >0,01 m. 

 

Στον Πίνακα 6.5.3.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στο 

στάδιο της μελέτης εφαρμογής της κατασκευής του έργου, όσον αφορά στο θέμα της 

στεγανοποίησης της εγκατάστασης απόθεσης (από πάνω προς τα κάτω). 

 

Πίνακας 6.5.3.1-1. Σύγκρισης προδιαγραφών ΑΕΠΟ και Μελέτης Εφαρμογής για την 

στεγανοποίηση της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Στοιχεία ΑΕΠΟ Στοιχεία μελέτης Εφαρμογής Διαφοροποιήσεις 

Προστατευτική στρώση 

επικάλυψης ≥ 0,5 m 

Προστατευτική στρώση επικάλυψης 

≥ 0,5 m. 
ΟΧΙ 

Αποστραγγιστική στρώση: Το 

πάχος της στρώσης θα είναι ≥ 

0,3 m, με διαπερατότητα 

10-3 έως 10-2 m/s. 

Αποστραγγιστική στρώση με τελικό 

πάχος 0,50 m και διαπερατότητα 

10-3 έως 10-2 m/s. 
ΟΧΙ 

Συνθετική γεωμεμβράνη από 

HDPE πάχους 2 mm (τύπου 

Agu ή ισοδύναμο) μαζί με 

γεωύφασμα 

Ανάγλυφη γεωμεμβράνη διπλής όψης 

από HDPE πάχους 2,5 mm (τύπου 

Agu ή ισοδύναμο). 

ΝΑΙ  

(Αυξημένη 

προστασία) 

Συμπυκνωμένο στρώμα 

αργίλου, πάχους 0,6 m, 

διαπερατότητας ≤10-9 m/s. 

Συνθετική στρώση αργίλου GM-GCL 

από μεμβράνη HDPE πάχους 2 mm 

και συνθετικό γεωλογικό φραγμό 

τελικού πάχους 8 mm.  

ΝΑΙ  

(Αυξημένη 

προστασία) 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε συνέχεια της υπ. αρ. ΑΠ Δ8-

Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.13 εγκριτικής απόφασης της Τεχνικής Μελέτης του Χώρου 

Απόθεσης Κοκκινόλακκα και σε συμμόρφωση με τον εγκριτικό όρο Β.3 αυτής, ο φορέας του 

έργου υπέβαλε με το υπ. αρ. ΑΠ Α2480/18.12.2015 έγγραφό του στο ΥΠΕΝ «Γεωτεχνική 

Μελέτη Χώρου Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα». Στην εν λόγω Γεωτεχνική Μελέτη 

γίνεται πλήρης περιγραφή της χρήσης του γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού, των λόγων για 

τους οποίους επιλέχθηκε και τα πλεονεκτήματα της. Η Γεωτεχνική αυτή Μελέτη, ως ειδική 

μελέτη - μελέτη εφαρμογής του κεφ. ε.ι.β.4 της Τεχνικής Μελέτης και κατ’ εφαρμογή του 

εγκριτικού όρου Β.3 της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης, προσαρτήθηκε στην τεχνική 

μελέτη του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα με την υπ’ αριθμ. 

ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.ΙΟ.ΕΓΚ.6/181294/2928/2.9.2016 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης 

ΗΜ εξοπλισμού του εν λόγω χώρου. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Γεωτεχνικής Μελέτης εξετάστηκε ενδελεχώς η επάρκεια των 

υλικών του συστήματος στεγάνωσης μέσω της πραγματοποίησης αριθμητικών αναλύσεων με 

σκοπό να προσδιοριστούν οι διάφορες πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων 

στοιχείων της στεγάνωσης της λεκάνης, του υποκείμενου αναχώματος και των τελμάτων, 

καθώς και της αλληλουχίας κατασκευής και εναπόθεσης. Τα βασικά συμπεράσματα της 

γεωτεχνικής μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

 Δεν αναμένεται αστοχία λόγω εφελκυσμού στα υλικά του συστήματος στεγάνωσης κατά 

την απόθεση των τελμάτων.  
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 Δεν αναμένεται ολίσθηση των υλικών του συστήματος στεγάνωσης κατά την απόθεση 

των τελμάτων.  

 Δεν αναμένεται ολίσθηση της γεωμεμβράνης λόγω φορτίων ανέμου. 

 Σχετικά με την αστοχία σε άνωση λόγω ανέμου, οι παραμορφώσεις που αναπτύσσονται 

στη γεωμεμβράνη παραμένουν στην ελαστική περιοχή και είναι αρκετά κάτω από τις 

επιτρεπόμενες τιμές, οπότε δεν αναμένεται αστοχία λόγω εφελκυσμού της 

γεωμεμβράνης.  

 Η τάφρος αγκύρωσης παρέχει την απαιτούμενη δύναμη αγκύρωσης ώστε να αντισταθεί 

στις δυνάμεις άνωσης που υπολογίστηκαν για τη γεωμεμβράνη. 

 

Επιπροσθέτως, ο φραγμός/η στεγάνωση της Εγκατάστασης Απόθεσης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων κατασκευάσθηκε με τις αυστηρότερες δυνατές προδιαγραφές, όπως αυτό 

τεκμηριώνεται με την Τελική Έκθεση «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων 

της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής της στεγάνωσης λεκάνης του χώρου 

απόθεσης αποβλήτων ΧΥΤΕΑ» που συντάχθηκε στα πλαίσια Ερευνητικού Προγράμματος του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ κωδικός 97557) και εκδόθηκε τον 

Ιούλιο 2019. Πρόκειται για τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος που ανατέθηκε 

στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ (με 

επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Υδρογεωλογίας Δρ Κωνσταντίνο Βουδούρη) από την 

Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, που συστήθηκε 

σύμφωνα με τον όρο δ1.39 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ. 

 

Στα συμπεράσματα της Έκθεσης, αναφέρεται με σαφήνεια ότι: 

 «Συγκριτικά με τον φυσικό γεωλογικό φραγμό, ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός 

καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για ισοδύναμη προστασία», και  

 αναγνωρίζεται η ανωτερότητα που προσφέρει ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός με 

επικολλημένη γεωμεμβράνη GM-GCL, στην περιβαλλοντική προστασία καθώς 

υπολογίζεται ότι οι διαφυγές διαμέσου του υλικού είναι «σχεδόν μηδενικές που 

ισοδυναμούν με εκείνες εντός στρώσης τεχνητής συμπυκνωμένης αργίλου πάχους 

660 m».  

 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται επιστημονικά και τεχνικά ότι οι διαφοροποιήσεις της 

μελέτης εφαρμογής του συστήματος στεγάνωσης είναι όχι μόνο ισοδύναμες, αλλά 

καλύτερες από τον αρχικό σχεδιασμό, για την προστασία του περιβάλλοντος. 

6.5.3.1.9 Κατασκευή των φρεατίων και της δεξαμενής συλλογής απορροών 

Σύμφωνα με τη γενική διάταξη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., η δεξαμενή συλλογής απορροών οριοθετείται 

στον κατάντη πόδα του κατάντη αναχώματος. Η δεξαμενή συλλογής απορροών προβλέπεται 

να συλλέγει τις διηθήσεις του συστήματος αποστράγγισης της λεκάνης του χώρου απόθεσης 

και τμήματος των απορροών από τις περιμετρικές τάφρους. 

 

Το σύστημα φρεατίων και δεξαμενής συλλογής απορροών κατάντη του φράγματος 

περιλαμβάνει αρχικά το φρεάτιο διακοπής ροής, στη συνέχεια το φρεάτιο παρακολούθησης 

ποιότητας και τελικά τη δεξαμενή συλλογής απορροών.  

 

Στο φρεάτιο διακοπής καταλήγουν οι πέντε σωλήνες Ø400 mm που εξέρχονται από τον πόδα 

του κατάντη φράγματος. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 
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3,50 m x 9,85 m x 3,60 m (πλάτος x μήκος x βάθος) και είναι χωρισμένο σε τέσσερα 

διαμερίσματα, ένα για κάθε σωλήνα αποστράγγισης και ένα ενιαίο. Εντός του ενιαίου 

διαμερίσματος βρίσκονται οι βαλβίδες απομόνωσης των εισαγωγών, οι οποίες θα 

λειτουργήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποιου είδους συντήρηση στα επόμενα 

τμήματα των σωληνώσεων ή των διαμερισμάτων. Για την προστασία των τοιχωμάτων 

εσωτερικά των τριών διαμερισμάτων εφαρμόστηκε μεμβράνη στεγανοποίησης πάχους 2 mm. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί το φρεάτιο παρακολούθησης όπου γίνεται έλεγχος των ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών των απορροών. Εάν η ποιότητα του κάθε ρεύματος είναι 

αποδεκτή (πληροί τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας διάθεσης υγρών αποβλήτων) το νερό 

απορρίπτεται στον Κοκκινόλακκα. Διαφορετικά, αντλείται προς κατεργασία στη μονάδα 

κατεργασίας νερών.  

 

Το φρεάτιο παρακολούθησης είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 

3,50 m x 4,50 m x 5,00 m (πλάτος x μήκος x βάθος) και είναι χωρισμένο σε τρία διαμερίσματα, 

ένα για κάθε σωλήνα αποστράγγισης. Για την προστασία των τοιχωμάτων εσωτερικά των 

διαμερισμάτων εφαρμόστηκε μεμβράνη στεγανοποίησης πάχους 2 mm.  

 

Ακολούθως, τα νερά οδηγούνται στην κεντρική δεξαμενή συλλογής απορροών. Η δεξαμενή 

συλλογής απορροών κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, πάχους 0,50 m και 

οπλισμό B500c, με εξωτερικές διαστάσεις 51,00 m x 21,00 m x 5,00 m (μήκος x πλάτος x 

ύψος). Η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής είναι περίπου 5.000 m3. Η δεξαμενή 

αποτελείται από τέσσερα (4) διακριτά διαμερίσματα το πλάτος των οποίων ποικίλλει. Δύο (2) 

διαμερίσματα έχουν πλάτος 4,90 m, το τρίτο 9,40 m και το κύριο διαμέρισμα 20,00 m. Για την 

προστασία των τοιχωμάτων εσωτερικά του κύριου διαμερίσματος της δεξαμενής εφαρμόστηκε 

στεγανωτικό κονίαμα για την προστασία προσβολής του οπλισμένου σκυροδέματος έναντι 

ενδεχόμενων χημικών προσβολών. Για την προστασία των τοιχωμάτων εσωτερικά των 

υπόλοιπων τριών μικρότερων διαμερισμάτων εφαρμόστηκε μεμβράνη στεγανοποίησης πάχους 

2 mm. 

6.5.3.1.10 Εγκατάσταση κεντρικού αντλιοστασίου & την ολοκλήρωση των εργασιών Η/Μ 

Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες Η/Μ εργασίες για το αντλιοστάσιο της δεξαμενής 

συλλογής στα κατάντη του κατάντη αναχώματος και έχει ηλεκτριστεί ο Υ/Σ μέσης τάσης του 

αντλιοστασίου. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες εγκατάστασης 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν το δίδυμο δίκτυο απάντλησης των 

στραγγιδίων από τη δεξαμενή συλλογής απορροών προς τη μονάδα νερού των Μαύρων 

Πετρών. Το δίκτυο αυτό διατρέχει το δεξιό αντέρεισμα, τη στέψη του ανάντη αναχώματος και 

μέρος του αριστερού αντερείσματος. Το δίκτυο αποτελείται από συνδυασμό χαλύβδινων 

σωλήνων σε ποσοστό 15% (παράλληλα με το βαθμιδωτό τμήμα της τάφρου R1-R5) και 

σωλήνων HDPE σε ποσοστό 85% (σε όλο το υπόλοιπο μήκος). Συνολικά τοποθετήθηκαν: 

 600m δίδυμου χαλύβδινου δικτύου σωληνώσεων Ø400. Οι σωλήνες αυτοί εδράζονται 

επί βάθρων εκ σκυροδέματος μέσω μεταλλικών δικτυωμάτων αρθρώσεων και κυλίσεων. 

 4.000m δίδυμου δικτύου σωληνώσεων HDPE Ø355. Οι σωλήνες αυτοί συγκολλήθηκαν 

μετωπικά με θερμαινόμενη πλάκα και εγκιβωτίστηκαν σε χωμάτινη τάφρο παράλληλη 

της περιμετρικής τάφρου αντιπλημμυρικής προστασίας του δεξιού αντερείσματος (R1-

R5), τυλιγμένοι με γεωμεμβράνη HDPE 2,5 mm. 
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Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του δικτύου άντλησης, ο κύριος εξοπλισμός που 

εγκαταστάθηκε ήταν τρεις (3) πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες παροχής 250 m3/h και 

μανομετρικού 147 m ΣΥ η κάθε μία και δύο (2) κυλινδρικά αεροφυλάκια με τους 

αεροσυμπιεστές τους, χωρητικότητας 10 m3 το κάθε ένα, καθώς και τα παρελκόμενά τους. 

 

Τέλος έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λειτουργικές δοκιμές του αντλιοστασίου και οι παράμετροι 

λειτουργίας παρακολουθούνται και ρυθμίζονται αυτοματοποιημένα μέσω συστήματος 

SCADA το οποίο έχει εγκατασταθεί στο θάλαμο ελέγχου της μονάδας επεξεργασίας νερού των 

Μαύρων Πετρών. 

6.5.3.2. Προβλεπόμενες εργασίες Ε.Δ.Ε.Α.Κ στην προσεχή περίοδο 

6.5.3.2.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει αναφερθεί η εγκατάσταση απόθεσης οριοθετείται από την κατασκευή δύο 

φραγμάτων: το ανάντη το οποίο τοποθετείται νότια των υφιστάμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Μαντέμ Λάκκου, και το κατάντη το οποίο τοποθετείται βόρεια της 

διασταύρωσης του υφιστάμενου δρόμου εξυπηρέτησης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

και της δημόσιας οδού Στρατονίκης - Στρατωνίου. Μετά από ενδελεχή γεωτεχνική έρευνα 

προκειμένου να αποφευχθούν περιοχές παλαιών αποθέσεων και εξορυκτικών εργασιών, ως 

θέσεις έδρασης των δύο φραγμάτων επιλέχθηκαν οι θέσεις με απόλυτο υψόμετρο +178 m και 

+150 m, αντίστοιχα. Το υψόμετρο της τελικής στέψης (του τελευταίου σταδίου της 

κατασκευής) των φραγμάτων θα είναι +218 m και +215 m, αντίστοιχα. Επομένως, το μέγιστο 

ύψος απόθεσης αποβλήτων θα βρίσκεται στο κατάντη άκρο της εγκατάστασης και θα είναι 

63 m, συνυπολογίζοντας ότι η ανώτερη στάθμη. Το μήκος της εγκατάστασης απόθεσης μεταξύ 

των δύο φραγμάτων είναι 650 m.  

 

 

Σχημα 6.5.3.2-1. Τομή υφιστάμενης κατάστασης περιοχής έδρασης φράγματος 
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Σχήμα 6.5.3.2-1. Τυπική διατομή έδρασης και σώματος φράγματος της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

6.5.3.2.2 Ανύψωση Κατάντη φράγματος (τελικό υψόμετρο +215)  

Το κατάντη φράγμα, όπως αναφέρεται και παραπάνω, είναι επίσης ένα τυπικό λιθόρριπτο 

ανάχωμα, το οποίο κατασκευάζεται σταδιακά με ανύψωση κατά τον άξονα έως το τελικό 

υψόμετρο +215, θα είναι μέγιστου ύψους 90 m, στέψη μήκους 530 m και πλάτους 10 m, το 

οποίο αυξάνεται στην περιοχή του Καρακολίου μέχρι τα 200 m. με κλίση 1,5:1 έως 1,2:1 στο 

εσωτερικό πρανές και 2:1 στο εξωτερικό πρανές το οποίο θα είναι βαθμιδωτό. Μία 

ιδιαιτερότητα αυτού του φράγματος είναι ότι τοποθετείται δίπλα στο υφιστάμενο παλαιό 

ανάχωμα Καρακολίου και ως εκ τούτου η κατασκευή του πρώτου διαμορφώνεται έτσι ώστε 

μεταξύ άλλων να αυξήσει και την ευστάθεια του τελευταίου. Για την κατασκευή του κατάντη 

φράγματος θα απαιτηθούν συνολικά 2,71 Μm3 υλικού.  

 

Η τυπική διατομή του φράγματος, όπως αναφέρεται και παραπάνω, περιλαμβάνει το κέλυφος 

(ζώνη 4 – λιθορριπή με μέγιστο μέγεθος κόκκου 40 cm), το δεύτερο κέλυφος (ζώνη 4β – 

λιθορριπή με μέγιστο μέγεθος κόκκου 80 cm) και τη ζώνη προστασίας του κατάντη πρανούς 

(ζώνη 6 – λιθορριπή με μέγεθος κόκκου από 5 cm έως 20 cm). Σε κάθε στάδιο ανύψωσης, πάνω 

από τη ζώνη προστασίας του κατάντη πρανούς τοποθετείται εδαφικό υλικό και φυτική γη και 

φυτεύεται.  

 

Με την ολοκλήρωση της ανύψωσης του κατάντη φράγματος έως το τελικό υψόμετρο +215, θα 

εγκατασταθεί σύστημα στεγάνωσης στην ανάντη παρειά του με την ίδια διαδικασία που 

αναφέρεται παραπάνω. 

6.5.3.2.3 Παρεμβάσεις σε Λίμνες Chevalier & εκτάκτου ανάγκης 

Με τις εργασίες αποκατάστασης των λιμνών Chevalier Νο1 & Νο2 και της λίμνης εκτάκτου 

ανάγκης των Μαύρων Πετρών, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση της κατασκευής της 

Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα.  
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Οι λίμνες Chevalier και η λίμνη εκτάκτου ανάγκης χωροθετούνται στο αριστερό αντέρεισμα 

του υπό κατασκευή χώρου απόθεσης. Για την ενσωμάτωση των λιμνών εντός του χώρου 

απόθεσης, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Τα υφιστάμενα τέλματα εντός των λιμνών θα απομακρυνθούν και θα επανατοποθετηθούν 

εντός των ορίων της διαμορφωμένης λεκάνης του Κοκκινόλακκα της φάσης 1.  

 Τα υφιστάμενα επιχώματα των λιμνών τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της λεκάνης 

απόθεσης θα απομακρυνθούν έως το επίπεδο έδρασής τους. 

 Θα απομακρυνθεί η υφιστάμενη γεωμεμβράνη 

 Η υπάρχουσα στρώση του αργιλικού φραγμού θα παραμείνει ανέπαφη, εκτός και αν 

διαπιστωθεί ότι έχει επιβαρυνθεί ή εμποδίζει την αποτελεσματική εγκατάστασης του 

νέου συστήματος στεγάνωσης της λεκάνης. 

 

Ο συνολικός όγκος των υλικών που πρόκειται να απομακρυνθούν και να επανατοποθετηθούν 

εντός του νέου χώρου υπολογίστηκε ότι είναι κατά προσέγγιση 600.000 m3. 

 

Δεδομένου ότι τα υλικά των λιμνών Chevalier απομακρύνονται από την αρχική τους θέση και 

επανατοποθετούνται εντός του νέου χώρου δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο των 

μαζών/αποθηκευτικής ικανότητας της λεκάνης. 

 

Μετά τη δημιουργία του νέου χώρου απόθεσης που θα προκύψει από την αποκατάσταση των 

λιμνών Chevalier Νο1 & Νο2 και από τη λίμνη εκτάκτου ανάγκης, η διασφάλιση της πλήρους 

απομόνωσης των υλικών που θα αποτεθούν μέσα στο νέο αυτό χώρο, θα πραγματοποιηθεί από 

την εγκατάσταση του συστήματος στεγάνωσης των τεσσάρων (4) στρώσεων. Η εγκατάσταση 

των στρώσεων της στεγάνωσης θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία όπως αναφέρεται 

και παραπάνω. 

6.5.3.3. Επαναπροσδιορισμός διαχείρισης αποθέσεων χώρου 1-3 

6.5.3.3.1 Ιστορικό  

Οι χώροι απόθεσης 1 και 3 εντός του περιτυπώματος της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. κατασκευάστηκαν κατά 

τα έτη 2013 και 2014 με στόχο να εξυπηρετήσουν την 1η φάση του έργου Ολυμπιάδας που 

περιελάμβανε τον καθαρισμό της παλαιάς λίμνης τελμάτων, την επεξεργασία του υλικού και 

τη μεταφορά των παραγόμενων τελμάτων προς την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε 

μελέτη πρόδρομων αποθέσεων (Early Start Disposal Areas) με σύστημα στεγάνωσης ακριβώς 

ίδιο με το μετέπειτα προταθέν στα πλαίσια της Οριστικής Γεωτεχνικής Μελέτης, έτσι ώστε οι 

χώροι αυτοί να λειτουργήσουν και ως πιλοτικοί, για τον προσδιορισμό κρίσιμων παραμέτρων 

της υπό σύνταξη Οριστικής Γεωτεχνικής Μελέτης. 

 

Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα της Οριστικής Γεωτεχνικής Μελέτης, (σελ. 22-23) για το 

σκοπό δημιουργίας των Περιοχών Δοκιμαστικής Απόθεσης Αποβλήτων: «Για τον επί τόπου 

έλεγχο των γεωτεχνικών συνθηκών που διέπουν την απόθεση των αποβλήτων αλλά και για τη 

συλλογή των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων για τις ανάγκες του λεπτομερούς 

σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Γεωτεχνικών Ερευνών, δοκιμαστική απόθεση αποβλήτων σε δύο ειδικά επιλεγμένες περιοχές 

πλησίον του ανάντη αναχώματος. 
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Οι χώροι δοκιμαστικής απόθεσης έχουν ως κύριο στόχο τον έλεγχο της ευστάθειας των 

αποβλήτων και την τεκμηρίωση της προτεινόμενης κατασκευαστικής διαδικασίας – τρόπου 

απόθεσης των αποβλήτων καθώς και του συστήματος αποστράγγισης και στεγάνωσης που θα 

υιοθετηθεί σε όλη την εγκατάσταση σε μετέπειτα στάδιο». 

 

Στα πλαίσια της κατασκευής της 1ης ανύψωσης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (Απρίλιος 2016), οι αρχικά 

διακεκριμένοι χώροι απόθεσης 1 και 3 ενοποιήθηκαν τόσο ως προς τη γεωμετρία όσο και ως 

προς τη στεγάνωσή τους. Επισημαίνεται τέλος ότι για την απόθεση τελμάτων στους χώρους 1 

και 3 δεν ακολουθήθηκε επακριβώς η στρατηγική που προσδιορίστηκε μετέπειτα στα πλαίσια 

της μεθοδολογίας κατασκευής της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης, με συνέπεια η εφικτότητα 

κυκλοφορίας επί των αποθέσεων να μην επιτυγχάνεται συνεχώς, επηρεαζόμενη σαφώς από τις 

καιρικές συνθήκες. 

6.5.3.3.2 Υλοποιηθείσα κατάσταση 

Κατά τα έτη 2015 (Απρίλιος) έως 2017 (Αύγουστος) αποτέθηκαν στον ενοποιημένο χώρο 1-3 

περίπου 1,2 Mm³ τελμάτων προερχόμενων από την προαναφερθείσα Φάση 1 Ολυμπιάδας. Οι 

αποθέσεις στην ως άνω περιοχή σταμάτησαν το Σεπτέμβριο του 2017.  

6.5.3.3.3 Προτεινόμενη αλλαγή χρήσης 

Όσον αφορά το υπόλειμμά κατεργασίας των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας το οποίο ήταν 

προσωρινά αποθηκευμένο στο χώρο 1-3 της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) και η συνολική του ποσότητα ανερχόταν σε 1,2 Mm³, 

χρησιμοποιήθηκε για την πλήρωση των παλαιών και μη λειτουργικών στοών. Οι δε εργασίες 

λιθογόμωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και έχουν 

ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του υλικού 

λιθογόμωσης (75% τέλμα), η εναπομένουσα ποσότητα 0,4 Mm³ του υπολείμματος 

κατεργασίας παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας που βρίσκεται πλέον στον Ε.Δ.Ε.Α.Κ., 

προτείνεται με την παρούσα να παραμείνει εντός αυτής και ως εκ τούτου υπολογίζεται στις 

ποσότητες προς μόνιμη απόθεση της εγκατάστασης. 

6.5.3.3.4 Εγκατάσταση Επεξεργασίας απορροών Κοκκινόλακκα 

Σύμφωνα με την πιθανοτική (στοχαστική) ανάλυση του υδατικού ισοζυγίου, προτείνεται η 

κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας υδάτων δυναμικότητας 250 m3/h, η οποία θα λειτουργεί 

σε συνδυασμό με μια προσωρινή, ανάλογα με την εξέλιξη των αποθέσεων, διαμόρφωση 

κατάλληλων κλίσεων στο εσωτερικό του χώρου απόθεσης προκειμένου να αντιμετωπίζονται 

οι εισροές ομβρίων κατά τη διάρκεια έκτακτων καιρικών φαινομένων. 

 

Από αυτή την προσωρινή διαμόρφωση τα όποια ύδατα συλλεχθούν μπορούν να αντληθούν 

προς την αποστραγγιστική τάφρο L2 - L4 και στη συνέχεια να οδηγηθούν στη μονάδα 

κατεργασίας νερών πριν την τελική τους διάθεση στο ρέμα του Κοκκινόλακκα κατάντη της 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.). 

 

Σκοπός της ως άνω εγκατάστασης είναι: 

 Η μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος ακόμα και σε καταστάσεις ακραίων 

και απρόβλεπτων συνθηκών. 
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 Η επέκταση της δυναμικότητας κατεργασίας των νερών μεταλλείου του υποέργου Μ. 

Πετρών, καθώς θα υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης μέρους των νερών μεταλλείου στη 

νέα αυτή μονάδα αν και εφόσον απαιτηθεί. 

 

Η μονάδα επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων χωροθετείται πλησίον της 

δεξαμενής συλλογής απορροών της (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.), καταλαμβάνοντας έκταση 4,70 στρεμμάτων. 

Στην περίπτωση που οι συνθήκες απαιτήσουν την ενεργοποίηση λειτουργίας της, 

τροφοδοτείται από την παρακείμενη δεξαμενή συλλογής απορροών και διαθέτει τα 

επεξεργασμένα καθαρά νερά στον τελικό αποδέκτη μέσω καναλιού.  

 

Στο Σχήμα 6.5.3.3-1 που ακολουθεί απεικονίζεται σχηματικά το «απλοποιημένο διάγραμμα 

ροής της εγκατάστασης επεξεργασίας διηθήσεων Κοκκινόλακκα».  

 

Το διάγραμμα ροής διεργασιών αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια:  

 Προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου  

Η χημική επεξεργασία βασίζεται στην προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου [Ca(OH)2] για 

την αύξηση της αλκαλικότητας των νερών των διηθήσεων της (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.), την καταβύθιση 

των περιεχομένων μετάλλων με τη μορφή υδροξειδίων και ακολούθως την απομάκρυνση των 

αιωρούμενων σωματιδίων και των παραγομένων στερεών εξουδετέρωσης. Πρόκειται για μία 

μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τη μεταλλευτική βιομηχανία και αποτελεί 

αξιόπιστη μέθοδο κατεργασίας νερών μεταλλείων. Οι σημαντικότερες αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα στο σύστημα είναι οι ακόλουθες: 

 
Θεωρητικό pH  

καταβύθισης υδροξειδίων 

Fe3+ + Ca(OH)2 = Fe(OH)3  + Ca2+ 4,3 

Pb2+ + Ca(OH)2 = Pb(OH)2  + Ca2+ 6,3 

Cu2+ + Ca(OH)2 = Cu(OH)2  + Ca2+ 7,2 

Zn2+ + Ca(OH)2 = Zn(OH)2  + Ca2+ 8,4 

Fe2+ + Ca(OH)2 = Fe(OH)2  + Ca2+ 9,5 

Cd2+ + Ca(OH)2 = Cd(OH)2  + Ca2+ 9,7 

Mn2+ + Ca(OH)2 = Mn(OH)2  + Ca2+ 10,6 
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Σχήμα 6.5.3.3-1. Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της αναβαθμισμένης μονάδας 

κατεργασίας νερών 

 

Από τις παραπάνω αντιδράσεις προκύπτει ότι για την πλήρη καταβύθιση των διαλυμένων 

ιόντων, σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές για διάθεση υγρών 

βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, απαιτείται ρύθμιση του pH σε υψηλές 

αλκαλικές τιμές, μεγαλύτερες του 9-10. 

 Προσθήκη κροκιδωτικού αντιδραστηρίου 

Για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών στο στάδιο καθίζησης και 

διαύγασης, προστίθεται κροκιδωτικό αντιδραστήριο στην υπερχείλιση της τελευταίας 

δεξαμενής ανάμειξης.  

 Καθίζηση 

Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των παραγόμενων στερεών 

εξουδετέρωσης από τα επεξεργασμένα νερά των διηθήσεων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ, η υπερχείλιση της 

τελευταίας δεξαμενής ανάμιξης οδηγείται σε πυκνωτή. Η υπερχείλιση του πυκνωτή που είναι 

τα επεξεργασμένα νερά των διηθήσεων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ απαλλαγμένα από αιωρούμενα στερεά 

οδηγούνται στο επόμενο στάδιο κατεργασίας που είναι το καταλυτικό σύστημα 

πολυστρωματικής διήθησης. Η υπορροή του πυκνωτή που είναι η ιλύς κατεργασίας των νερών 

οδηγείται σε φιλτρόπρεσσα για την αφύγρανση της προκειμένου να ανακυκλωθεί στην 

παραγωγική διαδικασία.  
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 Χλωρίωση 

Η χλωρίωση συντελεί στη διαδικασία αποσταθεροποίησης των αιωρούμενων σωματιδίων, 

βελτιώνοντας τη διαδικασία φίλτρανσης και προκαλεί οξείδωση βοηθώντας έτσι το σίδηρο, το 

μαγγάνιο αλλά και τα υπόλοιπα βαρέα μέταλλα που αρχικά είναι διαλυμένα στο νερό να 

μετατραπούν σε αδιάλυτες ενώσεις μέσω χημικών αντιδράσεων. Η χλωρίωση εφαρμόζεται με 

έγχυση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 12% μέσω δοσομετρικής αντλίας 

στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 Ρύθμιση pH 

H ρύθμιση του pH αποσκοπεί στη δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος στο νερό εισόδου και 

εφαρμόζεται με έγχυση διαλύματος καυστικού νατρίου περιεκτικότητας 50% μέσω 

δοσομετρικής αντλίας στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 Αερισμός (Οξυγόνωση) 

Στη δεξαμενή προκατεργασίας το νερό υφίσταται αερισμό με σκοπό την οξείδωση και 

απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Η συνήθης τεχνική αερισμού-οξυγόνωσης συνίσταται σε 

εξαναγκασμένη ροή αέρα με τη βοήθεια φυσητήρων και χρήση διαχυτών για τη δημιουργία 

μικρών φυσαλίδων αέρα και καλύτερη επαφή νερού-αέρα. 

 Καταλυτικά φίλτρα θολότητας και απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η φίλτρανση του νερού που αποτελείται από τις διατάξεις 

των φίλτρων θολότητας και τις διατάξεις των φίλτρων ενεργού άνθρακα.  

 

Καταλυτικά Φίλτρα: Μετά την προκατεργασία (χλωρίωση, ρύθμιση pH και αερισμό), το νερό 

οδεύει προς τα φίλτρα κατακράτησης θολότητας όπου κατακρατούνται διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, η θολότητα, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και λοιπές ρυπαντικές ουσίες, ώστε ο δείκτης 

πυκνότητας λάσπης (S.D.I.) να είναι μικρότερος του 5. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη ροή 

του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα), μέσω επιλεγμένων στρώσεων πληρωτικών υλικών και τη 

συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των 

πληρωτικών υλικών έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμά τους με κατάλληλης παροχής 

αντίστροφη ροή.  

 

Για τη καταλυτική απομάκρυνση βαρέων μετάλλων χρησιμοποιούνται διαφορετικής 

κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, πυριτική άμμος, ειδικό υλικό από ανακυκλωμένο 

τροποποιημένο γυαλί (κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό), διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2) 

και ανθρακίτης, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος.  

 

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου από το νερό είναι 

μία φυσική μέθοδος η οποία βασίζεται στην οξείδωση μέσω αέρα (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) και χρήση χημικών ευρέως χρησιμοποιούμενων στην επεξεργασία του πόσιμου 

νερού, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους 

επεξεργασίας. 

 

Φίλτρα ενεργού άνθρακα: Στη συνέχεια το νερό διέρχεται από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, 

όπου κατακρατούνται περαιτέρω με προσρόφηση, τα βαρέα μέταλλα που δεν κατακρατήθηκαν 

στο καταλυτικό πολυστρωματικό φίλτρο. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την ροή του νερού 
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(με κατάλληλη ταχύτητα) μέσω ειδικά επιλεγμένου ενεργού άνθρακα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος. 

 Αντίστροφη Ώσμωση (Α.Ω) 

Κατά την αντίστροφη ώσμωση ένα κλάσμα της παραγωγής από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

οδεύει σε μια συστοιχία ημιπερατών μεμβρανών. Η μονάδα της Αντίστροφης Ώσμωσης θα 

λειτουργεί επικουρικά και θα εκκινεί αυτόματα όταν η συγκέντρωση των μετάλλων είναι εκτός 

των ορίων διάθεσης. Οι μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης επιτρέπουν μόνο στα μόρια του 

νερού να διέλθουν δια μέσου τους, διαχωρίζοντας αιωρούμενα στερεά που μπορεί να περιέχει 

το φιλτραρισμένο νερό των διηθήσεων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

 

Η αντίστροφη ώσμωση απαιτεί απλές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που κατ’ ουσίαν 

αποτελούν ένα δίκτυο σωληνώσεων με τα αντίστοιχα αντλητικά συστήματα. Οι μονάδες Α.Ω. 

σχεδιάζονται για την ονομαστική δυναμικότητα που κάθε φορά επιλέγεται.  

 

Στην μονάδα χρησιμοποιείται μόνο αντικαθαλατωτικό. Το αντικαθαλατωτικό χρησιμοποιείται 

για αποφυγή/πρόληψη επικαθίσεων αλάτων από την ενεργό επιφάνεια των μεμβρανών. Το 

αντικαθαλατωτικό που θα εφαρμοστεί δεν θα περιέχει ως βάση τα φωσφωνικά ή φωσφορικά 

ιόντα. 

 

Μετά από το στάδιο της φίλτρανσης, το νερό διοχετεύεται και μοιράζεται στις διατάξεις Α.Ω. 

Κάθε διάταξη περιλαμβάνει αντλία υψηλής πίεσης και μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης.  

 

Για την εμφάνιση του φαινομένου της αντίστροφης ώσμωσης και τη λειτουργία της Μονάδας 

είναι απαραίτητη η ροή του νερού εντός της διάταξης των μεμβρανών υπό υψηλή πίεση. Την 

τελευταία εξασφαλίζουν ανοξείδωτες αντλίες υψηλής πίεσης. 

 

Το συμπύκνωμα της αντίστροφης ώσμωσης επανακυκλοφορεί στα στάδια της φυσικοχημικής 

επεξεργασίας (προσθήκη υδρασβέστου, καταβύθιση, αερισμός και φίλτρανση) για να γίνει 

περαιτέρω απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων  

 Σύστημα επαναρύθμισης του pH 

Ύστερα από την επεξεργασία με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης, επιτελείται η τελική 

ρύθμιση του pH. Η ρύθμιση του pH απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τα όρια 

διάθεσης.  

6.5.4. Περιγραφή της λειτουργίας της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εγορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) 

6.5.4.1. Γενικά 

Όπως έχε αναφερθεί η απόθεση των στερεών εξορυκτικών αποβλήτων των μεταλλείων 

Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας πραγματοποιείται στον αδειοδοτημένο ενοποιημένο χώρο 

της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα που έχει 

κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου και συγκεκριμένα στην άνω λεκάνη του 

ρέματος Κοκκινόλακκα. Με τον όρο ενοποιημένος χώρος απόθεσης νοείται ότι οι παλαιοί 

χώροι Chevalier (παλαιό ανάχωμα και λίμνες Νο. 1 & 2) και Καρακόλι καταργούνται και 

ενσωματώνονται στο νέο χώρο απόθεσης ο οποίος είναι πλέον κατάλληλα προστατευμένος. 
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Επιπροσθέτως, με τον όρο «χώρος ξηρής απόθεσης» νοείται ότι όλα τα υλικά που έχουν 

αποτεθεί σε αυτόν θα είναι σχεδόν απαλλαγμένα υγρασίας (περιεκτικότητα σε στερεά κ.β. 

>80%) με αποτέλεσμα τη σημαντική ταυτόχρονη βελτίωση του ποιοτικού μέρους της 

απόθεσης. 

 

Η αποθηκευτική χωρητικότητά του έχει σχεδιαστεί να είναι 10,85 Μm3 για την περιβαλλοντικά 

ασφαλή απόθεση όλων των στερεών αποβλήτων όχι μόνο των σημερινών βεβαιωμένων 

μεταλλευτικών αποθεμάτων των Μαύρων Πετρών και της Ολυμπιάδας αλλά και των παλαιών 

ρυπογόνων αποθέσεων της ευρύτερης περιοχής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ανάγκη 

αυτής της χωρητικότητας μπορεί να μειωθεί αισθητά από την σωστή διαχείριση των παλαιών 

ρυπογόνων αποθέσεων, ή εξ αυτού να καλυφθούν ανάγκες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων που 

θα διαπιστωθούν από την σχεδιαζόμενη έρευνα.  

6.5.4.2. Σύστημα διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Δεδομένης της σχεδόν ξηρής μορφής όλων των στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον 

νέο χώρο της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, η μεταφορά 

και η απόθεση θα γίνεται με ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα μέσω των οδών εξυπηρέτησης 

του χώρου. Προς τούτο, περιμετρικοί δρόμοι εξυπηρέτησης του χώρου, σε κάθε στάδιο 

κατασκευής του χώρου, δηλαδή στο +180, στο +200 και τέλος μεταξύ των ισοϋψών +215 και 

+220 (υψόμετρο της τελικής επιφάνειας κατάληψης μετά και το κλείσιμο και αποκατάσταση 

του χώρου). Σε κάθε περίπτωση, το πλάτος των δρόμων θα είναι της τάξεως των 9-12 m, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα διπλής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων. 

Τέλος, η πρόσβαση στο εσωτερικό της εγκατάστασης θα γίνεται μέσω κατάλληλων ραμπών.  

 

Επιπροσθέτως, με τρόπο που να σχηματίζεται ένα επιπλέον στρώμα στεγανοποίησης στον 

πυθμένα από τα ίδια τα αποτιθέμενα υλικά, να μεγιστοποιείται η συμπύκνωση των αποθέσεων 

και κατ’ επέκταση η διαθέσιμη αποθηκευτική χωρητικότητα, η ελαχιστοποίηση του 

λειτουργικού κόστους, η δημιουργία συνθηκών αποκατάστασης και η ελαχιστοποίηση τυχόν 

εκπομπής σκόνης. 

6.5.4.3. Στρατηγικά απόθεσης των αποβλήτων – Εφικτότητα κυκλοφορίας 

Ο σχεδιασμός της απόθεσης καλύπτει θέματα όπως η μεταφορά των αποβλήτων, η 

διαμόρφωση τους, η μεθοδολογία απόθεσης, το ύψος της απόθεσης, τις απαιτήσεις διάστρωσης 

και συμπύκνωσης καθώς και τη διαχείριση των υδάτων. Επίσης, η στρατηγική επηρεάζεται 

σημαντικά από τους ρυθμούς παραγωγής των αποβλήτων και την ενσωμάτωση αυτών στο 

χώρο απόθεσης. 

 

Η εφικτότητα της κυκλοφορίας του μηχανολογικού εξοπλισμού επί της επιφάνειας των 

αποβλήτων είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος η οποία σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά 

των παραγόμενων αποβλήτων και τη διαδικασία φόρτωσής τους. Επίσης, επηρεάζει σημαντικά 

τον ρυθμό απόθεσης των αποβλήτων εντός του χώρου και συνεπώς την αποτελεσματικότητα 

του συνολικού συστήματος επεξεργασίας του μεταλλεύματος και απόθεσης. 

 

Θεωρητικά η κυκλοφορία πάνω στα τέλματα είναι εφικτή εάν η υγρασία των τελμάτων είναι 

κοντά στην βέλτιστη υγρασία. Αυτό ισχύει μόνο για ελαφρύ εξοπλισμό και δύναται να μην 

ισχύει για τον βαρύ εξοπλισμό που απαιτείται για την οικονομική μεταφορά των αποβλήτων 

στις θέσεις όπου θα αποτεθούν, θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν. Εάν τα απόβλητα 
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επιτρέπουν την κυκλοφορία εξοπλισμού επί της επιφάνειας τους τότε απαιτείται μόνο η 

μεταφορά τους με φορτηγά στην τελική θέση απόθεσης. Στη συνέχεια δύναται να διαστρωθούν 

με τη χρήση προωθητή γαιών. Εάν τα απόβλητα έχουν αυξημένη υγρασία και είναι λασπώδη ο 

εξοπλισμός θα γλιστρά και θα βυθίζεται. Προτείνονται διάφορες μεθοδολογίες για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως αυτές που παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

 

Για τα απόβλητα που δεν έχουν αυξημένη υγρασία (π.χ. λιγότερο από 4 – 6 % πάνω από την 

βέλτιστη, ή κοντά στην περιοχή αυτή) ο καλύτερος τρόπος συμπύκνωσης είναι με την 

κυκλοφορία φορτηγών 20 t. Ο έλεγχος της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με κώνους, 

κατάλληλη σήμανση κτλ. Η κυκλοφορία των φορτηγών θα πραγματοποιείται εν σειρά καθώς 

θα αποθέτουν το φορτίο τους. Η χρήση οδοστρωτήρα με λείο τύμπανο επί της τελευταίας 

στρώσης των αποβλήτων στο τέλος της ημέρας είναι σκόπιμη για την αποβολή της υγρασίας 

και τον περιορισμό των καθιζήσεων, ιδιαίτερα τις υγρές περιόδους. Πριν από την εκκίνηση των 

εργασιών για την απόθεση της επόμενης στρώσης (ανύψωση) η υφιστάμενη επιφάνεια θα 

πρέπει να αποξαίνεται (ripping) προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία επιφανειών και 

διαδρομών που ευνοούν τη διέλευση των διηθήσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά τη 

διάρκεια της στερεοποίησης αυτών από τη μετέπειτα φόρτισή τους.  

 

Στο επόμενο Σχήμα 6.5.4.3-1 και 6.5.4.3-2, παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μεταφοράς και διανομής αποβλήτων. Στην πρώτη περίπτωση η μεταφορά των αποβλήτων 

πραγματοποιείται με τη χρήση φορτηγών. Τα βαρέως τύπου φορτηγά πραγματοποιούν 

διελεύσεις πάνω σε βραχώδες υλικό και αποθέτουν το φορτίο τους το οποίο μπορεί εν συνεχεία 

να διαστρωθεί με χρήση προωθητών. Στη δεύτερη περίπτωση η μεταφορά των αποβλήτων στη 

θέση πραγματοποιείται με τη χρήση ταινιόδρομων που τοποθετούνται πάνω σε διάταξη που 

ανυψώνεται με την εξέλιξη της απόθεσης ενώ η περαιτέρω διάστρωση των υλικών 

πραγματοποιείται με τη χρήση προωθητών γαιών. 

 

 
Σχήμα 6.5.4.3-1. Περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων με φορτηγά βαρέως τύπου 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.5-43 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.5.4.3-2. Περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων με ταινιόδρομο και διάστρωση με 

προωθητές 

 

Προς το παρόν η μεταφορά των αποβλήτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

φορτηγών. Η εξυπηρέτηση της ημερήσιας απόθεσης μέχρι 3.000 t μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αποτελεσματικά από ένα μικρό στόλο φορτηγών 20 t. Η διάστρωση των υλικών θα 

πραγματοποιείται από προωθητή γαιών. Επίσης θα χρησιμοποιείται οδοστρωτήρας τύπου 

“sheepsfoot” (προτιμάται έναντι του λείου τυμπάνου) για τη διαμόρφωση κατάλληλης 

επιφάνειας υλικών με χαμηλή διαπερατότητα που θα περιορίζει τις διηθήσεις.  

 

Σύμφωνα με το γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των τελμάτων προκύπτει ότι η φύση του αδρομερούς 

κλάσματος των τελμάτων (SM κατά AUSCS) μπορεί να διασφαλίσει κατάλληλα επίπεδα 

υγρασίας για συμπύκνωση τα οποία δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην ικανότητα 

κυκλοφορίας. Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση του λεπτόκοκκου κλάσματος των 

τελμάτων (CL-ML κατά AUSCS) για το οποίο θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολη η απομείωση 

της περιεχόμενης φυσικής υγρασίας (που είναι κοντά στο LL) στο επίπεδο της βέλτιστης 

υγρασίας (ή και πιο αυξημένης από την βέλτιστη).  

 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (από τη διεθνή βιβλιογραφία), οι εγκαταστάσεις ξηρής 

απόθεσης διαμορφώνονται με ελεύθερα πρανή συμπυκνωμένων αποβλήτων τα οποία 

ανυψώνονται επί μικρού βραχώδους αποστραγγιστικού ποδαρικού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό 

του χώρου, η απόθεση των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί υπό σχετικά περιορισμένες 

συνθήκες (ανάμεσα σε δύο αναχώματα, τα οποία βρίσκονται πάντα ψηλότερα από το ύψος της 

απόθεσης) και επομένως δεν τίθενται θέματα εσωτερικής ευστάθειας. Συνεπώς οι ανάγκες της 

απαιτητικής συμπύκνωσης των υλικών δύναται να απλουστευθούν σε μεγάλο βαθμό.  

 

Στο Σχήμα 6.5.4.3-3 που ακολουθεί δίδονται δύο διαφορετικές στρατηγικές απόθεσης. Στο 

αριστερό σχήμα πραγματοποιείται απόθεση υλικού με επίπεδα περιεχόμενης υγρασίας κοντά 

στα επίπεδα της βέλτιστης ενώ στο δεξιό για επίπεδα πέραν της βέλτιστης. Στη δεύτερη 

περίπτωση απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες διαμόρφωσης της επιφάνειας των αποβλήτων. 
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Σχήμα 6.5.4.3-3. Διάφορες στρατηγικές απόθεσης αποβλήτων (απόβλητα κοντά και 

μακριά της βέλτιστης υγρασίας, wopt) 

 

Η διαχείριση των υδάτων του χώρου απόθεσης βασίζεται στην κατασκευή κατάλληλων 

περιμετρικών τάφρων εκτροπής που θα συλλέγουν τις επιφανειακές απορροές των εξωτερικών 

λεκανών απορροών (ο σχεδιασμός των τάφρων πραγματοποιείται για περίοδο επαναφοράς 

1:100 έτη). Επίσης προβλέπεται κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των υδάτων μετά τις εργασίες 

αποκατάστασης του χώρου απόθεσης. Για τη συλλογή των επιφανειακών απορροών κατά την 

20ετή λειτουργία του χώρου θα πρέπει να πραγματοποιείται κατάλληλη διαμόρφωση των 

αποβλήτων ώστε να δημιουργούνται θέσεις από τις οποίες θα γίνεται η συλλογή των υδάτων 

και η άντλησή τους στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαχείρισης. Οι εν 

λόγω θέσεις συλλογής και άντλησης θα πρέπει να είναι σε ικανή απόσταση από τα εσωτερικά 

τοιχώματα των αναχωμάτων. 

 

Εάν ο χώρος απόθεσης είναι επίπεδος ή εντός κλειστής λεκάνης, οποιαδήποτε γεωμετρία 

απόθεσης και αν ακολουθηθεί είναι αποδεκτή εάν δεν αντιμετωπίζει θέματα ευστάθειας. Η 

διαχείριση των επιφανειακών απορροών συνίσταται από την ορθή εκτροπή των απορροών 

περιμετρικά ή μακριά από την τρέχουσα επιφάνεια απόθεσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

γίνει κατάλληλη πρόβλεψη για τη συλλογή επιφανειακών απορροών σε περιπτώσεις 

αυξημένων βροχοπτώσεων. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό αποτελεί η διαμόρφωση 

κατάλληλων κλίσεων εντός της λεκάνης απόθεσης όπου θα συλλέγονται πιθανά όμβρια ύδατα 

σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων. Από αυτή την προσωρινή διαμόρφωση η 

οποία θα είναι δυναμική ανάλογα με την απόθεση, τα ύδατα που θα συλλεχθούν μπορούν να 

αντληθούν προς τη μονάδα κατεργασίας νερών προς κατάλληλη επεξεργασία πρίν την τελική 

τους διάθεση στο ρέμα του Κοκκινόλακκα κατάντη του χώρου απόθεσης. 
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6.5.4.4. Διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων 

Για την επιβεβαίωση των κριτηρίων σχεδιασμού και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά 

ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, πέρα από την τακτική επιθεώρηση του χώρου, 

πραγματοποιείται η συστηματική παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων με την τοποθέτηση 

ειδικών καταγραφικών οργάνων, τόσο εντός της εγκατάστασης όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή.  

 

Όλες οι καταγραφές των παρακολουθούμενων γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων 

αξιολογούνται ώστε να εκτιμηθεί η γεωτεχνική συμπεριφορά του χώρου απόθεσης και 

υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές σε τριμηνιαία βάση.  

 

Για γεωτεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους, η συστηματική παρακολούθηση των παραπάνω 

μεταβλητών θα συνεχιστεί και μετά την παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, για 

διάστημα 10 ετών. 

 

Αναλυτική περιγραφή όλων των παρακολουθούμενων γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων δίνεται στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας μελέτης (Παράγραφος 11.2 

Περιβαλλοντική παρακολούθηση). 

6.5.5. Εισροές εξορυκτικών αποβλήτων 

Στον Πίνακα 6.5.5-1 που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά οι τύποι και οι αντίστοιχες μέγιστες 

δυνατές ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον υπό μελέτη χώρο απόθεσης. 

Με βάση όσα σχετικά αναφέρονται, η απαιτούμενη δυναμικότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. για την 

περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων, μέχρι της εξάντλησης του συνόλου 

των γνωστών μεταλλευτικών αποθεμάτων των υποέργων Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας 

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 

10,85 Μm3.  

 

Πίνακας 6.5.5-1. 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 (Ε.Κ.Α.: 01 03 06)  0,22 

2 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μ. Λάκκου (Ε.Κ.Α.: 01 03 07*) 0,17 

3 Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Ε.Κ.Α.: 01 03 

06) 

0,05 

4 Αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού (1) (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 0,27 

5 Απόβλητα εξόρυξης (1,3) (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 0,30 

 Μερικό σύνολο 1 1,01 

Υποέργο Ολυμπιάδας 

1 Απόβλητα εξόρυξης (1) (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 1,65 

2 Μικτά απόβλητα εμπλουτισμού (1) (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 0,46 

3 Λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) << 

4 Αδρομερή απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06) << 
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α/α Τύπος στερεού αποβλήτου 
Ποσότητα  

(σε Μm3) 

5 Ιλύς νερών μεταλλείου (Ε.Κ.Α.: 01 03 07*) 0,10 

 Μερικό σύνολο 2 2,21 

Εργασίες απομάκρυνσης και εξυγίανσης μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και 

περιοχών από την παλαιά δραστηριότητα 

1 Παλαιοί σωροί αποφρυγμάτων πυριτών - Μαντέμ Λάκκος (1) 

(Ε.Κ.Α.: 01 03 06) 

0,60 

2 Παλαιές αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέμ Λάκκος (Ε.Κ.Α.: 01 03 04*) 0,60 

3 Παλαιοί Σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53 – 

Στρατώνι (1) (Ε.Κ.Α.: 01 03 04* & 17 05 03*) 

0,30 

4 Παλαιός Σωρός συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά – 

Στρατώνι (1) (Ε.Κ.Α.: 01 03 04* & 17 05 03*) 

0,25 

5 Καθαρισμός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ-Στρατώνι 

(κυρίως Ε.Κ.Α. 01 03 06 & 17 05 04 αλλά και Ε.Κ.Α. 01 03 07* 

& 17 05 03*)  

0,30 

7 Καθαρισμός και εξυγίανση παλαιών περιοχών Ολυμπιάδας (κυρίως 

Ε.Κ.Α. 01 03 06 & 17 05 04 αλλά και Ε.Κ.Α. 01 03 07* & 

17 05 03*)  

1,00 

 Μερικό σύνολο 3 3,05 

1 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 0,4 Μm3 υπολείματος κατεργασίας παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας  

(3) Στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 

6.5.6. Χαρακτηρισμός των αποβλήτων της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

Στον Πίνακα 6.5.5-1 της προηγούμενης παραγράφου παρουσιάζεται το σύνολο των στερεών 

αποβλήτων που θα αποτεθούν στο χώρο της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών 

αποβλήτων του Κοκκινόλακκα, επισημαίνοντας και τον κωδικό Ε.Κ.Α. για κάθε ένα από αυτά. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, ορισμένα από τα απόβλητα αυτά είναι εν δυνάμει 

επικίνδυνα (έχουν * στο τέλος του κωδικού Ε.Κ.Α.) και ορισμένα άλλα τα οποία θεωρούνται 

μη επικίνδυνα – αδρανή. 

 

Ο φορέας του έργου στο πλαίσιο της διερεύνησης των θεμάτων διαχείρισης των βασικών 

ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων των δραστηριοτήτων του, που καταλήγουν στον 

Κοκκινόλακκα, προχώρησε σε μελέτες χαρακτηρισμού αυτών, με εκτίμηση των πιθανών 

κινδύνων τους σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, οι οποίες επισυνάπτονται 

στο Παράρτημα ΙΧ της παρούσας μελέτης. 

 

Όπως προκύπτει, τα βασικά συμπεράσματα των μελετών χαρακτηρισμού είναι τα εξής: 

 Μικτό απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο  

 Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (01 03 06): Μη επικίνδυνο 
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 Στείρα εξόρυξης – Ολυμπιάδα (01 01 01): Αδρανές Μη επικίνδυνο 

 Ιλύς από την κατεργασία των νερών μεταλλείου – Ολυμπιάδα (01 03 07*): Επικίνδυνο 

ως προς τις ιδιότητες HP14 &HP15 

 Λεπτομερές τέλμα εμπλουτισμού - Στρατώνι (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου (01 03 06) : Μη επικίνδυνο 

 Στείρα εξόρυξης Στρατώνι (01 01 01): Αδρανές - Μη επικίνδυνο 

 Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (01 03 07*) : Επικίνδυνο ως 

προς τις ιδιότητες HP10 & HP15 

 Ιλύς εξουδετέρωσης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών (01 03 06): Μη επικίνδυνο 

 

Όπως έχει προαναφερθεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή της εγκατάστασης 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, β) τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (βλέπε Παράρτημα VII) και γ) τις 

προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) 

«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». Ως 

εκ τούτου το σύνολο των προαναφερόμενων ρευμάτων αποβλήτων μπορεί να διατεθεί στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

6.5.7. Ταξινόμηση της Eγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

Η αρχική έγκριση του ΣΔΑ της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα έγινε στο πλαίσιο της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Αρ. Πρωτ. 

Οικ. 201745/26.7.2011) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου των 

Μεταλλευτικών - Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως 

προβλέπεται στη παράγραφο 3, του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009, στην 

οποία αναφέρεται ότι «3. Κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 

γίνεται θεώρηση του σχεδίου διαχείρισης από την αρμόδια αρχή και προσαρτάται ως 

παράρτημα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Στον Πίνακα 6.5.7-1, 

παρουσιάζονται τα εισερχόμενα στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. ρεύματα αποβλήτων καθώς και οι κωδικοί 

Ε.Κ.Α., οι χαρακτηρισμοί επικινδυνότητας με βάση τον 1357/2014/ΕΕ και ο χαρακτηρισμός 

των στείρων εξόρυξης με βάση την 2009/359/ΕΚ (βλ. αναλυτικά Παράρτημα ΙΧ). 
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Πίνακας 6.5.7-1. Αποτελέσματα μελετών χαρακτηρισμού αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

Απόβλητο Ε.Κ.Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

2014/955/ΕΕ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1357/2014/ΕΕ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

2009/359/ΕΚ 

Λεπτομερές 

απόβλητο 

εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

01 03 06 
Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 
Μη επικίνδυνο 

  

- 

Αδρομερές 

απόβλητο 

εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

01 03 06 

Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 

 
Μη επικίνδυνο - 

Μικτό απόβλητο 

εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

01 03 06 

Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 

 
Μη επικίνδυνο - 

Στείρα εξόρυξης 

- Ολυμπιάδα  
01 01 01 

Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

που περιέχουν μέταλλα 
Μη επικίνδυνο Αδρανές  

Ιλύς νερών 

μεταλλείου - 

Ολυμπιάδα 

01 03 07* 

Άλλα υπολείμματα που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και 

χημική επεξεργασία ορυκτών που 

περιέχουν μέταλλα 

Επικίνδυνο 
  

- 
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Απόβλητο Ε.Κ.Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

2014/955/ΕΕ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1357/2014/ΕΕ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

2009/359/ΕΚ 

Λεπτομερές 

τέλμα 

εμπλουτισμού - 

Στρατώνι 

01 03 06 
Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 
Μη επικίνδυνο 

  

- 

Αδρομερές 

απόβλητο 

εμπλουτισμού 

Στρατωνίου 

01 03 06 
Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 
Μη επικίνδυνο -  

Στείρα εξόρυξης 

Στρατώνι 
01 01 01 

Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

που περιέχουν μέταλλα 
Μη επικίνδυνο Αδρανές  

Ιλύς 

εξουδετέρωσης 

νερών 

μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου 

01 03 07* 

Άλλα υπολείμματα που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και 

χημική επεξεργασία ορυκτών που 

περιέχουν μέταλλα 

Επικίνδυνο 
  

- 

Ιλύς 

εξουδετέρωσης 

νερών 

μεταλλείου 

Μαύρων 

Πετρών 

01 03 06 
Υπολείμματα, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05 
Μη επικίνδυνο 

  

- 
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Ακολούθως, στις 26/7/2016 κατατέθηκε έκθεση που αφορά στην επανεξέταση του Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του 

άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009, στην οποία αναφέρεται ότι «5. Ο φορέας 

διαχείρισης υποχρεούται να επανεξετάζει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων κάθε πέντε έτη και 

να αποστέλλει σχετική έκθεση στην αρμόδια αρχή. Όταν κατά την επανεξέταση προκύπτουν 

μεταβολές στη λειτουργία της εγκατάστασης αποβλήτων, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 

4 του παρόντος άρθρου». 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., λαμβάνοντας υπόψη και τις όποιες τυχόν μικροαλλαγές έγιναν στο στάδιο της 

μελέτης εφαρμογής του έργου. Το επικαιροποιημένο ΣΔΑ παρατίθεται στο Παράρτημα IΧ 

της παρούσας μελέτης. 

 

Για την ταξινόμηση της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που προβλέπονται στην 

Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 και είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1: βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2: περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3: περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

 

Στον Πίνακα 6.5.7-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται και αιτιολογείται η αποτύπωση της 

αξιολόγησης του κάθε ενός από τα 3 κριτήρια που χρησιμοποιούνται. 

Πίνακας 6.5.7-2. Αξιολόγηση κριτηρίων ταξινόμησης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Κριτήριο Αξιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήματος) 

 Αρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης 

 Μηδενικός πληθυσμός σε κίνδυνο 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα 

αποβλήτων) 

 Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα 

 Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 

 Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνες 
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Με βάση τα όσα αναφέρθηκα στις παραπάνω παραγράφους και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι πολύ χαμηλός, 

 Τα απόβλητα που θα αποτίθενται χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα με ένα πολύ μικρό 

τμήμα αυτών να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (Ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μ. Λάκκου-Στρατωνίου, Ιλύς νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας) ή να είναι οριακά κάτω 

από τα όρια μη επικινδύνων αποβλήτων και  

 Ο Στόχος της Αρχής της προφύλαξης είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 

του περιβάλλοντος μέσω προληπτικής λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις κινδύνου 

 

Θεωρείται ότι η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. συνεχίζει να ταξινομείται ως εγκατάσταση τύπου Α. 

6.5.8. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Ο υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου της 

Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, μπορεί να διακριθεί σε 

σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στους Πίνακες 6.5.8-1 και 6.5.8-2 που 

ακολουθούν παρουσιάζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός με επισήμανση σε αυτόν που 

προτείνεται να προστεθεί στον υφιστάμενο.  

 

Πίνακας 6.5.8-1. Σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Περιγραφή 
Ποσότ

ητα 

Υφιστάμε

νος ή νέος 

Ισχύς 

(kW) 

Συνολικ

ή Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικό

τητα (t/d) 

Χρόνος 

λειτουργί

ας (h/d) 

Είδος 

καυσίμ

ου 

Τυπική 

κατανάλω

ση 

καυσίμου 

(t/h) 

Pumps 7 E 601,5 4210,5 N/A 3 Electric no info 

Air 

Compressors 
2 E 11 22 N/A 24 Electric no info 

Wheel Wash 1 E 40 40 N/A 24 Electric no info 

Wheightscal

e 
1 Ε 2 2 N/A 16 Electric no info 

Transformer 1 E 800 800 N/A 24 Electric no info 

Generator 1 E 715 715 N/A N/A Diesel no info 

Water 

Treatment 

Facilities 

1 N 1.250 1.250 250 m³/h 24 Electric no info 

Σύνολο    7.040     

 

Πίνακας 6.5.8-2. Κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Περιγραφή 
Ποσότ

ητα 

Υφιστάμε

νος ή νέος 
Ισχύς 

Συνολικ

ή Ισχύς  

Δυναμικό

τητα 

Χρόνος 

λειτουργί

ας ((h/d) 

Είδος 

καυσίμ

ου 

Τυπική 

κατανάλω

ση 

καυσίμου 

(t/h) 

Bulldozer 

CAT 

D8/Προωθη

τής γαιών 

1 Ε 285hp 285hp N/A 10 Diesel no info 
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Περιγραφή 
Ποσότ

ητα 

Υφιστάμε

νος ή νέος 
Ισχύς 

Συνολικ

ή Ισχύς  

Δυναμικό

τητα 

Χρόνος 

λειτουργί

ας ((h/d) 

Είδος 

καυσίμ

ου 

Τυπική 

κατανάλω

ση 

καυσίμου 

(t/h) 

τύπου CAT 

D8 

Vibrating 

roller/ 

Δονητικός 

οδοστρωτήρ

ας 

1 Ε 111hp 111hp N/A 10 Diesel no info 

Gader / 

Ισοπεδωτής 

γαιών 

1 Ε 137hp 137hp N/A 10 Diesel no info 

JCB 1 Ε 80hp 80hp N/A 10 Diesel no info 

Excavator 

with an 11m 

boom/Τσάπα 

με μπούμα 

11m 

1 Ε 245hp 245hp N/A 10 Diesel no info 

Water truck/ 

Υδροφόρα 
1 Ε 409hp 409hp N/A 10 Diesel no info 

Σύνολο    1.267hp     

6.5.9. Κατάληψη εδάφους Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 

Όπως έχει αναφερθεί η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. κατασκευάζεται σταδιακά, σε διακριτά στάδια και θα 

συνοδεύεται από αντίστοιχα στάδια λειτουργίας/απόθεσης. Το Στάδιο A έχει ήδη ολοκληρωθεί 

και το Στάδιο B βρίσκεται στην τελική διαδικασία ολοκλήρωσης, με εκτιμώμενη ημερομηνία 

το 2022. Παράλληλα με το δεύτερο στάδιο λειτουργίας του χώρου, ξεκινάει το τρίτο και 

τελευταίο στάδιο κατασκευής (στάδιο Γ&Δ). Κατά το στάδιο αυτό γίνεται επέκταση της 

στεγάνωσης μέχρι το τελικό υψόμετρο κατάληψης της περιοχής απόθεσης (+215). Στο 

Σχήμα 6.5.9-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάληψη της εγκατάστασης μετά την 

ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης. 
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Σχήμα 6.5.9-1. Γενική διάταξη τελευταίας φάσης ανάπτυξης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Με βάση τα στοιχεία της οριστικής τεχνικής μελέτης σχεδιασμού του χώρου απόθεσης, η 

συνολική κατάληψη του χώρου μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης ανάπτυξης του θα 

είναι 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 – μονάδα νερού κλπ) η 

κατάληψη υπολογίζεται σε 584,50 στρέμματα. 

 

Στον Πίνακα 6.5.9-1 παρουσιάζονται οι καταλήψεις της ζώνης της Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, επί της κοινής με το Υποέργο Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών άμεσης περιοχής μελέτης.  

Πίνακας 6.5.9-1. Εκτιμώμενη κατάληψη Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Ζώνη Υποέργου Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 
Εκτιμώμενη κατάληψη [στρέμματα] 

Χώρος απόθεσης Κοκκινόλακκα 584,50 

Σύνολο 584,50 

6.5.10. Εισροές ενέργειας 

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια της Ε.Δ.Ε.Α.Κ καλύπτονται από τις υποδομές που 

περιγράφονται στην Παράγραφο 6.2.12.4. 
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6.5.11. Διαχείριση υδάτων και εκροές υγρών αποβλήτων 

Σε γενικές γραμμές, στην κεντρική δεξαμενή συλλογής απορροών του χώρου απόθεσης 

οδηγούνται 3 ρεύματα:  

(1)  oι απορροές του υποκείμενου του συστήματος στεγάνωσης (καθαρά νερά)  

(2)  οι απορροές του υπερκείμενου του συστήματος στεγάνωσης δικτύου σωληνώσεων (εν 

δυνάμει επιβαρυμένα νερά), και τέλος 

(3)  τα επιβαρυμένα νερά που αποστραγγίζουν από τους παλαιούς χώρους απόθεσης 

6.5.11.1. Διαχείριση υδάτων κάτω από τη στεγάνωση 

Όπως προαναφέρθηκε στην Παράγραφο 6.5.3.1.7 κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης της λεκάνης 

κατασκευάστηκε κεντρικό σύστημα αποστράγγισης κατά μήκος του κεντρικού άξονα του 

ρέματος του Κοκκινόλακκα, στο οποίο καταλήγουν οι δευτερεύοντες κλάδοι αποστράγγισης 

οι οποίοι κατασκευάστηκαν κατά μήκος των αξόνων των επιμέρους ρεματιών που συμβάλλουν 

στον Κοκκινόλακκα. Με την κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης επιτυγχάνεται η 

διαχείριση απορροών κάτω από τη στεγάνωση και έτσι προστατεύεται η στεγάνωση της 

λεκάνης από πιέσεις που δύναται να δημιουργήσουν οι εν λόγω απορροές.  

 

Για τη διαχείριση των επιβαρυμένων απορροών από την περιοχή των λιμνών Chevalier Νο.1 

και No.2 κατά το πρώτο στάδιο κατασκευής της εγκατάστασης (που δεν έχουν απομακρυνθεί 

οι λίμνες) προβλέπεται η κατασκευή ενός δεύτερου συστήματος αποστράγγισης (βλ. Σχήμα 

6.5.11.1-1), πάντα κάτω από τη στεγάνωση της εγκατάστασης απόθεσης. Το σύστημα αυτό θα 

ξεκινάει ανάντη του φράγματος εκτροπής και θα πορεύεται με κλίση 1% κατά μήκος της 

υφιστάμενης οδού πρόσβασης στο αριστερό αντέρεισμα της λεκάνης στο υψόμετρο +180 m 

(μεταξύ των λιμνών Chevalier και του κεντρικού δρόμου του μεταλλείου). Σε όλη αυτή τη 

διαδρομή το σύστημα συνίσταται από διάτρητο σωλήνα συλλογής στραγγισμάτων ΗDPE 

Ø 400 mm ο οποίος περιβάλλεται από στεγανό στραγγιστήριο (στρώμα άμμου, θραυστά 

σκύρα, γεωύφασμα) συνολικού πλάτους 0,8 m και ύψους 1 m. Στο +172 το σύστημα 

αποστράγγισης των περιοχών των λιμνών Chevalier ενώνεται με το σύστημα αποστράγγισης 

του Καρακολίου που περιγράφεται στη συνέχεια, και οδηγείται ξεχωριστά κατάντη της 

εγκατάστασης. Από το σημείο ένωσης των δύο συστημάτων αποστράγγισης μέχρι το σημείο 

κατάληξής του, το σύστημα αποστράγγισης είναι πλήρως στεγανοποιημένο (με γεωμεμβράνη 

εντός σκυρόδετης τάφρου) για τη διασφάλιση της προστασίας της ποιότητας των καθαρών 

νερών της λεκάνης από τις επιβαρυμένες απορροές της περιοχής των παλαιών αποθέσεων. 
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Σχήμα 6.5.11.1-1. Κάτοψη δεύτερου συστήματος αποστράγγισης στην περιοχή των 

λιμνών Chevalier No.1 

Τέλος, για τη διαχείριση των επιβαρυμένων απορροών του παλαιού χώρου απόθεσης 

Καρακολίου, προβλέπεται καταρχήν η κατασκευή στην εξωτερική πλευρά του φράγματος ενός 

στρώματος αποστράγγισης από άμμο, θραυστό υλικό και γεωύφασμα, συνολικού πάχους 1 m. 

Οι όποιες απορροές θα συλλέγονται στην υφιστάμενη λίμνη συλλογής απορροών του 

Καρακολίου η οποία θα ανακατασκευαστεί ώστε να έχει τελικές διαστάσεις 

10 m x 10 m x 5,5 m και θα στεγανοποιηθεί (διάταξη στεγάνωσης ίδια με αυτή της 

εγκατάστασης απόθεσης). Από τη λίμνη συλλογής απορροών Καρακολίου τα νερά 

παροχετεύονται με ένα σύστημα αποστράγγισης όμοιο με αυτό της περιοχής των λιμνών 

Chevalier με το οποίο και όπως προαναφέρθηκε ενώνεται στο +172 για να οδηγηθούν τελικά 

κατάντη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Η περιμετρική τραπεζοειδής τάφρος συλλογής απορροών διατηρείται, 

με τη διαφορά ότι από το σημείο που γίνεται υπόγεια μετατρέπεται σε ενισχυμένο σκυρόδετο 

αγωγό Ø1.000 mm.  

6.5.11.2. Διαχείριση υδάτων πάνω από τη στεγάνωση 

Για τη διαχείριση των απορροών εντός του στεγανοποιημένου χώρου της λεκάνης και για την 

περιβαλλοντικά ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης κατασκευάστηκε σύστημα 

αποστράγγισης των νερών της βροχής που θα πέφτουν εντός της στεγανής εγκατάστασης 

απόθεσης. Λόγω της ξηρής απόθεσης των στερεών αποβλήτων (με υγρασία <20%), δεν 

αναμένεται δημιουργία στραγγισμάτων από τις ίδιες τις αποθέσεις.  

 

Το σύστημα αποστράγγισης των εσωτερικών νερών της εγκατάστασης συνίσταται από ένα 

κεντρικό σύστημα με διάτρητο σωλήνα HDPE Ø400 mm που περιβάλλεται από θραυστά 

σκύρα και γεωύφασμα συνολικού πλάτους 4 m και ύψους 0,7 m, με παροχή 90 m3/d. Από το 

σημείο που ο αγωγός αυτός εισέρχεται μέσα στο σώμα του κατάντη φράγματος, γίνεται μη 

διάτρητος και στεγανώνεται και με γεωμεμβράνη για την προστασία της ποιότητας των 

καθαρών νερών της λεκάνης. 
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6.5.11.3. Περιμετρικά κανάλια 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω στο αριστερό αντέρεισμα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, 

κατασκευάστηκε το αριστερό διαμέρισμα του καναλιού του L2-L4.  

 

Κατά την τελική επιφάνεια της εγκατάστασης, το κλείσιμο και την αποκατάστασή της, θα 

κατασκευαστεί το δεξιό διαμέρισμα. Το διαμέρισμα αυτό θα δέχεται τα όμβρια που θα είναι 

καθαρά νερά και θα μπορούν να διατεθούν στον Κοκκινόλακκα κατάντη της εγκατάστασης. 

Το δεξί διαμέρισμα θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα και η διατομή 

του θα είναι ορθογωνική. 

6.5.11.4. Εισροές προτεινόμενης Μονάδας Κατεργασίας Νερών Κοκκινόλακκα 

Στο ΜΥΙ που επιλύθηκε για την περιοχή των μεταλλευτικών εγκατστάσεων Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών, συμπεριλήφθηκαν και τα στοιχεία διαχείρισης υδάτων που αφορούν την 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (βλ. αναλυτικά Παράγραφο 6.2.12.2). Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ποσότητες 

υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν στην προτεινόμενη μονάδα κατεργασίας νερών 

Κοκκινόλακκα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5.11.4-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.5.11.4-1. Εισροές μονάδας κατεργασίας νερών Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

6.5.12. Διαχείριση και εκροές στερεών αποβλήτων 

Όπως είναι προφανές, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την διαχείριση των 

εξορυκτικών αποβλήτων των υποέργων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας και 

ως εκ τούτου τα θέματα της μεθόδου διαχείρισης των αποβλήτων τους περιγράφονται τόσο 

στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου καθώς και στα κείμενα της παρούσας 

παραγράφου. 

 

Επίσης, ως εκ του σχεδιασμού της, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. αποτελεί έναν περιβαλλοντικά ασφαλή χώρο 

τελικής διάθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και δεν αναμένονται εκροές αποβλήτων από αυτή. 

6.5.13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. βρίσκεται εντός του χώρου του εργοταξίου Μαύρων Πετρών, με την πρόσβαση 

σε αυτήν να εξασφαλίζεται με το ίδιο τρόπο που εξασφαλίζεται προς και από το εργοτάξιο.  

 

Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται κάποιες περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πρόσβαση 

προς και από την εγκατάσταση, πέραν αυτών που περιγράφονται στην Παράγραφο 6.2. 

Εισροές 

Ξηρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μέσο 

σενάριο 

(m3/h) 

Υγρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μονάδα κατεργασίας νερών Κοκκινόλακκα 15,1 24,0 35,8 
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6.5.14. Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

6.5.14.1. Περίοδος ολοκλήρωσης της Γ&Δ φάσης κατασκευής 

Ως κατασκευαστική περίοδος του έργου θεωρείται η περίοδος την ολοκλήρωσης του 

τελευταίου κατασκευής του έργου (στάδιο Γ&Δ).  

 

Ακολούθως παρουσιάζεται μία εκτίμηση των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από 

την λειτουργία ενός τυπικού εργοταξίου, που δύναται να χρησιμοποιηθεί στη φάση 

κατασκευής. Στη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων, οι κύριες πηγές εκπομπής αεριών 

και σωματιδιακών ρύπων είναι οι εξής: 

 Οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές 

κλπ)  

 Σκόνη από τη διαχείριση των χωματουργικών εργασιών σε μη ασφαλτοστρωμένες 

επιφάνειες.  

 

Σε ένα τυπικό εργοτάξιο κατασκευής, όπως του Κοκκινόλακκα, δύναται να λειτουργούν τα 

εξής μηχανήματα: 

 Προωθητήρας 

 Gader (διαμορφωτήρας) 

 Δονητικός Οδοστρωτήρας  

 Αεροσυμπιεστής 

 Ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων ωφέλιμων φορτίων 

 Φορτωτής 

 Αναμικτήρας σκυροδέματος 

 Μηχανικός εκσκαφέας 

 Εκσκαφέας JCB 

 

Στον Πίνακα 6.5.14.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιεί 

κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα και η εκτιμώμενη ημερήσια κατανάλωση καυσίμου.  

 

Πίνακας 6.5.14.1-1. Μηχανήματα εργοταξίου, τύπος χρησιμοποιούμενου καυσίμου και 

εκτιμώμενη κατανάλωση 

Μηχάνημα/Όχημα Καύσιμο Κατανάλωση (l/d) 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Gader (διαμορφωτήρας) Ακάθαρτο πετρέλαιο 112 

Μηχανικός εκσκαφέας Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Αεροσυμπιεστής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Ανατρεπόμενα οχήματα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Δονητικός οδοστρωτήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 15 

Φορτωτής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Εκσκαφέας JCB Ακάθαρτο πετρέλαιο 108 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Ακάθαρτο πετρέλαιο 17 

Αυτοκίνητο Εξυπηρέτησης  Ακάθαρτο πετρέλαιο 8 

 

Οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκπέμπονται από την λειτουργία των εργοταξιακών 

μηχανημάτων είναι: 
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 μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

 υδρογονάνθρακες (VOC) 

 διάφορα οξείδια του αζώτου (NOx) 

 διάφορα οξείδια του θείου (SOx) 

 

Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων ανά τόνο (t) καυσίμου με βάση τη βιβλιογραφία 

δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 6.5.14.1-2. 

 

Πίνακας 6.5.14.1-2. Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων (kg ρύπου/kg καυσίμου) 

Καύσιμο CO VOC NOx SO2 TSP 

Diesel 0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Βενζίνη 0,590 0,021 0,052 - - 

 

Με βάση τους παραπάνω συντελεστές εκπομπής και τις παραδοχές ότι τα μηχανήματα του 

εργοταξίου δεν θα λειτουργούν ταυτόχρονα στο σύνολο τους, οι συνολικές εκπομπές αερίων 

ρύπων για ένα δυσμενές σενάριο ταυτόχρονης λειτουργίας των περισσοτέρων μηχανημάτων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5.14.1-3 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.5.14.1-3. Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα 

Τύπος 

Μηχανήματος 

Αριθμός 

Οχημάτων 

Είδος 

Καυσίμου 

Ημερήσια Κατανάλωση 

Καυσίμου ανά Όχημα 

(L/d) 

Ημερήσια Κατανάλωση 

Καυσίμου ανά Όχημα 

(kg/d) 

Εκσκαφέας JCB 2 Πετρέλαιο 108 86 

Προωθητήρας 2 Πετρέλαιο 110 88 

Δον. Οδοστρωτήρας 1 Πετρέλαιο 15 12 

Gader 1 Πετρέλαιο 112 90 

Ανατρεπόμενα οχήματα 4 Πετρέλαιο 80 64 

Φορτωτής 3 Πετρέλαιο 40 32 

Αεροσυμπιεστής 1 Πετρέλαιο 40 32 

Αναμικτήρας 

σκυροδέματος 
1 Βενζίνη 17 11.9 

Αυτοκίνητο 

εξυπηρέτησης 
2 Πετρέλαιο 8 6,4 

 

Πίνακας 6.5.14.1-4. Συντελεστές εκπομπής ρύπων και ρυθμός εκπομπής ρύπων 

Ρύπος CO NOx VOC SO2 TSP 

Συντελεστές Εκπομπής Ρύπων (kg ρύπου/ kg καυσίμου) 

Πετρέλαιο 0.049 0.017 0.025 0.006 0.014 

Βενζίνη 0.590 0.052 0.021 - - 

 

Ειδικό Βάρος Πετρελαίου (Kg/lt) 0.8    

Ειδικό Βάρος Βενζίνης (Kg/lt) 0.7    

Ρυθμός Εκπομπής Ρύπων (g/s) CO NOx VOC SO2 TSP 

Εκσκαφέας JCB 0.294 0.102 0.150 0.036 0.084 

Προωθητήρας 0,299 0,104 0,153 0,037 0,086 

Δονητικός Οδοστρωτήρας 0,020 0,007 0,010 0,003 0,006 

Gader 0,153 0,053 0,078 0,019 0,044 
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Ρύπος CO NOx VOC SO2 TSP 

Ανατρεπόμενα οχήματα 0,436 0,151 0,222 0,053 0,124 

Φορτωτής 0,163 0,057 0,083 0,020 0,047 

Αεροσυμπιεστής 0,054 0,019 0,028 0,007 0,016 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 0,020 0,007 0,010 0,002 0,006 

Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης 0,022 0,008 0,012 0,002 0,006 

Σύνολο 1,461 0,508 0,746 0,179 0,419 

 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκπομπών από τη διαχείριση των χωματουργικών 

εργασιών που θα λάβουν χώρα στην περιοχή της κατασκευής του σταδίου Γ του έργου 

χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία πρώτης βαθμίδας (Tier 1) της US EPA για την εκτίμηση 

εκπομπών σκόνης. 

 

Η μέθοδος περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό ενός συγκεκριμένου συντελεστή εκπομπών για 

κάθε τύπο κατασκευής με τη συνολική επιφάνεια που επηρεάζεται από τον συγκεκριμένο τύπο 

κατασκευής (π.χ. την περιοχή του ακάλυπτου εργοταξίου) και τη μέση διάρκεια της 

κατασκευής. Η μέθοδος προσφέρει την περαιτέρω επιλογή για τη διόρθωση της 

περιεκτικότητας σε υγρασία του εδάφους και της κατανομής του μεγέθους των σωματιδίων του 

εδάφους, που και τα δύο επηρεάζουν το δυναμικό της διαφυγούσας σκόνης.  

 

Σύμφωνα με την πρώτη βαθμίδα μεθοδολογίας, για την εκτίμηση των συνολικών εκπομπών 

αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες χρησιμοποιείται η 

ακόλουθη σχέση (EEA, 2016): 

 𝐸𝑀𝑃𝑀10
= 𝐸𝐹𝑃𝑀10

× 𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 × 𝑑 × (1 − 𝐶𝐸) × (
24

𝑃𝐸
) × (

𝑠

9%
) (1) 

 

όπου: 

𝐸𝑀𝑃𝑀10
 = Εκπομπές ΑΣ10 (kg ΑΣ10) 

𝐸𝐹𝑃𝑀10
 = Συντελεστής εκπομπής (kg ΑΣ10/[m2 × έ𝜏𝜊𝜍]) 

𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = Περιοχή που επηρεάζεται από την κατασκευαστική δραστηριότητα (m2) 

𝑑 = Διάρκεια ολοκλήρωσης της κατασκευής (έτη) 

𝐶𝐸 = Αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου των εκπομπών (-) 

𝑃𝐸 = Δείκτης καθίζησης-εξάτμισης (-) 

𝑠 = Περιεκτικότητα ιλύος (%) 

 

Οι προκαθορισμένοι συντελεστές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων για τις εκπομπές 

διαφυγόντων σωματιδίων (ΑΣ) που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

εφαρμογής για τον προσδιορισμό των εκπομπών εξαιτίας των κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.5.14.1-5. 
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Πίνακας 6.5.14.1-5. Συντελεστές εκπομπής σωματιδίων της φάσης ανάπτυξης (Tier 1) 

Ρύπος Τιμή Μονάδα 

95% διάστημα 

εμπιστοσύνης Αναφορά 

Κατώτερο Ανώτερο 

TSP 3,3 kg/[m2 × έ𝜏𝜊𝜍] 0,3 10 
WRAP 2006, MRI 

2006 

ΑΣ10 1,0 kg/[m2 × έ𝜏𝜊𝜍] 0,1 3 
WRAP 2006, MRI 

2006 

ΑΣ2,5 0,1 kg/[m2 × έ𝜏𝜊𝜍] 0,01 0.3 
WRAP 2006, MRI 

2006 

 

Οι λοιπές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστούν οι αναμενόμενες εκπομπές 

είναι οι ακόλουθες: 

𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 35.000 (m2) 

𝑑 = 2 έτη 

𝐶𝐸 = 40% (-) 

𝑃𝐸 = 48 (-) 

𝑠 = 5 (%) 

 

Από την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας προκύπτουν οι ακόλουθες ποσότητες 

εκπομπών σκόνης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής των έργων του Κοκκινόλακκα. 

 

Πίνακας 6.5.14.1-6. Εκπομπές σωματιδίων της φάσης ανάπτυξης (Tier 1) 

Ρύπος Εκπομπές (kg) Εκπομπές (g/s) 

TSP 38.500,00 0,00061 

ΑΣ10 11.666,67 0,00018 

ΑΣ2,5 1.166,67 0,00002 

6.5.14.2. Περίοδος λειτουργίας 

Για την περίοδο λειτουργίας οι εκτιμώμενες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν 

συνυπολογιστεί με τα έργα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών (βλ. Παράγραφο 6.2.12.8). 

6.5.15. Εκπομπές θορύβου 

6.5.15.1. Περίοδος ολοκλήρωσης της Γ&Δ φάσης κατασκευής 

Σε συμφωνία με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για τις εκπομπές της ατμόσφαιρας, ως 

κατασκευαστική περίοδος του έργου θεωρείται η περίοδος την ολοκλήρωσης του τελευταίου 

κατασκευής του έργου (φάση Γ&Δ).  

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου. Η εκτίμηση 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=12 h ενός εργοταξίου 
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υποθετικής σύνθεσης στόλου μηχανημάτων σε δέκτη που απέχει 500 m από αυτό. Στην 

πραγματικότητα, ο κοντινότερος οικισμός από το εργοτάξιο του Κοκκινόλακκα, είναι το 

Στρατώνι που απέχει τουλάχιστον 1,5 km από το εργοτάξιο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

σύνθεση του εργοταξίου 12ωρης λειτουργίας με μία υποθετική δυσμενή σύνθεση όσον αφορά 

στις εκπομπές θορύβου, που περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα: 

 Έναν αεροσυμπιεστή 17 m3/min με δύο αερόσφυρες 14 kg 

 Μία αυτοκινούμενη πρέσα σκυροδέματος (100 kW). 

 Τρεις φορτωτές 60 kW. 

 Δύο προωθητές γαιών (dozer) ισχύος 200 kW για ισοπέδωση του εδάφους ή μετακίνηση 

μπαζών. 

 Ένας Δονητικός οδοστρωτήρας 111 hp. 

 Τέσσερα βαρέα φορτηγά (dump track) 20 t ισχύος 110 kW σε διαδικασία φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής ή υλικών επιχωμάτωσης - οδοστρωσίας με κινητήρες 

στο ρελαντί ή με ταχύτητα κίνησης 5-10 km/h εντός του εργοταξίου. 

 Δύο εκσκαπτικά μηχάνηματα 46 kW (Tracked excavator). 

 Μία μπετονιέρα 22 kW. 

 Ένα Gader 150 kW με μέση ταχύτητα κίνησης κατά την λειτουργία 5-10 km/h. 

 Ένα αυτοκίνητο εξυπηρέτησης (pick up) 105 hp 

 

Στον Πίνακα 6.5.15.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc 

που λήφθηκαν για τα αντίστοιχα εκ των ανωτέρω μηχανημάτων. 

 

Πίνακας 6.5.15.1-1. Χρόνοι πραγματικής λειτουργίας (tc μηχανημάτων) 

Τύπος Μηχανήματος 
Ισχύς - 

Βάρος 
Ταχύτητα 

LWA 

(dBA) 

LAeq 

(dBA) 

Χρόνος Λειτουργίας 

(h) 

Αεροσυμπιεστής/ 2 

αερόσφυρες 

17 m3/min- 

14 kg 
- 106/114 87 1 

Πρέσα σκυροδέματος 100 kW  106 78 1 

Βαρέως τύπου φορτηγό 
20 t/110 

kW 
10 km/h 102 80 8 

Φορτωτής 60 kW 10 km/h 104 79 8 

Προωθητής γαιών 200 kW 2 km/h 104 79 8 

Δονητικός 

Οδοστρωτήρας 
111 hp 0,5 km/h 111 83 8 

Εκσκαπτικό μηχάνημα 46 kW 5 km/h 102 74 8 

Gader 150 kW 10 km/h 111 83 8 

Μπετονιέρα 22 kW. 5 km/h 100 80 8 

Αυτοκίνητο 

Εξυπηρέτησης 
105 hp 20 km/h 102 74 8 

 

Δεν ελήφθησαν υπόψη μειώσεις του ήχου λόγω ηχοπετασμάτων, αλλά αντιθέτως ελήφθησαν 

υπόψη επί του δυσμενούς, αυξήσεις της στάθμης θορύβου λόγω ανακλάσεων (+3dB). Τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου με σημείο ελέγχου σε απόσταση 500 m 

από το εργοτάξιο, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.  

 

Εκπομπές Δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις. Τα κτίρια διεγείρονται 

από δονήσεις και κραδασμούς: 
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 Μέσω του εδάφους: Οι δονήσεις διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν το κτίριο 

μέσω της θεμελίωσης του. 

 Μέσω του αέρα: Ήχοι (χαμηλών κυρίως συχνοτήτων) που διαδίδονται μέσω του αέρα, 

εισέρχονται από τα ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) στα κτίρια και διεγείρουν τα δομικά 

τους μέρη. 

 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι διάδοσης των δονήσεων συμμετέχουν λιγότερο ή περισσότερο σε 

κάθε περίπτωση διέγερσης κτιρίου από δονήσεις. Η σχετική συμμετοχή κάθε τρόπου εξαρτάται 

τόσο από την κατασκευή του κτιρίου, και από την δυνατότητα διάδοσης από το ένα ή το άλλο 

μέσο, όσο και από τη φύση της πηγής των δονήσεων. Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν 

στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο 

συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το είδος του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της 

βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την μορφή κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, 

διαμήκη και Rayleigh). 

 

Ο θόρυβος των μηχανών εσωτερικής καύσεως και κυρίως της εξάτμισής τους χαρακτηρίζεται 

από αρκετά υψηλά επίπεδα στην περιοχή μεταξύ 50 και 100 Hz του ακουστικού φάσματος. 

Σαν θόρυβος αυτές οι συχνότητες δεν είναι ενοχλητικές για το αυτί (σε αντίθεση με την περιοχή 

μεταξύ 500 και 1000 Hz του φάσματος) και η μέθοδος μέτρησης θορύβου σε dB(A) μειώνει με 

κατάλληλο φιλτράρισμα τη συνεισφορά τους στη συνολική στάθμη θορύβου. Ο θόρυβος όμως 

αυτός διαδιδόμενος δια του αέρα μπορεί πρώτον να θέσει σε ταλάντωση την επιφάνεια του 

οδοστρώματος, δεύτερον να προκαλέσει δυσάρεστο συντονισμό μερών του ανθρώπινου 

σώματος (π.χ. ο θώρακας ενός ανθρώπου συντονίζεται από ακουστικά κύματα συχνότητας 

50 Hz) και τρίτον να προκαλέσει ταλάντωση λόγω συντονισμού σε συχνότητες κάτω από 

200 Hz τμημάτων των κτιρίων ή άλλων αντικειμένων (υαλοπινάκων, κουφωμάτων, 

πατώματος, επίπλων), με συχνό αποτέλεσμα δευτερογενή θόρυβο (τρίξιμο, κροτάλισμα) από 

αυτά. 

 

Με βάση τα παραπάνω καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος των εργασιών 

εκτιμάται ότι αναμένονται μη σημαντικά επίπεδα δονήσεων τόσο στο έδαφος όσο και στον 

αέρα από τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες. 
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Πίνακας 6.5.15.1-2. Σταθερές πηγές θορύβου: Μέθοδος δραστηριότητας La,eq 

Μηχάνημα 

LΑeq 

στα 

10m 

(dBA) 

d 

(m) 

Αυξομείωση λόγω 
LΑeq 

(dBA) 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας ως 

ποσοστό των 12h 

(%) 

Διόρθωση 

σε LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής 

17 m3/min 

με 2 αερόσφυρες 

14 kg 

80 200 -34,0 +3 49,0 2 8% -7,8 41,2 

Αυτοκινούμενη 

πρέσα Ο.Σ. (100 

KW) 

79 200 -34,0 +3 48,0 2 8% -7,8 40,2 

 

Πίνακας 6.5.15.1-3. Κινητές πηγές θορύβου: Μέθοδος κινητού εργοταξίου 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Αυξομείωση λόγω 
LpA 

(dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε 

LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτηγό Βαρέως τύπου 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Φορτωτής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Φορτωτής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Φορτωτής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Προωθητής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Προωθητής 79 250 500 -34,0 3 48,0 8 -1,8 46,3 

Μπετονιέρα 80 250 500 -34,0 3 49,0 8 -1,8 47,3 

Gader 83 250 500 -34,0 3 52,0 8 -1,8 50,3 

Εκσκαφέας 74 250 500 -34,0 3 43,0 8 -1,8 41,3 

Εκσκαφέας 74 250 500 -34,0 3 43,0 8 -1,8 41,3 
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Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 

Αποστάσεις (m) Αυξομείωση λόγω 
LpA 

(dBA) 

Διάρκεια 

δραστηριότητας 

(h) t 

Διόρθωση 

σε 

LΑeq(12h) 

(dBA) 

Δραστηριότητα 

LΑeq(12h) (dBA) Διανυόμενη Ελάχιστη 
Απόστασης 

(dBA) 

Ανάκλασης 

(dBA) 

Οδοστρωτήρας 

Δονούμενος 
83 250 500 -34,0 3 52,0 8 -1,8 50,3 

Αυτοκίνητο 

εξυπηρέτησης 
74 250 500 -34,0 3 43,0 8 -1,8 41,3 

Υπολογισμός συνολικού θορύβου για 12ωρη λειτουργία του εργοταξίου: LΑeq(12h) = 59 dBA 
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6.5.15.2. Περίοδος λειτουργίας 

Για την περίοδο λειτουργίας οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου έχουν συνυπολογιστεί με τα 

έργα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του εργοταξίου Μαύρων Πετρών (βλ. 

Παράγραφο 6.2.12.9.1) 

6.5.16. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

6.5.16.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

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. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στου 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (άρθρο δ3.52 και παρ. 5.7.9 της Κ.Υ.Α. 24944), η 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα εμπίπτει στις διατάξεις 

του κανονισμού των χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). 

 

Τα έργα αποκατάστασης του χώρου απόθεσης θα ξεκινήσουν προοδευτικά και πριν την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας του μεταλλεύματος και της παραγωγής των αποβλήτων με 

σκοπό την ενσωμάτωση των σχετικών εργασιών στον καθημερινό κύκλο εργασιών της 

λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

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. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του συστήματος 

κάλυψης θα γίνει περίφραξη του χώρου. 

 

Κατά το σχεδιασμό του συστήματος κάλυψης του χώρου της εγκατάστασης διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: 

 Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Μελέτη χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων 

βιομηχανικών αποβλήτων, Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006. 

 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις Μεταλλευτικές και Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας, Κ.Υ.Α. 201745/2011. 

6.5.16.2. Απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι διάθεσης 

Ως εκ της φύσης και λειτουργίας του, η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα δεν θα έχει μόνιμο εξοπλισμό, ο οποίος θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά την 

ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των 

διηθήσεων από το χώρο απόθεσης, οι οποίες θα διατηρηθούν σε λειτουργία μέχρι να 

τεκμηριωθεί ότι οι εκροές καλύπτουν τα όρια διάθεσης στον τελικό αποδέκτη. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο σχετικός εξοπλισμός θα αποσυναρμολογηθεί και τα μεν μεταλλικά τμήματα θα 

δοθούν ως scrap μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρύπανσης του (εάν 

απαιτείται) και τα υπόλοιπα υλικά θα διαχειριστούν σύμφωνα με τις κείμενη νομοθεσία περί 

ΑΕΚΚ. 
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6.5.16.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης και νέα χρήση 

6.5.16.3.1  Γενικά 

Το κλείσιμο και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων 

εξόρυξης και αποβλήτων εμπλουτισμού αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο, σε δαπάνη, στοιχείο 

του όλου σχεδιασμού κλεισίματος του Έργου.  

 

Σύμφωνα με την απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 

Μαρτίου» (Άρθρο 15, ΦΕΚ 2076/25.09.2009), για το κλείσιμο των εγκαταστάσεων απόθεσης 

απαιτείται έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή. Για τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης πρέπει 

προηγουμένως η αδειοδοτούσα αρχή: 

 να έχει διενεργήσει τελική επιτόπου επιθεώρηση 

 να έχει αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που υπέβαλε ο φορέας 

 να έχει βεβαιώσει την αποκατάσταση του εδάφους που έχει προσβάλλει η Ε.Δ.Ε.Α.Κ 

 

Μετά το οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων, ο 

φορέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους καθώς και 

για διορθωτικά μέτρα, κατά τη μετά το κλείσιμο φάση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 

σύμφωνα με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη 

διάρκεια των ενδεχόμενων κινδύνων, εκτός εάν η αδειοδοτούσα αρχή αποφασίσει να αναλάβει 

από τον φορέα διαχείρισης τις εν λόγω εργασίες. Στην περίπτωση ανάληψης σχετικής δράσης 

από την αδειοδοτούσα αρχή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την 

πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 2004/35/ΕΚ. 

 

Εφόσον η αρμόδια αρχή το κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να τηρηθούν οι οικείες 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις που καθορίζει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ιδίως η 

νομοθεσία σχετικά με τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στα ύδατα και την προστασία των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών, μετά το κλείσιμο εγκαταστάσεων αποβλήτων, ο φορέας 

διαχείρισης, μεταξύ άλλων, ελέγχει ειδικότερα τη φυσική και χημική σταθερότητα των 

εγκαταστάσεων και περιορίζει στο ελάχιστο τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και 

ιδίως στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, διασφαλίζοντας ότι: 

 όλες οι σχετικές με τις εγκαταστάσεις κατασκευές παρακολουθούνται και συντηρούνται 

με εξοπλισμό ελέγχου και μετρήσεων πάντοτε έτοιμο προς χρήση 

 όπου υπάρχουν, οι οχετοί υπερχείλισης και οι υπερχειλιστές διατηρούνται καθαροί και 

ελεύθεροι εμποδίων. 

6.5.16.3.2 Σχεδιασμός καλύμματος Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στον Άνω Ρου Κοκκινόλακκα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και προκειμένου να επιτευχθεί η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. απόθεσης στον Άνω Ρου Κοκκινόλακκα και να 

αποτραπούν τα ενδεχόμενα διαρροών, ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την εφαρμογή 

καλύμματος που θα τοποθετηθεί πάνω από τις αποθέσεις μετά την παύση των εργασιών 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του καλύμματος έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην K.Y.A. 29407/3508/2002 και την 
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Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», παρόλο που όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5) τα υλικά που θα αποτεθούν πληρούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

τις απαιτήσεις απόθεσης σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην απόθεση των 

αποβλήτων η οποία θα στοχεύει στη δημιουργία της κατάλληλης επιφάνειας επί της οποίας θα 

κατασκευαστεί το σύστημα κάλυψης. Η τελική στρώση της απόθεσης θα πρέπει να αποτελείται 

από ένα μίγμα αποβλήτων και εδαφικών υλικών που δύναται να συμπυκνωθεί, εφόσον 

απαιτηθεί, για τη δημιουργία μιας ομαλής επιφάνειας για την κατασκευή του καλύμματος. Η 

τελική επιφάνεια των αποβλήτων θα πρέπει να είναι σταθερή και όσο το δυνατόν ομαλή. Πριν 

από την κατασκευή της διάταξης κάλυψης του χώρου θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση της 

τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας των αποβλήτων. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει 

τερματιστεί η εξέλιξη καθιζήσεων οι οποίες επηρεάζουν τις κλίσεις και την ομαλότητα της 

τελικής επιφάνειας. Η τελική επιφάνεια των αποβλήτων (πριν την κατασκευή του συστήματος 

κάλυψης) θα πρέπει να διαμορφωθεί με κατάλληλες κλίσεις 2% με φορά από το κέντρο του 

χώρου προς την περίμετρο της εγκατάστασης. 

 

Ο σχεδιασμός της κάλυψης εξαρτάται συνήθως από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή. Στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. προτείνεται ξηρά κάλυψη αποτελούμενη από 

στρώματα διαφορετικών εδαφικών τύπων με χαμηλή διαπερατότητα και υψηλό περιεχόμενο 

νερού. Τα συστατικά του συστήματος κάλυψης μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής τρεις 

κατηγορίες (από πάνω προς τα κάτω):  

 Προστατευτική στρώση επικάλυψης. H προστατευτική στρώση επικάλυψης αποτελείται 

από: 

(α) ένα προστατευτικό στρώμα 2,0 m.  

(β) ένα επιφανειακό επικάλυμμα 0,5 m 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ως επιφανειακή κάλυψη της επιφάνειας είναι 

κατάλληλης ποιότητας έδαφος και μικτά εδαφικά υλικά για το προστατευτικό στρώμα. 

Το έδαφος που θα χρησιμοποηθεί στην τελική επικάλυψη ευνοεί την ανάπτυξη της 

βλάστησης, συγκρατεί μία ποσότητα νερού των κατακρημνισμάτων, επιστρέφει ένα 

μεγάλο μέρος του νερού στην ατμόσφαιρα μέσω της εξάτμισης και της διαπνοής των 

φυτών αποτρέπει τη διάβρωση. Το προστατευτικό στρώμα θωρακίζει τα υποκείμενα 

στρώματα από την παρείσφρηση φυτών, ζώων και ανθρώπων και από το ψύχος που θα 

μπορούσε να προκαλέσει ρηγματώσεις σε αυτά. Η ανώτερη επιφάνεια της εδαφικής γης 

πρέπει να διαμορφωθεί σε δύο αντίθετες κλίσεις κατ΄ ελάχιστον 0,5% από τον κεντρικό 

άξονα της εγκατάστασης απόθεσης προς τις πλευρές με σκοπό την αύξηση της 

σταθερότητας. 

 Αποστραγγιστική στρώση. Αυτή η στρώση χρησιμοποιείται: 

(α) για να ταπεινώσει τη στάθμη του νερού στο υποκείμενο διάφραγμα  

(β) για να αποστραγγίζει το προστατευτικό στρώμα, αυξάνοντας την αποθηκευτικότητά 

του 

(γ) για να μειώσει την υδροστατική πίεση στους πόρους του εδάφους, βελτιώνοντας τη 

σταθερότητα των πρανών.  

Η αποστραγγιστική στρώση αποτελείται από άμμο και χαλίκι, σε πάχος 0,3 m και οι 

προδιαγραφές της είναι οι ίδιες με αυτές του στρώματος συλλογής στραγγισμάτων. Τα 

γεωύφάσματα που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου Drefon S150 ή ισοδύναμο. Στα 

χαμηλά επίπεδα η εγκατάσταση θα διαθέτει ημι-διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης από 
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μη οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 0,2 m. Κατά μήκος των πλευρών της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., για 

να προσαρμοστούν οι σωλήνες, το πάχος του στρώματος αποκτά ύψος τουλάχιστον 

0,55 m. Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του επιφανειακού νερού, η 

επιφάνεια της περιοχής απόθεσης θα διαμορφωθεί σε δύο αντίθετες κλίσεις.  

 Το διάφραγμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του διαφράγματος 

είναι γεωμεμβράνη στο ανώτερο τμήμα και γεωσυνθετικό κάλυμμα αργίλου (GCL) στο 

κατώτερο. Η γεωμεμβράνη GM που προτείνεται είναι από HDPE πάχους 1,5 mm (τύπου 

Agu ή ισοδύναμο). Το γεωσυνθετικό αργιλικό υλικό που προτείνεται είναι τύπου Voltex 

ή ισοδύναμο. Τα απόβλητα κάτω από αυτό το στρώμα θα πρέπει να αναμιχθούν με 

εδαφικά υλικά εάν είναι απαραίτητο και να συμπιεστούν κατάλληλα έως ότου 

δημιουργηθεί μια ομαλή επιφάνεια με μια ελάχιστη κλίση 2% προς τα πλάγια της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., ώστε να χρησιμεύσουν ως υπόστρωμα για το GCL και την αποστραγγιστική 

στρώση. 

 
Σχήμα 6.5.16.3-1. Τομή Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα στον άνω ρου του Κοκκινόλακκα μετά το σχέδιο κλεισίματος 

 

Στο Σχήμα 6.5.16.3-1 παρουσιάζεται η τομή του καλύμματος της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στον Άνω Ρου 

Κοκκινόλακκα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 

H μόνιμη διαχείριση των επιφανειακών απορροών από το κάλυμμα (μη επιβαρυμένες 

απορροές) θα πραγματοποιείται διαμέσου των περιμετρικών τάφρων R1-R5 και L2-L4 (δεξιό 

διαμέρισμα) που συμπληρώνεται από σύστημα τραπεζοειδών καναλιών στην εσωτερική 

πλευρά των αναχωμάτων. Τα κανάλια αυτά αποτελούνται από δύο ημιδιάτρητους αγωγούς 
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Ø400 mm, οι οποίοι τοποθετούνται σε βάθος 1,40 m και πλήρωση των καναλιών με 

αποστραγγιστικό υλικό 16/32 mm. Η συγκεκριμένη διάταξη θα εκφορτίζει κατάλληλα στις δύο 

κύριες αποστραγγιστικές τάφρους περιμετρικά της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Τα ειδικά θέματα σχετικά με το κλείσιμο των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης 

και αποβλήτων εμπλουτισμού είναι τα ακόλουθα: 

 Ευστάθεια κύριου φράγματος 

 Τελικές χρήσεις γης 

 Τελική επιχωμάτωση αποθέσεων 

 Διαχείριση των αποβλήτων εξόρυξης εκμετάλλευσης 

 Διαχείριση επιφανειακών νερών 

 Διαχείριση υπόγειων νερών 

 Τεκμηρίωση επιτυχίας κλεισίματος 

 Σταθερότητα. 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται σε μεταλλεία και εγκαταστάσεις απόθεσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού, θα υπάρχει συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών κατά την 

περίοδο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Κ, ώστε βάσει αυτών να διασφαλισθεί ότι θα υιοθετηθεί η 

καταλληλότερη στρατηγική. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν στοιχεία για τα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων εμπλουτισμού, ιδιαίτερα για τις γεωτεχνικές και γεωχημικές 

ιδιότητές τους, τα υδρολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ενσωματωθούν στο προκαταρκτικό σχέδιο της παύσης, εντός 

χρονικού διαστήματος δύο ετών από την έναρξη της παραγωγής και θα εμπλουτίζονται σε 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Έργου. 

6.5.16.3.3 Ευστάθεια φραγμάτων 

Η εξασφάλιση της μακροχρόνιας ευστάθειας των φραγμάτων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. αποτελεί το 

βασικό αντικείμενο, όχι μόνον του σχεδιασμού του Έργου, αλλά και του σχεδιασμού του 

προγράμματος των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης. Όσον αφορά τις εργασίες 

κλεισίματος και αποκατάστασης ο σχετικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός 

αναλυτικά σχεδιασμένου προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης των νερών στην 

περιοχή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. προς παρεμπόδιση της διάβρωσης και της διάθεσης σε φυσικό 

αποδέκτη νερών με αιωρούμενα στερεά, και παρακολούθησης της ευστάθειας των φραγμάτων. 

6.5.16.3.4 Τελικές χρήσεις γης 

Κατά το χρόνο του κλεισίματος της εγκατάστασης, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ θα είναι μια σχεδόν επίπεδη 

περιοχή, που οριοθετείται στο κάτω μέρος της από ένα φυτεμένο λιθόρριπτο πρανές. 

 

Η περιοχή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένης εκτάσεως έργα αναδιαμόρφωσης του αναγλύφου, επιχωμάτωση και επαναφορά 

της βλάστησης με τη χρήση ειδών, επανέρχεται κατά το δυνατόν στο καθεστώς χρήσεων γης 

που που υπήρχε πριν την έναρξη των μεταλλευτικών εργασιών, καθώς διασφαλίζεται η 

μακροχρόνια σταθερότητα και παρεμποδίζεται η διάβρωσή της. 
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6.5.16.3.5 Διαχείριση αποβλήτων εξόρυξης 

Η διαχείριση των αποβλήτων εξόρυξης που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της εξόρυξης του 

μεταλλεύματος είναι από τα πιο σημαντικά θέματα κλεισίματος του Έργου και 

αποκατάστασης. Τα απόβλητα εξόρυξης που θα παραχθούν θα χρησιμοποιηθούν στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία για την κατασκευή των φραγμάτων των εγκαταστάσεων 

απόθεσης καθώς και για την αποκατάσταση (τελική επιχωμάτωση) της τελικής επιφάνειας των 

αποθέσεων. 

6.5.16.3.6 Τελική επιχωμάτωση 

Ο σχεδιασμός της τελικής επιχωμάτωσης θα εξασφαλίζει κατάλληλη επιφάνεια για φύτευση 

και απορροή των επιφανειακών υδάτων, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιεί τη διάβρωση και 

την κατείσδυση του νερού των κατακρημνισμάτων. Για την διαχείριση του εδαφικού υλικού 

που θα προστεθεί στην τελική επιχωμάτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

Παράγραφο 6.2.13 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών. 

6.5.16.3.7 Επαναφορά βλάστησης 

Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώνονται με την επικάλυψη της επιφάνειας με εδαφικό 

υλικό και φυτική γη και την επαναφύτευσή της με τη φυτοαποκατάσταση με φυτικά είδη της 

περιοχής. Κατά τις εργασίες αυτές διατηρούνται τα περιμετρικά έργα διαχείρισης των 

επιφανειακών νερών ώστε να περιορισθούν οι απορροές και να διευκολυνθεί το έργο της 

αποκατάστασης. Για την επιλογή των ειδών φύτευσης, των μεθόδων της τεχνητής 

εγκατάστασης, την αποθήκευση των σπόρων, τον φυτευτικό σύνδεσμο, την εποχή σποράς ή 

φύτευση, τις συμπληρωματικές σπορές – φυτεύσεις, την περιποίηση των αρτιφύτων, την 

άρδευση, την λίπανση, την προστασία της αποκαθιστάμενης βλάστησης, την παρακολούθηση 

των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης και την περιβαλλοντική παρακολούθηση και δράσεις 

συντήρησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.5 για τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών. 

6.5.16.3.8 Διαχείριση υδάτων στο σώμα των εγκαταστάσεων απόθεσης 

Τα μέτρα διαχείρισης των επιφανειακών νερών περιλαμβάνουν απομάκρυνση των αντλιών 

ανακύκλωσης του διαυγασμένου νερού, αναδιαμόρφωση της επιφάνειας των αποθέσεων και 

την καθιέρωση νέων συστημάτων ελέγχου. Τα συστήματα αυτά ελαχιστοποιούν την 

κατείσδυση του νερού μέσα στη μάζα των αποθέσεων, εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους 

και διαθέτουν διαυγές νερό στο ρέμα κατάντη του κύριου φράγματος. 

 

Τέλος, η αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων από την επιφάνεια της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. γίνεται 

πλέον από ένα νέο σύστημα υπερχείλισης, από τσιμέντο, που κατασκευάζεται στην στέψη του 

κύριου φράγματος και καταλήγει στο κυρίως ρέμα κατάντη του αναχώματος.  

6.5.16.3.9 Διαχείριση υπογείων υδάτων 

Κατά τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. θα είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες από τη 

συστηματική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των στραγγισμάτων. Οι 

πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των συνθηκών, που θα επικρατούν 
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κατά τη φάση κλεισίματος και για τον ενδεδειγμένο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων συλλογής 

και επεξεργασίας. 

 

Μετά το κλείσιμο της Ε.Δ.Ε.Α.Κ, αμέσως μόλις έλθει σε ισορροπία η διαδικασία 

αποστράγγισης των αποβλήτων εμπλουτισμού, η παροχή των στραγγισμάτων θα είναι 

μικρότερη τουλάχιστον κατά μια τάξη μεγέθους, λόγω της αναμενόμενης μειωμένης 

κατείσδυσης (διήθησης) επιφανειακών νερών. Κατά το κλείσιμο της εγκατάστασης, θα 

ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση σε λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος συλλογής και 

ανακύκλωσης των στραγγισμάτων εντός της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., μέχρις ότου κατέλθει σημαντικά η 

φρεατική τους επιφάνεια ή η ποιότητά τους είναι αποδεκτή για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. 

 

Το κριτήριο για την τεκμηρίωση της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης στο σώμα 

των εγκαταστάσεων απόθεσης θα είναι η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των νερών που 

διατίθενται σε φυσικό αποδέκτη, όπως αυτές θα καθορισθούν από τις αρμόδιες Αρχές. Είναι 

λογικό στην προκειμένη περίπτωση τα αποδεκτά όρια ποιότητας να καθορισθούν μετά από 

συσχετισμό με εκείνα που έχουν σήμερα τα υπόγεια νερά της περιοχής, όπως προσδιορίζονται 

από τη παρακολούθηση της ποιότητας των νερών γειτονικών γεωτρήσεων. 

6.5.16.3.10 Σταθερότητα 

Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι ουσιαστική προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση αυτή θα συμπεριφέρεται κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η 

προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Τα ακόλουθα μέτρα θα χρησιμοποιηθούν για 

να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο διάβρωσης που μπορούν να υποστούν τα αποτιθέμενα υλικά 

στο περιβάλλον: 

 κανένα υλικό δε θα αποθηκευτεί κάτω από τα εξωτερικά πρανή 

 τα εξωτερικά πρανή θα κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας χονδροειδές υλικό, το οποίο 

θα είναι ανθεκτικό στη διάβρωση από το νερό και τον άνεμο 

 οι εξωτερικές επιφάνειες των πρανών θα παραμείνουν με την κλίση γωνίας που έχουν 

κατασκευαστεί προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης. 

6.5.16.3.11 Τεκμηρίωση επιτυχίας κλεισίματος 

Κριτήριο για την επιτυχία των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης του έργου της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. θα είναι η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια του σχεδιασμού κλεισίματος από 

πλευράς επιτυχούς επαναφοράς της βλάστησης και αποδοτικότητας του συστήματος 

διαχείρισης νερών. Η σχετική τεκμηρίωση θα στηριχθεί στα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες 

που θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παθητικής συντήρησης των έργων 

αποκατάστασης. Επίσης, ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.3.16 για 

τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών. 

6.5.16.3.12 Χρονοδιάγραμμα εργασιών παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης 

Ο σχεδιασμός της λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Μαντέμ 

Λάκκου έχει προβλεφθεί για χρονικό διάστημα περίπου 25 ετών. 
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Πίνακας 6.5.16.3-1. Χρονοπρόγραμμα εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Στον Πίνακα 6.5.16.3-2 δίνεται μία εκτίμηση του προϋπολογισμού του κόστους φυτοτεχνικής 

αποκατάστασης ανά στρέμμα επιφάνειας που θα αποκατασταθεί, τόσο των εκτάσεων που θα 

καταληφθούν από τις νέες εγκαταστάσεις όσο και αυτών που είναι διαταραγμένες από τη 

μακρόχρονη παλαιά μεταλλευτική δραστηριότητα. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές μονάδας για έργα πρασίνου που δίνονται στο ΦΕΚ 

1661/Β/13.8.2009 όπως αυτές τροποποιηθήκαν από το ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010. 

 

Πίνακας 6.5.16.3-2. Προϋπολογισμός φυτοτεχνικής αποκατάστασης και συντήρησης της 

βλάστησης (ανά στρέμμα επιφάνειας) 

α/

α 
Είδος Εργασίας 

Αριθμό

ς 

Άρθρου 

Όμοι

α 

μέρη 

Mονάδ

α 

Τιμή 

Μονάδα

ς 

Ποσότητα/στρέμ

μα 

Δαπάνη 

/στρέμμ

α € 

1 Γενική μόρφωση 

επιφάνειας 

εδάφους για τη 

φύτευση φυτών  

ΠΡΣ 

1140 
1 στρ. 105 1 105 

2 Ενσωμάτωση 

βελτιωτικών 

εδάφους (20%) - Σε 

βάθος 0,5 m 

ΠΡΣ 

1620 
1 m3 5,5 100 550 

3 Διάνοιξη λάκκων 

φύτευσης - 

Φυτευτικός 

σύνδεσμος 

1,5x1,5m - Λάκκοι 

0,30x0,30x0,30m 

ΠΡΣ 

5150 
1 τεμ. 0,5 400 200 

4 Προμήθεια φυτών 

σπορείου εντός 

σακιδίων 

ΠΡΣ 

5210 
1 τεμ. 2,1 400 840 

5 Φύτευση φυτών σε 

λάκκους 

ΠΡΣ 

5210 
1 τεμ. 0,8 400 320 

6 Διαμόρφωση 

λεκάνης 

συγκράτησης 

νερού (2 φορές το 

χρόνο για 3 χρόνια) 

ΠΡΣ 

5330 
6 τεμ. 0,45 2.400 1.080 

7 Λίπανση φυτών με 

τα χέρια - 2 φορές 

το χρόνο για 3 

χρόνια 

ΠΡΣ 

5340 
6 τεμ. 0,1 2.400 240 

8 Άρδευση φυτών με 

επίγειο σύστημα 
ΠΡΣ 

5321 
35 τεμ. 0,009 14.000 126 

Περιγραφή έργου 
Έκταση 

(m2) 
0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 

Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

584.500    292.000 292.500 
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α/

α 
Είδος Εργασίας 

Αριθμό

ς 

Άρθρου 

Όμοι

α 

μέρη 

Mονάδ

α 

Τιμή 

Μονάδα

ς 

Ποσότητα/στρέμ

μα 

Δαπάνη 

/στρέμμ

α € 

άρδευσης μη 

αυτοματοποιημένο 

9 Βοτάνισμα-

σκάλισμα (2 φορές 

το χρόνο για 3 

χρόνια) 

ΠΡΣ 

5371 
6 στρ. 90 6 540 

10 Σωλήνες 

πολυαιθυλενίου 

διατομής 

Φ20/6ατμ. 

ΗΛΜ 8 1 m 0,35 500 175 

11 Σταλλάκτης 

αυτορυθμιζόμμενο

ς μη επισκέψιμος 

ΗΛΜ 8 1 τεμ. 0,19 400 76 

12 Πάσσαλος 

στήριξης σωλήνων 

άρδευσης 

ΗΛΜ 4 1 τεμ. 0,25 200 50 

  ΣΥΝΟΛΟ 

(στρογγυλοποιημέ

νη τιμή) 

     4.300 

 

 Το κόστος για την τελική επιχωμάτωση των προς αποκατάσταση περιοχών των νέων 

εγκαταστάσεων απόθεσης με 2,0 + 0,5 m στείρο και εδαφικό υλικό, αντίστοιχα, που έχει 

φυλαχθεί στην περιοχή, σε μέση απόσταση 5 km 

 Με βάση το ενιαίο τιμολόγιο έργων πρασίνου (ΦΕΚ 1661/Β/13.9.2009) και οικοδομικών 

έργων (ΦΕΚ 513/Β/19.3.2009), το κόστος για την εκσκαφή είναι 0,36 €/m3 (ΟΔΟ-1110), 

την φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 1,80 €/t (ΟΙΚ-1104), την μεταφορά με 

αυτοκίνητα σε βατό δρόμο 0,20 €/(t*km) (ΟΙΚ-1137) και το ειδικό βάρος υλικού προς 

εκσκαφή-φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 1,7 t/m3, το συνολικό κόστος των 

χωματουργικών εργασιών υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 8.000 €/στρέμμα, και τέλος 

 Το κόστος για την φυτοαποκατάσταση και συντήρηση της βλάστησης, ανέρχεται κατά 

μέσο όρο σε 4.300 €/στρέμμα 

 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέμμα 

ανέρχεται σε περίπου 12.300 €/στρέμμα και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις του 

Πίνακα 6.5.16.3-1, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας 6.5.16.3-3 με την κατανομή του κόστους 

κλεισίματος και αποκατάστασης συναρτήσει του χρόνου.  

 

Πίνακας 6.5.16.3-3. Κατανομή κόστους εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

α/α 
Περίοδος (έτη από την έναρξη 

υλοποίησης του έργου) 

Έκταση που 

αποκαθίσταται 

(στρέμματα) 

Κόστος κλεισίματος & 

αποκατάστασης (€) 

1 0-5 0 0 

2 5-10 0 0 

3 10-15 0 0 
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α/α 
Περίοδος (έτη από την έναρξη 

υλοποίησης του έργου) 

Έκταση που 

αποκαθίσταται 

(στρέμματα) 

Κόστος κλεισίματος & 

αποκατάστασης (€) 

4 15-20 292 3.591.600 

5 20-30 292,5 3.597.750 

 ΣΥΝΟΛΟ 584,5 7.189.350 

6.5.16.3.13 Σχεδιασμός Μετά – Μεταλλευτικών Χρήσεων γης 

Έχει συμπεριληφθεί στην Παράγραφο 6.2.13.8 της αποκατάστασης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών. 

6.5.17. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

6.5.17.1. Γενικά 

Όπως έχει προαναφερθεί, η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ταξινομείται ως εγκατάσταση κατηγορίας Α” και ως εκ τούτου 

βάσει των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 39264/2209/Ε103/25-09-2009 (ΦΕΚ 2076Β) και 

συγκεκριμένα, βάσει της παραγράφου 3β του άρθρου 8 αλλά και της παραγράφου 1 του άρθρου 

9 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να καταρτίζει μελέτη ασφαλείας, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι (παρ. 1 εδ.3) του άρθρου 24, 

που είναι τα ακόλουθα: 

 οργάνωση και προσωπικό — ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού που ασχολείται με 

τη διαχείριση των σοβαρών κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης - προσδιορισμός 

των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού αυτού και παροχή της σχετικής κατάρτισης- 

σύμπραξη των εργαζομένων και, ενδεχομένως, των υπεργολάβων 

 προσδιορισμός και εκτίμηση των σοβαρών κινδύνων — θέσπιση και εφαρμογή 

διαδικασιών για τον συστηματικό προσδιορισμό σοβαρών κινδύνων που προκύπτουν από 

την κανονική και τη μη κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκτίμηση της 

πιθανότητας και της σοβαρότητάς τους, 

 έλεγχος της λειτουργίας — θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών και οδηγιών για την 

ασφαλή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων, τις διεργασίες, τον εξοπλισμό και τις προσωρινές διακοπές λειτουργίας, 

 διαχείριση των αλλαγών — θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τον σχεδιασμό 

τροποποιήσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή για τον σχεδιασμό νέων 

εγκαταστάσεων αποβλήτων. 

 προγραμματισμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης — θέσπιση και εφαρμογή 

διαδικασιών για τον προσδιορισμό προβλέψιμων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω 

συστηματικής ανάλυσης, και για την προετοιμασία, τη δοκιμή και την αναθεώρηση 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης προς αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών  

 παρακολούθηση επιδόσεων — θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τη συνεχή 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους στόχους της πολιτικής πρόληψης σοβαρών 

ατυχημάτων και του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας που υιοθετεί ο φορέας, 

καθώς και των μηχανισμών διερεύνησης και λήψης διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν το σύστημα που υιοθετεί 

ο φορέας για την αναφορά σοβαρών ατυχημάτων ή ατυχημάτων που παρ’ ολίγον να 

συμβούν, ιδίως δε εκείνων στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία των προστατευτικών 
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μέτρων, καθώς και τη διερεύνηση τους και τη συνέχεια που δόθηκε βάσει των 

συναχθέντων διδαγμάτων 

 έλεγχος και επανεξέταση — θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για την περιοδική 

συστηματική αξιολόγηση της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και της 

αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας − τεκμηριωμένη επανεξέταση, από διευθυντικά στελέχη, των επιδόσεων της 

πολιτικής και του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και ενημέρωση του. 

 

Η μελέτης ασφαλείας καταρτίστηκε και κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές το Νοέμβριο του 

2016, και καταχωρήθηκε με την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΒΟ/97654/480/28-12-2018 [ΑΔΑ: 

ΨΑΗΧ4653Π8-ΠΟ0] απόφαση ΥΠΕΝ. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης εξετάστηκαν πιθανά 

σενάρια αστοχίας στο χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, η 

επικινδυνότητά τους, οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και οι τεχνικές 

παράμετροι/μέτρα πρόληψης αυτών των αστοχιών.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα δυνητικά σενάρια αστοχίας των αναχωμάτων του χώρου 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα και οι πιθανότητες να συμβεί το κάθε 

σενάριο, όπως εξετάστηκαν στην μελέτη ασφαλείας του έργου. 

6.5.17.2. Σενάρια δυνητικών μεγάλων ατυχημάτων 

6.5.17.2.1 Στατική Αστοχία του Άνω Αναχώματος 

Στατική αστοχία του ανάντη αναχώματος μπορεί να προκληθεί με τους εξής τρόπους: 

 Αστοχία πρανούς φράγματος υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

 Αστοχία πρανούς φράγματος λόγω διήθησης ή εσωτερικής διάβρωσης 

 Αστοχία θεμελίωσης 

 Ρευστοποίηση των τελμάτων υπό στατικές συνθήκες 

 

Αστοχία πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

Για την αστοχία υπό στατικές συνθήκες φόρτισης του ανάντη αναχώματος, διεξήχθη 

αριθμητική ανάλυση σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 7, με την εφαρμογή επιμέρους 

συντελεστών ασφαλείας στις γεωτεχνικές παραμέτρους. Ο ελάχιστος αποδεκτός συνολικός 

συντελεστής ασφαλείας με την εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών (γΜ – συντελεστής 

εδαφικών ιδιοτήτων) κυμαίνεται μεταξύ 1,00 και 1,25 x 1,10 = 1,38 ανάλογα με τις παραδοχές 

των υδραυλικών συνθηκών. 

 

Στις αναλύσεις ευστάθειας του ανάντη αναχώματος εξετάσθηκαν τρεις διαφορετικές 

υδραυλικές οριακές συνθήκες:  

 Συνήθεις συνθήκες λειτουργίας, όπου η στάθμη των υδάτων στο ανάντη πρανές του 

αναχώματος ορίσθηκε στο επίπεδο +182. (γΜ = 1,25 x 1,10 = 1,38).  

 Πλημμύρα των περιμετρικών τοιχίων του έργου εισόδου της υδραυλικής σήραγγας, με 

την στάθμη των υδάτων στο ανάντη πρανές του αναχώματος να ορίζεται στο επίπεδο 

+192. (γΜ = 1,25).  

 Ανεξέλεγκτη ανύψωση της στάθμης των υδάτων έως την στέψη του κεντρικού αργιλικού 

πυρήνα του αναχώματος στο επίπεδο +212 (πολύ απίθανο γεγονός, με γΜ = 1,00). 
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της Γεωτεχνικής μελέτης, ο συντελεστής ασφαλείας για την αστοχία 

του ανάντη πρανούς υπό στατικές και συνήθεις υδραυλικές συνθήκες υπολογίστηκε ίσος με 

1,55, δηλαδή ο συντελεστής ασφαλείας που λήφθηκε υπόψη στην ανάλυση της 

επικινδυνότητας είναι ίσος με 1,55 x 1,38=2,14. Με βάση τα ανωτέρω, η ετήσια πιθανότητα 

αστοχίας πρανούς του φράγματος υπό στατικές συνθήκες φόρτισης εκτιμάται συντηρητικά ίση 

με P1a = 1,0∙10-7, (σύμφωνα με το διάγραμμα Silva et al. (2008)). 

 

Σχετικά με την ετήσια πιθανότητα αστοχίας σε περίπτωση πλημμύρας των περιμετρικών 

τοιχίων του έργου εισόδου της υδραυλικής σήραγγας (+192), το εν λόγω πλημμυρικό 

φαινόμενο έχει περίοδο επαναφοράς 200 ετών σύμφωνα με την σχετική υδραυλική μελέτη και 

αυτή εκτιμάται ίση με P1b2 = 5,0∙10-3.  

 

Η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό στατικές συνθήκες, σύμφωνα με το διάγραμμα 

Silva εκτιμήθηκε συντηρητικά ίση με P1b1 = 1,0∙10-7.  

 

Συνδυάζοντας την πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό στατικές συνθήκες και την πιθανότητα 

εμφάνισης πλημμυρικού φαινομένου, η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό στατικές 

συνθήκες εκτιμάται ίση με P1b = P1b1 x P1b2 = 5,0∙10-10.  

Η ανεξέλεγκτη ανύψωση της στάθμης των υδάτων έως τη στέψη του κεντρικού αργιλικού 

πυρήνα του αναχώματος, στο επίπεδο +212, θα μπορούσε να συμβεί λόγω:  

 της ανεξέλεγκτης αύξησης της ροής του ρέματος Κοκκινόλακκα 

 της φραγής της υδραυλικής σήραγγας. 

 

Η πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς μικρότερη από 10.000 έτη (που 

αντιστοιχεί σε P1c1b = 1,0∙10-4) αναμένεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση της ροής του 

ρέματος Κοκκινόλακκα και σε επακόλουθη αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ανάντη 

λεκάνη μέχρι την στέψη του κεντρικού αργιλικού πυρήνα του φράγματος (στο επίπεδο +212). 

Ο συντελεστής ασφαλείας έναντι αστοχίας του ανάντη πρανούς για στάθμη υδάτων στο 

επίπεδο, +212, υπολογίστηκε στις αναλύσεις ίσος με 2,18 και ως εκ τούτου, ο συντελεστής 

ασφαλείας που λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση της επικινδυνότητας είναι ίσος με 

2,18 x 1,00 = 2,18. Με βάση το διάγραμμα Silva et al. (2008), η ετήσια πιθανότητα αστοχίας 

πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης εκτιμάται συντηρητικά ίση με P1c1a = 1,0∙10-7. 

Συνδυάζοντας την πιθανότητα έναντι αστοχίας πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης και 

την πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικού φαινομένου, τότε η ετήσια πιθανότητα αστοχίας 

πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης προκύπτει ίση με P1c1 = P1c1a x P1c1b = 1,0∙10-11
  

 

Η φραγή της σήραγγας εκτροπής, δύναται να συμβεί λόγω δομικής αστοχίας, ή έμφραξης τη 

σήραγγας από φερτά υλικά σε συνδυασμό με την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου. Στην 

περίπτωση αυτή, οι απορροές θα πάψουν να εκφορτίζονται στα κατάντη της εγκατάστασης 

μέσω της σήραγγας εκτροπής, και ως εκ τούτου θα συλλέγονται στο ανάντη μέτωπο του ανάντη 

αναχώματος. Δεδομένου ότι θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας, η οποία θα προσφέρει ικανό χρονικό διάστημα για 

τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων σε περίπτωση έμφραξης 

της σήραγγας εκτροπής και η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο τεχνικό εισόδου τα 

οποία καθοδηγούν την ροή του ρέματος Κοκκινόλακκα εντός της σήραγγας εκτροπής 

προστατεύουν την εισροή φερτών υλικών εντός αυτής, η πιθανότητα έμφραξης της σήραγγας 

εκτροπής θεωρείται ότι είναι πολύ μικρή, με ονομαστική πιθανότητα ίση με P1c2b = 1∙10-6. Ο 

συντελεστής ασφαλείας έναντι αστοχίας του ανάντη πρανούς για στάθμη υδάτων στο επίπεδο, 
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+212, υπολογίστηκε στις αναλύσεις ίσος με 2,14. Ως εκ τούτου, ο συντελεστής ασφαλείας που 

λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση επικινδυνότητας είναι ίσος με 2,14 x 1,00 = 2,14. 

 

Η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης εκτιμάται 

συντηρητικά ίση με P1c2a=1,0∙10-7.  

 

Συνδυάζοντας την πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης και την 

πιθανότητα έμφραξης της υδραυλικής σήραγγας, τότε η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς 

υπό στατικές συνθήκες φόρτισης προκύπτει ίση με P1c2 = P1c2a x P1c2b = 1,0∙10-13.  

 

Με βάση τα παραπάνω, η συνδυαστική πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό στατικές συνθήκες 

φόρτισης λόγω της ανεξέλεγκτης ανύψωσης της στάθμης των υδάτων στο ανάντη πρανές του 

ανάντη αναχώματος είναι ίση με P1c = P1c1 + P1c2 = 1,01∙10-11. Συνδυάζοντας τους 

συντελεστές P1a, P1b και P1c, προκύπτει η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό 

στατικές συνθήκες φόρτισης ίση με P1 = P1a + P1b + P1c = 1,01∙10-7. 

 

Αστοχία πρανούς λόγω υδατικής ροής ή εσωτερικής διάβρωσης 

Η διήθηση ή εσωτερική διάβρωση που δύναται να προκληθεί από ροή είτε από ανάντη προς τα 

κατάντη ή από κατάντη προς τα ανάντη, αντιπροσωπεύει ενεργοποίηση πιθανού μηχανισμού 

αστοχίας πρανούς του ανάντη αναχώματος. Το ανάντη ανάχωμα έχει σχεδιαστεί για να 

συγκρατήσει τα ύδατα στην ανάντη αυτού λεκάνη και να συγκρατήσει την απόθεση των 

τελμάτων στο κατάντη πρανές του. Η πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας στο φράγμα ορίζεται 

ίση με P2a2a = 1,0∙10-6.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις περιόδους επαναφοράς 200 και 10.000 ετών, η πιθανότητα 

κυμαίνεται μεταξύ 5,0∙10-9και 1,0∙10-10 με την P2a2 να ορίζεται ίση με 5,0∙10-9. Η υδατική 

ροή υπό συνήθεις υδραυλικές συνθήκες από τα ανάντη προς τα κατάντη θα οδηγήσει σε 

περιορισμένες διηθήσεις, ωστόσο, λόγω των προαναφερθέντων μέτρων, η πιθανότητα για 

αστοχία πρανούς λόγω υδατικής ροής ή εσωτερικής διάβρωσης θεωρείται αμελητέα. Η σχετική 

πιθανότητα είναι ίση με P2a1 = 1,0∙10-7. Σχετικά με την υδατική ροή από τα τέλματα (από τα 

κατάντη) προς τα ανάντη, η ετήσια πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας λόγω υδατικής ροής ή 

εσωτερικής διάβρωσης θεωρείται αμελητέα, ίση με P2b = 1,0∙10-7. 

 

Συνδυαστικά από τα παραπάνω προκύπτει η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς λόγω 

υδατικής ροής ή εσωτερικής διάβρωσης ίση με P2 = P2a + P2b = 2,05∙10.-7 

 

Αστοχία θεμελίωσης 

Το σύνολο του αναχώματος προβλέπεται να θεμελιωθεί σε βραχώδες υπόβαθρο αμφιβολιτών 

και αμφιβολιτικών γνευσίων. 

 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην Παράγραφο 8.5.1 της 

Γεωτεχνικής Μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις ευστάθειας του ανάντη αναχώματος 

κατά τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση ευστάθειας της θεμελίωσης και θεωρώντας 

προσεγγιστικά συντελεστή ασφαλείας FS>2.0, η πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας στην 

θεμελίωση εκτιμάται συντηρητικά ίση με P3= 1,0∙10-7.Η πιθανότητα αυτή θεωρείται 

αμελητέα.  
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Σημειώνεται πως εντός της περιοχής απόθεσης και πλησίον του ανάντη αναχώματος 

εντοπίστηκε το στόμιο εισόδου μίας παλαιάς μεταλλευτικής στοάς (+173). Οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με την εμπλοκή της στοάς στα έργα θεμελίωσης του αναχώματος θα 

αντιμετωπιστούν με την κατασκευή μίας κατάλληλα σχεδιασμένης πλάκας από οπλισμένο 

σκυρόδεμα η οποία εδράζεται επί του βραχώδους υπόβαθρου και καλύπτει το πιο κρίσιμο 

τμήμα της χάραξης της στοάς.  

 

Ρευστοποίηση των τελμάτων υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

Η ρευστοποίηση υπό στατικές συνθήκες φόρτισης αναφέρεται στην απώλεια της διατμητικής 

αντοχής των τελμάτων, λόγω της αύξησης της υδατικής υπερπίεσης του νερού των πόρων 

χωρίς την επίδραση σεισμικών δράσεων. Κατά τους Davies et al (2002), πιθανοί λόγοι 

εμφάνισης ρευστοποίησης υπό στατικές συνθήκες είναι:  

 η αύξηση της πίεσης πόρων λόγω της ανύψωσης της πιεζομετρικής στάθμης, και/ή της 

αλλαγής των συνθηκών πίεσης πόρων από χαμηλότερη των υδροστατικών συνθηκών σε 

υδροστατικές, ή υψηλότερες των υδροστατικών, 

 ο υπερβολικά γρήγορος ρυθμός επιφόρτισης λόγω της γρήγορης ανύψωσης 

 οι στατικές διατμητικές τάσεις που υπέρκεινται της επιφάνειας κατάρρευσης, οδηγώντας 

σε «άμεση» ρευστοποίηση,  

 η αφαίρεση του ποδός αντιστήριξης σε ένα φαινόμενο υπερχείλισης, πλευρική διάβρωση 

από την προσβολή ενός υδατορέματος ή από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση κατά την 

οποία μπορεί να απομακρυνθεί ο πόδας αντιστήριξης, 

 οι απότομες μετακινήσεις της θεμελίωσης, σε τέτοιο βαθμό που δύναται να αναπτυχθούν 

αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης εντός του σώματος της απόθεσης των τελμάτων, 

καθιστώντας τα ευπαθή σε άμεση κατάρρευση. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ανάντη ανάχωμα θα κατασκευαστεί σε μία φάση 

ανύψωσης με λιθόρριπτα κελύφη, η πιθανότητα αστοχίας του σώματος του φράγματος λόγω 

ρευστοποίησης της απόθεσης των τελμάτων υπό στατικές συνθήκες, που θα προκαλούσε 

απώλεια ευστάθειας ή αστοχία στο σώμα του αναχώματος, θεωρείται πρακτικά αμελητέα. 

Παρόλα αυτά, ως μέρος της μελέτης σχεδιασμού διεξήχθη ανάλυση κατά την οποία τα τέλματα 

προσομοιώθηκαν με μηδενική διατμητική αντοχή (σε κατάσταση ρευστοποίησης), σύμφωνα 

με την οποία ο συνολικός συντελεστής ασφαλείας υπολογίστηκε ίσος με 2,14 υπό στατικές 

συνθήκες φόρτισης και κατά συνέπεια σύμφωνα με το διάγραμμα Silva η πιθανότητα 

εμφάνισης αστοχίας λόγω ρευστοποίησης υπό στατικές συνθήκες φόρτισης είναι ίση με 

P4 = 1∙10-7.  

6.5.17.2.2 Αστοχία του Άνω Αναχώματος Λόγω Σεισμού 

Αστοχία πρανούς του αναχώματος λόγω σεισμού 

Διακρίνονται δύο (2) κύρια γεγονότα, τα οποία δύνανται να οδηγήσουν στην αστοχία του 

αναχώματος λόγω σεισμού:  

 Αστοχία πρανούς του αναχώματος λόγω σεισμού, και  

 Ρευστοποίηση του σώματος του αναχώματος λόγω σεισμού. 

 

Αστοχία πρανούς του αναχώματος λόγω σεισμού  

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο 98, της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, 

“Tailings dams and seismicity, ICOLD (1995)”, για τις ανάγκες της δυναμικής ανάλυσης των 

μεγάλων φραγμάτων τελμάτων, λαμβάνονται υπόψη και ο Λειτουργικός Σεισμός Σχεδιασμού 
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(ΟΒΕ) και ο Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού (MDE). Ο ΟΒΕ, αποτελεί σεισμό με πιθανότητα 

υπέρβασης 10% εντός περιόδου 50 ετών (ή ετήσιας πιθανότητας υπέρβασης 1:475). Ο MDE, 

δεν προσδιορίζεται πιθανοτικά αλλά αιτιοκρατικά. Όμως, συνήθως συσχετίζεται με σεισμική 

δραστηριότητα με περίοδο επαναφοράς 10.000 ετών (ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 1:10.000). 

 

Η κύρια τεκτονική δομή της περιοχής του έργου είναι το σεισμικά ενεργό ρήγμα Στρατωνίου -

Στάγειρας -Πιαβίτσας -Βαρβάρας, που εντοπίζεται στο άνω βόρειο όριο Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

 

Για την περιοχή του έργου, συντάχθηκε Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών, Τμήμα Γεωλογίας, 2010) με βάση την 

οποία, ο σεισμός με περίοδο επαναφοράς 475 έτη (10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 έτη), έχει 

μέγεθος Μ=6,8 (ΟΒΕ), και μέγιστη σεισμική επιτάχυνση PGA ίση με 0,48g και μπορεί να 

δώσει μέγιστες πιθανές μετατοπίσεις MD = 9.74 cm. Επίσης, σύμφωνα με την Ειδική 

Σεισμοτεκτονική Μελέτη, ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός που δύναται να προκληθεί από 

ενεργοποίηση του ρήγματος του Στρατωνίου έχει μέγεθος Μ = 7,3 (MCE) και η μέγιστη 

εδαφική επιτάχυνση PGA στην περιοχή μελέτης είναι ίση με 0,57 g. 

 

Στο πλαίσιο της Γεωτεχνικής Μελέτης διεξήχθησαν ψευδοστατικές αναλύσεις ευστάθειας υπό 

σεισμικές δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται λεπτομερώς στο σχετικό κεφάλαιο. Κατά την 

εκδήλωση σεισμού, υπολογίστηκε συντελεστής ασφαλείας μικρότερος της μονάδας (1). Με 

βάση την αρχή της οριακής κατάστασης ισορροπίας, συντελεστής ασφαλείας μικρότερος της 

μονάδας υποδηλώνει αστοχία, όπου η μέση αντοχή κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης είναι 

μικρότερη της απαιτούμενης για να διατηρηθεί η ισορροπία. Υπό στατικές συνθήκες, 

συντελεστής ασφαλείας μικρότερος της μονάδας (1) δεν είναι αποδεκτός καθώς οι τάσεις που 

θα προκαλέσουν αυτό το φαινόμενο παραμένουν έως ότου προκληθούν μεγάλες 

παραμορφώσεις οι οποίες θα μεταβάλλουν την γεωμετρία του αναχώματος. Ωστόσο είναι 

γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια της βραχύβιας φόρτισης λόγω σεισμού, η έννοια του συντελεστή 

ασφαλείας για τη διατμητική αντοχή δεν αξιολογεί σωστά την απόκριση ενός αναχώματος. 

Μέρος του αναχώματος θα ολισθήσει κατά μήκος της επιφάνειας αστοχίας έως επιτευχθεί 

κατάσταση ηρεμίας σε τέτοιο χρόνο και θέση, όπου οι νέες μέσες τάσεις δεν θα υπερβαίνουν 

τη διαθέσιμη διατμητική αντοχή. Ανάλογα με το μέγεθος της εν λόγω σχετικής μετατόπισης, 

το ανάχωμα θεωρείται ότι είναι ασφαλές ή ότι έχει αστοχήσει. Και ως εκ τούτου, υπό την 

εκδήλωση φαινομένου σεισμού ο συντελεστής ασφαλείας επιτρέπεται να είναι μικρότερος της 

μονάδας (1), καθώς η κατάσταση αυτή υπάρχει μόνο για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

(για λίγα δευτερόλεπτα της ώρας). Στις δυναμικές αναλύσεις ευστάθειας που διεξήχθησαν, οι 

σωρευτικές καθιζήσεις στην στέψη του ανάντη αναχώματος παραμένουν κάτω από τα 35cm 

για το σενάριο του ΟΒΕ και κάτω από τα 40 cm για το σενάριο του MDE. Οι εκτιμώμενες 

καθιζήσεις είναι ανεκτές, καθώς δεν αναμένεται να αλλοιώσουν τη γεωμετρία του αναχώματος. 

Επιπλέον, διεξήχθησαν μετασεισμικές αναλύσεις ευστάθειας από τις οποίες προέκυψε επαρκής 

συντελεστής ασφαλείας, ίσος με 1,30. Επομένως, δεν αναμένεται αστοχία του πρανούς του 

αναχώματος ακόμη και κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες.  

 

Βάσει του διαγράμματος Silva et al. (2008), η ετήσια πιθανότητα μετασεισμικής αστοχίας 

πρανούς εκτιμάται ίση με P5a = 1∙10-4. Υπενθυμίζεται όμως ότι, κατά την εκτέλεση των 

προαναφερθέντων υπολογισμών, λήφθηκε υπόψη σημαντική απομείωση των παραμέτρων 

διατμητικής αντοχής του κελύφους λιθορριπής. Η παραδοχή αυτή θεωρείται πολύ 

συντηρητική. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σενάριο OBE ή MDE απαιτείται πιθανότητα ίση με 

P5b = 2,1 ∙ 10-3 και 1 ∙ 10-4 αντίστοιχα για να προκληθούν μετατοπίσεις λόγω σεισμού, τότε η 

πιθανότητα αστοχίας πρανούς λόγω σεισμού (για το σενάριο ΟΒΕ) είναι ίση με:  

P5 = P5a ∙ P5b = 2,1∙10-7.  

 

Ρευστοποίηση του σώματος του αναχώματος λόγω σεισμού 

Το ανάντη ανάχωμα είναι ένα λιθόρριπτο φράγμα με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, το οποίο θα 

κατασκευαστεί με υλικά υψηλής διαπερατότητας (κελύφη λιθορριπής) που θεωρούνται επί της 

ουσίας μη ρευστοποιήσιμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κίνδυνος ρευστοποίησης του 

σώματος του ανάντη αναχώματος λόγω σεισμού και η πιθανότητα αστοχίας θεωρούνται 

αμελητέα με πιθανότητα P6 = 1∙10-7. 

6.5.17.2.3 Αστοχία Λόγω Υπερχείλισης του Άνω Αναχώματος 

Η υπερχείλιση των τάφρων εκτροπής δύναται να προκύψει από:  

 Πλημμυρικό φαινόμενο με περίοδο επαναφοράς που υπερβαίνει την περίοδο επαναφοράς 

σχεδιασμού 

 Την έμφραξη των τάφρων εκτροπής σε συνδυασμό με πλημμυρικό φαινόμενο. 

 

Οι τάφροι εκτροπής έχουν σχεδιαστεί για να παραλάβουν πλημμυρικό γεγονός με περίοδο 

επαναφοράς 100 ετών, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη. Αυτό αντιστοιχεί σε πιθανότητα 

P7a = 1∙10-2. Η έμφραξη των τάφρων εκτροπής θα αποτρέψει την εκτροπή των υδάτων προς 

τα κατάντη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς παρακολούθησης της εγκατάστασης 

τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της λειτουργίας της, η πιθανότητα αστοχίας 

θεωρείται πολύ χαμηλή, με ονομαστική πιθανότητα P7b =1∙10-7. Ακόμη και στην περίπτωση 

απρόβλεπτου πλημμυρικού φαινομένου, οι επιφανειακές απορροές είναι περιορισμένες, εν 

απουσία σχηματισμού λίμνης (λόγω της κεκλιμένης επιφάνειας της απόθεσης των τελμάτων). 

Η περίσσεια των υδάτων αναμένεται να μετακινηθεί εντός του υλικού λιθορριπής υψηλής 

διαπερατότητας με χαμηλές ταχύτητες διήθησης. Οπότε η πιθανότητα διάβρωσης λόγω 

υπερχείλισης θεωρείται πολύ χαμηλή. Έτσι ορίσθηκε πιθανότητα ίση με P7c = 1∙10-5. Οπότε, 

η συνδυαστική πιθανότητα αστοχίας λόγω υπερχείλισης των τάφρων εκτροπής είναι ίση 

με P7 = (P7a + P7b)∙ P7c = 1∙10-7.  

6.5.17.2.4 Στατική Αστοχία του Κάτω Αναχώματος 

Αστοχία πρανούς υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

Στις αναλύσεις ευστάθειας λήφθηκε υπόψη το σύνολο της περιόδου κατασκευής του 

αναχώματος έως την τελική στάθμη ανύψωσης. Για τον υπολογισμό της ετήσιας πιθανότητας 

αστοχίας, χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα Silva et al. (2008), που ασχολείται με την ετήσια 

πιθανότητα αστοχίας σε σχέση με το συντελεστή ασφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

εξεταζόμενα φράγματα τελμάτων ανήκουν στην Κατηγορία I (δηλαδή η εγκατάσταση 

σχεδιάστηκε, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της 

μηχανικής) και ότι ο συντελεστής ασφαλείας για την αστοχία του κατάντη πρανούς υπό 

στατικές συνθήκες, σύμφωνα με τις αριθμητικές αναλύσεις υπολογίστηκε ίσος με 1,55 (Φάσεις 

Α και Β), 1,52 (Φάση Γ) και 1,50 (Φάση Δ), τότε ο συντελεστής ασφαλείας που λαμβάνεται 

υπόψη στην ανάλυση της επικινδυνότητας είναι ίσος με 1,50 x 1,38 = 2,07. Ο συντελεστής 1,38 

είναι ο ελάχιστος αποδεκτός συνολικός συντελεστής ασφάλειας, με την εφαρμογή των 

επιμέρους συντελεστών. Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει την πιο δυσμενή περίπτωση. 

Επομένως, η ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς του αναχώματος υπό στατικές 
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συνθήκες φόρτισης εκτιμάται συντηρητικά ίση με P1 = 1,0∙10-7, σύμφωνα με το διάγραμμα 

“Silva et al.” (2008). 

 

Αστοχία πρανούς λόγω υδατικής ροής ή εσωτερικής διάβρωσης 

Η διήθηση ή εσωτερική διάβρωση που δύναται να προκληθεί από ροή με κατεύθυνση από 

ανάντη προς τα κατάντη, αντιπροσωπεύει ενεργοποίηση πιθανού μηχανισμού αστοχίας 

πρανούς του κατάντη αναχώματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συγκρατήσει την απόθεση 

των τελμάτων στο ανάντη πρανές του.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την εγκατάσταση σύνθετου συστήματος στεγάνωσης στο ανάντη πρανές του 

αναχώματος, το οποίο διαχωρίζει από υδραυλική άποψη το ανάχωμα από τα τέλματα, σε 

συνδυασμό με  

 Την αποστράγγιση στη βάση της λεκάνης απόθεσης μέσω του υπερκείμενου συστήματος 

αποστράγγισης, 

η ετήσια πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας λόγω υδατικής ροής ή εσωτερικής διάβρωσης, 

θεωρείται αμελητέα, δηλαδή ίση με P2 = 1,0∙10-7. 

 

Αστοχία θεμελίωσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωτεχνικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τις 

προβλεπόμενες εργασίες στην περιοχή θεμελίωσης του φράγματος τις αναλύσεις ευστάθειας 

του ανάντη αναχώματος κατά τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση ευστάθειας της 

θεμελίωσης και θεωρώντας προσεγγιστικά συντελεστή ασφαλείας >2, η πιθανότητα 

εμφάνισης αστοχίας στην θεμελίωση εκτιμάται συντηρητικά ίση με P3 = 1,0∙10-7. Η 

πιθανότητα αυτή θεωρείται αμελητέα. 

 

Ρευστοποίηση των τελμάτων υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

Δεδομένου ότι τα τέλματα αποτίθενται σε εξαιρετικά πυκνή μη κορεσμένη μορφή, δηλαδή σε 

αφυγρασμένη κατάσταση, η δυνατότητα της ρευστοποίησης υπό στατικές συνθήκες θεωρείται 

πρακτικά αμελητέα. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά την οποία τα 

τέλματα προσομοιώθηκαν ως υλικό χωρίς διατμητική αντοχή (σε «ρευστοποιημένη» 

κατάσταση), απέδωσε συνολικό συντελεστή ασφάλειας 2,06, υπό στατικές συνθήκες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποδίδεται πιθανότητα ρευστοποίησης των τελμάτων 

ίση με P4 = 1∙10-7.  

6.5.17.2.5 Αστοχία του Κάτω Αναχώματος Λόγω Σεισμού 

Αστοχία πρανούς του αναχώματος λόγω σεισμού 

Όπως και στην περίπτωση του άνω αναχώματος στις δυναμικές αναλύσεις που διεξήχθησαν 

στο πλαίσιο της Γεωτεχνικής Μελέτης («Χώρος Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, 

Γεωτεχνική Μελέτη», ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., Οκτώβριος 2015), οι 

σωρευτικές καθιζήσεις στη στέψη του κατάντη αναχώματος παρέμειναν μικρότερες από 20 cm 

για το σενάριο OBE και μικρότερες από 30 cm για το σενάριο MDE. Οι εκτιμώμενες 

καθιζήσεις είναι ανεκτές, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να μεταβάλλουν τη γεωμετρία του 

αναχώματος. Επιπλέον, οι μετασεισμικές αναλύσεις ευστάθειας που πραγματοποιήθηκαν 

κατέληξαν σε επαρκή συντελεστή ασφάλειας ίσο με 1,29. Έτσι, δεν αναμένεται αστοχία του 

πρανούς του αναχώματος ακόμη και υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες. Η ετήσια πιθανότητα 

μετασεισμικής αστοχίας πρανούς εκτιμάται ίση με P5a = 1∙10-4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

σενάριο OBE ή MDE απαιτείται πιθανότητα ίση με P5b = 2,1∙10-3 και 1∙10-4αντίστοιχα για να 
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προκληθούν μετατοπίσεις λόγω σεισμού, τότε η πιθανότητα αστοχίας πρανούς λόγω 

σεισμού (για το σενάριο ΟΒΕ) είναι ίση με P5 = P5a ∙ P5b = 2,1∙10-7.  

 

Ρευστοποίηση του σώματος του αναχώματος λόγω σεισμού 

Το κατάντη ανάχωμα είναι ένα λιθόρριπτο φράγμα, το οποίο θα κατασκευαστεί με υλικά 

υψηλής διαπερατότητας (κέλυφος λιθορριπής) που θεωρούνται επί της ουσίας μη 

ρευστοποιήσιμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κίνδυνος ρευστοποίησης του σώματος 

του κατάντη αναχώματος λόγω σεισμού και η πιθανότητα αστοχίας θεωρούνται 

αμελητέες με ονομαστική πιθανότητα P6 = 1∙10-7.  

6.5.17.2.6 Αστοχία Λόγω Υπερχείλισης του Κάτω Αναχώματος 

Ομοίως με το ανάντη ανάχωμα, η υπερχείλιση των τάφρων εκτροπής, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν στην περίμετρο του χώρου ξηρής απόθεσης, δύναται να προκύψει από:  

 Πλημμυρικό φαινόμενο με περίοδο επαναφοράς που υπερβαίνει την επαναφορά 

σχεδιασμού  

 Την έμφραξη των τάφρων εκτροπής σε συνδυασμό με πλημμυρικό φαινόμενο 

 

Οι τάφροι εκτροπής έχουν σχεδιαστεί για να παραλάβουν πλημμυρικό γεγονός με περίοδο 

επαναφοράς 100 ετών, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη. Αυτό αντιστοιχεί σε πιθανότητα 

P7a = 1∙10-2. Η έμφραξη των τάφρων εκτροπής θα αποτρέψει την εκτροπή των υδάτων προς 

τα κατάντη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς παρακολούθησης της εγκατάστασης 

τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της λειτουργίας της, η πιθανότητα αστοχίας 

θεωρείται πολύ χαμηλή, με ονομαστική πιθανότητα P7b = 1∙10-7. 

 

Ακόμη και στην περίπτωση απρόβλεπτου πλημμυρικού φαινομένου, οι επιφανειακές απορροές 

είναι περιορισμένες, εν απουσία σχηματισμού λίμνης (λόγω της κεκλιμένης επιφάνειας της 

απόθεσης των τελμάτων). Η περίσσεια των υδάτων αναμένεται να μετακινηθεί εντός του 

υλικού λιθορριπής υψηλής διαπερατότητας με χαμηλές ταχύτητες διήθησης. Οπότε η 

πιθανότητα διάβρωσης λόγω υπερχείλισης θεωρείται πολύ χαμηλή, ίση με P7c = 1∙10-5. Οπότε, 

η συνδυαστική πιθανότητα αστοχίας λόγω υπερχείλισης των τάφρων εκτροπής είναι ίση 

με P7 = (P7a + P7b)∙ P7c = 1∙10-7. 

6.5.17.2.7 Αστοχία Άνω και Κάτω Αναχώματος 

Η πιθανότητα εμφάνισης του απώτερου γεγονότος εκτιμήθηκε για το ανάντη και το κατάντη 

ανάχωμα ίση με PU = 9,16∙10-7και PD = 8,1∙10-7αντίστοιχα, με την συνδυασμένη πιθανότητα 

εμφάνισης του απώτερου γεγονότος ίση με PF= PU + PD = 1,7∙10-6. 

 

Οι πιθανότητες αυτές αναφέρονται στο βασικό σενάριο, όπου τα τέλματα είναι σε στερεά 

κατάσταση (δηλαδή, απαλλαγμένα από υψηλή υγρασία, σε πυκνή διάταξη και σε ακόρεστη 

κατάσταση), καθώς αποτίθενται σε αφυγρασμένη μορφή (ξηρή απόθεση). Σύμφωνα με το 

συντηρητικό σενάριο, όπου τα τέλματα θεωρούνται ως ρευστοποιημένα (δηλαδή χαλαρά και 

κορεσμένα), οι υπολογιζόμενες πιθανότητες μειώνονται σε PU = 9,16∙10-8και PD = 8,1∙10-8 για 

το ανάντη και κατάντη σενάριο αντίστοιχα, με τη συνδυασμένη πιθανότητα ίση με PF = 

1,7∙10- 7. 
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6.5.17.2.8 Παρουσίαση πιθανοτήτων εμφάνισης εξεταζόμενων σεναρίων αστοχίας 

Στον παρακάτω Πίνακα 6.5.17.2-1 παρουσιάζονται οι ετήσιες πιθανότητες εμφάνισης 

αστοχίας για κάθε εξεταζόμενο σενάριο. 
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Πίνακας 6.5.17.2-1. Ετήσια πιθανότητα εμφάνισης εξεταζόμενων σεναρίων 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  

ΑΝΩ ΑΝΑΧΩΜΑ 

Ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς υπό 

στατικές συνθήκες φόρτισης P1 = 1,01∙10-7 

Ετήσια πιθανότητα αστοχίας πρανούς λόγω 

διήθησης ή εσωτερικής διάβρωσης P2 = 2,05∙10-7 

Αστοχία θεμελίωσης P3= 1,0∙10-7 

Αστοχία λόγω ρευστοποίησης των τελμάτων 

υπό στατικές συνθήκες φόρτισης P4 = 1∙10-7 

Συνδυαστική ετήσια πιθανότητα ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ P10 = P1+P2+P3+P4 = 5,06∙10-7 

Αστοχία πρανούς λόγω σεισμού (για το 

σενάριο ΟΒΕ) P5 = 2,1∙10-7 

Ρευστοποίηση του σώματος λόγω σεισμού και 

πιθανότητα αστοχίας P6 = 1∙10-7 

Συνδυαστική ετήσια πιθανότητα ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ P11 = P5+P6 = 3,10∙10-7 

Υπερχείλιση των τάφρων εκτροπής P7 = 1∙10-7 

Συνδυαστική ετήσια πιθανότητα ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ P12 = P7=1∙10-7 

Πιθανότητα εμφάνισης του ΑΠΩΤΕΡΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ για το ανάντη ανάχωμα 
PU = 9,16∙10-7 (PU = 9,16∙10-8 για 

ρευστοποιημένα τέλματα) 

ΚΑΤΩ ΑΝΑΧΩΜΑ 

Αστοχία πρανούς υπό στατικές συνθήκες 

φόρτισης P1 = 1,01∙10-7 

Αστοχία πρανούς φράγματος λόγω υδατικής 

ροής ή εσωτερικής διάβρωσης P2 = 1,0∙10-7 

Αστοχία στη θεμελίωση P3= 1,0∙10-7 

Ρευστοποίηση των τελμάτων υπό στατικές 

συνθήκες φόρτισης P4 = 1∙10-7 

Αστοχία πρανούς λόγω σεισμού (για το 

σενάριο ΟΒΕ) P5 = 2,1∙10-7 

Ρευστοποίηση του σώματος του αναχώματος 

λόγω σεισμού και πιθανότητα αστοχίας P6 = 1∙10-7 

Συνδυαστική πιθανότητα ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΛΟΓΩ 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ P7 = 1∙10-7 

Πιθανότητα εμφάνισης του ΑΠΩΤΕΡΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ για το κατάντη ανάχωμα 
PD = 8,1∙10-7 (PD = 8,1∙10-8 για 

ρευστοποιημένα τέλματα) 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΠΩΤΕΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  

PF= PU + PD = 1,7∙10-6 (PF = 1,7∙10-7 

για ρευστοποιημένα τέλματα) 

 

 



 

 

 

Παράγραφος 6.6 
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ENVECO A.E. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.6. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών  

6.6.1. Εισαγωγή 

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, στην πλευρά της περαιτέρω βελτίωσης 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υποέργου. Ειδικότερα, το περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο έργο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα βασικά τμήματα: 

 Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου-χαλκούχου 

πορφύρη, με δυναμικότητα εξόρυξης 175,8 Mt μεταλλεύματος με επιφανειακή και 

υπόγεια εκμετάλλευση.  

 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού ετήσιας δυναμικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 8 Mt 

μεταλλεύματος για την παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού 

συμπεριλαμβανομένης μονάδας βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού 

doré (για την ανάκτηση του 18%-30% του περιεχόμενου ελεύθερου χρυσού) 

 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.  

 Μονάδας 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 στη γενική διάταξη του υποέργου 

(Σχέδιο 1-3) 

 

Σύμφωνα με τη νέα Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 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) στη συνέχεια περιγράφεται ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός του 

υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών», επισημαίνοντας τις αλλαγές που 

προβλέπονται σε σχέση με το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο. Στον Πίνακα 6.6.1-1 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης. 
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Κεφάλαιο 6 6.6-13 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.6.1-1. Προτεινόμενες τροποποιήσεις επικαιροποιημένου σχεδιασμού 

Υποέργου Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις 

Κύρια έργα 

προσπέλασης και 

ανάπτυξης του 

υπόγειου μεταλλείου 

Έργα προσπέλαση και ανάπτυξης 

συνολικού μήκους περί τα 20 km 

Έργα προσπέλασης και ανάπτυξης 

συνολικού μήκους περί τα 48 km 

Αποκομιδή 

μεταλλεύματος 

Αδειοδοτημένη αποκομιδή 

μεταλλέυματος μέσω φρέατος 

ανέλκυσης στην επιφάνεια. Πριν τη 

μεταφορά του, το μετάλλευμα 

υφίσταται πρόθραυση σε υπόγειο 

σπαστήρα. 

Κατά τη 1η φάση λειτουργίας το 

μετάλλευμα θα μεταφέρεται με φορτηγά 

απευθείας στην επιφάνεια και πιο 

συγκεκριμένα στον ίδιο θραυστήρα που 

χρησιμοποιείται για το επιφανειακό 

όρυγμα. 

Κατάληψη έργου 
Συνολική κατάληψη επιμέρους 

τμημάτων έργου ίση με 2078 στρ. 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του 

σχεδιασμού του έργου προέκυψε η 

απαίτηση για επιπλέον καταλήψεις, 

κυρίως για βοηθητικές εγκαταστάσεις, 

γενικά εντός του συνολικού 

περιτυπώματος του περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένου έργου, με αποτέλεσμα η 

συνολική κατάληψη των τμημάτων του 

έργου να είναι ίση με 2552 στρ. 

Κύκλωμα αερισμού 

υπόγειου μεταλλείου 

Αδειοδοτημένο κύκλωμα αερισμού 

με μέγιστη παροχή σχεδιασμού 

27.000 m3/min, αποτελούμενο κατά 

την πλήρη ανάπτυξη από τρία 

κεντρικά καμινέτα αερισμού και 

τρεις ανεμιστήρες 1000 kW έκαστος. 

Οι νέες απαιτήσεις αερισμού του 

μεταλλείου ανέρχονται κατά μέγιστο σε 

1.000 m3/s, ήτοι 60.000 m3/min. Για την 

εξυπηρέτηση των παραπάνω 

απαιτήσεων θα εγκατασταθούν 

επιπλέον ανεμιστήρες (συνολικά 8) 

Διαχείριση νερών 

μεταλλείου 

Αναφορικά με το υπόγειο μεταλλείο, 

προβλεπόταν μία εφεδρική διάταξη, 

καθώς είχε θεωρηθεί ότι η 

αποστράγγιση του υπόγειου 

μεταλλείου θα γίνεται μέσω των 

περιμετρικών γεωτρήσεων της 

επιφάνειας 

Προτείνεται η ανάπτυξη δύο διακριτών 

συστημάτων συλλογής και άντλησης 

υδάτων. Το πρώτο θα αντλεί εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα (νερά επαφής) και 

το δεύτερο θα αντλεί καθαρά νερά. Η 

συνολική δυναμικότητα των παραπάνω 

ανέρχεται σε 1.980 m3/h, που είναι 

μεγαλύτερη από τις ανάγκες που 

αναμένεται να προκύψουν. 

Λειτουργία 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού - 

Στοιχεία σχεδιασμού 

Ένα ποσοστό της τάξεως του 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 

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 

Αλληλουχία 

κατασκευής 

Ε.Ο.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου 

Κατασκευή Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 9 

στάδια, (από έτος -1 έως και έτος 8) 

Προτείνεται η κατασκευή της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 6 στάδια (από το έτος -

1 έως και το έτος 5). Η χρονική 

αλληλουχία των εργασιών κατασκευής 

του αναχώματος Καρατζά Λάκκου θα 

προσαρμοστεί κατάλληλα, ανάλογα με 

τη διαθεσιμότητα των στείρων υλικών 

που θα εξορύσσονται. 
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ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις 

Γενικά 

χαρακτηριστικά 

Ε.Ο.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου 

Απόθεση 16,4 Mt αδρανών υλικών 

εξόρυξης εντός του χώρου της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Προτείνεται η απόθεση 22,4 Mt 

αδρανών υλικών εξόρυξης εντός του 

χώρου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Υπερχειλιστές  

(Ενδιάμεσοι και 

Τελικός) 

Αδειοδοτημένος σχεδιασμός 

ενδιάμεσων υπερχειλιστών. 

Επέρχονται μεταβολές στο σχεδιασμό 

των ενδιάμεσων υπερχειλιστών, όπως 

στη στέψη αναχώματος και τα υψόμετρα 

κάθε ενδιάμεσου υπερχειλιστή. 

 

Υπάρχει διαφοροποίηση στη 

χωροθέτηση του τελικού υπερχειλιστή 

της εγκατάστασης, και του νότιου 

καναλιού εκτροπής 

Χώρος απόθεσης 

αδρανών υλικών 

Αδειοδοτημένος χώρος απόθεσης 

αδρανών υλικών μέγιστης 

αποθηκευτικής ικανότητας 

1,74 Mm3 

Μεταβάλλεται η κατάληψη και 

προτείνεται ο χώρος απόθεσης αδρανών 

υλικών να έχει μέγιστη αποθηκευτική 

ικανότητα 7,8 Mm3 

Φορητοί θραυστήρες 

αδρανών για χρήση 

στη συντήρηση οδών 

 

Προτείνεται η λειτουργία φορητής 

μονάδας θραύσης αδρανών στείρων 

υλικών, ικανότητας 2.500 m3/d και 

ισχύος 910 hp. 

Βοηθητικές 

εγκαταστάσεις 

ανοικτού ορύγματος 

 

Προτείνεται οι εξής εγκαταστάσεις: 

Διώροφο κτίριο πολλαπλών χρήσεων 

για εργαζομένους, Συνεργείο οχημάτων 

ύψους 18 m με διπλό γερανό 25/5 t, 

κτίριο αποθήκευσης ελαίων και 

λιπαντικών ύψους 8 m, πλυντήριο 

οχημάτων ύψους 7 m και κτίριο γενικής 

αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού 

ύψους 9 m 

Αποθήκες καυσίμου 

και επιφανειακές 

εγκαταστάσεις 

διανομής 

 

Προτείνεται η τοποθέτηση δύο σταθμών 

ανεφοδιασμού καυσίμων, 

χωρητικότητας 40.000 L έκαστος και η 

κατασκευή ενός πρατηρίου καυσίμων 4 

υπόγειων δεξαμενών των 50.000 L 

έκαστη. 

Πύργος φρέατος 

ανέλκυσης 
 

Προτείνεται η κατασκευή του 

αδειοδοτημένου πύργου φρέατος 

ανέλκυσης στη 2η φάση λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων 

Εσωτερικό οδικό 

δίκτυο 
 

Προτείνεται μεταβολή των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών της περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένης οδού R06. Επιπλέον 

προτείνονται δύο νέοι οδοί, η πρώτη με 

προορισμό τις εγκαταστάσεις του 

υπόγειου μεταλλείου και η δεύτερη με 

αφητηρία τα γραφεία των 

εγκαταστάσεων  και προορισμό την 

εγκατάσταση επεξεργασίας τελμάτων 

(Κτίριο φιλτροπρεσσών) 

Μονάδα 

επεξεργασίας εν 

Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη 

κατάληψη: 2 στρ. 

Προτεινόμενη κατάληψη: 4,5 στρ. 

Προστίθεται η δυνατότητα διάθεσης 
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ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων 

επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων σε ξεχωριστό 

πεδίο διάθεσης από αυτό των μη 

επιβαρυμένων υδάτων, σε περιπτώσεις 

όπου η διαθέσιμη αποθηκευτική 

ικανότητα των εγκαταστάσεων του 

έργου εκτιμάται ότι δεν θα είναι 

επαρκής. 

Μονάδα 

επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων 

Βιολογικός καθαρισμός χωρίς 

περαιτέρω ανάλυση, συνολικής 

κάλυψης 72 m2 

Προτείνεται η κατασκευή μονάδα 

βιολογικού καθαρισμού με επεξεργασία 

μεμβρανών δυναμικότητας 

επεξεργασίας λυμάτων 1.100 ατόμων 

ημερησίως 

Γεωτρήσεις 

επανεισπίεσης 

καθαρών, μη 

επιβαρυμένων 

υδάτων 

προαποστράγγισης 

 

Εξειδικεύεται η περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένη επανεισπίεση με τις 

πλέον επικαιροποιημένες εκτιμήσεις. 

Προτείνεται η εγκατάσταση 15-16 

γεωτρήσεων, συνολικής δυναμικότητας 

3.700 m3/d, στην περιοχή της λεκάνης 

του Λοτσάνικου 

Γεωτρήσεις 

επανεισπίεσης 

καθαρών, 

επεξεργασμένων εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων 

 

Προτείνεται η επανεισπίεση 

επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων κατά μήκος της 

οδού σύνδεσης Σκουριών - Στρατωνίου, 

με την εγκατάσταση ενδεικτικά επτά 

γεωτρήσεων συνολικής δυναμικότητας 

70 m3/h 

Χρήση ενέργειας 

Αδειοδοτημένη εγκατεστημένη 

ισχύς: 52.834 kW 

Αδειοδοτημένη ισχύς λειτουργίας: 

42.273 kW 

Προτεινόμενη εγκατεστημένη ισχύς: 

114.868 kW 

Προτεινόμενη ισχύς λειτουργίας: 

74.720 kW 

Χρήση στοάς TVX Καμία χρήση Χρήση τα πρώτα χρόνια για αερισμό 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κατάρτισης της νέας επενδυτικής συμφωνίας, μια νέα 

στρατηγική διαχείρισης του μεταλλεύματος για το υποέργο των Σκουριών αναπτύχθηκε για τον 

επικαιροποιημένο σχεδιασμό του έργου και το επικαιροποιημένο ισοζύγιο μάζας, 

επεκτείνοντας τον βασικό σχεδιασμό, χωρίς μεταβολές στην μέθοδο εκμετάλλευσης και 

ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου και τον μέγιστο ρυθμό παραγωγής ο οποίος 

προσδιορίζεται από τη δυναμικότητα του εργοστασίου εμπλουτισμού, η οποία παραμένει σε 

επίπεδα ετήσιας παραγωγής 8 Mt. Η νέα αυτή στρατηγική αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με 

την επικαιροποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/981336407/29-04-2021). 

 

Ακόμα, η νέα στρατηγική διαχείρισης του μεταλλεύματος εξασφαλίζει ασφαλέστερη και πιο 

αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου, και στις δύο φάσεις λειτουργίας του 

έργου, λόγω της ελάττωσης της έκθεσης στον κίνδυνο ελάττωσης της παραγωγής στο 

επιφανειακό μεταλλείο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, για παράδειγμα, ή από υπόγεια 

εκμετάλλευση λόγω της γεωλογικής αβεβαιότητας ή δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών.   
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ENVECO A.E. 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που εξηγεί την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής 

εκμετάλλευσης ήταν η ικανότητα σταδιακής ανάπτυξης της παραγωγής με την πάροδο του 

χρόνου από την υπόγεια εκμετάλλευση, με θετικό αντίκτυπο τόσο στο φυσικό περιβάλλον, με 

την ελάττωση των εκπομπών ρύπων και στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον από τη 

σημαντική αύξηση του επιπέδου της επένδυσης, ευθύς από την αρχή της υλοποίησης, καθώς 

και μια σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας ήδη από τα πρώτα χρόνια που το έργο 

βρίσκεται σε λειτουργία. Το αποτέλεσμα της υιοθέτησης της νέας στρατηγικής διαχείρισης του 

μεταλλεύματος είναι η αύξηση των εσόδων κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, με σημαντικά 

υψηλότερό όφελος για την εθνική οικονομία από την αύξηση των φόρων και των δασμών. 

 

Με την αύξηση και την επιτάχυνση του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου για την ανάπτυξη 

του υπόγειου μεταλλείου και για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης στο 

υπόγειο μεταλλείο, εξετάστηκε η πιθανότητα της νωρίτερης μετατόπισης της παραγωγής στο 

υπόγειο μεταλλείο, προκειμένου να επιτευχθεί παραγωγή μεταλλεύματος κατά τη φάση I του 

δευτερεύοντος έργου στις Σκουριές, τόσο στο ενοποιημένο όρυγμα όσο και στο υπόγειο 

μεταλλείο. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται ο κίνδυνος επίτευξης του όγκου παραγωγής, 

επειδή σε περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών – για παράδειγμα λόγω ακραίων καιρικών 

συνθηκών – οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής στο επιφανειακό μεταλλείο μπορεί να 

αναπληρωθεί από το υπόγειο μεταλλείο και το αντίστροφο.  

 

Ως μέρος της νέας στρατηγικής διαχείρισης μεταλλεύματος, με την προσθήκη δεδομένων από  

γεωτρήσεις που διενεργήθηκαν μεταξύ 2012 και 2017 για την καλύτερη κατανόηση των 

γεωλογικών και γεωτεχνικών παραμέτρων του κοιτάσματος, έγινε βελτιστοποίηση του 

ενοποιημένου ορύγματος μέσα στα εγκεκριμένα όρια για τη μεγιστοποίηση του οικονομικά 

εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, με βάση τις αναθεωρημένες τιμές μετάλλων και μια εκτίμηση 

του κόστους εκμετάλλευσης, κατεργασίας και πώλησης των προϊόντων, καθώς και το κόστος 

της αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της μελέτης βελτιστοποίησης 

χρησιμοποιήθηκαν για την αναθεώρηση του μεταλλευτικού προγράμματος, σε συνδυασμό με 

αναθεώρηση του σχεδιασμού των μετώπων εργασίας του υπόγειου μεταλλείου και τη 

δυνατότητα πρώιμης αύξησης της παραγωγής από την υπόγεια εκμετάλλευση, ως μέρος μιας 

προσέγγισης σταδιακής αύξησης της παραγωγής από το υπόγειο μεταλλείο. 

 

Ο Πίνακας 6.6.1-2 που ακολουθεί περιέχει τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού την εκμετάλλευσης 

του υποέργου Σκουριών, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής διαχείρισης 

του μεταλλεύματος, έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/981336407/29-

04-2021 και ενσωματώθηκαν στη νέα επενδυτική συμφωνία για τα μεταλλεία Κασσάνδρας. 
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Πίνακας 6.6.1-2. Βασικά στοιχεία σχεδιασμού εκμετάλλευσης 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Βασικά στοιχεία σχεδιασμού 

Επιφανειακό 

μεταλλείο  

Εμβαδόν που 

καταλαμβάνει 
397 στρ  

Βάθος  240m (από +665 έως +420) 

Οριοθέτηση του 

πυθμένα του 

ορύγματος. 

Mεθοδολογία με βάση την καθαρή αξία 

μετάλλων μετά την επεξεργασία (Net Smelter 

Return) με οριακή οικονομική αξία 9,47 $/t 

Γεωμετρία πρανών 

 Μέγιστο βάθος 240 m, κατανεμημένο σε 24 

βαθμίδες, 10 m εκάστη, και με πλάτος 

τουλάχιστον 6 m. 

 Συνολική κλίση πρανούς από 32ο έως 45ο 

Υπόγειο 

μεταλλείο 

Μέθοδος υπόγειας 

εκμετάλλευσης 

Η επιλεγμένη μέθοδος εκμετάλλευσης είναι η 

μέθοδος της επαναπλήρωσης διευρυμένων 

ορόφων με λιθογόμωση (SLOS). 

Διαδοχικά επίπεδα με μεταβλητό ύψος 60 m το 

μέγ. 

Οριακή αξία 

μεταλλεύματος: 

Mεθοδολογία με βάση την καθαρή αξία 

μετάλλων μετά την επεξεργασία (Net Smelter 

Return) με οριακή οικονομική αξία 33,33 $/t 

6.6.2. Εξέλιξη αδειοδοτημένου έργου 

 Ιστορικό Αδειοδότησης 

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις 

Μεταλλείων Κασσάνδρας» έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την Κ.Υ.Α. Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων οικ. 201745/26.7.2011 Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Μετά τη συνολική περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, ακολούθησαν οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών για το κάθε υποέργο, 

σύμφωνα με τα ά. 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(Κ.Μ.Λ.Ε., Υ.Α. Δ7/4/οικ.12050/2223, ΦΕΚ Β΄ 1227/14.6.2011). 

 

Ειδικότερα για το υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», την 10-2-2012 

εκδόθηκε η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 

Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη του υπ’ όψιν 

έργου, ενώ ακολούθησαν:  

 η με αρ. πρωτοκόλλου 7633/29.3.2012 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης, για την «Παραχώρηση κατά χρήση και κατά κυριότητα δημοσίου 
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δάσους στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» για την υλοποίηση των έργων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων «Σκουριών» και «Μαντέμ Λάκκου». 

 η με αρ. πρωτοκόλλου 8939/17.4.2012 έγκριση «έκτακτης κάρπωσης ξυλώδους όγκου» 

της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής. 

 η με αρ. πρωτοκόλλου 32443/22.7.2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης, για την «Έγκριση επέμβασης σε δημόσιες και μη δημόσιες 

εκτάσεις δασικού χαρακτήρα» για την υλοποίηση του έργου «Μεταλλευτικές-

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» (υποέργο Σκουριών) στο 

Δήμο Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

 

Παράλληλα σε εφαρμογή του εγκριτικού όρου Γ.3 της υπ’ αριθμ. Δ8-

Α/Φ.7.49.13/2809/349/10-12-2012 εγκριτικής απόφασης της τεχνικής μελέτης, εκδόθηκαν οι 

παρακάτω κατά χρονική σειρά εγκρίσεις των προσαρτημάτων αυτής για τη «Μονάδα 

Εμπλουτισμού» και για την «Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων»: 

 η υπ’ αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12-4-2013 απόφαση της Διεύθυνσης 

Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκε το 

Προσάρτημα 4 «Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών». 

 η υπ' αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 απόφαση της Διεύθυνσης 

Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκε το 

Προσάρτημα 3 «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Υποέργου 

Σκουριών - Φράγματα και χώροι απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Μεταλλείου 

Σκουριών». 

 

Επιπροσθέτως, ήδη από τον Ιανουάριο του 2014, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ8-

Α/Φ.7.49.13/23577πε/4349πε/16-1-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 

Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκε η Συμπληρωματική Τεχνική Μελέτη 

Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου 

Προπαρασκευής του Υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» για την 

εγκατάσταση παρασκευαστηρίων μεταφερόμενων υποσταθμών και λοιπές προσωρινές 

υποδομές για την φάση ανάπτυξης του έργου. Για το ίδιο έργο, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ 

ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173890/857/24.3.2016 εγκριτική απόφαση, χορηγήθηκε «άδεια 

εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

υποδομών εξυπηρέτησης» η οποία στη συνέχεια  με τη υπ’ αριθμ. ΥΠΕN/ΔΜΕΒΟ/77453/ 

1071/03-09-2019 υπουργική απόφαση, ενσωματώθηκε ως προσάρτημα στην με την υπ’ αριθμ. 

Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10-12-2012 εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του έργου. 

 

Ειδικά για τη μονάδα Εμπλουτισμού Σκουριών, με την υπ’ αριθμ. 

Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.05.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 

Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη «Μονάδα Εμπλουτισμού Σκουριών», η χρονική 

διάρκεια ισχύος της οποίας παρατάθηκε δύο φορές με τις αποφάσεις του Υπουργείου υπ’ αριθμ. 

ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.1.6/21040/4533/9-12-2014 και ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/185900/4039/11-11-

2016. 

 

Βάσει της έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών και της 

άδειας εγκατάστασης για την ίδια Μονάδα, εκδόθηκε ακόμη η υπ’ αρ. πρωτ. 14379/3600/8-10-

2014 απόφαση θεώρησης Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της «Μονάδας 

Εμπλουτισμού Σκουριών» εν είδη έγκρισης δόμησης του υπόψιν έργου σύμφωνα με την 
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ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Αριστοτέλη εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 

5/24.2.2016 οικοδομική άδεια για τη Μονάδα Εμπλουτισμού Σκουριών. 

 

Νωρίτερα και ήδη από την 11-5-2015, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3607 έγγραφό της, η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, ενημέρωσε την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε. ότι η εν εξελίξει ανασκαφή στη θέση «Κόνιαρη» στις Σκουριές αποκάλυψε οικοδομικά 

λείψανα αγροικίας που χρονολογείται από τον 5ο έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. Δεδομένου ότι η 

ανασκαφή διενεργείται στην περιοχή εγκατάστασης του εργοστασίου επεξεργασίας 

μεταλλεύματος Σκουριών και συγκεκριμένα εντός του χώρου, στον οποίο προβλέπεται από την 

Κ.Υ.Α. ΕΠΟ η κατασκευή των λιμνών αποθήκευσης νερών μεταλλείου των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών, με το ως άνω έγγραφο η αρχαιολογική υπηρεσία ζήτησε τη 

«μετακίνηση των λιμνών αποθήκευσης νερών μεταλλείου σε κάποια άλλη θέση», εφόσον τα 

αποκαλυφθέντα λείψανα οικοδομήματος έπρεπε να διατηρηθούν in situ και ενδεχομένως να 

αναδειχθούν. Η αρχαιολογική υπηρεσία πρότεινε μάλιστα με το ως άνω έγγραφό της τη 

μετακίνηση των λιμνών είτε δυτικά, είτε ανατολικά της ανασκαφής, ενώ ζήτησε, σε περίπτωση 

που υπήρχε δυνατότητα αλλαγής της χωροθέτησης των λιμνών, την υποβολή σε αυτήν της 

σχετικής μελέτης προς έγκριση.  

 

Η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., σε άμεση συμμόρφωση στο αίτημα της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας υπέβαλε στις 28-5-2015 μελέτη για την κατάλληλη μετακίνηση των 

λιμνών αποθήκευσης υδάτων μεταλλείου εκτός της περιοχής της ανασκαφής αρχαιοτήτων. Η 

μελέτη αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4317/19-6-2015 απόφαση του Προϊσταμένου 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, με την οποία μας δόθηκε σχετική 

άδεια εκσκαφής στη νέα θέση των λιμνών αποθήκευσης νερών μεταλλείου, σύμφωνα με 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.  

 

Η μετάθεση αυτή του χώρου των λιμνών αποθήκευσης νερών μεταλλείου, η οποία ζητήθηκε 

από την αρχαιολογική υπηρεσία, κατέστησε αναγκαία την αντίστοιχη τροποποίηση της ήδη 

εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών. ΄Έτσι, στις 

16-12-2015 η Εταιρεία υπέβαλε συμπληρωματικό-τροποποιητικό τεύχος της Τεχνικής 

Μελέτης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών στο οποίο περιγράφεται το σύνολο 

των απαραίτητων για το λόγο αυτό τροποποιήσεων όπως αυτές περιγράφονται και στην 

παράγραφο 2.2.1.2 Έγκριση Τροποποίησης Αδειοδοτημένου έργου. 

 

Προκειμένου η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ ως 

αδειοδοτούσα αρχή να αξιολογήσει και στη συνέχεια να εγκρίνει το εν λόγω τροποποιητικό 

τεύχος, διαβίβασε τον φάκελο στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, (ΔΙΠΑ) 

προκειμένου αυτή να διευκρινίσει αν οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις καλύπτονται από τα 

προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. ΑΠ οικ. 201745/26.7.2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Πράγματι με τη σειρά της η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ), 

με το ΑΠ 100930/07-03-16 έγγραφό της, επιβεβαίωσε ότι οι προβλεπόμενες στο 

συμπληρωματικό τροποποιητικό τεύχος τροποποιήσεις δεν απαιτούν πρόσθετους 

περιβαλλοντικούς όρους πέραν όσων περιλαμβάνονται στην Κ.Υ.Α. ΑΠ οικ. 201745/26.7.2011 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υπόψιν έργου. Κατόπιν τούτου η ΔΜΕΒΟ προχώρησε 

στην έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΤΜ.6/175843/1323/6-5-2016 υπουργικής 

απόφασης περί έγκρισης του συμπληρωματικού-τροποποιητικού τεύχους της Τεχνικής 

Μελέτης για το υποέργο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. 
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Στη συνέχεια και προκειμένου να διευθετηθούν λεπτομέρειες σχεδιασμού για όλες τις 

παραπάνω τροποποιήσεις, ήταν επιβεβλημένες αντίστοιχες τροποποιήσεις τόσο του 

Προσαρτήματος 4 «Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» για το οποίο 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/178620/2245/11-11-2016 εγκριτική απόφαση 

τροποποίησης, όσο και της «Άδειας Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της 

Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕN/ΔΜΕΒΟ/77464/ 1073/03-09-2019 εγκριτική απόφαση τροποποίησης η οποία 

παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/18901/346 /25.02.2021 [ΑΔΑ: 99ΕΥ4653Π8-

ΑΡ7] απόφαση. 
 

Αντίστοιχες τροποποιήσεις στην οικοδομική άδεια ενσωματώθηκαν στις μελέτες για την 

αναθεωρημένη οικοδομική άδεια και την νέα οικοδομική άδεια για το κτίριο πρωτογενούς 

θραύσης το οποίο χωροθετήθηκε σε νέα θέση εντός νέου οικοπέδου. Η Αρχιτεκτονική και 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη τόσο για την αναθεώρηση της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας 

για την μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών όσο και για τη νέα οικοδομική άδεια για το κτίριο 

πρωτογενούς θραύσης, υπεβλήθησαν προς στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών 

Ορυκτών του ΥΠΕΝ και θεωρήθηκαν εν είδη προέγκρισης σύμφωνα με την ισχύουσα 

πολεοδομική νομοθεσία. 

 

Επιπροσθέτως, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ο φορέας 

του έργου έκανε και τις ακόλουθες ενέργειες όσον αφορά στο υποέργο των Σκουριών: 

 Κατ’ εφαρμογή του ΠΟ δ.4.8, συνέταξε και κατάθεσε στην ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ Τεχνική 

Έκθεση με τις ακριβείς προτεινόμενες θέσεις δειγματοληψίας, τις μετρούμενες 

μεταβλητές, τις προτεινόμενες μεθόδους μέτρησης & ανάλυσης, καθώς και την κατά 

περίπτωση συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων (ΕΧ Αρ. Πρωτ. Χ1172/23.1.2012). 

 Κατ’ εφαρμογή των ΠΟ δ2.123 έως δ.2.125 εκπόνησε και κατέθεσε στη Δ/νση Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης την 

διαχειριστική «Μελέτη Συστήματος Προαποστράγγισης – Επανεισπίεσης Πλεονάζουσας 

Ποσότητας Νερού» (ΕΧ Αρ.Πρωτ. Χ/ΣΤΡ/1883/22.12.2015). 

 Έγκριση τροποποιήσεων αδειοδοτημένου έργου 

Πέραν των προαναφερόμενων μελετών και αδειοδοτήσεων του έργου, ειδικά για τον χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων, κατ’ εφαρμογή του όρου δ2.129 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 

201745/26.7.2011 και στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

για υιοθέτηση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, (ΒΑΤ) η εταιρεία εκπόνησε σχετικές 

μελέτες προκειμένου να διερευνήσει τη χρήση της τεχνολογίας αφύγρανσης στην απόθεση των 

παραγόμενων από το εργοστάσιο εμπλουτισμού αποβλήτων προκειμένου να επιτύχει 

σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και απελευθέρωση της λεκάνης του 

Λοτσάνικου. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε από την εταιρεία και υπεβλήθη στην αδειοδοτούσα 

αρχή, σχετικός φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων ο οποίος εγκρίθηκε με την 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/981336407/29-04-2021 [ΑΔΑ: ΡΩ724653Π8-9ΕΝ] απόφαση Τροποποίησης της 

201745/26-07-2011 ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων»  

 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω περιβαλλοντική μελέτη για την τροποποίηση της απόφασης των 

περιβαλλοντικών όρων του υποέργου Σκουριών (Κ.Υ.Α. 201745/26-07-2011), υποβλήθηκε σε 

συνέχεια της «Πρότασης Εναλλακτικής Χρήσης Τεχνολογίας Αφύγρανσης Αποβλήτων 

εμπλουτισμού στο έργο των Σκουριών», η οποία υποβλήθηκε από την Ελληνικός Χρυσός 
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Κεφάλαιο 6 6.6-21 

ENVECO A.E. 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το αρ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/4042/1520/10.05.2017 έγγραφο και της επακόλουθης «Τροποποίησης 

Προσαρτήματος 3: Τεχνικής Μελέτης Χώρων Απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου» 

η οποία επίσης υποβλήθηκε από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/173139/29.3.2018 έγγραφο: 

 σε εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου δ2.129 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.7.2011 

αναφορικά με τις εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου του 

υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και  

 στο πλαίσιο εξέτασης των δυνατοτήτων σημαντικού περιορισμού του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος των εγκαταστάσεων απόθεσης με αποφυγή κατάληψης της λεκάνης του 

Λοτσάνικου. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.7.2011 για τις Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας, κεφάλαιο δ2.Β Υποέργο 

Σκουριών, περιβαλλοντικό όρο δ2.129 προβλέπεται πως «Η εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων 

Λοτσάνικου να μην κατασκευαστεί από την αρχή του έργου, ταυτόχρονα με αυτήν του Καρατζά 

Λάκκου, έτσι ώστε, πριν από την πλήρωση αυτής, να επανελεγχθεί η δυνατότητα κατάληψης 

μικρότερης έκτασης για την δεύτερη εγκατάσταση απόθεσης (Λοτσάνικου) ή ακόμα και της μη 

δημιουργίας της με εμπορική αξιοποίηση των τελικών παραγόμενων στερεών αποβλήτων ή 

ακόμα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την περαιτέρω μείωση, επαναχρησιμοποίηση ή / 

και διαχείριση των αποβλήτων εμπλουτισμού». 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι τροποποιήσεις του περιβαλλοντικά 

αρχικά αδειοδοτημένου Υποέργου Σκουριών, που εγκρίθηκαν περιβαλλοντικά με την 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/981336407/29-04-2021 [ΑΔΑ: ΡΩ724653Π8-9ΕΝ] απόφαση Τροποποίησης της 

201745/26-07-2011 ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων». 
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Κεφάλαιο 6 6.6-22 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.6.2.2-1. Συνοπτική παρουσίαση τροποποιήσεων και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων λειτουργιών του Υποέργου Σκουριών 

α/α Θέμα Αρχικά αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά έργο Τροποποιήσεις που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά 

1 

Κατεργασία και μορφή 

αποβλήτων 

εμπλουτισμού πριν την 

τελική απόθεση 

Τα απόβλητα εμπλουτισμού αποτίθενται υπό σχεδόν 

ξηρή μορφή (πάστα με υγρασία ~28%) 

Θα εφαρμοστεί η τεχνολογία της αφύγρανσης των 

αποβλήτων εμπλουτισμού σε μονάδα φιλτροπρεσσών, 

πριν την απόθεσή τους σε ξηρή μορφή (ποσοστό 

υγρασίας 12%-16% κ.β) 

2 
Μεταφορά αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Η μεταφορά των αποβλήτων εμπλουτισμού 

πραγματοποιείται μέσω αγωγών και αντλιών 

Η μεταφορά των αφυγρασμένων αποβλήτων 

εμπλουτισμού από τη θέση παραγωγής (Μονάδα 

Αφύγρανσης – Φιλτροπρεσσών) στο χώρο ξηρής 

απόθεσης της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. λαμβάνει χώρα με 

ταινιόδρομους, ενώ η απόθεση και συμπύκνωση εντός 

του χώρου απόθεσης θα πραγματοποιείται με ειδικούς 

τηλεσκοπικούς αποθέτες και χωματουργικά μηχανήματα 

(προωθητές) 

3 

Χωροθέτηση και 

Σχεδιασμός 

Εγκατάστασης 

απόθεσης αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Τα απόβλητα που παράγονται από την επεξεργασία 

του μεταλλεύματος που εξορύσσεται κατά τη 

διάρκεια της 1ης φάσης εκμετάλλευσης από το 

ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα των Σκουριών 

αποτίθενται σε δύο χώρους απόθεσης, οι οποίοι 

κατασκευάζονται στις θέσεις των παρακείμενων 

μεταξύ τους ρεμάτων Καρατζά Λάκκος και 

Λοτσάνικο, σε άμεση γειτονία με το μεταλλείο και το 

εργοστάσιο.  

Θα δημιουργηθεί ενιαία εγκατάσταση αποθήκευσης στη 

λεκάνη Καρατζά Λάκκου, (Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων – 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.), η οποία θα συγκεντρώνει σε έναν μόνο 

χώρο τα παραγόμενα αδρανή υλικά εξόρυξης που δεν 

απαιτείται να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο από τα έργα 

υποδομής του υποέργου και τα απόβλητα εμπλουτισμού 

από την 1η φάση εκμετάλλευσης.  

4 

Ανάχωμα χώρου 

απόθεσης αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Η ανάντη πλευρά του φράγματος συγκράτησης έχει 

επένδυση με στεγανωτική γεωμεμβράνη HDPE λόγω 

της απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού υπό 

μορφή πάστας 

Η ανάντη πλευρά του αναχώματος συγκράτησης έχει μια 

κατάλληλα συμπυκνωμένη, χαμηλής περατότητας ζώνη 

φυσικής αργίλου ικανού πάχους, υλοποιούμενης με 

υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του 

επιφανειακού ορύγματος εκμετάλλευσης. 
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Κεφάλαιο 6 6.6-23 

ENVECO A.E. 

α/α Θέμα Αρχικά αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά έργο Τροποποιήσεις που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά 

5 
Στοιχεία Διαχείρισης 

Υδάτων 

- 
Λίμνες Διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

(WMP) 

Ενδιάμεσοι υπερχειλιστές  

(εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα - φάση λειτουργίας) 

Ενδιάμεσοι υπερχειλιστές  

(εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα - φάση λειτουργίας)  

Οχετός εκκένωσης αρχικού σταδίου κατασκευής 

(εξυπηρετεί την κατασκευή των φραγμάτων μόνο) 

Φράγμα εκτροπής αρχικού σταδίου κατασκευής 

(εξυπηρετεί την κατασκευή του αναχώματος μόνο και εν 

συνεχεία καλύπτεται) 

Ελεύθερο Περιθώριο (Freeboard)  

10m κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

5m στην τελική αποκατάσταση 

Ελεύθερο Περιθώριο (Freeboard) 

Κυμαινόμενο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

5m στην τελική αποκατάσταση 

Λίμνη ανάντη των φραγμάτων συγκράτησης 

 

Προσωρινή αποθήκευση  

νερού τελμάτων και πλημμυρικών απορροών (για 

επιπρόσθετη ασφάλεια του αναχώματος) 

Λίμνη ανάντη του αναχώματος συγκράτησης 

 

Προσωρινή αποθήκευση  

ακραίων πλημμυρικών απορροών  

(για επιπρόσθετη ασφάλεια του αναχώματος) 

 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών ως μέτρο πρόληψης για 

την ελαχιστοποίηση πιθανότητας διαφυγής εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων ακόμα και σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις (επιπρόσθετη προστασία περιβάλλοντος) 

6 Εσωτερική Οδοποιία  

Κύρια εσωτερική οδός περιμετρικά των χώρων 

απόθεσης συνολικού μήκους 9,2 km. 

 

Δίκτυο προσωρινής οδοποιίας για την κατασκευή 

των δύο (2) φραγμάτων και της εγκατάστασης του 

συστήματος μεταφοράς τελμάτων στο χώρο 

απόθεσης. 

Κύρια εσωτερική οδός περιμετρικά της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

και περιμετρικά του ρ. Λοτσάνικου (για την πρόσβαση 

στους χώρους αποθήκευσης φυτικής γης και στις 

γεωτρήσεις επανεισπίεσης) συνολικού μήκους 6,1 km. 

 

Δίκτυο προσωρινής οδοποιίας για την κατασκευή του 

αναχώματος. 
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ENVECO A.E. 

α/α Θέμα Αρχικά αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά έργο Τροποποιήσεις που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά 

Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας για τη σύνδεση των 

επιμέρους εγκαταστάσεων του Μεταλλείου. 

Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας για τη σύνδεση των 

επιμέρους εγκαταστάσεων του Μεταλλείου. 

7 

Χώροι προσωρινής 

απόθεσης φυτικής γης 

και στείρων - 

πρόγραμμα παραγωγής 

αδρανών υλικών 

εξόρυξης 

Τρεις χώροι στην ανάντη λεκάνη του ρέματος 

Λοτσάνικο (68,27 στρ.) 

Τρεις χώροι στην ανάντη λεκάνη του ρέματος 

Λοτσάνικο για την αποθήκευση της φυτικής γης 

(62 στρ.)  

Εντός του περιτυπώματος του χώρου απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου δημιουργείται ένας χώρος απόθεσης αδρανών 

υλικών εξόρυξης για την κατασκευή του αναχώματος 

και την αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. 

8 
Κλείσιμο – 

Αποκατάσταση 

Ενιαία αποκατάσταση στο σύνολο έκαστης 

εγκατάστασης  

(μετά την ολοκλήρωση της στερεοποίησης) 

Σταδιακή αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας 

9 Εκρηκτικές ύλες  ΑNFO και γαλακτώματα 
Kινητή μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών ΑNFO και 

γαλακτώματα 

10 

Διακριτή απόθεση 

μεταλλεύματος 

χαμηλής 

περιεκτικότητας 

-  

Μετάλλευμα ROM χαμηλής περιεκτικότητας, σε 

διακριτή πλατεία απόθεσης εντός του περιτυπώματος 

της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στα πλαίσια της Αειφόρου 

Ανάπτυξης. 

11 
Διάρκεια 

Εκμετάλλευσης 

Επιφανειακή 

Εκμετάλλευση 

Προπαρασκευή 2 έτη 

Εκμετάλλευση 9 έτη 

Προπαρασκευή 2 έτη 

Εκμετάλλευση 10 έτη (ΦΑΣΗ 1) 

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

Φάση 1&2 

18 έτη σε συνέχεια της 

επιφανειακής εκμετάλλευσης 

Έναρξη Φάσης 1 παράλληλα με την επιφανειακή 

εκμετάλλευση 

11 έτη (ΦΑΣΗ 1) 

15 έτη (ΦΑΣΗ 2)  

Συνολική διάρκεια 26 έτη 

12 
Στείρα Εκμετάλλευσης 

(t) 

Επιφανειακή 

Εκμετάλλευση & 
36.020.638 (t) 50.559.107 (t) 
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ENVECO A.E. 

α/α Θέμα Αρχικά αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά έργο Τροποποιήσεις που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά 

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

Φάση 1 

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

Φάση 2 

0 711.612 (t) 

13 
Μετάλλευμα 

Εκμετάλλευσης (t) 

Επιφανειακή 

Εκμετάλλευση 
66.833.348 (t) 63.835.055 (t) 

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

Φάση 1 
79.280.252 (t) 

22.971.864(t) 

Υπόγεια 

Εκμετάλλευση 

Φάση 2 

88.964.337 (t) 

14 

Κινητός εξοπλισμός 

υπόγειας 

εκμετάλλευσης 

Μηχανήματα εσωτερικής καύσης Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα όπου είναι εφικτό 

15 
Επιφανειακή 

εκμετάλλευση 

Έκταση Κατάληψης 393 στρ. 397 στρ.  

Βάθος ορύγματος 220m (από +665 έως +440) 240m (από +665 έως +420) 

Οριοθέτηση 

Πυθμένα 

Η οριοθέτηση της επιφάνειας 

του πυθμένα του 

ενοποιημένου επιφανειακού 

ορύγματος, ανεξαρτήτως του 

βάθους του, καθορίστηκε έτσι 

ώστε να εναρμονίζεται με την 

ισοπεριεκτική καμπύλη της 

οριακής περιεκτικότητας (cut 

off grade) της υπόγειας 

εκμετάλλευσης, που έχει 

ορισθεί στο 0,45 g/t Au 

Αλλαγή μεθοδολογίας με βάση την καθαρή αξία 

μετάλλων μετά την επεξεργασία (Net Smelter Return) με 

οριακή οικονομική αξία 9,47 $/t 
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Κεφάλαιο 6 6.6-26 

ENVECO A.E. 

α/α Θέμα Αρχικά αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά έργο Τροποποιήσεις που αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά 

Γεωμετρία Πρανών 

 Μέγιστο βάθος 220 m, 

καταμερισμένο σε 22 

βαθμίδες 10 m η κάθε μία, 

με πλάτος 8 m. 

 Η συνολική κλίση του 

πρανούς κυμαίνεται από 

39ο έως 43ο. 

 Μέγιστο βάθος 240 m, καταμερισμένο σε 24 

βαθμίδες 10 m η κάθε μία, με ελάχιστο πλάτος 6 m. 

 Συνολική κλίση πρανούς  από 32ο μέχρι 45ο 

16 Υπόγεια εκμετάλλευση 

Μέθοδος Υπόγειας 

εκμετάλλευσης 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης 

που έχει επιλεχθεί είναι η 

μέθοδος της επαναπλήρωσης 

διευρυμένων ορόφων με 

λιθογόμωση (SLOS, Sub 

Level Open Stopes) 

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που έχει επιλεχθεί είναι η 

μέθοδος της επαναπλήρωσης διευρυμένων ορόφων με 

λιθογόμωση (SLOS, Sub Level Open Stopes) 

3 Ορίζοντες με διαδοχικούς 

ορόφους ύψους 20 m 

Διαδοχικοί όροφοι με κυμαινόμενο ύψος κατά μέγιστο 

60 m 

Οριακή οικονομική 

αξία 
0,45 g/t Au 

Αλλαγή μεθοδολογίας με βάση την καθαρή αξία 

μετάλλων μετά την επεξεργασία (Net Smelter Return) με 

οριακή οικονομική αξία 33,33 $/t 
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 Πρόοδος εργασιών 

6.6.2.3.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα φάση το έργο δεν έχει προχωρήσει σύμφωνα με έγκριση του έργου που έγινε με 

την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ οικ. 201745/26.7.2011, για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τις 

καθυστερήσεις σε μια σειρά από επιμέρους αδειοδοτήσεις του.  

 

Ειδικότερα, από την έκδοση της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ και μέχρι σήμερα, στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Σκουριών, όπως φαίνεται και στην Σχήμα 6.6.2.3-1 που ακολουθεί, έχουν 

σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης και εργοταξιακής οδοποιίας στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων, ενώ έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα υδραυλικά έργα προστασίας του χώρου 

επέμβασης. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό περίπου 60%, ενώ 

έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης φυτικής γης και διαμορφώσεων του 

επιφανειακού μεταλλείου. Το ελικοειδές κεκλιμένο προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου 

έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 26 % (1.283,5 m), ενώ τα υπόλοιπα έργα υποδομής είναι υπό 

κατασκευή με την παραγγελία ή/και την προμήθεια του σταθερού ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού να έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 

70 %.  

 

 
Σχήμα 6.6.2.3-1. Υφιστάμενη κατάσταση έργων στο υποέργο Σκουριών 
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Παράλληλα έχει εκτελεστεί σημαντικός αριθμός γεωτρήσεων δειγματοληψίας με σκοπό την 

επιβεβαίωση των γεωλογικών αποθεμάτων, την διενέργεια μεταλλουργικών δοκιμών και την 

γεωτεχνική διερεύνηση της περιοχής ανάπτυξης του έργου. Ειδικότερα: 

6.6.2.3.2. Αποψιλώσεις εκτάσεων Εγκαταστάσεων  

Στον Πίνακα 6.6.2.3-1 που ακολουθεί συνοψίζονται οι υλοτομικές εργασίες που έχουν 

ολοκληρωθεί από την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών μέχρι σήμερα. 

 

Πίνακας 6.6.2.3-1. Υλοτομίες στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών 

α/α Περιοχή υλοτομίας 

ΑΠ συμφωνητικού 

εγκατάστασης υλοτόμων 

Έκταση που 

υλοτομήθηκε 

έως σήμερα 

(m2) 
Α.Π. Έκταση (m2) 

1 Α’Φ1_2012.  Είσοδος ελικοειδούς κεκλιμένου 

(ράμπας) και φρέατος μεταλλείου Σκουριών και 

συναφών εγκαταστάσεων πρόσβασης και 

εξυπηρέτησής των 

65/2012 97198,03 57584,21 

2 Α’Φ2_2012. Δρόμος πρόσβασης στις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού 

107/2012 70683,81 65613,50 

3 Α΄Φ3_2012. Σημειακές παρεμβάσεις για την 

εκτέλεση γεωτεχνικών γεωτρήσεων 

65/2012 6075,00 6075,00 

4 Α΄Φ3I_2012. Σημειακές παρεμβάσεις για την 

εκτέλεση γεωτεχνικών 

107/2012 34527,08 34527,08 

5 Α΄Φ3II_2012. Σημειακές παρεμβάσεις για την 

εκτέλεση γεωτεχνικών. 

107/2012 26433,08 26433,08 

6 Β΄Φ1_2012. Δρόμος σύνδεσης με τον πρώτο 

αποθεσιοθάλαμο φυτικής γης. 

107/2012 151823,57 60843,90 

7 Β΄Φ2_2012. Γήπεδο εργοστασίου εμπλουτισμού. 107/2012 106879,51 106879,51 

8 Β΄Φ3_2012. Γραμμή σύνδεσης με δίκτυο  

υπερυψηλής τάσης ΑΔΜΗΕ. 

107/2012 68998,45 0 

9 Β΄Φ4_2012. Προσωρινός χώρος στάθμευσης και 

αποθήκευσης μηχανημάτων έργων. 

150/2012 12427,00 12030,75 

10 Γ2_2012. Σημειακές παρεμβάσεις για την εκτέλεση 

γεωτεχνικών γεωτρήσεων. 

107/2012 2700,00 2700,00 

11 Δρόμος πρόσβασης Χονδρό Δένδρο – Σκουριές. 104/2012 100000,00 97475,50 

12 Α΄Φ2_2013. Δρόμος πρόσβασης στις στέψεις των 

δύο χώρων απόθεσης και κανάλια διαχείρισης 

επιφανειακών νερών. 

50/2013 146451,27 

 

71003,70 

13 Α΄Φ3_2013. Περιοχή αναχώματος χώρου 

απόθεσης Καρατζά Λάκκου. 

15/2013 220801,51 197218,75 

 

14 Α΄Φ4_2013. Μέρος χώρου απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου 1. 

14/2013 39412,26 24824,44 

15 Α΄Φ5_2013. Δεξαμενή νερού. 16/2013 33725,78 33725,78 

16 Α΄Φ1_2013. Αποθεσιοθάλαμος φυτικής γης.  70/2013 90943,56 61242,02 
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17 Β΄Φ3_2013. Περιοχή ενοποιημένου ορύγματος 

πλην Τμήμα προσωρινού δρόμου πρόσβασης και 

εξυπηρέτησης ράμπας. 

93/ 2013 381838,04 380919,54 

18 Α΄Φ1α_2014. Προσωρινές εγκαταστάσεις. 95/2014 186027,24 164448,6 

19 
Α΄Φ2α-β_2014. Διαμόρφωση πρανών στο 

Εργοστάσιο εμπλουτισμού. 
2014 16388,57 15987,86 

20 Νέος Δασικός Δρόμος ΠΑ1 – ΠΤ1. 

(Παρακαμπτήριος του Εργοστασίου 

εμπλουτισμού). 

62/2013 23140,00 23140,00 

21 Νέος Δασικός Δρόμος ΠΑ2 – ΠΤ2. 

(Παρακαμπτήριος του Ανοιχτού Ορύγματος) 

105/2012 19670,00 19670,00 

22 Νέος Δασικός Δρόμος ΠΑ3 – ΠΤ3 

(Παρακαμπτήριος της Λεκάνης απόθεσης 

τελμάτων του “Καρατζά Λάκου”). 

92/2013 93852,00 81926,40 

23 Α΄Φ4_2014. Τμήμα 1 περιμετρικού δρόμου χώρου 

απόθεσης Καρατζά Λάκκου. 

100/2014 35749,13 4836,58 

24 Β΄Φ1_2014.  Τμήμα 2 περιμετρικού δρόμου χώρου 

απόθεσης Καρατζά Λάκκου. 

100/2014 53784,83 3424,98 

25 Δ1, Δ2, Δ3. Δρόμοι πρόσβασης για την κατασκευή 

της περιμετρικής τάφρου του Καρατζά Λάκκου. 

100/2014 5543,24 3662,20 

ΣΥΝΟΛΟ  2.025.072,96 1.556.193,38 

 

Το συνολικό λήμμα που προέκυψε, διαμορφώθηκε και στοιβάχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του Δασαρχείου, για τον έλεγχο, την καταμέτρηση και στη συνέχεια την διάθεση για την 

κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής. 

 

Παράλληλα έγιναν και εργασίες εκρίζωσης και θρυμματισμού των πρέμνων ο όγκος των 

οποίων ανήλθε στα 30.000 m3. Το σύνολο του θρυμματισμένου υλικού μεταφέρθηκε στην 

Ολυμπιάδα και στο Μάντεμ Λάκκο για να αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε έργα 

αποκατάστασης από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα. 

6.6.2.3.3. Κατασκευή έργων οδοποιίας και υδραυλικών διευθετήσεων  

Παρακαμπτήριοι δασικοί δρόμοι 

Κατασκευάστηκε δίκτυο παρακαμπτήριων δασόδρομων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας προς 

αντικατάσταση τμημάτων των υφιστάμενων δασόδρομων που εμπίπτουν εντός της περιοχής 

ανάπτυξης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών σύμφωνα με σχετικές μελέτες του 

αρμόδιου Δασαρχείου. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν οι παρακαμπτήριοι δασόδρομοι Π1, 

Π2 και Π3 (περιοχή Μελισσουργεία), οι οποίοι παρελήφθησαν από το Δασαρχείο και 

παραδόθηκαν στο κοινό για κυκλοφορία. 

 

Κύρια οδός πρόσβασης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Στον δασόδρομο Α΄ κατηγορίας “Χονδρό Δένδρο”–“Σκουριές”– “Γαλατσιάνου Βρύση”, ο 

οποίος αποτελεί και την κύρια οδό πρόσβασης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

από τον εθνικό επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας, μήκους περίπου 7 km 

και μέσου πλάτους 7,5 m, έγιναν χωματουργικές εργασίες, εργασίες θεμελίωσης, 

αποστράγγισης και αποχέτευσης, οδοστρωσίας και κατασκευής δύο ασφαλτικών στρώσεων 

βάσης. Επίσης, κατασκευάστηκε κόμβος στη θέση «Χονδρό Δένδρο». Τέλος, ολοκληρώθηκαν 
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οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας της οδού με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε όλο 

το αναγκαίο μήκος της οδού, στυλών φωτισμού στις λωρίδες επιτάχυνσης – επιβράδυνσης, 

διαγράμμισης του οδοστρώματος και πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας. 

 

Εσωτερικό οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

 Δρόμος σύνδεσης Ανοιχτού Ορύγματος με το μέτωπο του Ελικοειδούς Κεκλιμένου: 

Πρόκειται για δρόμο μήκους 0,8 km και μέσου πλάτους 12 m ώστε να είναι δυνατή η 

αμφίδρομη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων με ασφάλεια. Ο δρόμος φέρει πλευρικά 

αναχώματα προστασίας και τριγωνικές τάφρους αποστράγγισης των επιφανειακών 

υδάτων κατάλληλων διαστάσεων. 

 Δρόμος σύνδεσης του εργοστασίου με το όρυγμα της επιφανειακής εκμετάλλευσης και 

με την περιοχή του μετώπου της ελικοειδούς κεκλιμένης ράμπας: Πρόκειται για τον 

δρόμο εξυπηρέτησης που συνδέει την είσοδο/έξοδο του ανοιχτού ορύγματος με την 

περιοχή των εγκαταστάσεων της αρχικής θραύσης και με την περιοχή του μετώπου της 

ελικοειδούς ράμπας, μήκους 1.420 km και μέσου πλάτους 9 m.  

 Δρόμος σύνδεσης του μετώπου του ελικοειδούς κεκλιμένου με την περιοχή στέψης του 

αναχώματος του χώρου απόθεσης Καρατζά Λάκκου: Πρόκειται για δρόμο μήκους 

2,05 km και μέσου πλάτους 8 m που διέρχεται από την περιοχή του μετώπου της 

ελικοειδούς ράμπας και οδηγεί στις περιοχές απόθεσης φυτικών γαιών έως την περιοχή 

στέψης του αναχώματος Καρατζά Λάκκου, στο ΒΑ τμήμα της περιοχής “Καστέλλι”. 

Παράλληλα κατασκευάστηκε και η τάφρος εκτροπής του ρέματος που διατρέχει την 

περιοχή ανατολικά του μετώπου της ελικοειδούς ράμπας. 

 Δρόμος πρόσβασης στις περιοχές απόθεσης φυτικών γαιών: Πρόκειται για το τμήμα 

από τη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί προς την στέψη του αναχώματος Καρατζά 

Λάκκου του χώρου απόθεσης με το δρόμο που οδηγεί στους χώρους απόθεσης φυτικής 

γης, μήκους 1,22 km και μέσου πλάτους 7 m.  

 Τάφρος εκτροπής ΚΤ2: Η τάφρος  ΚΤ2 αποτελεί ένα σύνθετο  έργο το οποίο  

προστατεύει το χώρο απόθεσης από  τις απορροές  των βορείων και βορειοδυτικών   

λεκανών απορροής του  ρέματος Καρατζά Λάκκου. Η τάφρος εκκινεί από την έξοδο των 

υδραυλικών έργων που έχουν κατασκευαστεί περιμετρικά του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, η οποία χωροθετείται νοτιοανατολικά της μονάδας αποθήκευσης  

προθραυσμένου  μεταλλεύματος. Η τάφρος ακολουθεί εν γένει τη μηκοτομική κλίση της 

κύριας οδού από το υπόγειο μεταλλείο προς τους αποθεσιοθαλάμους φυτικής γης και 

εκφορτίζεται προσωρινά στο ρέμα Λοτσάνικο μέσω κατάλληλου τεχνικού. Στο τεχνικό 

εξόδου συλλέγονται και τα νερά  της τάφρου της οδού πρόσβασης στους 

αποθεσιοθάλαμους φυτικής γης. 

 Τάφρος εκτροπής ΚΤ1: Για τη εξυπηρέτηση της κατασκευής του χώρου απόθεσης 

Καρατζά Λάκκου και τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των καθαρών νερών μέχρι την 

κατασκευή του οριστικού και μόνιμου έργου υδραυλικής διευθέτησης, κατασκευάστηκε 

προσωρινή τάφρος εκτροπής των επιφανειακών υδάτων στα νότια και εντός του χώρου 

απόθεσης Καρατζά Λάκκος. Το συνολικό μήκος της προσωρινής τάφρου ανήλθε στα 

1.753,22 m και εκτρέπει τα νερά στο ρέμα, κατάντη της περιοχής κατάληψης του 

αναχώματος. 

 Προσωρινοί δρόμοι πρόσβασης: Πρόκειται για τον δρόμο πρόσβασης από την περιοχή 

στέψης μεταξύ των φραγμάτων έως την περιοχή κατασκευής του αρχικού αναχώματος 

Καρατζά Λάκκου μήκους 350 m καθώς και για το δρόμο σύνδεσης της περιοχής του 

μετώπου της ελικοειδούς κεκλιμένης ράμπας με την περιοχή του εργοστασίου 

εμπλουτισμού μήκους 750 m. 
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6.6.2.3.4. Προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης επιφανειακού μεταλλείου 

Στο πλαίσιο των εργασιών προπαρασκευής του επιφανειακού μεταλλείου έγιναν αρχικά 

εργασίες εκρίζωσης και οργάνωσης του τεμαχισμού των πρέμνων προς αξιοποίησή τους στα 

έργα αποκατάστασης.   

 

Ακολούθως, έγιναν οι εργασίες απομάκρυνσης των ανώτερων εδαφικών οριζόντων («φυτική 

γη») με σκοπό την μελλοντική αξιοποίησή τους στα έργα αποκατάστασης. Ως «φυτική γη» 

θεωρούνται οι εδαφικοί ορίζοντες Α και Β. Το συνολικό τους πάχος κυμαίνεται από 0,30 m 

έως περίπου 2 m, ανάλογα με το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Το σύνολο της φυτικής 

γης που απομακρύνθηκε, μεταφέρθηκε και αποτέθηκε στον πρώτο αποθεσιοθάλαμο φυτικής 

γης που χωροθετείται στην περιοχή του Λοτσάνικου. 

 

Επιπροσθέτως, την περίοδο αυτή ξεκίνησε και η εκσκαφή των υπερκείμενων χαλαρών στείρων 

υλικών, τα οποία αποτέθηκαν προσωρινά εντός του επιφανειακού ορύγματος, μέχρι να 

ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες του χώρου απόθεσης Καρατζά Λάκκου όπου 

και θα μεταφερθούν για να αξιοποιηθούν ως υλικό κατασκευής του αναχώματος. 

 

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν και γεωτεχνικές γεωτρήσεις προσανατολισμένου πυρήνα,  για την 

συλλογή στοιχείων αναφορικά με την ποιότητα της βραχόμαζας και των κύριων γεωλογικών 

δομών που αναμένεται να συναντηθούν κατά την εκσκαφή του επιφανειακού ορύγματος (open 

pit) αλλά και της ανάπτυξης  του υπόγειου μεταλλείου καθώς και για την ταξινόμηση των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του αναχώματος της εγκατάστασης 

διαχείρισης αποβλήτων εμπλουτισμού (τελμάτων) του μεταλλείου των Σκουριών.  

6.6.2.3.5. Έργα προπαρασκευής υπόγειου μεταλλείου 

Ως προς τις εργασίες προπαρασκευής του υπόγειου μεταλλείου, εκκίνησαν οι εργασίες 

διάνοιξης του δυτικού ελικοειδούς κεκλιμένου, που αποτελεί μία εκ των δύο κύριων ραμπών 

προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών.  

 

Οι εργασίες διάνοιξης της δυτικής ράμπας προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών 

ξεκίνησαν αμέσως μετά την έγκριση της τεχνικής μελέτης και έχουν κατασκευαστεί συνολικά 

1283,5 m. Επιπροσθέτως, κατασκευάστηκαν και έξι εγκάρσιες στοές μήκους 11-25 m. Για την 

πρόληψη/αντιμετώπιση εισερχόμενων υδάτων από το μέτωπο εφαρμόστηκε κατά διαστήματα 

προστεγάνωση, δηλαδή δημιουργία περιμετρικής στεγανοποιημένης ζώνης τύπου ομπρέλας με 

τη χρήση τσιμεντενέματος (grouting fan).  

 

Παράλληλα με τις εργασίες προχώρησης, πραγματοποιήθηκε και ένα εκτεταμένο υπόγειο 

γεωτεχνικό/γεωτρητικό πρόγραμμα με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για τον έλεγχο της 

ποιότητας της βραχόμαζας και των κύριων γεωλογικών - τεκτονικών δομών που θα 

απαντηθούν κατά την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου. 

 

Τέλος, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες διαμόρφωσης της προσωρινής πλατείας αποθήκευσης 

υλικών για την κατασκευή του υπόγειου έργου στην περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά της 

εισόδου της δυτικής ράμπας. Για τις εργασίες επίχωσης χρησιμοποιήθηκαν 21.806 m3 υλικών 

που μεταφέρθηκαν από την περιοχή προσωρινής αποθήκευσης του υπερκείμενου χαλαρού 

υλικού που βρίσκεται στο επιφανειακό όρυγμα. 
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6.6.2.3.6. Εργασίες Προαποστράγγισης Μεταλλείου 

Επειδή η εξέλιξη του κώνου καταβιβασμού της στάθμης της υδροφορίας αποτελεί ένα χωρο-

χρονικά μεταβαλλόμενα αναπτυσσόμενο φαινόμενο, εξαρτώμενο από πολλές παραμέτρους, 

επιλέχθηκε ως δόκιμη η ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση: 

 

1ο στάδιο – στάδιο προπαρασκευαστικών εργασιών: Αρχική διερεύνηση και δοκιμαστική 

εφαρμογή της προαποστράγγισης περιμετρικά του μεταλλείου και επανεισπίεσης εντός των 

ορίων της περιοχής επέμβασης του έργου. Αμέσως μετά η διερεύνηση περιοχών επανεισπίεσης 

θα επεκταθεί και σε περιοχές εκτός της περιοχής επέμβασης ώστε να αποκλειστούν φαινόμενα 

κυκλικής ροής των εισπιεζόμενων νερών προς τον κώνο καταβιβασμού στάθμης του 

μεταλλείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τον οριστικό σχεδιασμό και 

την κατασκευή του συστήματος διαχείρισης στο στάδιο της προπαρασκευαστικής περιόδου. 

 

2ο στάδιο – στάδιο λειτουργίας: Κατασκευή και λειτουργία του συνολικού συστήματος 

διαχείρισης των υδάτων με προαποστράγγιση του μεταλλείου και επανεισπίεση της περίσσειας. 

 

Μέχρι σήμερα οι εργασίες περιορίστηκαν στην αρχική διερεύνηση η οποία έγινε σε δύο 

υποπεριοχές, εντός της περιοχής επέμβασης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών. 

Η πρώτη εντοπίζεται στην περιοχή περιμετρικά του κοιτάσματος και σχετίζεται με τη 

διερεύνηση του καταβιβασμού της στάθμης. Η δεύτερη εντοπίζεται στην υδρολογική 

υπολεκάνη του Λοτσάνικου ρέματος, βόρεια του κοιτάσματος, και σχετίζεται με τη διερεύνηση 

της εφαρμογής του τεχνητού εμπλουτισμού. Και στις δύο περιπτώσεις (αποστράγγιση και 

επανεισπίεση), η διερεύνηση της εφαρμογής έγινε μέσω δορυφορικών πιεζόμετρων.  

 

Συγκεκριμένα στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών εκτελέστηκαν: 

 Υδρογεωτρήσεις δοκιμαστικής άντλησης (κωδικός DW, Dewatering Wells) 

 Υδρογεωτρήσεις επανεισπίεσης (κωδικός RT, Reinjection Test) 

 Δορυφορικά πιεζόμετρα παρακολούθησης (κωδικός ΜW, Monitoring Wells) 

 Δοκιμές πεδίου 

 

Όσον αφορά τις δοκιμές πεδίου πρόκειται για δοκιμές υδρογεωλογικού χαρακτήρα (άντληση 

σε βαθμίδες, δοκιμαστική άντληση, δοκιμή ταυτόχρονης άντλησης και δοκιμή τεχνητού 

εμπλουτισμού) με σκοπό τον προσδιορισμό της κρίσιμης παροχής κάθε γεώτρησης, τα 

υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα καθώς και εκτίμηση της απορροφητικότητας 

τους σε φάση τεχνητού εμπλουτισμού μέσω γεωτρήσεων. 

 

Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου εκπονήθηκε η διαχειριστική μελέτη του 

Συστήματος Προαποστράγγισης και Επανεισπίεσης της πλεονάζουσας ποσότητας νερού στις 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων δ2.123 έως 

δ2.125 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.07.2011 η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες στις 

αρχές Ιανουαρίου του 2016 για τις δικές τους ενέργειες. 

6.6.2.3.7. Κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού και των συναφών βοηθητικών 

εγκαταστάσεων 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας του μεταλλεύματος χωροθετούνται 

Β του μεταλλείου, και σε σχεδόν άμεση επαφή με αυτό. Η γενική οργάνωση του 
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συγκροτήματος της μονάδας, όπως έχει παρουσιαστεί στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, 

περιλαμβάνει:  

 Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου  

 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Κτίριο διοίκησης 

 Κτίριο εστίασης  

 Κτίριο αποδυτηρίων  

 Φυλάκιο εισόδου  

 Γενική αποθήκη  

 Μηχανουργείο 

 Αποθήκη αντιδραστηρίων 

 Κεντρική μονάδα (Λειοτρίβησης & Επίπλευσης) 

 Βοηθητικές εγκαταστάσεις (Εργαστήριο μεταλλουργίας, Αίθουσα ελέγχου, Χώρος 

παρασκευής αντιδραστηρίων, συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα, μονάδα βαρυτομετρικού 

διαχωρισμού, αίθουσα χρυσού) 

 Συνεργεία / Στάθμευση βαρέων οχημάτων 

 Χώρο ανεφοδιασμού καυσίμων  

 Υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας 

 Δεξαμενή  

 Βιολογικό καθαρισμό  

 Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 

 

Αρχικά έγιναν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες σε όλη την περιοχή του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. Οι εργασίες περιλάμβαναν απομάκρυνση φυτικών γαιών, γενικές εκσκαφές με 

διαμορφώσεις του χώρου, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευή επιχωμάτων, τελική διαμόρφωση 

των λιμνών αποθήκευσης υδάτων και της λίμνης εκτάκτου ανάγκης καθώς και υδραυλικών 

έργων αποστράγγισης σε όλη την περιοχή των εγκαταστάσεων.  

 

Ακολούθησαν εργασίες σκυροδέτησης για την θεμελίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

εργοστασίου εμπλουτισμού (κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης, τοποθέτηση σιδηροπλισμού 

και σκυροδέματος στις βάσεις έδρασης του εξοπλισμού, κατασκευή των εδαφοπλακών και 

επεξεργασία τους ως βιομηχανικό δάπεδο), κατασκευή των καναλιών αντιπλημμυρικής 

προστασίας περιμετρικά του χώρου του εργοστασίου εμπλουτισμού, εγκατάσταση 

ελαιοδιαχωριστών, θεμελίωση των κτηρίων της γενικής αποθήκης και γραφείων, του 

μηχανουργείου και της αποθήκης των αντιδραστηρίων, του κτηρίου θραύσης κροκάλων, του 

κυρίου κτηρίου παραγωγής και της μονάδας πύκνωσης συμπυκνωμάτων, θεμελίωση της 

δεξαμενής του νερού επεξεργασίας των τελμάτων, θεμελίωση της δεξαμενής διαύγασης νερού 

μεταλλείων (mine water clarifier), κατασκευή βάσεων υποστηλωμάτων ταινιοδρόμων, 

κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού για την μεταφορά της λάσπης από το εργοστάσιο 

παραγωγής στην περιοχή των παχυντών, κατασκευή του πλακοσκεπή οχετού για την μεταφορά 

των ομβρίων υδάτων περιμετρικά του εργοστασίου, σκυροδέτηση του κτηρίου λειοτρίβησης, 

σκυροδέτηση βάσεων εξοπλισμού και δεξαμενών στην μονάδα πύκνωσης συμπυκνωμάτων, 

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης μεταξύ των κτηρίων και του υποσταθμού καθώς επίσης τοίχων 

αντιστήριξης στη περιοχή των παχυντών των τελμάτων καθώς επίσης και του δρόμου Νο2 στην 

περιοχή της αποθήκευσης του προθραυσμένου μεταλλεύματος. 

 

Στη συνέχεια έγιναν εργασίες ανέγερσης του μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβανομένων 

του μύλου ημιαυτογενούς λειοτρίβησης, του σφαιρόμυλου λειοτρίβσης, του μύλου 
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επαναλειοτρίβησης, των κυψελών επίπλευσης και των λοιπών δεξαμενών/δοχείων/συλλεκτών 

της μονάδας επίπλευσης, της πλάκας έδρασης των φιλτροπρεσσών, ανέγερση των μεταλλικών 

κατασκευών – πλατφόρμες – στήριξης του μηχανολογικού εξοπλισμού στις περιοχές 

περιμετρικά των μύλων λειοτρίβησης και επαναλειοτρίβησης, ανέγερση των ταινιοδρόμων 

τροφοδοσίας των κωνικών σπαστήρων καθώς και του δοχείου συλλογής υλικού τροφοδοσίας, 

του κυκλώνα τροφοδοσίας του μύλου επαναλειοτρίβησης, ανέγερση του κτηρίου του 

θραυστήρα κροκάλων, ανέγερση των κτηρίων της γενικής αποθήκης και γραφείων, του 

μηχανουργείου και της αποθήκης των αντιδραστηρίων, συναρμολόγηση των δεξαμενών νερού 

πυρόσβεσης και νερού εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και εγκατάσταση της αίθουσας 

δειγματοληψίας και συνεχούς παρακολούθησης. Τέλος έγινε ηλεκτρολογική εγκατάσταση των 

πινάκων ελέγχου των μύλων και των κινητήρων περιστροφής με δυνατότητα απομακρυσμένου 

ελέγχου και τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωμάτων σε διάφορες θέσεις, για την ασφαλή 

μετακίνηση και εργασία των συνεργείων κατασκευής και συντήρησης. 

6.6.2.3.8. Λοιπές προπαρασκευαστικές εργασίες 

Περιοχή 1ης θέσης απόθεσης φυτικής γης: Έγιναν εργασίες κατασκευής του αγωγού για την 

διευθέτηση του ρέματος Λοτσάνικο στην περιοχή του 1ου  αποθεσιοθαλάμου φυτικής γης. 

Ακολούθησαν εργασίες μεταφοράς και απόθεσης της φυτικής γης από το επιφανειακό όρυγμα, 

την περιοχή κατασκευής του αναχώματος, κλπ. Ο συνολικός όγκος της φυτικής γης που έχει 

αποτεθεί στον 1ο αποθεσιοθάλαμο ανέρχεται στα 388.830 m3. 

 

Περιοχή αναχώματος Καρατζά Λάκκου: Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής 

περιόδου και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιφάνειας πριν την έναρξη κατασκευής της 

εγκατάστασης απόθεσης Καρατζά Λάκκου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το κόψιμο των δέντρων 

τα οποία απομακρύνθηκαν με χρήση τρακτέρ. Ακολούθως, ξεκίνησε η κατασκευή προσβάσεων 

που συνοδεύτηκαν από πατάρια κατάλληλων προδιαγραφών για την κίνηση των απαραίτητων 

μηχανημάτων εκρίζωσης και απομάκρυνσης των πρέμνων,  απομάκρυνσης και μεταφοράς της 

φυτικής γης, αφαίρεσης και μεταφοράς των ακατάλληλων αποσαθρωμένων εδαφικών υλικών 

κλπ. Επιπροσθέτως, έγιναν προπαρασκευαστικές εργασίες εκτροπής των υδάτων στην κοίτη 

του ρέματος και εγκατάσταση προσωρινών διατάξεων και ειδικού πλέγματος συγκράτησης 

φερτών υλικών σε 4 θέσεις εντός της περιοχής του χώρου απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Καρατζά Λάκκου. 

6.6.3. Περιγραφή κοιτασματολογικών στοιχείων 

H γεωτεκτονική ενότητα Βερτίσκου απαντάται νοτίως του ρήγματος του Στρατωνίου και 

φιλοξενεί το πορφυριτικό κοίτασμα Cu-Au των Σκουριών. Η γεωτεκτονική ενότητα 

αποτελείται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα και κυρίως από βιοτιτικούς – 

αμφιβολιτικούς – αστριούχους - χαλαζιακούς σχιστόλιθους με ενστρώσεις χαλαζο-αστριούχων 

γνευσίων. Παρεμβάλλονται επίσης σε λεπτές ενστρώσεις, ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι, μάρμαρα 

και αμφιβολίτες. Η χρονολόγηση με Ζιρκόνιο U-Pb καταδεικνύουν ότι η ηλικία των 

σχιστολιθικών σχηματισμών κυμαίνεται μεταξύ Νεοπροτεροζωικού (686 – 576 Ma) έως 

Ορδοβίσειου (464 – 450 Ma). 

 

Στην περιοχή αναγνωρίζεται σειρά διακριτών μαγματικών γεγονότων η οποία περιλαμβάνει 

την ακολουθία των γρανιτών της Αρναίας ηλικίας Τριαδικού (228 ± 5.6 Ma) εντός της ενότητας 

Βερτίσκου και τους σχετιζόμενους με υποβύθιση ασβεστιτικούς-αλκαλικούς γρανίτες του 

ανώτερου Κρητιδικού έως κατώτερου Ηώκαινου (68 ± 1 Ma έως 53 ± 4 Ma) σε Ιερισσό και 
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Ουρανούπολη στη Χερσόνησο του Άθω. Η μαγματική δραστηριότητα μετά την ορογενετική 

φάση (Post-collision) του Ολιγόκαινου – Μειόκαινου συμπίπτει με τα κύρια μεταλλοφόρα 

γεγονότα στη μεταλλευτική περιφέρεια της Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένου του 

κοιτάσματος Σκουριών. Η ακολουθία διεισδύσεων του κατώτερου Μειόκαινου, 

συμπεριλαμβανομένων των Σκουριών, διαθέτει πορφυριτικές υφές και σύσταση χαλαζιακού 

μονζονίτη έως συηνίτη. Οι φαινοκρύσταλλοι είναι πρισματικοί, αποτελούμενοι από 

πλαγιόκλαστο και μεγακρυσταλλικό καλιούχο άστριο, λεπτόκοκκο εύεδρο βιοτίτη και 

υπολειματικό αμφίβολο. Απαντώνται στρογγυλευμένοι χαλαζιακοί φαινοκρύσταλλοι σε 

μικρότερη αφθονία και η λεπτοκρυσταλική κύρια μάζα συνίσταται από καλιούχο άστριο και 

χαλαζία με σύνδρομα ορυκτά ζιρκόνιο, μαγνητίτη και πυρίτη. Οι χαλαζιακοί μονζονίτες 

ανήκουν στην υψηλού καλίου ασβεστιτική-αλκαλική έως ασθενώς σοσονιτική μαγματική 

σειρά. Οι σωροί και οι φλέβες που διείσδυσαν στο ανώτερο Μειόκαινο ελέγχονταν από 

προϋπάρχουσες δομές όπως άξονες πτύχωσης και ρήγματα. 

 

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 μεταλλοφόρος προφυριτική διείσδυση βυθίζεται απότομα 

προς τα νότια – νοτιοδυτικά και τέμνει εγκάρσια το σκέλος αντίκλινου μεγάλης κλίμακας, το 

οποίο κλίνει προς τα νοτιοανατολικά με μέτριες έως απότομες κλίσεις. Η μεταλλοφορία έχει 

ελεγχθεί μέχρι βάθος 920 m από την επιφάνεια. Οι επιφανειακές εμφανίσεις και τα δεδομένα 

των γεωτρήσεων υποδεικνύουν ότι ο πορφυριτικός σωρός παρουσιάζει γεωμετρία ελαφρώς 

επιμήκη προς τα βορειοανατολικά. Ο πορφύρης χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον τέσσερις 

φάσεις διείσδυσης οι οποίες είναι πιθανώς χαλαζιακής – μονζονιτικής έως συηνιτικής 

σύστασης αλλά περιέχουν έντονη καλιούχα εξαλοίωση και ανάπτυξη φλεβών τύπου stockwork, 

η οποία επικαλύπτει τον αρχικό πρωτόλιθο. Η καλιούχα εξαλλοίωση και η μεταλλοφορία 

χαλκού – χρυσού επεκτείνονται και στο περιβάλλον πέτρωμα, με περίπου τα δύο τρίτα των 

περιεχόμενων μεταλλικών πόρων να υφίστανται εκτός του πορφύρη, με κατανομή περίπου 

50:50 σε ισοδύναμες ουγγιές χρυσού. Η εξαλλοίωση καλίου χαρακτηρίζεται από υπερ-

αναπτύξεις καλιούχου αστρίου επί πλαγιόκλαστου, δευτερογενή αντικατάσταση κεροστίλβης 

και βιοτίτη πυριγενούς προέλευσης από βιοτίτη και λεπτοκρυσταλλική κύρια μάζα 

αποτελούμενη από καλιούχο άστριο και χαλαζία με διάσπαρτο μαγνητίτη. Αναγνωρίζονται 

τέσσερα κύρια στάδια ανάπτυξης φλεβών: 

 Πρώιμο στάδιο έντονου πλέγματος φλεβιδίων τύπου stockwork από χαλαζιακό-

μαγνητιτικό υλικό (στάδιο προ μεταλλοφορίας). 

 Φλεβίδια χαλαζία-μαγνητίτη με χαλκοπυρίτη ± βορνίτη (αρχικό στάδιο ανάπτυξης 

μεταλλοφορίας). 

 Φλεβίδια χαλαζία – βιοτίτη - χαλκοπυρίτη ± βορνίτη – απατίτη - μαγνητίτη (κυρίως 

στάδιο μεταλλοφορίας). 

 Τοπικό, μεταγενέστερου σταδίου σύνολο φλεβών πυρίτη ± χαλκοπυρίτη – ασβεστίτη -

χαλαζία (στάδιο μετά τη μεταλλοφορία). 

 

Οι Σκουριές είναι χαρακτηριστική περίπτωση πορφυρικού κοιτάσματος χρυσού-χαλκού. Η 

μεταλλοφορία απαντάται σε πλέγμα φλεβών τύπου stockwork, φλεβίδια και διάσπαρτες 

μορφές χαρακτηριστικές πορφυρικών διεισδύσεων και έχει παρακατακόρυφο, σωληνοειδές 

σχήμα. Οι πολυφασικοί μονζονιτικοί προς συηνιτικοί πορφύρες διείσδυσαν στα 

μεταμορφωμένα περιβάλλοντα πετρώματα. Τόσο τα εκρηξιγενή όσο και τα μεταμορφωμένα 

πετρώματα περιέχουν καλιούχα εξαλλοίωση υψηλής θερμοκρασίας (Kαλιούχος άστριος-

βιοτίτης) και φλέβες χαλαζία-μαγνητίτη-χαλκοπυρίτη-βορνίτη τύπου stockwork. Η   ζώνη της 
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καλιούχας εξαλλοίωσης στο περιβάλλον πέτρωμα περιβάλλεται από εσωτερική προπυλιτική 

εξαλλοίωση υψηλής θερμοκρασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από παρουσία αμφιβόλων. Το 

κοίτασμα ωστόσο, στερείται εκτεταμένων φυλλιτικών ή αργιλικών ζωνών που είναι 

χαρακτηριστικό πολλών πορφυρικών συστημάτων. Αυτό μπορεί εν μέρει να είναι ενδεικτικό 

ενός βαθύτερου επιπέδου διάβρωσης και της εστιασμένης φύσης του μαγματικού – 

υδροθερμικού συστήματος. 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό των ορυκτών πόρων (γεωλογικά αποθέματα) της μεταλλοφορίας, 

λήφθηκαν υπόψη και οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 Στο ενοποιημένο όρυγμα, το εξορυσσόμενο υλικό που έχει ισοδύναμη περιεκτικότητα σε 

Au ≥ 0,20 g/t θεωρείται μετάλλευμα και οδηγείται προς κατεργασία στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού. 

 Στην υπόγεια εκμετάλλευση (μέθοδος που περιλαμβάνει λιθογόμωση), ως μετάλλευμα 

θεωρείται το τμήμα του κοιτάσματος με ισοδύναμη περιεκτικότητα σε Au  0,60 g/t.  

 Η ισοδύναμη περιεκτικότητα ορίζεται από τον τύπο: AuEqv = Au (g/t) + 1.6xCu (%). 

 

Οι ορυκτοί πόροι του κοιτάσματος Σκουριών όπως διαμορφώνονται κατά τα προεκτεθέντα, 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.6.3-1. 

 

Πίνακας 6.6.3-1. Ορυκτοί πόροι (γεωλογικά αποθέματα) αποθέματα κοιτάσματος 

Σκουριών 

 
Τόνοι Au Περιεχόμενος Au Cu Περιεχόμενος Cu 

(x1000) g/t ουγγιές (x1000) % Τόνοι (x1000) 

Ενοποιημένο όρυγμα 

Μετρημένοι (Measured) 61.729 0,56 1.121 0,39 244 

Δεικνυόμενοι (Indicated) 27.734 0,21 189 0,22 61 

Μετρημένοι & 

Δεικνυόμενοι  

89.463 0,46 1.310 0,34 305 

Υποθετικοί (Inferred) 3.744 0,12 15 0,15 6 

Υπόγεια Εκμετάλλευση 

Μετρημένοι (Measured) 38.289 1,15 1.413 0,63 240 

Δεικνυόμενοι (Indicated) 161.529 0,52 2.678 0,43 697 

Μετρημένοι & 

Δεικνυόμενοι  

199.818 0,64 4.091 0,47 937 

Υποθετικοί (Inferred) 166.393 0,31 1.665 0,34 572 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μετρημένοι (Measured) 100.018 0,79 2.534 0,48 484 

Δεικνυόμενοι (Indicated) 189.263 0,47 2.867 0,40 758 

Μετρημένοι & 

Δεικνυόμενοι  

289.281 0,58 5.401 0,43 1.242 

Υποθετικοί (Inferred) 170.136 0,31 1.680 0,34 578 

Κατώφλιο Ισοδύναμης περιεκτικότητας Au: Ενοποιημένο όρυγμα 0,20 g/t, Υπόγεια Εκμετάλλευση 0,60 

g/t 

 

Τα απολήψιμα αποθέματα (mineral reserves) για το κοίτασμα των Σκουριών, διαμορφώνονται 

με βάση τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων 

οικονομικών συντελεστών που περιλαμβάνουν τις τιμές των μετάλλων. Στον Πίνακα 6.6.3-2 
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παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες που αναμένεται να εξορυχθούν από το ενοποιημένο 

επιφανειακό όρυγμα και το υπόγειο μεταλλείο καθώς και οι αντίστοιχες περιεκτικότητες σε Au 

και Cu. 

 

Πίνακας 6.6.3-2. Απολήψιμα αποθέματα κοιτάσματος Σκουριών 

 Τόνοι Au 
Περιεχόμενος 

Au 
Cu Περιεχόμενος Cu 

 (x1000) g/t 
ουγγιές 

(x1000) 
% 

τόνοι 

(x1000) 

Ενοποιημένο όρυγμα 

Βέβαια (Proven) 51.834 0,59 983 0,40 207 

Πιθανά (Probable) 11.937 0,22 84 0,22 29 

Β+Π (P + P) 63.835 0,52 1.067 0,37 236 

Υπόγεια Εκμετάλλευση 

Βέβαια (Proven) 27.487 1,29 1.140 0,67 185 

Πιθανά (Probable) 70.711 0,68 1.555 0,51 359 

Δυνατά (Inferred) 13.738 0,46 203 0,49 67 

Β+Π (P + P + Ι) 111.936 0,71 2.898 0,55 611 

ΣΥΝΟΛΟ 

Βέβαια (Proven) 79.321 0,86 2.123 0,49 392 

Πιθανά (Probable) 82.648 0,62 1.639 0,47 388 

Δυνατά (Inferred??) 13.738 0,46 203 0,49 67 

Β+Π+Δ (P + P+Ι) 175.771 0,70 3.981 0,47 838 

Τιμές μετάλλων:  $1.550/oz Au και $2.75/lb Cu 

Οριακή οικονομική αξία NSR:   

Υπαίθρια = $9.47/t ;   Υπόγεια = $33.33/t 
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Σχήμα 6.6.3-1. Σχηματική αναπαράσταση τομής κοιτάσματος Σκουριών 
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6.6.4. Αναλυτική Περιγραφή της Επιφανειακής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

 Εισαγωγή 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία σχεδιασμού της επιφανειακής 

μεταλλευτικής δραστηριότητας του υποέργου Σκουριών. 

 Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης 

Όπως προαναφέρθηκε, η εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Σκουριών γίνεται συνδυαστικά 

με επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση. Η λειτουργική οργάνωση του μεταλλείου δίνεται 

στο Σχήμα 6.6.4.2-1 ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά του αναλύονται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

 
Σχήμα 6.6.4.2-1. Λειτουργική οργάνωση μεταλλείου Σκουριών (ενοποιημένο όρυγμα & 

υπόγεια εκμετάλλευση) 

6.6.4.2.1. Παράμετροι σχεδιασμού ενοποιημένου ορύγματος/επιφανειακής εκμετάλλευσης 

Ο σχεδιασμός του ενοποιημένου ορύγματος των Σκουριών έγινε με γνώμονα την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε συνδυασμό με τη μέγιστη 

δυνατή απόληψη του κοιτάσματος. Η γεωμετρία του ορύγματος  παίζει σημαντικό ρόλο στον 

όγκο των παραγόμενων αποβλήτων εξόρυξης και αποβλήτων εμπλουτισμού και επηρεάζει 

άμεσα τον προγραμματισμό της παραγωγής. Για τον καθορισμό των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών (βάθος, επιφάνεια πυθμένα, κλίση πρανών) του ορύγματος σύμφωνα με τη 

νέα στρατηγική εκμετάλλευσης της Εταιρείας, ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 

 Ισοζύγιο μαζών για την ελαχιστοποίηση της επιφανειακής απόθεσης των αποβλήτων 

εξόρυξης και των αποβλήτων εμπλουτισμού. Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων 
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εξόρυξης του ορύγματος σε συνδυασμό με τα ελάχιστα στείρα που αναμένονται από τα 

έργα ανάπτυξης της πρώτης φάσης εκμετάλλευσης, αξιοποιούνται για την κατασκευή του 

αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. στον Καρατζά Λάκκο, τις διάφορες κατασκευές εντός της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., 

αποφεύγοντας τη δημιουργία δανειοθαλάμου αδρανών στην ευρύτερη περιοχή. Τα 

απόβλητα εξόρυξης που δεν δύνανται να αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων, 

αποτίθενται εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και στον αποθεσιοθάλαμο που 

διαμορφώνεται στα νότια του ενοποιημένου ορύγματος. Ταυτόχρονα, η παραγόμενη 

ποσότητα αποβλήτων από την κατεργασία του μεταλλεύματος που εξορύσσεται από την 

πρώτη φάση εκμετάλλευσης, ισοσταθμίζεται με τη αποθηκευτική χωρητικότητα της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. αφαιρουμένης της ποσότητας που θα αξιοποιηθεί για τη λιθογόμωση των 

υπογείων ανοιγμάτων κατά την πρώτη φάση εκμετάλλευσης. Τέλος, η παραγόμενη 

ποσότητα αποβλήτων από την κατεργασία του μεταλλεύματος που εξορύσσεται από την 

υπόγεια εκμετάλλευση κατά τη δεύτερη φάση, ισοσταθμίζεται με την ποσότητα που 

απαιτείται για την επαναπλήρωση των κενών του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος 

και της υπόγειας εκμετάλλευσης της ίδιας φάσης.  

 Οριοθέτηση πυθμένα. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις 

επιπρόσθετες γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν το χρονικό διάστημα 2012-2017, 

πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση (optimization) του ενοποιημένου ορύγματος εντός 

των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ορίων, με στόχο τη μέγιστη απόληψη του 

οικονομικώς εκμεταλλεύσιμου αποθέματος με βάση αναθεωρημένε τιμές μετάλλων και 

εκτίμησης του κόστους εκμετάλλευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων, ως 

επίσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα, οριοθετήθηκε εκ 

νέου το επίπεδο του πυθμένα του ενοποιημένου ορύγματος. Η οριοθέτηση του 

υψομέτρου της επιφάνειας του πυθμένα του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος, 

ορίζεται σε +420m.  

 Κλίση πρανών. Η κλίση των πρανών του ενοποιημένου ορύγματος αποτελεί μία ιδιαίτερα 

σημαντική παράμετρο για την ασφάλεια των εργασιών και είναι άμεσα εξαρτώμενη από 

τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις 

γεωτεχνικές παραμέτρους που έχουν επιλεγεί για τον σχεδιασμό του ορύγματος. Τέλος, 

η ύπαρξη νερών σε κάθετα ρήγματα και διακλάσεις απαιτούν προαποστραγγιστικά μέτρα 

για την ομαλή λειτουργία της εκμετάλλευσης. 

 

Πίνακας 6.6.4.2-1. Γεωμετρικά κριτήρια σχεδιασμού πρανών ενοποιημένου ορύγματος 

με βάση τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων 

Τομέας Σχηματισμός 

Γωνία 

κλίσης 

βαθμίδας 

(Bench Face 

angle) 
ο 

Ύψος 

Βαθμίδας 

(Bench 

height) 

m 

Πλάτος 

αναβαθμού 

(Berm 

width) 

m 

Γωνία κλίσης 

ενδιάμεσου 

πρανούς μεταξύ 

των επιπέδων της 

ράμπας (Inter-

Ramp angle) 
ο 

Συνολικό όρυγμα Ερυθρή άργιλος 50 10 6 32 

Συνολικό όρυγμα Υπερκείμενα 55 10 6 35 

Συνολικό όρυγμα 

Μετάβαση μεταξύ 

ασθενούς – 

ισχυρού βράχου 

65 10 6 42 

ΒΑ τεταρτημόριο 

(γωνία κλίσης 
Θειούχο κοίτασμα 70 10 6 45 
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πρανών 210ο – 

270ο) 

NΑ τεταρτημόριο 

(γωνία κλίσης 

πρανών 270ο – 

360ο) 

Θειούχο κοίτασμα 70 10 6 45 

ΝΔ τεταρτημόριο 

(γωνία κλίσης 

πρανών 360ο – 

90ο) 

Θειούχο κοίτασμα 70 10 6 45 

ΒΔ τεταρτημόριο 

(γωνία κλίσης 

πρανών 90ο – 

210ο) 

Θειούχο κοίτασμα 70 10 6 45 

6.6.4.2.2. Περιγραφή μεθόδου εκμετάλλευσης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια σχεδιασμού, το ενοποιημένο όρυγμα σχεδιάστηκε ως εξής:  

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

 Μέγιστο βάθος 245 m, καταμερισμένο 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).  

 Η τελική κλίση του συνολικού πρανούς κυμαίνεται από 37ο έως 41ο. 

 Η επιφάνεια που καταλαμβάνει κατ εκτίμηση ανέρχεται σέ 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 %. 

 

Στο Σχήμα 6.6.4.2-3 απεικονίζεται στην μέγιστη ανάπτυξή του (στο τέλος του 10ου  έτους 

λειτουργίας του μεταλλείου).  

 

 
Σχήμα 6.6.4.2-2. Τυπικά στάδια ανάπτυξης του ενοποιημένου ορύγματος του 

κοιτάσματος των Σκουριών 
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Σχήμα 6.6.4.2-3. Ενδεικτική τρισδιάστατη οριζόντια απεικόνιση του ενοποιημένου 

ορύγματος Σκουριών στη μέγιστη ανάπτυξή του – όψη προς βόρεια 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-43 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.6.4.2-4. Ενδεικτική τρισδιάστατη οριζόντια απεικόνιση του ενοποιημένου 

ορύγματος Σκουριών στη μέγιστη ανάπτυξή του – όψη προς δυτικά 

 

Λόγω της μεγάλης κλίμακας διαμόρφωσης των επιφανειακών ορυγμάτων, είναι εφικτή η  

χρήση μεγάλων μηχανημάτων μαζικής παραγωγής, μέσω των οποίων παρέχεται, σχετική 

ευελιξία, υψηλοί ρυθμοί παραγωγής, απλή ανάπτυξη, μικρές απαιτήσεις σε εκσκαφές για την 

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και καλή απόληψη του μεταλλεύματος. Επίσης 

εξασφαλίζονται ασφαλέστερες και καλύτερης ποιότητας εργασιακές συνθήκες, ενώ η 

επάνδρωση δεν απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και στις περισσότερες 

περιπτώσεις απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Ο κύκλος της 

εξορυκτικής εργασίας περιλαμβάνει εκσκαφή, φόρτωση και μεταφορά. Σε ορισμένες μόνο 

περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται τοπικά και μέτρα υποστήριξης. Συγκεκριμένα: 

6.6.4.2.3. Κύριες εξορυκτικές εργασίες (εξόρυξη – αποκομιδή προϊόντος) 

Εκσκαφή: Το προς εκσκαφή υλικό κατατάσσεται σε δύο κατηγορίες,  το υλικό που μπορεί να 

εξαχθεί με μηχανικά μέσα και το υλικό που μπορεί να εξαχθεί με ανατίναξη. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των εξορυσσόμενων υλικών, εκτιμάται ότι τα απόβλητα 

εξόρυξης των κατηγοριών ερυθρής αργίλου και υπερκειμένων, θα εκσκαφτούν με μηχανικά 

μέσα. Οι λοιποί τύποι αποβλήτων εξόρυξης (ασθενής, ισχυρός βράχος) και μεταλλεύματος θα 

εκσκαφτούν με τη χρήση εκρηκτικών.  

 

Διάτρηση – γόμωση – πυροδότηση: Οι βασικές παράμετροι διάτρησης, γόμωσης και 

πυροδότησης περιλαμβάνουν τη διάμετρο του διατρήματος, το φορτίο της ανατίναξης, την 
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απόσταση των διατρημάτων, την υποδιάτρηση, την επιγόμωση και τη γόμωση 

(Σχήμα 6.6.4.2-5).  

 

 
Σχήμα 6.6.4.2-5. Γενικό σχεδιάγραμμα ανατίναξης 

 

Οι εκρηκτικές ύλες που θα χρησιμοποιοηθούν είναι ANFO ή/και εκρηκτικό γαλάκτωμα. Οι 

παράμετροι της ανατίναξης δίνονται στον Πίνακα 6.6.4.2-2. 

 

Πίνακας 6.6.4.2-2. Παράμετροι ανατίναξης 

Παράμετρος Τιμή  

Ύψος βαθμίδας 10,00 m 

Υποδιάτρηση 1,80 m 

Διάμετρος διατρήματος 216,00 mm 

Φορτίο ανατίναξης 5,50 m 

Απόσταση διατρημάτων 6,10 m 

Ειδική κατανάλωση για σκληρό βράχο 0,25 kg/t 

Ειδική κατανάλωση για ασθενή βράχο 0,18 kg/t 

Τύπος εκρηκτικών 70 / 30 μίγμα γαλακτώματος / ANFO 

Τύπος ηλεκτρικών καψυλλίων NONEL 

 

Το σύνολο των υλικών που θα εξορυχθούν με χρήση εκρηκτικών σε όλη την περίοδο 

λειτουργία του επιφανειακού μεταλλείου έχει εκτιμηθεί σε 112,07 Mt και οι ποσότητες των 

εκρηκτικών που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την ίδια περίοδο είναι: 

 ANFO   : 16.520 t 

 Γαλακτώματα : 7.080 t 

 

Φόρτωση – Μεταφορά: Το μετάλλευμα μετά την ανατίναξη θα φορτώνεται με εκσκαφείς 

12 m3 σε φορτηγά βαρέως τύπου CAT777 (90 t) και θα μεταφέρεται στη μονάδα πρόθραυσης 

και ακολούθως στη μονάδα εμπλουτισμού προς επεξεργασία. Τα απόβλητα εξόρυξης θα 

μεταφέρoνται στην περιοχή των εγκαταστάσεων απόθεσης για να αξιοποιηθούν στην 

κατασκευή του αναχώματος και των λοιπών έργων της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. 

 

Εργασίες υποστήριξης: Σύμφωνα με τις σχετικές γεωτεχνικές αναλύσεις, για το ενοποιημένο 

όρυγμα, η γεωμετρική διαμόρφωση είναι ασφαλής και δεν αναμένονται προβλήματα 
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γενικευμένης ευστάθειας στα πρανή του ορύγματος. Εν τούτοις, λόγω της ευμεταβλητότητας 

των γεωτεχνικών συνθηκών και της μεγάλης ανάπτυξης του ορύγματος, είναι πιθανό να 

χρειαστούν τοπικά μέτρα υποστήριξης. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη και διάθεση των 

απαιτούμενων μέσων για την τοπική παρέμβαση εάν απαιτηθεί, για την αντιμετώπιση τοπικών 

ασταθειών. Τα μέτρα υποστήριξης που  δύνανται να εφαρμοστούν τοπικά, περιλαμβάνουν 

ενεμετωμένα συρματόσχοινα αγκύρωσης (cable bolting), εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ειδικά 

πλέγματα για τη σταθεροποίηση ασταθών όγκων.  

 

Βοηθητική υποδομή ενοποιημένου ορύγματος : Οι επιφανειακές βοηθητικές εγκαταστάσεις 

βρίσκονται σε κατάλληλη θέση ώστε να είναι σε άμεση γειτνίαση με τη ράμπα πρόσβασης προς 

το ενοποιημένο όρυγμα και τον θύλακα απόρριψης του πρωτεύοντος θραυστήρα. Οι 

βοηθητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το κτίριο υπηρεσιών παραγωγής, το επιφανειακό 

συνεργείο και αποθήκη και την επιφανειακή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. 

 

Οι εργασίες στο όρυγμα εκτελούνται 7 ημέρες την εβδομάδα, σε 24ωρη βάση, σε τρείς 8ωρες 

βάρδιες. Σε ετήσια βάση, οι εκτιμώμενες ημέρες εργασίας θα είναι 350. Όσον αφορά τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό, υπολογίζεται, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 

διαθεσιμότητας, να απασχολείται σε ποσοστό 80% - 85% και με την πάροδο του χρόνου αυτό 

το ποσοστό αναμένεται να γίνει κατά μέσο όρο 70% - 75%.  

6.6.4.2.4. Έργα συλλογής νερών επιφανειακού μεταλλείου 

Τα έργα συλλογής νερών του επιφανειακού ορύγματος έχουν στόχο τον έλεγχο και 

παροχέτευση των υδάτων από τις επιφανειακές απορροές που προέρχονται από τη βροχόπτωση 

αλλά και από τα έργα ελέγχου της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα των διερρηγμένων 

γεωλογικών σχηματισμών. 

 

Κατά την ανάπτυξη του ενοποιημένου ορύγματος θα διαμορφώνεται  φρεάτιο συλλογής στο 

εκάστοτε χαμηλότερο σημείο με σκοπό την συλλογή των όμβριων απορροών αλλά και 

οποιασδήποτε τοπικής παροδικής ροής προκύψει κατά την διαμόρφωση των 

βαθμίδων/πρανών. Η θέση διαμόρφωσης του φρεατίου συλλογής θα μεταβάλλεται με την 

ανάπτυξη του ορύγματος. Η άντληση των υδάτων προς τις λίμνες διαχείρισης νερών θα 

πραγματοποιείται με χρήση αντλιών. Εκτιμάται καταρχήν ότι οι ανάγκες άντλησης δύνανται 

να καλυφθούν με τη χρήση τριών αντλιών παροχής 146 m3/h η κάθε μία, συνολικής 

δυναμικότητας 438 m3/h. 

 

Η ανάπτυξη του ενοποιημένου ορύγματος προϋποθέτει την άντληση υπογείων υδάτων για τον 

καταβιβασμό της στάθμης. Οι αντλούμενες ποσότητες, στην περίοδο λειτουργίας του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του. Για την κάλυψη των 

αναγκών καταβιβασμού της στάθμης, πιθανώς να απαιτηθεί η κατασκευή γεωτρήσεων 

περιμετρικά του ενοποιημένου ορύγματος. 

 

Η επιλογή των θέσεων διεξαγωγής των γεωτρήσεων καθώς και τεχνικών χαρακτηριστικών τους  

(θέσεων εγκατάστασης του γεωτρυπάνου) θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) υδρογεωλογικά  

(β) ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας και εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών στην 

δεδομένη θέση επιλογής 

(γ)  προστασίας και διατήρησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών  

(δ)  δυνατότητα μερικής ρύθμισης του κάτω επιπέδου του κώνου στράγγισης, και 
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(ε)  να καλύπτουν περιμετρικά όλη την έκταση του μεταλλείου. 

(ζ)   Διασφάλιση της προσέγγισης διαχείρισης υδάτων 

 

Η διαμόρφωση και χωροθέτηση των χώρων εγκατάστασης του γεωτρύπανου καθώς και η 

μεταφορά του εξοπλισμού και γενικά η εγκατάστασή του, θα πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. 

 Περιγραφή εργασιών/μέτρων διασφάλισης γεωτεχνικής σταθερότητας 

Ο σχεδιασμός του ενοποιημένου ορύγματος έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες 

τεχνικές επιλογές για ανάλογα έργα. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι 

προβλέψεις για τη διασφάλιση της ευστάθειας των πρανών του ενοποιημένου ορύγματος και 

των αποθέσεων των εξορυκτικών αποβλήτων. 

6.6.4.3.1. Διασφάλιση σταθερότητας πρανών επιφανειακού μεταλλείου 

Η γενική ευστάθεια των πρανών του ενοποιημένου ορύγματος, έχει εξεταστεί διεξοδικά μέσω 

γεωτεχνικών αναλύσεων εξέτασης δομικής αστοχιών αλλά και εξειδικευμένων γεωτεχνικών 

ελαστοπλαστικών αναλύσεων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταδεικνύουν ότι η 

γεωμετρική διαμόρφωση είναι ασφαλής και δεν αναμένονται προβλήματα γενικευμένης 

ευστάθειας στα πρανή του ορύγματος.  

 

Οι συνθήκες γενικής και τοπικής ευστάθειας θα παρακολουθούνται διαρκώς καθόλη τη 

διάρκεια της επιφανειακής εκμετάλλευσης, μέσω συστήματος γεωμηχανικής παρακολούθησης 

σχεδιασμένο ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδικές εφαρμογές 

τηλεπισκόπησης για τη γενική ευστάθεια, στις οποίες θα πραγματοποιείται σάρωση των 

πρανών με ραντάρ ή με υψηλής ευκρίνειας σάρωση (τεχνολογία LiDAR). Οι εν λόγω 

εφαρμογές παρέχουν αναλυτική καταγραφή των επιφανειακών πρανών και έγκαιρο εντοπισμό 

δομών που δύνανται να οδηγήσουν σε αστοχία μεγάλης κλίμακας. Οι εφαρμογές 

τηλεπισκόπησης θα συνδυάζονται με ενόργανη γεωμηχανική παρακολούθηση όπου απαιτείται, 

ούτως ώστε να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη εν δυνάμει επισφαλών 

μετακινήσεων και ρωγμών. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση από εξειδικευμένο 

γεωτεχνικό μηχανικό στα πρανή του ορύγματος, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, για την 

επί τόπου αυτοψία των πρανών.  

 

Η σταθερότητα των πρανών του ορύγματος θα επιτευχθεί και με την εφαρμογή μέτρων 

υποστήριξης, για την αντιμετώπιση ασταθειών τοπικού χαρακτήρα. Τα μέτρα υποστήριξης που 

δύνανται να εφαρμοστούν τοπικά, περιλαμβάνουν ενεμετωμένα συρματόσχοινα αγκύρωσης 

(cable bolting), εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ειδικά πλέγματα για τη σταθεροποίηση ασταθών 

όγκων, διασφαλίζοντας έτσι, την ευστάθεια και τη σταθερότητα των πρανών του ορύγματος.  

6.6.4.3.2. Διασφάλιση σταθερότητας στη ζώνη αλληλεπίδρασης ορύγματος και υπόγειου 

μεταλλείου 

Μεταξύ του ενοποιημένου ορύγματος και του υπόγειου μεταλλείου, παρεμβάλλεται στύλος 

προστασίας πάχους 70 m, η ευστάθεια του οποίου διερευνήθηκε με εξειδικευμένες 

τριδιάστατες αναλύσεις πεπερασμένων διαφορών με χρήση του μη γραμμικού κώδικα 

FLAC3D. Αυτή η μέθοδος προσομοιώνει ελαστοπλαστική συμπεριφορά (φαινόμενα διαρροής 

και διογκωσιμότητας της βραχόμαζας). 
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Οι εξειδικευμένες αριθμητικές αναλύσεις καταδεικνύουν ότι ο στύλος προστασίας πάχους 

70 m παραμένει ευσταθής και μετά την απόληψη του κοιτάσματος από τα ανοίγματα της 

υπόγειας εκμετάλλευσης και την πλήρωση του επιφανειακού ορύγματος με τα αφυγρασμένα 

απόβλητα. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λήφθηκε υπόψη συντελεστής ασφαλείας 

1,3. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε υπό την παραδοχή κατακόρυφης κύριας τάσης, θεώρηση η 

οποία θα επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας με ειδικές επί τόπου δοκιμές μέτρησης 

γεωστατικών τάσεων στο υπόγειο μεταλλείο.  

6.6.4.3.3. Διασφάλιση σταθερότητας σωρών στείρων και μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας 

Οι αποθέσεις του αποθεσιοθαλάμου στείρων υλικών αλλά και του μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εξασφάλιση αποδεκτών συνθηκών 

ευστάθειας. Ειδικότερα:  

 Εφαρμόζονται ήπιες κλίσεις πρανών που συνάδουν με την διαμόρφωση 

αποθεσιοθαλάμων βάσει των προδιαγραφών του γεωτεχνικού σχεδιασμού. Τόσο ο 

αποθεσιοθάλαμος στείρων όσο και η πλατφόρμα για την απόθεση του μεταλλεύματος 

χαμηλής περιεκτικότητας LGO και η απόθεση LGO, σχεδιάζονται με κλίση βαθμίδας 

1 (Κ) : 2 (Ο) ή και ηπιότερη, ούτως ώστε η μέση κλίση του συνολικού πρανούς να είναι 

30ο ή ηπιότερη.  

 Διαμορφώνονται βαθμίδες κατάλληλου ύψους ανάλογα με τη θέση του χωματουργικού. 

Στον αποθεσιοθάλαμο στείρων, οι βαθμίδες θα διαμορφωθούν κατά κανόνα με μέγιστο 

ύψος 10 m και ενδιάμεσους αναβαθμούς ελάχιστου πλάτους 6m. Στην πλατφόρμα 

απόθεσης του υλικού LGO το επίχωμα θα διαμορφωθεί σε πρανή κλίσης 1:2 (Κ:Ο), 

ύψους 25 m, με ενδιάμεσους αναβαθμούς πλάτους 13 m, ούτως ώστε η συνολική μέση 

κλίση να είναι ηπιότερη, της τάξης των 25ο. Παρόμοιες κλίσεις εφαρμόζονται και στην 

απόθεση του υλικού LGO. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα απόθεσης του υλικού LGO θα 

καλυφθεί από τα απόβλητα εμπλουτισμού και επομένως, πρακτικά εξαλείφεται 

οποιοσδήποτε κίνδυνος αστοχίας. 

 Θα πραγματοποιείται απόθεση σε στρώσεις κατάλληλου πάχους ανάλογα με την 

κατηγορία του υλικού και συμπύκνωση για την εξασφάλιση ευσταθούς απόθεσης.  

 Οι αποθέσεις θα ελέγχονται μέσω ειδικού προγράμματος ενόργανης παρακολούθησης 

ούτως ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα τοπικών ασταθειών και να 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (απάλυνση κλίσεων, τοπική όπλιση επιχωμάτων, 

κλπ.).  

 Ποσοτικές παράμετροι εκμετάλλευσης κοιτάσματος και παραγωγής εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Οι ορυκτοί πόροι (γεωλογικά αποθέματα) και τα απολήψιμα αποθέματα από το ενοποιημένο 

όρυγμα, παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.6.3-1 και 6.6.3-2 της Παραγράφου 6.6.3.  

 

H συνολική ποσότητα στείρων υλικών που θα χρειαστεί να εξορυχθούν κατά τη διάρκεια της 

προπαρασκευής και λειτουργίας του επιφανειακού μεταλλείου είναι 48,233 Mt ενώ αντίστοιχα 

η συνολική ποσότητα μεταλλεύματος που θα εξορυχθεί ανέρχεται σε 63,835 Mt. Ως εκ τούτου 

η σχέση αποκάλυψης του επιφανειακού μεταλλείου Σκουριών είναι, όπως προκύπτει από τον 

παρακάτω τύπο. 
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0,75 = 
48,233 

63,835 

 

Επιπλέον, ο συνολικό όγκος του υλικού που αναμένεται να εξορυχθεί από το επιφανειακό 

μεταλλείο ανέρχεται σε 41,507 Mm3 (in situ), ενώ ο όγκος που αναμένεται να διακινηθεί έχει 

εκτιμηθεί σε 53,959 Mm3, και ως εκ τούτου ο αναμενόμενος συντελεστής επιπλήσματος της 

επιφανειακής εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 1.3. 

 

Όσον αφορά στις ποσοτικές παραμέτρους των ανατινάξεων, η ειδική κατανάλωση εκρηκτικών 

ανάλογα με τον τύπο του πετρώματος είναι οι ακόλουθες: 

 Ειδική κατανάλωση για σκληρό βράχο: 0,25 kg/t 

 Ειδική κατανάλωση για ασθενή βράχο: 0,18 kg/t 

 

Ως προς τη συνολική ποσότητα των εκρηκτικών υλών, οι ποσότητες που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν είναι: 

 ANFO   : 16.520 t 

 Γαλακτώματα : 7.080 t 

 Σύντομη αναφορά στις θέσεις και στον τρόπο απόθεσης των εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Τα εξορυκτικά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες προπαρασκευής και λειτουργίας 

του ενοποιημένου ορύγματος είναι αποκλειστικά στείρα αδρανή υλικά εξόρυξης (κωδ. Ε.Κ.Α. 

01 01 01), τα οποία αναμένεται να είναι συνολικά 48,232 Mt. Τα υλικά αυτά θα διατεθούν ως 

εξής: 

 Κατασκευή προφράγματος Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.  

 Κατασκευή αναχώματος Καρατζά Λάκκου  

 Κατασκευή λίμνης  Νο2 

 Κατασκευή πλατείας απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας 

 Απόθεση σε αποθεσιοθάλαμο ανάντη του αναχώματος Καρατζά Λάκκου 

 Κλείσιμο και αποκατάσταση  

 

Η απόθεση των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων θα γίνει στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: 

 Στον χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων νότια του επιφανειακού ορύγματος 

(προσωρινά μέχρι να χρησιμοποιηθούν στα έργα υποδομής και μέχρι τη χρονική στιγμή 

της αποκατάστασης της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) 

 Στον χώρο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ανάντη του αναχώματος του Καρατζά Λάκκου. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων του επιφανειακού 

μεταλλείου δίνονται στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στο Παράρτημα 

IX της παρούσας. 
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6.6.5. Αναλυτική Περιγραφή της Υπόγειας Μεταλλευτικής Δραστηριότητας 

 Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός που παρουσιάζεται στην παρούσα ΜΠΕ δεν διαφέρει από τον γενικό σχεδιασμό 

που εγκρίθηκε με την επικαιροποιημένη ΕΠΟ του εν λόγω τμήματος του έργου. Η κύρια 

διαφοροποίηση που υπεισέρχεται στον σχεδιασμό αφορά τα υπόγεια έργα υποστήριξης της 

υπόγειας εκμετάλλευσης και ειδικότερα, την ενσωμάτωση επιπλέον καμινέτων αερισμού στα 

νότια της επιφανειακής εκμετάλλευσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κυκλώματος 

αερισμού του μεταλλείου κατά τη 2η φάση εκμετάλλευσης. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία σχεδιασμού της υπόγειας μεταλλευτικής 

δραστηριότητας του υποέργου Σκουριών. 

 Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης 

Το κοίτασμα των Σκουριών που εκτείνεται υπό τον πυθμένα του ενοποιημένου ορύγματος είναι 

πρόσφορο για μεθόδους μαζικής υπόγειας εκμετάλλευσης και έχει αξιολογηθεί υπό ποικίλες 

διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, 

συμπεριλαμβανομένων εκμετάλλευσης με κατακρήμνιση οροφής, μέθοδο διαδοχικών ορόφων 

κατακρημνιζόμενου δαπέδου και μέθοδο της επαναπλήρωσης διευρυμένων ορόφων με 

λιθογόμωση. Η μέθοδος της επαναπλήρωσης διευρυμένων ορόφων με λιθογόμωση (SLOS) 

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 στις υπόγειες δραστηριότητες, η νέα εγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης 

μεταλλεύματος προβλέπει τη προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας ο 

οποίος θα επιτρέπει την εφαρμογή μετώπων εργασίας με ύψος έως και 60 m, λόγω της 

αυξημένης δυναμικότητας των διατρητικών μηχανημάτων, τόσο από πλευράς μήκους 

διάτρησης όσο και από πλευράς ακρίβειας διάτρησης. Η εφαρμογή μετώπων εργασίας ύψους 

έως 60m, οδηγεί στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς μειώνεται το 

συνολικό μήκος των αναγκαίων στοών περιχάραξης. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, 

θεωρείται εφικτή η αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από το υπόγειο μεταλλείο σε 6,5 Mt 

κατ’ έτος στη 2η φάση εκμετάλλευσης, κατά την οποία η παραγωγή μεταλλεύματος προέρχεται 

αποκλειστικά από την υπόγεια εκμετάλλευση. Η δυνατότητα επίτευξης των στόχων 

εκμετάλλευσης και παραγωγής υπόκειται σε επιβεβαίωση της εφαρμοσιμότητας, λόγω 

λειτουργικών και γεωτεχνικών συνθηκών. Ως προς τις γεωτεχνικές συνθήκες, έχει εκπονηθεί 

Ειδική Γεωτεχνική Μελέτη σύμφωνα με την οποία, επιβεβαιώνεται η εφικτότητα της 

εκμετάλλευσης με μέτωπα εργασίας ύψους 60 m. Η ρύθμιση των λειτουργικών παραμέτρων 

αλλά και ο έλεγχος των δυνατοτήτων της μεθόδου βάσει των επί τόπου γεωτεχνικών συνθηκών 

θα ελεγχθούν περαιτέρω, μέσω της δοκιμαστικής υλοποίησης σε δύο κατάλληλα επιλεγμένα 

μέτωπα του υπόγειου μεταλλείου.   
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6.6.5.2.1. Κύρια έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου 

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη δημιουργία μιας δεύτερης στοάς προσπέλασης, η οποία 

έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, για τη σύνδεση των εγκεκριμένων έργων ανάπτυξης με 

το υπόγειο μεταλλείο. Σημειώνεται ότι με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό, το φρέαρ 

ανέλκυσης θα βρίσκεται υπό κατασκευή κατά την πρώτη φάση εκμετάλλευσης. Με τη δεύτερη 

στοά προσπέλασης, εξασφαλίζεται η δεύτερη έξοδος διαφυγής στην περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, η ασφαλέστερη και αποδοτικότερη διακίνηση μηχανολογικού εξοπλισμού και 

αυξημένη παροχή αέρα στο υπόγειο μεταλλείο καθόλη τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας 

του.  

 

Λόγω αύξησης στο ύψος των υπογείων μετώπων εκμετάλλευσης, το μήκος των στοών 

περιχάραξης μειώνεται σημαντικά, μετριάζοντας έτσι τους όγκους των στείρων υλικών που 

ορύσσονται από τα έργα ανάπτυξης και περιχάραξης, με αντίστοιχα θετικό αντίκτυπο για το 

περιβάλλον. 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα κύρια έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου 

μεταλλείου. Ειδικότερα, 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 (συμπληρωματικά στα όσα έχουν 

υλοποιηθεί και περιγράφονται στην Παράγραφο 6.6.2.3), τα οποία είναι εκτεταμένα και πρέπει 

να είναι λειτουργικά κατά την πρώτη φάση εκμετάλλευσης. Τα κύρια έργα περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6.5.2-1 που ακολουθεί και περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω: 

 Δυτικό ελικοειδές κεκλιμένο -στοά προσπέλασης,  

 Ανατολικό ελικοειδές κεκλιμένο -στοά προσπέλασης,  

 Φρέαρ ανέλκυσης προϊόντων,  

 Συνδετήριες στοές φρέατος – κύριων στοών προσπέλασης.  

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-1. Έργα προσπέλασης και ανάπτυξης υπόγειου μεταλλείου Σκουριών 
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Οι κύριες στοές προσπέλασης, εξυπηρετούν τις ανάγκες του μεταλλείου για πρόσβαση, 

αερισμό, μεταφορά δικτύων και λιθογόμωση.  

 

Η κατασκευή της δυτικής στοάς προσπέλασης στο υπόγειο μεταλλείο έχει ήδη ξεκινήσει και η 

διάνοιξη έχει ολοκληρωθεί έως τη Χ.Θ. +1353,5. Η είσοδος της στοάς τοποθετείται ΒΒΑ του 

κοιτάσματος, και σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Το στόμιο 

διαμορφώνεται παράλληλα με τον κύριο εσωτερικό δρόμο σύνδεσης του μεταλλείου με την 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. Η αρχή του υπογείου του ελικοειδούς βρίσκεται σε απόσταση 

~215 m από την κύρια έξοδο της επιφανειακής εκμετάλλευσης και ~340 m από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού. Το ελικοειδές εκκινεί σε απόλυτο υψόμετρο +548 m, είναι ευθύγραμμο για τα 

πρώτα 180 m ενώ στη συνέχεια συνίσταται από καμπύλα και ευθύγραμμα τμήματα συνολικού 

μήκους ~1200 m. Εν συνεχεία, η χάραξη παρακολουθεί το κοίτασμα με επάλληλα καμπύλα και 

μικρού μήκους ευθύγραμμα τμήματα. Το ελικοειδές κεκλιμένο καταλήγει σε απόλυτο 

υψόμετρο -130 m και έχει συνολικό μήκος 5.015 m. Η μέγιστη μηκοτομική κλίση είναι 15%. 

Η διατομή είναι πεταλοειδούς σχήματος ωφέλιμων διαστάσεων 6 m x 6 m. Η διάνοιξη 

πραγματοποιείται με χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων όπου απαιτείται, ενώ η 

υποστήριξη περιλαμβάνει αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης και συρματόσχοινα με τσιμεντένεμα, 

πλέγμα όπου απαιτείται, ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, οπλισμένοι σπόνδυλοι 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος (RRS, Reinforced Ribs of Shotcrete) και μεταλλικά πλαίσια. 

Έως σήμερα έχουν διανοιχθεί 1.283,5 m ήτοι ποσοστό 26% του συνολικού μήκους έως το 

υψόμετρο +388,61 m.  

 

Η ανατολική στοά προσπέλασης τοποθετείται ανατολικά της πρώτης στοάς και σε απόσταση 

περίπου 300 m από τη δυτική. Η είσοδος της στοάς τοποθετείται ΒΑ του κοιτάσματος, και σε 

μικρή απόσταση από την επιφανειακή εκμετάλλευση. Το στόμιο διαμορφώνεται σε ειδική 

πλατεία στα βόρεια της πρώτης λίμνης διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. Η αρχή 

του υπογείου βρίσκεται σε απόσταση ~200 m από την κύρια έξοδο της επιφανειακής 

εκμετάλλευσης και ~500 m από το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Η ανατολική στοά προσπέλασης 

εκκινεί σε απόλυτο υψόμετρο +565 m, ακολουθεί ευθύγραμμη οριζοντιογραφικά χάραξη για 

τα πρώτα ~50 m ενώ στη συνέχεια συνίσταται από καμπύλα και ευθύγραμμα τμήματα 

συνολικού μήκους ~1594 m. Εν συνεχεία η χάραξη παρακολουθεί το κοίτασμα με επάλληλα 

καμπύλα και μικρού μήκους ευθύγραμμα τμήματα. Το ελικοειδές κεκλιμένο καταλήγει σε 

απόλυτο υψόμετρο -130 m και έχει συνολικό μήκος 5.260 m. Η μέγιστη μηκοτομική κλίση 

είναι 15%. Η διατομή είναι πεταλοειδούς σχήματος ωφέλιμων διαστάσεων 6 m x 6 m. Η 

διάνοιξη πραγματοποιείται με χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων όπου απαιτείται, ενώ 

η υποστήριξη περιλαμβάνει αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης και συρματόσχοινα με 

τσιμεντένεμα, πλέγμα όπου απαιτείται, ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, οπλισμένοι 

σπόνδυλοι εκτοξευόμενου σκυροδέματος (RRS, Reinforced Ribs of Shotcrete) και μεταλλικά 

πλαίσια. 

 

Το φρέαρ ανέλκυσης εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες ανέλκυσης των εξορυσσόμενων υλικών 

από το υπόγειο μεταλλείο. Χωροθετείται στην πλατεία πρόθραυσης μεταλλεύματος (ROM 

pad) στα νότια, πλησίον του θραυστήρα της επιφανειακής εκμετάλλευσης. Όπως προκύπτει, η 

χωροθέτηση του φρέατος ανέλκυσης υλοποιείται εντός του χώρου που θα διαμορφωθεί για να 

εξυπηρετήσει την επιφανειακή εκμετάλλευση και επομένως, δεν γίνεται επιπλέον κατάληψη 

γης ή αποψιλώσεις. Η ανέλκυση των εξορυσσόμενων προϊόντων πραγματοποιείται με δύο 

κάδους μεταφοράς (skips) χωρητικότητας 37 t έκαστος. Το φρέαρ διαθέτει επίσης διώροφο 

κλωβό έκτακτης ανάγκης για την ανέλκυση προσωπικού χωρητικότητας 14 ατόμων. Στο άνω 
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τμήμα του φρέατος, τοποθετείται ο πύργος ανύψωσης (headframe) ο οποίος φέρει τον 

εξοπλισμό ανέλκυσης των εξορυσσόμενων προϊόντων. Ο πύργος ανύψωσης θα θεμελιωθεί επί 

πασσάλων εντός του προφρέατος. Το συνολικό βάθος του φρέατος είναι 714 m, με κεφαλή στο 

απόλυτο υψόμετρο +597 m και πυθμένα στο απόλυτο υψόμετρο -117 m. Είναι κυκλικής 

διατομής, με ωφέλιμη διάμετρο 7,6 m και ο εξοπλισμός του κινείται με ηλεκτροκινητήρα 

4,5 ΜV και φέρει ικανότητα ανέλκυσης 1300 t/h. Η βύθιση του φρέατος εκτιμάται ότι θα 

εκκινήσει περίπου το 5ο έτος λειτουργίας του μεταλλείου. 

Τα κύρια έργα προσπέλασης που περιγράφηκαν ανωτέρω, συνδέονται με το υπόγειο μεταλλείο 

με συνδετήριες στοές που εξυπηρετούν την απρόσκοπτη κίνηση προσωπικού και εξοπλισμού, 

τον αερισμό και τη μεταφορά των εξορυσσόμενων προϊόντων. Ειδικότερα:  

 Το φρέαρ συνδέεται με το υπόγειο μεταλλείο σε τρία επίπεδα:  

o Στο επίπεδο +110 m με στοά διαστάσεων 7 m x 7 m για την εξυπηρέτηση του 

αερισμού του μεταλλείου κατά τη φάση 2, μήκους ~270 m. 

o Στο επίπεδο -61 m, στο οποίο θα γίνεται η φόρτωση του μεταλλεύματος κατά τη 

φάση 2, μετά την πρόθραυση στον υπόγειο θραυστήρα, με ράμπα μήκους ~510 m. 

o Στο επίπεδο -117 m στη βάση του φρέατος, με ράμπα προς το επίπεδο -10 m μήκους 

~627 m. 

 Από το ανατολικό κεκλιμένο – στοά προσπέλασης, εκκινούν στοές στα επίπεδα +218 m 

(μήκους ~225 m) και +37 m, που το συνδέουν με τις υπόγειες αποθήκες εκρηκτικών 

(+230 m) και τον υπόγειο χώρο συντήρησης των μηχανημάτων (+37 m) αντίστοιχα.  

 Το δυτικό και ανατολικό κεκλιμένο – στοές προσπέλασης, θα συνδέονται με στοές στα 

επίπεδα +65 m και +5 m μήκους ~720 m έκαστη. Με τη σύνδεση στις θέσεις αυτές θα 

είναι δυνατή η μεταφορά του μεταλλεύματος από τις θέσεις εξόρυξης στις υπόγειες 

εγκαταστάσεις θραύσης και προσωρινής αποθήκευσης, πριν την ανέλκυση του 

μεταλλεύματος στην επιφάνεια μέσω του φρέατος κατά τη φάση 2. 

 

Κατά τη διάνοιξη των έργων προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου κατά την 

πρώτη φάση εκμετάλλευσης, μέρος των εξορυσσόμενων προϊόντων χαρακτηρίζονται από 

επαρκείς περιεκτικότητες σε Cu και Au ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν ως μετάλλευμα 

χαμηλής ποιότητας. Το εν λόγω υλικό θα αποθηκευτεί στην πλατεία αποθήκευσης χαμηλής 

περιεκτικότητας μεταλλεύματος (LGO) πλησίον της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά Λάκκου και θα τροφοδοτήσει 

το εργοστάσιο εμπλουτισμού κατά την περίοδο μετάβασης από την πρώτη στη δεύτερη φάση 

εκμετάλλευσης.  

 

Όλα τα επίπεδα εκμετάλλευσης του υπόγειου μεταλλείου, και των δύο φάσεων διαθέτουν 

παρόμοιο σχεδιασμό (βλ. Σχήμα 6.6.5.2-2). Προβλέπονται περιμετρικές στοές περιχάραξης, 

που θα παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του κοιτάσματος, οι οποίες θα συνδέονται με 

τις θέσεις των καμινέτων εξόδου του αέρα (RAR, Return Air Raise). Οι στοές εκμετάλλευσης 

προς τα υπόγεια μέτωπα θα διασχίζουν εγκάρσια το κοίτασμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά 

και θα αναπτύσσονται σταδιακά προκειμένου να επιτυγχάνεται το χρονοδιάγραμμα παραγωγής 

και η αλληλουχία της εξόρυξης. Και οι δύο ράμπες προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για τη 

διακίνηση μεταλλεύματος και ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης προβλέπει την εξόρυξη των 

μετώπων από το κέντρο προς την περιφέρεια του επιπέδου.  

 

Στην ανάπτυξη των επιπέδων κατασκευάζονται κατά προτεραιότητα τα καμινέτα καθαρού 

αέρα μεταξύ των επιπέδων, οι δεξαμενές συλλογής υδάτων και ο ηλεκτρικός υποσταθμός για 

την υποστήριξη της διαρκούς ανάπτυξης επιπέδων και έργων περιχάραξης. Η δεξαμενή 
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συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και το αντίστοιχο αντλιοστάσιο, χωροθετείται στη 

βόρεια πλευρά κάθε επιπέδου, ενώ οι δεξαμενές συλλογής καθαρών υδάτων και τα αντίστοιχα 

αντλιοστάσια χωροθετούνται στα επίπεδα +350 m και +230 m, δίπλα στις εγκαταστάσεις 

συλλογής των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. Στην ίδια θέση, θα διανοιχθούν γεωτρήσεις 

για τη διέλευση των ηλεκτρικών και αποστραγγιστικών δικτύων μεταξύ των επιπέδων.  

 

Η ανάπτυξη των στοών περιχάραξης θα περιλαμβάνει εγκάρσια φόρτωσης, εσοχές 

εγκατάστασης συμπιεστών, φωλεές φορητών υποσταθμών, φωλεές δικτύου λιθογόμωσης, 

συνδέσεις με τις στοές εκμετάλλευσης και φωλεές αποστράγγισης σε κατάλληλες μεταξύ τους 

αποστάσεις. Το σύστημα των δίδυμων στοών προσπέλασης / ελικοειδών κεκλιμένων, θα 

εξασφαλίζει δευτερεύουσα έξοδο κινδύνου σε όλα τα επίπεδα. Οι γεωτρήσεις καθορισμού των 

ορίων του κοιτάσματος (definition drilling) θα πραγματοποιούνται είτε από τις στοές 

περιχάραξης ή από τα ελικοειδή κεκλιμένα. 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-2. Τυπική ανάπτυξη επιπέδου εκμετάλλευσης (επίπεδο +230 m) 

 

Η τυπική διατομή των έργων ανάπτυξης και περιχάραξης καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγεθος του κινητού εξοπλισμού και τις απαιτήσεις ελεύθερου χώρου του περιτυπώματος, την 

πρόβλεψη εγκατάστασης αγωγών αερισμού και άλλων δικτύων, τις απαιτήσεις υποστήριξης 

της περιβάλλουσας βραχόμαζας και την τελική χρήση της στοάς. Το σύνολο της ανάπτυξης 

έχει διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να δέχεται τον μεγαλύτερο αναμενόμενο εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένου ελεύθερου χώρου κατ’ ελάχιστο ενός μέτρου από κάθε πλευρά. Οι 

στοές εκμετάλλευσης (πλάτους 6 m) είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν αρκετό χώρο για 
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την αποδοτική διάτρηση παραγωγής. Στον παρακάτω Πίνακα απεικονίζονται οι διαστάσεις των 

τυπικών διατομών για τις στοές ανάπτυξης και περιχάραξης. 

 

Πίνακας 6.6.5.2-1. Τυπικές διατομές έργων ανάπτυξης και περιχάραξης 

Όνομα 

Τυπική Διατομή 

Πλάτος 

(m) 

Ύψος 

(m) 

Ράμπες (κύρια και δευτερεύοντα ελικοειδή κεκλιμένα) 6 6 

Εγκάρσια κυκλοφορίας στα ελικοειδή κεκλιμένα 9 7,5 

Στοές πρόσβασης επιπέδων 6 5,7 

Στοές περιχάραξης επιπέδων  5,5 5,7 

Στοές εκμετάλλευσης (διάτρησης μετώπου / αποκομιδής 

μεταλλεύματος)  

5 5 

Κύριες στοές πρόσβασης επιπέδων 6 6 

Στοές πρόσβασης στο φρέαρ και στα καμινέτα 5,5 5,5 

Στοές αερισμού (συμπεριλαμβανομένου του αποκατεστημένου 

τμήματος της στοάς TVX) 

7 7 

Κύριο Συνεργείο  (Φάση 2η) 12 10 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-3. Έργα προσπέλασης και ανάπτυξης για την πρώτη φάση εκμετάλλευσης 
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Σχήμα 6.6.5.2-4. Έργα προσπέλασης και ανάπτυξης για τη δεύτερη φάση 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 

και περιλαμβάνουν: 

 Δυτική στοά προσπέλασης και ελικοειδές κεκλιμένο: μήκος 5.015 m και διατομή 

6 m x 6 m (μήκος προς κατασκευή 3.732 m). 

 Ανατολική στοά προσπέλασης και ελικοειδές κεκλιμένο: μήκος 5.260 m και διατομή 

6 m x 6 m. 

 Στοές περιχάραξης επιπέδων (U-drives): συνολικό μήκος ~12.300 m και διατομή 

5,5 m x 5,7 m. 

 Λοιπές στοές ανάπτυξης επιπέδων: συνολικό μήκος ~8.100 m και διατομή 6,0 m x 5,7 m. 

 Στοά αερισμού στο +350 m και αποκατεστημένο τμήμα στοάς TVX: συνολικό μήκος 

~670 m και διατομή 7 m x 7 m. 

 Βόρεια σύνδεση με τα καμινέτα ακάθαρτου αέρα στα επίπεδα +65 m και +10 m: 

συνολικό μήκος ~840 m και διατομή 5,5 m x 5,5 m. 

 Στοές σύνδεσης στα επίπεδα +65 m και +10 m με τα σιλό χονδρόκοκκου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος στην περιοχή του υπόγειου θραυστήρα: συνολικό μήκος ~2.030 m και 

διατομή 6,0 m x 6,0 m. 

 Στοά προσπέλασης στα επίπεδα -61 m και -130 m: συνολικό μήκος ~1.600 m και διατομή 

6,0 m x 6,0 m. 

 Στοά σύνδεσης των ανατολικών καμινέτων ακάθαρτου αέρα με το επίπεδο +350 m: 

μήκος ~1000 m και διατομή 5,5 m x 5,5 m. 

 Στοές αερισμού στον επίπεδο +110 m και στοές εξυπηρέτησης προαποστράγγισης και 

αντλιοστασίων: συνολικό μήκος ~4.100 m και διατομή 7,0 m x 7,0 m (στοές αερισμού) 

και 6,0 m x 5,7 m. 

 Στοές ταινιοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του θραυστήρα, συνολικού μήκους ~250 m.  
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 Στοές για την εξυπηρέτηση της λιθογόμωσης στο επίπεδο +110 m: συνολικό μήκος 

~6.600 m και διατομή 5,5 m x 5,5 m. 

 

Η κάθετη ανάπτυξη περιλαμβάνει εκτός από το κύριο φρέαρ ανέλκυσης προϊόντων, τα 

ακόλουθα καμινέτα αερισμού: 

 Κύρια καμινέτα εισαγωγής καθαρού αέρα: κυκλικής διατομής, συνολικού μήκους 

~390 m. 

 Κύρια καμινέτα εξαγωγής ακάθαρτου αέρα: κυκλικής διατομής, συνολικού μήκους 

~1.970 m. 

 Λοιπά εσωτερικά καμινέτα μεταφοράς καθαρού αέρα στα διάφορα επίπεδα: κυκλικής 

διατομής, συνολικού μήκους ~1.250 m. 

 Λοιπά εσωτερικά καμινέτα απαγωγής ακάθαρτου αέρα στα διάφορα επίπεδα: κυκλικής 

διατομής, συνολικού μήκους ~2.570 m. 

 

Όπως προναφέρθηκε, στα έργα ανάπτυξης του υπογείου περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση 

τμήματος της υπάρχουσας ερευνητικής στοάς TVX, η οποία θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες 

αερισμού στην πρώτη φάση εκμετάλλευσης. Η ερευνητική στοά έχει μήκος 695 m και 

πεταλοειδή διατομή 4,0 m (π) x 4,30 m (υ). Το πρώτο τμήμα της στοάς μήκους περί τα 350 m 

θα αποκατασταθεί καταλλήλως και θα διευρυνθεί σε διατομή διαστάσεων 7,0 m x 7,0 m, ούτως 

ώστε να λειτουργήσει ως είσοδος καθαρού αέρα για βραχύ χρονικό διάστημα. Πάνω από τη 

στοά θα διανοιχθούν τα δύο καμινέτα καθαρού αέρα που θα συμβάλλουν στις ανάγκες 

αερισμού καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου.  

 

Με βάση τον γενικό προγραμματισμό των εργασιών, εκτιμάται ότι θα διανοίγονται ετησίως 

περίπου 6000 m στοών ανάπτυξης, με βάση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιηθεί. Τα έργα ανάπτυξης της πρώτης και της δεύτερης φάσης εκμετάλλευσης, 

εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν από το έτος προπαρασκευής -2 έως και το 10ο έτος λειτουργίας 

του μεταλλείου με τον χρονισμό να οργανώνεται κατάλληλα ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι 

στόχοι παραγωγής.  

6.6.5.2.2. Μέθοδος εκμετάλλευσης 

Όπως προαναφέρθηκε 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.   

 

Σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μεταλλευτικό σχεδιασμό η εκμετάλλευση του μεταλλείου 

εκτείνεται από το απόλυτο υψόμετρο +350 m έως το -130 m με την ανάπτυξη οκτώ επιπέδων 

εκμετάλλευσης και θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η Φάση 1 περιλαμβάνει την 

εκμετάλλευση του επιφανειακού ορύγματος και του ανώτερου μπλοκ του υπόγειου μεταλλείου 

μεταξύ των απόλυτων υψομέτρων +350 m και +110 m, σε επιλεκτικά μέτωπα των τεσσάρων 

ανώτερων επιπέδων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παραγωγής. Κατά τη Φάση 2, οπότε 

το επιφανειακό όρυγμα θα αρχίσει να επαναπληρώνεται με τα αφυγρασμένα απόβλητα 
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εμπλουτισμού, η εκμετάλλευση του υπόγειου μεταλλείου επεκτείνεται σε μεγαλύτερα βάθη 

έως το απόλυτο υψόμετρο -130 m και πραγματοποιείται σε όλα τα παραγωγικά επίπεδα. 

 

Οι αναμενόμενες γεωτεχνικές συνθήκες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των 

ασφαλών διαστάσεων των παραγωγικών μετώπων. Όλα τα μέτωπα έχουν σχεδιαστεί με 

διαστάσεις 60 m ύψος επί 15 m πλάτος, σε πρωτεύουσα – δευτερεύουσα αλληλουχία με 

προσανατολισμό Α-Δ. Τα μέτωπα της πρωτεύουσας αλληλουχίας θα αναπτυχθούν και στη 

συνέχεια θα λιθογομωθούν σε τμήματα μέγιστου μήκους 30 m, αναλόγως των αναμενόμενων 

γεωτεχνικών συνθηκών. Στα μέτωπα της δευτερεύουσας ακολουθίας η εκμετάλλευση και στη 

συνέχεια λιθογόμωση θα γίνεται σε τμήματα μήκους 30 m, ανεξάρτητα από τις γεωτεχνικές 

συνθήκες πετρώματος. Η μεθοδολογία εξόρυξης σε βαθμίδες είναι ίδια και για τη Φάση 1 και 

για τη Φάση 2. Η εκμετάλλευση θα πραγματοποιηθεί με εν γένει ανερχόμενη φορά. Η μέθοδος 

εξόφλησης του κοιτάσματος δια της μεθόδου SLOS παρουσιάζεται σχηματικά στο 

Σχήμα 6.6.5.2-5. 

 

Σύμφωνα με το μεταλλευτικό σχεδιασμό του υπόγειου μεταλλείου προβλέπεται η όρυξη 

ανοιγμάτων της πρωτεύουσας αλληλουχίας, όπου ανάμεσά τους θα παραμένουν στύλοι 

πετρώματος, οι οποίοι θα εξορύσσονται σε επόμενη φάση, εφόσον έχουν λιθογομωθεί τα 

γειτονικά τους πρωτεύοντα ανοίγματα και αποτελούν τα ανοίγματα της δευτερεύουσας 

αλληλουχίας. Η λιθογόμωση των ανοιγμάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού 

της μεθόδου εκμετάλλευσης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόληψης του μεταλλεύματος, 

την ελαχιστοποίηση της ανάγκης εφαρμογής μέτρων υποστήριξης και την εξασφάλιση της 

ομαλής αλληλουχίας εκσκαφής ταυτόχρονα σε πολλαπλά ανοίγματα. 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-5. Διάταξη και αλληλουχία υπόγειων ανοιγμάτων σε επίπεδο 

εκμετάλλευσης 

 

Η παραγωγική διαδικασία για τη διάνοιξη εκάστου παραγωγικού ανοίγματος συνοψίζεται στα 

παρακάτω βήματα: 

α) Όρυξη παραγωγικών στοών έως το πέρας εκμετάλλευσης του εκάστου επιπέδου, οι 

οποίες θα βρίσκονται στο μέσο του πλάτους των ανοιγμάτων, πάνω (στοά διάτρησης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-58 

ENVECO A.E. 

overcut ore drift) και κάτω (στοά διάτρησης και αποκομιδής - undercut ore drift) από 

αυτό. 

β) Πλευρική διεύρυνση των στοών στο τελικό πλάτος του ανοίγματος (15 m). Ορύσσεται 

διάτρημα χαλάρωσης (slot raise), κατάλληλης διαμέτρου (περίπου Φ1,20 m) που θα 

πυροδοτηθεί πρώτο, ώστε να επιφέρει την αρχική ρηγμάτωση του πετρώματος και θα να 

λειτουργήσει ως ελεύθερη επιφάνεια για τις επόμενες ανατινάξεις. 

γ) Ολοκληρώνεται η διεύρυνση, χαλάρωση και ρωγμάτωση του πετρώματος στην αρχική 

διεύρυνση των 5 m. 

δ) Oπισθοχώρηση και ανάπτυξη του ανοίγματος σε βήματα των 15 m. 

ε) Εφόσον οι γεωτεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν η οπισθοχώρηση συνεχίζεται έως τα 

30 m.  

 

Στο Σχήμα 6.6.5.2-6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η γενική αλληλουχία εξόρυξης που 

περιγράφεται ανωτέρω. 

 

 
 

 
 

 
Σχήμα 6.6.5.2-6. Βασική αλληλουχία εξόρυξης υπογείων μετώπων 
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Βασικό στάδιο της περιγραφόμενης παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η συστηματική 

τοπογραφική αποτύπωση του ανοίγματος (Cavity Monitoring System, CMS). Σκοπός του 

συστήματος παρακολούθησης CMS είναι η αποτύπωση και ποσοτικοποίηση σε τρεις 

διαστάσεις των υπερ-/υπο- εκσκαφών του ανοίγματος και εν τέλει της επιτευχθείσας 

γεωμετρίας και του μεγέθους των αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες, θεωρητικές διαστάσεις 

του ανοίγματος. Εν προκειμένω, το σύστημα CMS θα υλοποιείται με την εφαρμογή τεχνικών 

τοπογραφικής αποτύπωσης με τηλεχειρισμό. 

 

Τα αποτελέσματα της αποτύπωσης CMS θα αναλύονται, με σκοπό την αξιολόγηση της 

παραγωγικής απόδοσης του ανοίγματος ως και την ανάδρομη επαλήθευση των παραδοχών 

σχετικά με τα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος και την προβλεπόμενη 

συμπεριφορά του ανοίγματος. 

 

Το σύστημα CMS αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο αξιόπιστη τεχνική, ώστε να 

ποσοτικοποιηθεί η απόδοση της μεθόδου εκμετάλλευσης, να ποσοτικοποιηθούν ενδεχόμενες  

υπερεκσκαφές που οδηγούν σε αυξημένες ποσότητες λιθογόμωσης και τυχόν μελλοντική 

αραίωση (dilution) του μεταλλεύματος. 

 

Με την ολοκλήρωση της απόληψης του μεταλλεύματος από κάθε άνοιγμα ακολουθεί η 

τοποθέτηση φράγματος (barricade) στην είσοδο της υποκείμενης στοάς, το οποίο συγκρατεί το 

υλικό λιθογόμωσης. Το φράγμα συνήθως κατασκευάζεται από ινοπλισμένο εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα ή άλλο υλικό ικανό να επιτελέσει την συγκράτηση του υλικού της λιθογόμωσης για 

την δεδομένη χρονική διάρκεια λειτουργίας του. Σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δύναται 

να αναλάβει τα αναμενόμενα φορτία της λιθογόμωσης, επιτρέποντας έτσι την τοποθέτηση του 

υλικού της λιθογόμωσης στο άνοιγμα σε συνεχή έγχυση. 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-7. Λιθογόμωση πρωτευόντων μετώπων 

 

Η διάτρηση των διατρημάτων ανατίναξης των μετώπων θα γίνεται από τη στοά οροφής όσο 

και από τη στοά δαπέδου, χρησιμοποιώντας τυπική μέθοδο εγκοπής και κοπής (slot and slash) 

για το άνοιγμα του μετώπου. Τα ανακουφιστικά διατρήματα χαλάρωσης αναπτύσσονται με 
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ανατινάξεις προς διανοιχθείσα οπή διαμέτρου 1,2 m, με ανερχόμενη μηχανική όρυξη. Η αρχική 

ανατίναξη δημιουργίας του απαιτούμενου ανακουφιστικού κενού (relief raise blast) έχει 

σχεδιαστεί σε διαστάσεις 2,6 m x 2,6 m και επιτυγχάνεται με οκτώ διατρήματα διαμέτρου 

140 mm. Μόλις δημιουργηθεί η τυφλή ανακουφιστική οπή, γίνεται πυροδότηση των 

παρακείμενων περιφερειακών διατρημάτων προς το κενό καμινέτου για τη δημιουργία του 

ανακουφιστικού κενού. Εφόσον αναπτυχθεί πλήρως το καμινέτο σχισμής, οι κύριοι δακτύλιοι 

παραγωγής θα διαθέτουν πλήρες ελεύθερο μέτωπο προς το οποίο θα γίνεται ανατίναξη. 

 

Οι δακτύλιοι διάτρησης παραγωγής θα αποτελούνται από αναπτύγματα διατρημάτων των 

60 m. Το συνολικό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του καμινέτου σχισμής, γενικά θα 

διανοίγεται με έξι (6) διαδοχικές ανατινάξεις. Το ακόλουθο Σχήμα 6.6.5.2-8 αποτελεί μια 

κάτοψη του τυπικού σχεδιασμού μετώπων και της οπής διαμέτρου1,2 m. 

 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-8. Κάτοψη τυπικού σχεδιασμού μετώπων και ανακουφιστικού κενού στην 

κατώτερη και ανώτερη στοάς 

 

Για τη διάνοιξη της περιοχής σχισμής, το μέτωπο των 60 m διαιρείται σε τρεις βαθμίδες των 

περίπου 20 m και οι οπές θα απαιτήσουν επιγόμωση, για τη συγκράτηση της στήλης 

εκρηκτικών. Στις οπές θα απαιτηθούν επίσης πώματα στον πυθμένα, όπου διαπερνούν προς το 
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υποκείμενο κενό. Στο ακόλουθο Σχήμα 6.6.5.2-9 απεικονίζεται η τυπική γενική αλληλουχία 

ανατίναξης. 

 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-9. Τυπικές τομές ανάπτυξης παραγωγικού μετώπου και αλληλουχία 

ανατινάξεων 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-10. Ανακουφιστικό κενό – Διάταξη διατρημάτων 

 

Ο συνολικός χρόνο του μεταλλευτικού κύκλου για την εξόρυξη των μετώπων εκτιμήθηκε με 

βάση την ανάλυση των διαφόρων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης . Ο μεταλλευτικός κύκλος 

δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη ή προ – υποστήριξη του μεταλλεύματος (αγκυρώσεις δια 

πλήρως ενεματούμενων συρματόσχοινων) επειδή αυτές οι δραστηριότητες έχουν 
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προγραμματιστεί προς ολοκλήρωση προτού απαιτηθεί ο χώρος εκμετάλλευσης. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης υπέδειξαν ότι κάθε μέτωπο θα παράγει περίπου 1.030 t/d 

(τόνους/ημέρα) καθ’ όλον τον κύκλο εκμετάλλευσης (διάτρηση, ανατίναξη, φόρτωση 

θραυσμένου υλικού αλλά όχι λιθογόμωση). Προσδιορίστηκε διακριτός μεταλλευτικός κύκλος 

για τα προβλεπόμενα μέτωπα μέγιστου μήκους 20 m που θα απαιτηθούν στο μέτριας ποιότητας 

κοίτασμα, κυρίως σχιστολιθικής προέλευσης, δίνοντας εκτίμηση ημερήσιας παραγωγής 

935 t/d.  

 

Ο μέσος αριθμός ενεργών μετώπων που απαιτούνται για την επίτευξη παραγωγής 2,5 Mtpa στη 

Φάση 1 είναι μεταξύ 7 και 9 σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, από τα οποία 30% θα αφορούν 

στον κύκλο λιθογόμωσης. Στη Φάση 2 κλιμακώνεται η αύξηση της παραγωγής έως 6,5 Mtpa 

και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων ενεργών μετώπων για να επιτευχθεί η αυξημένη 

παραγωγή είναι 17 έως 26 μέτωπα σε οποιοδήποτε σημείο του κύκλου. Το εύρος στον αριθμό 

των ενεργών μετώπων οφείλεται στο γεγονός ότι η διάτρηση του επόμενου μετώπου του 

κύκλου μπορεί να ξεκινά ενώ γίνεται λιθογόμωση και ωρίμανση του υλικού στο προηγούμενο 

μέτωπο. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί υποδηλώνουν απουσία επικάλυψης μεταξύ αυτών των 

δραστηριοτήτων ενώ ο χαμηλότερος αριθμός αντιπροσωπεύει πλήρη επικάλυψη. 

 

Πίνακας 6.6.5.2-2. Τυπικός μεταλλευτικός κύκλος εκμετάλλευσης υπογείων μετώπων 

Παράμετροι Μονάδες 

Πρωτεύοντα / 

Δευτερεύοντα 

Μέτωπα  

(30 m μέγιστο 

μήκος) 

Πρωτεύοντα 

μέτωπα 

(20 m μέγιστο 

μήκος) 

Ύψος μετώπου (stope height) m 60 60 

Πλάτος μετώπου (stope width) m 15 15 

Μήκος μετώπου (stope length) m 30 20 

Ανάκτηση (recovery) % 95% 95% 

Αραίωση (dilution) % 5,1% 5,1% 

Μη αραιωμένο μετάλλευμα (Undiluted 

tonnes) 
t 72.630 48.420 

Μετάλλευμα στοών διάτρησης / 

αποκομιδής (Ore development tonnes)  
t 2.421 2.421 

Μετάλλευμα υπογείου ανοίγματος επί 

τόπου (In situ longhole tonnes) 
t 70.209 45.999 

Ανακτημένη ποσότητα μεταλλεύματος, 

συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης 

(Stope tonnes recovered, including 

dilution) 

t 70.100 45.928 

Όρυξη ανακουφιστικού διατρήματος 

(Slot raise drilling) 
m 1.653 1.653 

Όρυξη διατρημάτων (Ring drilling) m 3.037 1.735 

Αριθμός ανατινάξεων (Number of 

blasts) 
τεμ. 6 6 

Μέσος ρυθμός φόρτωσης και 

μεταφοράς (Average load and haul rate) 
t/d 2.000 2.000 

Όγκος κενού προς λιθογόμωση 

(Volume to backfill) 
m3 26.960 17.973 
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Παράμετροι Μονάδες 

Πρωτεύοντα / 

Δευτερεύοντα 

Μέτωπα  

(30 m μέγιστο 

μήκος) 

Πρωτεύοντα 

μέτωπα 

(20 m μέγιστο 

μήκος) 

Συντελεστής πλήρωσης (Fill factor) % 97% 97% 

Απαιτούμενος όγκος λιθογόμωσης 

(Total fill required) 
m3 26.151 17.434 

Όγκος φράγματος λιθογόμωσης – 10m 

ύψος (Plug volume -10 m height) 
m3 4.500 3.000 

Ρυθμός απόθεσης λιθογόμωσης (Plug 

pouring rate) 
m3/d 4.500 3.000 

Υπολειπόμενος ρυθμός λιθογόμωσης 

(Remainder pouring rate) 
m3/d 4.598 5.774 

Χρόνος ωρίμανσης υλικού 

λιθογόμωσης (Curing time) 
days 14 14 

Λειτουργικό απρόβλεπτο για χαμένο 

χρόνο (Operational contingency for lost 

time) 

% 25% 25% 

Μεταλλευτικοί κύκλοι με απρόβλεπτα (Cycle times with contingency) 

Όρυξη διατρημάτων (Longhole drilling) ημέρες 

days 
19,3 15,4 

Ανατίναξη υπογείου μετώπου (Stope 

blasting) 

ημέρες 

days 
5,0 5,0 

Αποκομιδή μεταλλεύματος (Stope 

production mucking) 

ημέρες 

days 
43,8 28,7 

Βοηθητικές δραστηριότητες (Ancillary 

Activities) 

ημέρες 

days 
4,4 4,4 

Λιθογόμωση (Backfilling) ημέρες 

days 
29,6 26,9 

Συνολικός μεταλλευτικός κύκλος (Total 

cycle time) 

ημέρες 

days 
102,1 80,3 

Συνολικός ρυθμός παραγωγής – 

εξαιρούμενης της λιθογόμωσης (Total 

production rate - excluding fill) 

t/d 1.030 935 

Συνολικός ρυθμός παραγωγής –  με 

λιθογόμωση (Total production rate - 

with fill) 

t/d 687 572 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, στο υπόγειο μεταλλείο Σκουριών θα εφαρμοστεί τεχνολογία 

απομακρυσμένης μεταλλευτικής (Remote Mining Technology - RMT), η οποία επηρεάζει 

ευμενώς τους χρόνους του μεταλλευτικού κύκλου εξόρυξης των μετώπων και την 

παραγωγικότητα του εξοπλισμού. Αυτή η τεχνολογία κατά βάση συνίσταται στην 

τηλεχειριζόμενη λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού από χειριστή ο οποίος βρίσκεται στην 

επιφάνεια ή σε απομακρυσμένη περιοχή του υπόγειου μεταλλείου. Το πρωταρχικό όφελος είναι 

η ικανότητα λειτουργίας επί περισσότερες ώρες ημερησίως επειδή δεν απαιτείται διακοπή 

λειτουργίας του εξοπλισμού κατά την αλλαγή βάρδιας και χρόνοι μετάβασης των εργαζομένων 

για να μεταβούν στα υπόγεια. Η τεχνολογία RMT εντάσσεται στις βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνολογίες και το μεταλλείο Σκουριών βρίσκεται σε μοναδική θέση προκειμένου να 

επωφεληθεί από τις βελτιώσεις της διαδικασίας εκμετάλλευσης λόγω της απλής, 
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επαναληπτικής φύσης του σχεδιασμού και της διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού 

αυξημένης τεχνικής ικανότητας.  

 

Σημειώνεται επιπλέον ότι η νέα στρατηγική διαχείρισης του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος 

αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με βασικό άξονα της στρατηγικής 

αυτής την υιοθέτηση τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού, όπως μέσω της χρήσης ηλεκτρικών 

μηχανημάτων μηδενικών ρύπων στην υπόγεια εκμετάλλευση.  

 

Προϋπόθεση της χρήσης στην υπόγεια εκμετάλλευση εξοπλισμού κινούμενου με 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας μέχρι την έναρξη της 

παραγωγής στην υπόγεια εκμετάλλευση, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που η τεχνολογία 

δεν θα έχει καταστεί μέχρι τότε διαθέσιμη, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας μηχανών 

εσωτερικής καύσης με προδιαγραφές EPA Tier 4 final /EU Stage V εξασφαλίζουν 

υποπολλαπλάσιες εκπομπές ρύπων από τις αρχικά υπολογισμένες στην αρχικά εγκεκριμένη 

ΜΠΕ. Αναφορικά με τον μηχανικό εξοπλισμό, εκτιμάται ότι μηχανήματα με μεγαλύτερη 

δυναμικότητα και χαμηλότερους εκπεμπόμενους ρύπους είναι πιθανό να διατίθενται στο 

μέλλον, οπότε θα επανεκτιμάται η σύνθεση του εξοπλισμού ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες 

κλίμακας με παράλληλη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. 

6.6.5.2.3. Έργα προπαρασκευής - περιχάραξης - εκμετάλλευσης 

Όπως προαναφέρθηκε, τα κύρια έργα προπαρασκευής και περιχάραξης αφορούν στην 

ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων στοών πρόσβασης και λοιπών υποστηρικτικών υπογείων 

έργων ανά επίπεδο που θα επιτρέψουν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας. Στην 

ανάπτυξη των επιπέδων κατασκευάζονται κατά προτεραιότητα τα καμινέτα καθαρού αέρα 

μεταξύ των επιπέδων, οι δεξαμενές συλλογής υδάτων και ο ηλεκτρικός υποσταθμός για την 

υποστήριξη της διαρκούς ανάπτυξης επιπέδων και έργων περιχάραξης. 

6.6.5.2.4. Κύριες εξορυκτικές εργασίες (εξόρυξη – αποκομιδή προϊόντος – υποστήριξη) 

Η εξόρυξη του μεταλλεύματος από τα υπόγεια μέτωπα ύψους 60 m περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 6.6.5.2.2.  

 

Διάτρηση – Γόμωση - Πυροδότηση 

 Η διάτρηση, θα είναι πλήρως μηχανοποιημένη. Προς τούτο, θα χρησιμοποιηθούν 

ηλεκτροϋδραυλικά διατρητικά φορεία εξοπλισμένα με ένα ή δύο βραχίονες. 

 Όσον αφορά τη γόμωση, όπου επιτρέπεται από τις τοπικές συνθήκες (απουσία νερών), 

θα γίνεται με χρήση πετρελαιοαμμωνίτη (ANFO), με αρματωμένο φυσίγγιο booster για 

έναυση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η γόμωση θα γίνεται με εκρηκτικά τύπου slurry, 

είτε προευαισθητοποιημένο (presensitised) είτε μη ευαισθητοποιημένο (sitsensitised). 

Στην τελευταία περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί χύδην γόμωση από την κινητή μονάδα η 

οποία και θα ευαισθητοποιεί το εκρηκτικό εντός του διατρήματος ανατίναξης. Η έναυση 

θα πραγματοποιείται με ηλεκτρικά και μη καψύλλια και σε ειδικές περιπτώσεις 

ηλεκτρονικά. Η ενδεικτική κατανάλωση των εκρηκτικών υλών είναι 0,56 kg/t 

εξορυσσόμενου μεταλλεύματος-πετρώματος και η κατανάλωση καψυλλίων είναι της 

τάξης 0,22 τεμ/t εξορυσσόμενου μεταλλεύματος-πετρώματος. Η εκρηκτική ύλη που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι το ANFO και το γαλάκτωμα. Το ANFO προέρχεται από την κινητή 

μονάδα παραγωγής και το γαλάκτωμα από την κινητή σε μορφή ευαισθητοποιημένου και 

μη, γαλακτώματος καθώς και σε έτοιμα φυσίγγια εμπορίου. 
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 Όσον αφορά την πυροδότηση των διατρημάτων, θα γίνεται με χρήση ηλεκτρικών ή μη 

καψυλίων.  

 

Για τις ανάγκες της εξόρυξης στο υπόγειο μεταλλείο, υπάρχει πρόβλεψη, πέραν της κινητής 

μονάδας παραγωγής γαλακτωμάτων και μιας υπόγειας αποθήκη εκρηκτικών υλών. 

 

Ως προς την αποκομιδή, το μετάλλευμα που εξάγεται από τα μέτωπα θα μεταφέρεται από 

φορτωτές υπογείων 21 t είτε σε εγκάρσιο φόρτωσης φορτηγών οχημάτων ή σε εγκάρσιο 

προσωρινής αποθήκευσης / αναπέτασης θραυσμένου πετρώματος με χωρητικότητα 550 t. Η 

μέση απόσταση διακίνησης προς το σημείο φόρτωσης είναι 200 m. Κατά την πρώτη φάση 

εκμετάλλευσης, θα υπάρχει ένα εγκάρσιο προσωρινής αποθήκευσης / αναπέτασης θραυσμένου 

μεταλλεύματος και ένα εγκάρσιο φόρτωσης τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά 

του επιπέδου παραγωγής. Ο σχεδιασμός του σημείου ανατροπής φορτωτών είναι τέτοια που ο 

κάδος θα ανυψώνεται μόλις υπεράνω των επικρουστήρων. 

 

Η στρατηγική διαχείρισης του εξορυσσόμενου υλικού κατά τη Φάση 1 της υπόγειας 

εκμετάλλευσης βασίζεται στη μεταφορά του μεταλλεύματος ROM με φορτηγά απευθείας στην 

επιφάνεια από τις θέσεις φόρτωσης, μέσω δύο ελικοειδών κεκλιμένων, όπως εικονίζεται στο 

Σχήμα 6.6.5.2-11. Το εξορυχθέν μετάλλευμα από τα υπόγεια μέτωπα, θα φορτώνεται σε 

φορτηγά από φορτωτές τύπου LHD (Load Haul Dump) στα εγκάρσια αναπέτασης / φόρτωσης 

που υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις των περιμετρικών στοών περιχάραξης στους ορόφους 

παραγωγής. Στη συνέχεια το μετάλλευμα μεταφέρεται με φορτηγά στην επιφάνεια και εκεί 

προθραύεται από τον ίδιο θραυστήρα που επεξεργάζεται το μετάλλευμα από το ενοποιημένο 

όρυγμα. Ο μέγιστος δυνατός ρυθμός μετακίνησης του υλικού στην επιφάνεια, περιορίζεται από 

τον αριθμό των φορτηγών μεταφοράς που μπορούν να μετακινούνται ταυτόχρονα στα κύρια 

ελικοειδή κεκλιμένα με άλλο εξοπλισμό που επίσης τα χρησιμοποιεί. Παράλληλα, για την 

εκτίμηση του μεταφορικού έργου του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, θα λαμβάνονται υπόψη 

οι δραστηριότητες για τα έργα ανάπτυξης που θα εξυπηρετήσουν τη Φάση 2, οι οποίες θα 

πρέπει να ξεκινήσουν στο 3ο έτος εκμετάλλευσης. 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-11. Γενική διάταξη έργων προσπέλασης και ανάπτυξης κατά τη Φάση 1 

της υπόγειας εκμετάλλευσης – Όψη προς τα δυτικά 
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Η διαχείριση των εξορυσσόμενων υλικών της Φάσης 2 πραγματοποιείται με την ανέλκυση του 

μεταλλεύματος στην επιφάνεια μέσω του φρέατος. Η ανέλκυση μέσω φρέατος είναι κρίσιμη 

προκειμένου να κλιμακωθεί η παραγωγή έως 6,5 Mtpa από την παραγωγή των 2,5 Mtpa της 

Φάσης 1. Κατά τη Φάση 2, το σύνολο του μεταλλεύματος των μετώπων και πιθανώς μέρος του 

μεταλλεύματος που θα εξορυχθεί από τα έργα ανάπτυξης θα ανελκύεται στην επιφάνεια μέσω 

του φρέατος. Τα στείρα της ανάπτυξης θα συνεχίσουν να μεταφέρονται με φορτηγά στην 

επιφάνεια, μέσω του συστήματος των δύο ελικοειδών κεκλιμένων, αλλά αυτές οι ποσότητες 

αναμένεται να είναι ελάχιστες. Δεν προγραμματίζεται η χρήση λουκιών μεταλλεύματος και 

στείρων μέσα στο υπόγειο μεταλλείο και δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ανέλκυση των στείρων 

υλικών στην επιφάνεια μέσω του φρέατος.  

 

Πριν από την έναρξη της παραγωγής στη Φάση 2, θα κατασκευαστεί το φρέαρ από την 

επιφάνεια μέχρι το επίπεδο -117 m. Το φρέαρ θα έχει ωφέλιμη διάμετρο 7,6 m. Στο επίπεδο -

61 m θα κατασκευαστεί θυρίδα φόρτωσης και στο φρέαρ θα υπάρχουν δύο κάδοι μεταφοράς 

(skips) ονομαστικής ικανότητας 37 t με αντίβαρα, σε οδηγούς με συρματόσχοινα, τα οποία θα 

παίρνουν κίνηση από ανυψωτικό σύστημα τύπου τριβής.  

 

Το ανυψωτικό σύστημα θα είναι τύπου τριβής πολλαπλών συρματόσχοινων και 

διαστασιολογείται έτσι ώστε να διαθέτει 25 % περίσσεια ανυψωτικής ικανότητας, σε 

ευθυγράμμιση με τον υπόλοιπο σταθερό εξοπλισμό του υπόγειου μεταλλείου. Το ανυψωτικό 

σύστημα θα λειτουργεί απόλυτα αυτόματα πέραν της συντήρησης ή περιπτώσεων έκτακτης 

ανάγκης. Ο πύργος ανέλκυσης θα θεμελιωθεί επί του διαμορφωμένου εδάφους μετά την 

εκσκαφή των επιφανειακών αποσαθρωμένων σχηματισμών. Ο πύργος ανέλκυσης του φρέατος 

θα έχει φορέα από σκυρόδεμα. Οι κάδοι ανέλκυσης του μεταλλεύματος θα αποθέτουν το 

εξορυσσόμενο υλικό σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο απόθεσης. Εν συνεχεία, το μετάλλευμα 

θα μεταφέρεται από τον θάλαμο απόθεσης στην πλατεία προσωρινής απόθεσης 

προθραυσμένου μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, μέσω του σχετικού 

ταινιόδρομου.   
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Σχήμα 6.6.5.2-12. Τυπική τομή πύργου ανέλκυσης του φρέατος Σκουριών 

 

Για την ανέλκυση του μεταλλεύματος στην επιφάνεια, το μετάλλευμα ROM θα πρέπει να 

θραύεται στο υπόγειο μεταλλείο. Η διαχείριση υλικών περιλαμβάνει σιλό αποθήκευσης 

μεταλλεύματος ROM και λεπτομερούς μεταλλεύματος και πρόθραυση στον υπόγειο 

σπαστήρα. Η διάταξη προσπέλασης και υποδομής του συστήματος διαχείρισης υλικού της 

Φάσης 2 απεικονίζεται στο Σχήμα 6.6.5.2-12.  

 

Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα από τα υπόγεια μέτωπα θα φορτώνεται σε φορτηγά υπογείων 

από φορτωτές τύπου LHD στα εγκάρσια προσωρινής αποθήκευσης / αναπέτασης / φόρτωσης 

που υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις των περιμετρικών στοών περιχάραξης στους ορόφους 

παραγωγής. Στη συνέχεια το μετάλλευμα μεταφέρεται από φορτηγά σε ένα από τα δύο σιλό 

αποθήκευσης ROM μεταλλεύματος, η πρόσβαση στα οποία γίνεται απευθείας από το επίπεδο 

+65m ή απευθείας σε έναν από τις δύο θυρίδες απόθεσης στον θραυστήρα, στο επίπεδο +5m. 

Καθένα από τα σιλό αποθήκευσης χονδρομερούς μεταλλεύματος, είναι εφοδιασμένο με εσχάρα 

κοσκίνισης και θραυστήρα λίθων, ενώ τα σημεία ανατροπής του θραυστήρα είναι εφοδιασμένα 

με στατικό βραχοθραυστικό.  
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Σχήμα 6.6.5.2-13. Γενική διάταξη έργων προσπέλασης και ανάπτυξης κατά την Φάση 2 

της υπόγειας εκμετάλλευσης - Όψη προς τα νότια 

 

Ο γυροσκοπικός θραυστήρας τροφοδοτείται από τον κεντρικό ταινιόδρομο τροφοδοσίας 

απευθείας από τα σιλό χονδρόκοκκου μεταλλεύματος ή με απευθείας αναπέταση από τα 

φορτηγά υπογείων.  

 

Το σύνολο του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος από το επίπεδο -10 m και κάτω, θα μεταφέρεται 

απευθείας στο θραυστήρα και το σύνολο του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από το 

επίπεδο +65m και άνω, θα μεταφέρεται στα σιλό αποθήκευσης χονδρομερούς μεταλλεύματος 

με τροφοδοσία στο επίπεδο +65 από όπου στη συνέχεια θα οδηγείται στον θραυστήρα.  
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Σχήμα 6.6.5.2-14. Διάταξη υπόγειου σταθμού πρόθραυσης μεταλλεύματος και σιλό 

αποθήκευσης χονδρόκοκκου μεταλλεύματος 

 

Το γενικό διάγραμμα ροής της διαχείρισης των υλικών και τη Φάση 2 της υπόγειας 

εκμετάλλευσης παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 6.6.5.2-15. 
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Σχήμα 6.6.5.2-15. Πρόθραυση και μεταφορά του μεταλλεύματος κατά τη Φάση 2 της υπόγειας εκμετάλλευσης 
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Λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις υποδομής μεταλλείου. Πέραν των ανωτέρω, τα λοιπά κύρια 

έργα υποδομής του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών, για κάθε φάση εκμετάλλευσης είναι τα 

ακόλουθα: 

 Φάση 1: Βοηθητικοί – Συμπληρωματικοί χώροι για τη συντήρηση εξοπλισμού στα 

επίπεδα +290 m και +170 m (satellite service bays). 

 Φάση 1 και Φάση 2: Υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών στο επίπεδο +230 m (Explosive 

Storage Area). Όπως περιγράφηκε ανωτέρω. 

 Φάση 1 και Φάση 2: κύριο αντλιοστάσιο εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων στο επίπεδο 

+350 m. Σημειώνεται ότι τα συστήματα αποστράγγισης καθαρών / εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων είναι εκτενή και σε κάθε επίπεδο του μεταλλείου, όπως 

παρουσιάζονται στη σχετική Παράγραφο 6.6.5.2.6. 

 Φάση 1 και Φάση 2: συστήματα φίλτρανσης νερού στα επίπεδα +170 και -70 (Paralos 

Filtration System). 

 Φάση 2: Σύστημα διαχείρισης υλικών (materials handling system) αποτελούμενο από τις 

ακόλουθες κατασκευές: 

o 2 σιλό αποθήκευσης χονδρόκοκκου μεταλλεύματος (coarse ore bins, ~Ø6,0 m, 

H≈60 m, εκτιμώμενης αποθηκευτικής ικανότητας 2212 t έκαστο) με τροφοδοσία στο 

επίπεδο +65 m. 

o Τροφοδότες υπό τα σιλό στο επίπεδο +5m, για μεταφορά του μεταλλεύματος στον 

υπόγειο θραυστήρα (bin discharge apron feeders & central crusher apron feeder). 

o Υπόγειος θραυστήρας (gyratory crusher) με επίπεδο τροφοδοσίας στο επίπεδο +5m. 

Η τροφοδοσία είναι εφικτή από τρεις διαφορετικές διευθύνσεις, με την κύρια 

τροφοδοσία να είναι από τους τροφοδότες των σιλό χονδρόκοκκου μεταλλεύματος.  

o Κεκλιμένος ταινιόδρομος μεταφοράς θραυσμένου μεταλλεύματος υπό τον θραυστήρα 

στο επίπεδο -24,3 m προς το επίπεδο -2 m (inclined conveyor belt).  

o Ο ταινιόδρομος μεταφέρει το θραυσμένο μετάλλευμα στα 2 σιλό αποθήκευσης 

λεπτόκοκκου μεταλλεύματος και συγκεκριμένα στο επίπεδο τροφοδοσίας στο 

ανώτερο τμήμα τους (fine ore bins, ~ Ø6,0 m, H≈29.2 m, εκτιμώμενης αποθηκευτικής 

ικανότητας 1280 t έκαστο).  

o Ταινιόδρομος μεταφοράς (load-out conveyor) στο επίπεδο -65 m, από τη βάση των 

σιλό λεπτόκοκκου μεταλλεύματος προς τη θυρίδα φόρτωσης του φρέατος (loading 

pocket) στο επίπεδο -61 m.  

o Σύστημα μεταφόρτωσης του μεταλλεύματος προς τους 2 κάδους (skip) του φρέατος, 

χωρητικότητας 37 t έκαστος.  

 Φάση 2: Κύριο Συνεργείο στο επίπεδο +50 m για όλον τον μεγάλο εξοπλισμό πλην των 

φορτηγών μεταφοράς, που περιλαμβάνει: 

o 2 χώρους για συντήρηση, με μόνιμες βάσεις από σκυρόδεμα και γερανογέφυρα 

(service bays). 

o Χώρους ηλεκτρολογικών εργασιών και εργαλείων (electrical service bay & tool bay). 

o Κύρια αποθήκη ανταλλακτικών με υπερυψωμένα γραφεία και τμήματα αποθήκευσης 

ελαστικών και υδραυλικών εξαρτημάτων (main warehouse complete with raised 

offices and a tyre storage bay and hose shop & hydraulic components shop). 

o Στη γειτονία του συνεργείου υπάρχουν επίσης ο κύριος υποσταθμός, το κύριο 

πλυντήριο οχημάτων, τμήμα συναρμολόγησης (fitters’ bay), χώρος στάθμευσης για 

οχήματα που αναμένουν συντήρηση και τμήμα συγκολλήσεων – οξυγονοκολλήσεων.  

o Σταθμός συγκέντρωσης προσωπικού – καταφύγιο (refuge station) χωρητικότητας 40 

ατόμων.  

o Το συνεργείο καλύπτεται από σύστημα πυροπροστασίας. 
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 Φάση 2: Σταθμός λίπανσης και σταθμός ανεφοδιασμού στο επίπεδο +65m (lubrication 

bay and fuel bay). Συνδέονται με το κύριο συνεργείο στο +50m και έχουν επίσης σύστημα 

πυροπροστασίας. 

6.6.5.2.5. Κύκλωμα αερισμού υπόγειου μεταλλείου 

Στην περίοδο προπαρασκευής έχει προγραμματιστεί η όρυξη των κεντρικών καμινέτων 

αερισμού για τη Φάση 1 της υπόγειας εκμετάλλευσης. Πρόκειται για καμινέτα εισαγωγήςη 

καθαρού αέρα που θα τέμνουν την υφιστάμενη ερευνητική στοά της TVX η οποία θα 

διευρυνθεί σε γεωμετρία 7 m x 7 m από την τρέχουσα διατομή με μέγεθος 4,0 m x 4,3 m. Η 

γεωμετρία των καμινέτων θα οριστικοποιηθεί σε τεχνική μελέτη, στην οποία θα διερευνηθούν 

οι γεωτεχνικές συνθήκες και η ακτίνα της διατομής των καμινέτων θα καθοριστεί αναλόγως 

για την εξασφάλιση ευσταθούς διατομής. Εκτιμάται καταρχήν ότι η διατομή των καμινέτων 

δύναται να έχει διάμετρο εντός των ορίων 3,5 m έως 5,5 m. Η εκσκαφή των καμινέτων θα 

πραγματοποιηθεί με αρχικά ανυποστήρικτη διερευνητική γεώτρηση και στη συνέχεια διάνοιξη 

με εφαρμογή της μεθόδου ανερχόμενης όρυξης (raise boring). Στην επιφάνεια του εδάφους το 

προφρέαρ των καμινέτων θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο της αντιστηριζόμενης εκσκαφής με 

πασσάλους. Το συνολικό μήκος των κύριων καμινέτων αερισμού που προβλέπονται και για τις 

δύο φάσεις εκμετάλλευσης, ανέρχεται σε περίπου 2.350 m.  

 

Δεν προβλέπεται η χρήση των καμινέτων ως δευτερεύουσα έξοδος επειδή η μελέτη προβλέπει 

σύστημα με δύο κύριες στοές προσπέλασης / ελικοειδή κεκλιμένα για την κάλυψη αυτής της 

απαίτησης, κατά συνέπεια δεν προγραμματίζονται σκάλες ή άλλοι τρόποι εξόδου. Επιπλέον, ο 

σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει στο πλαίσιο της ανάπτυξης των επιπέδων, τη δημιουργία 

καμινέτων καθαρού αέρα μεταξύ των επιπέδων.  

 

Οι απαιτήσεις σε αερισμό του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών καθορίζονται με βάση τον 

αριθμό των εργαζομένων και τις μηχανές εσωτερικής καύσης που λειτουργούν, όπως ορίζει ο 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., 2011). Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το Άρθρο 75, Παρ. 3 και 4:  

 «Ο όγκος του καθαρού αέρα σ’ όλες τις θέσεις εργασίας, πρέπει να είναι το λιγότερο, 

5,66 m3 για κάθε πρώτο λεπτό και εργαζόμενο και 2,3 m3 για κάθε πρώτο λεπτό και ίππο 

μηχανών εσωτερικής καύσης, ανεξάρτητα από τον ετεροχρονισμό στη λειτουργία των 

μηχανημάτων». 

 «....Η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,1 m/s και δεν πρέπει να ξεπερνάει, σε 

κάθε θέση εργασίας, τα 6 m/s». 

 

Ο αερισμός των υπόγειων έργων στο μεταλλείο των Σκουριών θα είναι εξ’ ολοκλήρου τεχνητός 

(με χρήση ανεμιστήρων), λόγω του ότι όλα τα κύρια έργα προσπέλασης και τα καμινέτα 

αερισμού βρίσκονται στο ίδιο απόλυτο υψόμετρο.  

 

Το δίκτυο αερισμού έχει σχεδιαστεί στο τυποποιημένο λογισμικό “Ventsim”. Το μοντέλο 

αερισμού εξυπηρετεί τρεις κύριους σκοπούς: 

 Την επικύρωση της λειτουργικότητας του κυκλώματος αερισμού, εξασφαλίζοντας ότι 

μπορεί να παρασχεθεί παροχή αέρα σε όλους τους απαιτούμενους χώρους και καθ’ όλες 

τις φάσεις του μεταλλείου.  

 Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια σχεδιασμού και τις απαιτήσεις του 

Κ.Μ.Λ.Ε.. 
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 Τον προσδιορισμό των ονομαστικών προδιαγραφών λειτουργίας των ανεμιστήρων και 

των απαιτήσεων ενέργειας για να εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός ακόμα και στα 

βαθύτερα επίπεδα του μεταλλείου.  

 

Το μοντέλο Ventsim™ σχεδιάστηκε για ρυθμό παραγωγής 2,5 Mtpa στη Φάση 1 και ρυθμό 

παραγωγής 6,5 Mtpa στη Φάση 2. Οι βασικές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη στην 

μοντελοποίηση του αερισμού είναι οι εξής:  

 Από γεωτεχνικής πλευράς, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές είναι ότι όλοι οι 

αεραγωγοί που οδεύουν σε καμινέτα, λαμβάνονται στη δυσμενέστερη αναμενόμενη 

περίπτωση, με διάμετρο 3,5 m και θα αξιολογηθούν εκ νέου με επιτόπου γεωτεχνικά  

δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα για διαμέτρους έως και 5,5m.  

 Όλα τα εσωτερικά καμινέτα καθαρού αέρα (FAR) ορύσσονται με διαστάσεις 3 m x 3 m.  

 Με το πέρας της διαμόρφωσης του κυκλώματος στο Ventsim™, η εξισορρόπηση των 

ροών αέρα έγινε με ρυθμιστές, για την επίτευξη των εκτιμώμενων ροών αέρα σε κάθε 

περιοχή εργασίας του μεταλλείου.  

 

Το σύστημα αερισμού των Σκουριών έχει σχεδιαστεί ως σύστημα “έλξης” ή απαγωγής. Ο 

καθαρός αέρας εισέρχεται από τα στόμια των δύο στοών προσπέλασης και τα καμινέτα 

καθαρού αέρα και απάγεται προς τα καμινέτα ακάθαρτου αέρα μέχρι την επιφάνεια. 

Ανεμιστήρες απαγωγής τοποθετημένοι στην επιφάνεια, παρέχουν την αναγκαία διαφορική 

πίεση για την έλξη του αέρα δια του υπόγειου μεταλλείου. 

 

Η υποδομή ελέγχου ροής υπόγειου αερισμού για τη διαχείριση της ροής αέρα προς τους 

υπόγειους ορόφους και θέσεις εργασίας, περιλαμβάνει επίσης: 

 Αεροφράκτες 

 Ρυθμιστικές συρόμενες θύρες 

 Ρυθμιστικές θύρες με περσίδες 

 Πυροδιαφράγματα στις περιοχές ανεφοδιασμού  

 

Οι απαιτήσεις σε αερισμό ποικίλουν κατά τις διάφορες φάσεις της ζωής του μεταλλείου και 

εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, με τους πιο σημαντικούς από αυτούς να είναι: 

 Οι προγραμματισμένες εργασίες. 

 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός. 

 

Οι μέγιστες παροχή σε αερισμό ανέρχεται σε 1000 m3/s το Έτος 19 λειτουργίας του μεταλλείου 

κατά τη δεύτερη φάση εκμετάλλευσης. Αυτό θα συμβεί όταν όλα τα καμινέτα ακάθαρτου αέρα 

είναι σε ταυτόχρονη λειτουργία. Πριν και μετά από αυτή την κορύφωση, οι ανεμιστήρες των 

καμινέτων ακάθαρτου αέρα δύναται να απενεργοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας, με 

τη συνολική απαιτούμενη ροή αέρα να επιτυγχάνεται με χρήση του απαιτούμενου αριθμού 

ανεμιστήρων σε κάθε χρονική στιγμή. 

 

Ακολούθως περιγράφεται το σύστημα αερισμού σε κάθε διακριτή φάση ανάπτυξης και 

εκμετάλλευσης του υπόγειου μεταλλείου. Η αρχική ανάπτυξη μοντελοποιείται στα στάδια 

1 - 4. Ο αερισμός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου στη Φάση 2 παρουσιάζεται στο 

στάδιο 5. 
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Φάση 1 - Στάδιο 1 

Το στάδιο 1 βασίζεται στο τρέχον σύστημα αερισμού με αναβαθμισμένους βοηθητικούς 

ανεμιστήρες που βρίσκονται στην επιφάνεια και διοχετεύουν καθαρό αέρα στο μέτωπο. Οι 

υπάρχοντες ανεμιστήρες στην επιφάνεια αντικαθίστανται με ανεμιστήρες μεγαλύτερης ισχύος  

που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του δυτικού ελικοειδούς κεκλιμένου. Οι 

ανεμιστήρες που τώρα βρίσκονται στην επιφάνεια τοποθετούνται υπόγεια για τον αερισμό 

δευτερογενών και τριτογενών μετώπων ανάπτυξης του μεταλλείου. Η συνολική παροχή αέρα 

καθορίζεται από τα μηχανήματα τύπου LHD, τα διατρητικά, τα φορτηγά που βρίσκονται στην 

περιοχή και λειτουργούν με μηχανές εσωτερικής καύσης. Το κύκλωμα φαίνεται στο ακόλουθο 

Σχήμα 6.6.5.2-16. 

 

 
Σχήμα 6.6.5.2-16. Γενική διάταξη αερισμού Σταδίου 1 – πρώτη φάση εκμετάλλευσης 

 

Φάση 1 - Στάδιο 2 

Στο στάδιο 2, η στοά της TVX συνδέεται με το υπάρχον δυτικό ελικοειδές κεκλιμένο, 

δημιουργώντας ένα νέο κύκλωμα αερισμού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αντικατασταθούν οι 

ανεμιστήρες της επιφάνειας με ανεμιστήρες τοποθετημένους εντός του μεταλλείου, όπου 

ρυθμιστικές θύρες και διαφράγματα θα ανακατευθύνουν τη ροή του αέρα εντός του 

μεταλλείου. Η ανάπτυξη του ελικοειδούς κεκλιμένου συνεχίζεται με βοηθητικούς ανεμιστήρες 

που κατευθύνουν τον αέρα διαμέσου άκαμπτου αεραγωγού χαμηλής τριβής, μέχρι και 1 km 

από αυτούς. Η παροχή που προσομοιώνεται είναι επαρκής για 3 συνεργεία και επιτρέπει την 

ανάπτυξη πολλαπλών μετώπων για όσο τα καμινέτα αερισμού διανοίγονται. Η γενική διάταξη 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6.5.2-17.  
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Σχήμα 6.6.5.2-17. Γενική διάταξη αερισμού Σταδίου 2 – πρώτη φάση εκμετάλλευσης 

 

Φάση 1 - Στάδιο 3 

Το στάδιο 3 προσομοιώνει το σύστημα αερισμού κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του 

μεταλλείου. Η διάνοιξη του καμινέτου ακάθαρτου αέρα με έναν κύριο ανεμιστήρα στην 

επιφάνεια επιτρέπει στο σύστημα να ξεκινήσει την μακροπρόθεσμη λειτουργία του. Η διάνοιξη 

των καμινέτων καθαρού αέρα μεταξύ της στοάς TVX και της επιφάνειας δίνει τη δυνατότητα 

να καλυφθεί μελλοντικά η στοά με απόβλητα εμπλουτισμού.  

 

Σε αυτή τη διάταξη, ο αέρας εισέρχεται στο μεταλλείο από τα στόμια των δύο (2) ελικοειδών 

κεκλιμένων και τα δύο (2) καμινέτα καθαρού αέρα και εξέρχεται μέσω του καμινέτου 

ακάθαρτου αέρα. Η ανάπτυξη του ελικοειδούς κεκλιμένου είναι παρόμοια με αυτή στο στάδιο 

2, όπου ένας ανεμιστήρας οδηγεί τον αέρα μέσω δύο (2) παράλληλων άκαμπτων αγωγών 

χαμηλής τριβής, στο μέτωπο. Οι ρυθμιστικές θύρες και οι τοίχοι – διαφράγματα 

ανακατευθύνουν τη ροή του αέρα εντός του μεταλλείου. Η διάταξη παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 6.6.5.2-18. Το στάδιο αυτό συνεχίζεται έως ότου τα εσωτερικά φρεάτια ακάθαρτου 

αέρα (που φαίνονται κάτω αριστερά στο σχήμα) συνδεθούν με το κύριο σύστημα αερισμού.  
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Σχήμα 6.6.5.2-18. Γενική διάταξη αερισμού Σταδίου 3 – πρώτη φάση εκμετάλλευσης 

 

Φάση 1 - Στάδιο 4 

Η χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ των σταδίων 3 και 4 έγκειται στη σύνδεση των εσωτερικών 

καμινέτων ακάθαρτου αέρα με τα επίπεδα παραγωγής του μεταλλείου. Αυτή η διαμόρφωση 

προωθεί το κύριο κύκλωμα αερισμού στο επίπεδο πρόσβασης κάθε ορόφου, επιτρέποντας την 

τοποθέτηση των ανεμιστήρων και αεραγωγών, που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των 

ελικοειδών κεκλιμένων, βαθύτερα στο μεταλλείο για τη συνέχιση των εργασιών. Επιπλέον, 

δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει η παραγωγή στο επίπεδο όπου έχει γίνει κάθε φορά η 

σύνδεση. Αυτή η αλλαγή συμπίπτει με τη διάνοιξη επιπλέον καμινέτων ακάθαρτου αέρα έως 

την επιφάνεια, γεγονός που θα αυξήσει τη διαθέσιμη συνολική παροχή εντός του συστήματος. 

Τα παραπάνω φαίνονται στο Σχήμα 6.6.5.2-19. Το στάδιο 4 επαναλαμβάνεται για κάθε επίπεδο 

που θα ακολουθήσει βαθύτερα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου.  
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Σχήμα 6.6.5.2-19. Γενική διάταξη αερισμού Σταδίου 4 – πρώτη φάση εκμετάλλευσης 

 

Φάση 2 - Στάδιο 5 

Το δίκτυο αερισμού κατά την πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου, αποτελεί μυζητικό σύστημα 

αερισμού που θα έχει οχτώ (8) κύριους ανεμιστήρες στα στόμια ισάριθμων καμινέτων 

ακάθαρτου αέρα. Οι ανεμιστήρες θα είναι κατάλληλης ισχύος και θα έχουν συστήματα ελέγχου 

και εξασθένισης του θορύβου.  

 

Αυτή η διαμόρφωση δημιουργεί ένα αρθρωτό σύστημα με υψηλή δυναμικότητα λειτουργίας. 

Ο καθαρός αέρας εισέρχεται στο μεταλλείο από τα στόμια των δύο (2) ελικοειδών κεκλιμένων 

στην επιφάνεια, τα δύο (2) καμινέτα καθαρού αέρα που συνδέονται με τη στοά της TVX και 

από το φρέαρ. Οι μυζητικοί ανεμιστήρες θα τραβήξουν τον αέρα από το μεταλλείο και οι 

ρυθμιστικές διατάξεις που βρίσκονται στο εσωτερικά καμινέτα ακάθαρτου αέρα θα 

δημιουργήσουν ροή προς μία κατεύθυνση.  

 

Ο ακάθαρτος αέρας από τις υπόγειες εγκαταστάσεις του μεταλλείου οδηγείται κατ’ ευθείαν σε 

ένα καμινέτο ακάθαρτου αέρα. Η περιοχή του θραυστήρα και ο σταθμός ανεφοδιασμού 

καυσίμων έχουν συγκεκριμένο καμινέτο για την απομάκρυνση του ακάθαρτου αέρα, ενώ η 

αποθήκη εκρηκτικών και το συνεργείο συνδέονται με το ανατολικό εσωτερικό καμινέτο 

ακάθαρτου αέρα. Στις περιοχές εκμετάλλευσης υπάρχει πάντα καθαρός αέρας. Ο σχεδιασμός 

ολόκληρου του συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6.5.2-20.  
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Σχήμα 6.6.5.2-20. Γενική διάταξη αερισμού Σταδίου 5 – δεύτερη φάση εκμετάλλευσης – 

συνολική ανάπτυξη μεταλλείου 

 

Αερισμός στα επίπεδα εκμετάλλευσης 

Η ροή του αέρα στα επίπεδα εκμετάλλευσης πραγματοποιείται από την αρνητική πίεση που 

ασκείται από τους μυζητικούς ανεμιστήρες στην επιφάνεια. Οι ρυθμιστικές διατάξεις που 

υπάρχουν στα εσωτερικά καμινέτα ακάθαρτου αέρα ελέγχουν την παροχή του αέρα που 

κυκλοφορεί στο επίπεδο. Οι ρυθμιστικές θύρες τοποθετούνται έξω από τις στοές περιχάραξης 

του επιπέδου, με σκοπό την ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα εντός του επιπέδου. Ομοίως, 

οι ενισχυτικοί ανεμιστήρες που βρίσκονται στα εσωτερικά καμινέτα καθαρού αέρα 

αντικαθιστούν την ανάγκη για ρυθμιστικές θύρες στην είσοδο των επιπέδων εκμετάλλευσης. 

Οι ενισχυτικοί ανεμιστήρες ελέγχουν τη ροή του αέρα στα επίπεδα εκμετάλλευσης αλλά 

ακόμη, επιτρέπουν να κυκλοφορεί καθαρός αέρας στα ελικοειδή κεκλιμένα. Στο 

Σχήμα 6.6.5.2-21 παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο εκμετάλλευσης, καθώς όλα 

τα επίπεδα έχουν την ίδια γενική διάταξη.  
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Σχήμα 6.6.5.2-21. Κύκλωμα αερισμού σε επίπεδο εκμετάλλευσης 

 

Ο σχεδιασμός του μεταλλείου επιτρέπει αυξημένη ροή αέρα νωρίτερα στο έργο. Ομοίως, το 

όριο του συστήματος αυξάνεται και μειώνεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη χρήση του 

στόλου μηχανών εσωτερικής καύσης. Από τη στιγμή που γίνει η διάνοιξη των καμινέτων 

αερισμού και τοποθετηθούν οι ανεμιστήρες, η παροχή του αέρα μπορεί να παραμείνει 1000m3/s 

οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί. 

6.6.5.2.6. Έργα συλλογής νερών υπόγειου μεταλλείου 

Σύμφωνα με τις ποιο πρόσφατες υδρογεωλογικές έρευνες στην περιοχή του μεταλλείου  η 

υδροπερατότητα των γεωλογικών σχηματισμών και κατ’ επέκταση η ικανότητα του νερού να 

κινείται μέσα σε αυτά, εκτιμάται μειούμενη με το βάθος. Τα ανώτερα τμήματα του υπογείου 

μεταλλείου όπως και η περιοχή του ενοποιημένου ορύγματος χαρακτηρίζονται από  σχετικά 

υψηλότερες τιμές υδροπερατότητας ενώ κατά κύριο λόγο το υπόγειο μεταλλείο βρίσκεται στην 

περιοχή που επικρατούν οι σχετικά χαμηλές τιμές. 

 

Ο έλεγχος της υδροφορίας στο υπόγειο μεταλλείο θα βασιστεί σε ένα σύνολο προ-

αποστραγγιστικών οπών και μέτρων που θα εκτελεστούν από τα υπόγεια έργα καθώς αυτά θα 

εξελίσσονται σε βαθύτερα επίπεδα. Αρχικά συντηρητικά εκτιμάται ότι το 70% των κατά 

υπολογισμό παροχών αποστράγγισης δύναται να παραληφθεί με το συγκεκριμένο σύστημα ενώ 

το υπόλοιπο 30% θα έρθει σε επαφή με τις δραστηριότητες του υπογείου. Κατά την ανάπτυξη 

του συστήματος θα πραγματοποιείται συνεχής προσπάθεια για την διασφάλιση της 

μεγιστοποίησης της συλλογής των καθαρών νερών. 

 

Στο παρακάτω Σχήμα 6.6.5.2-22 παρουσιάζεται τυπική ενδεικτική διάταξη σταθμού προ-

αποστραγγιστικών γεωτρήσεων. 
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Σχήμα 6.6.5.2-22. Τυπική ενδεικτική διάταξη σταθμού προαποστράγγισης μέσω 

γεωτρήσεων από ειδική στοά 

 

Προβλέπεται η ανάπτυξη δύο (2) διακριτών συστημάτων συλλογής και άντλησης για την 

κάλυψη των αναγκών του υπόγειου μεταλλείου.  

 

Το πρώτο σύστημα άντλησης αφορά στη δυνατότητα διαχείρισης εισροών εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων (κωδικοποίηση ως contact ή C), τα οποία πριν την άντλησή τους έχουν 

έρθει σε επαφή πιθανά με μεταλλεύματα και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Τα ύδατα αυτά 

προβλέπεται να οδηγούνται στις επιφανειακές δεξαμενές διαύγασης & τροφοδοσίας νερού 

αναπλήρωσης του εργοστασίου εμπλουτισμού.  

 

Το δεύτερο σύστημα άντλησης αφορά στη δυνατότητα διαχείρισης εισροών καθαρών υδάτων 

(κωδικοποίηση ως non contact ή NC) τα οποία εισέρχονται το υπόγειο μεταλλείο από τα 

περιφερειακά όρια της υπόγειας ανάπτυξης και τα οποία προβλέπεται να οδηγούνται στον 

υδροφορέα μέσω της διάταξης των γεωτρήσεων εισπίεσης ή για την κάλυψη των αναγκών του 

παραγωγικού εξοπλισμού του μεταλλείου. 

 

Για την περεταίρω βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων, την αντιμετώπιση 

ακραίων καταστάσεων και τη μείωση των αναγκών διαχείρισης υδάτων στις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις, προβλέπεται στα επίπεδα +170 & -70, η κατασκευή πρόσθετων διατάξεων 

συλλογής, πύκνωσης και φίλτρανσης των εισερχόμενων υδάτων, πριν την άντληση αυτών προς 

τους τελικούς αποδέκτες. 

 

Με βάση τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία, η μέγιστη δυναμικότητα των προς εγκατάσταση 

αντλητικών συστημάτων, για την ασφαλή διαχείριση των εισερχόμενων υδάτων αλλά και των 

παροχών που προκύπτουν από την τοπική ανακύκλωση υδάτων που εξυπηρετούν ανάγκες του 

παραγωγικού εξοπλισμού (αθροιστικά), ανέρχεται σε περίπου 1.980 m³/h, που είναι 

μεγαλύτερη από τις ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν. 

 

Στα παρακάτω Σχήματα 6.6.5.2-23 και 6.6.5.2-24 παρουσιάζονται η ενδεικτική γενική των 

δύο (2) διακριτών συστημάτων άντλησης. 
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Σχήμα 6.6.5.2-23. Τυπική ενδεικτική διάταξη συστήματος άντλησης καθαρών υδάτων 

από το υπόγειο μεταλλείο 
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Σχήμα 6.6.5.2-24. Τυπική ενδεικτική διάταξη συστήματος άντλησης εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων από το υπόγειο μεταλλείο 
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 Περιγραφή εργασιών/μέτρων διασφάλισης γεωτεχνικής σταθερότητας 

Η επαναπλήρωση των κενών της εκμετάλλευσης γίνεται με υλικό λιθογόμωσης το οποίο 

συνίσταται από μίγμα αποβλήτου εμπλουτισμού και υδραυλικής κονίας (τσιμέντου). Οι 

συνολικές ανάγκες του υπόγειου μεταλλείου των Σκουριών σε απόβλητο εμπλουτισμού για τη 

λιθογόμωση των κενών σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου ανέρχονται σε περίπου 55,8 Mt.  

 

Η τροφοδοσία του μονάδας παρασκευής λιθογόμωσης γίνεται με απόβλητα εμπλουτισμού τα 

οποία μεταφέρονται με σύστημα σωληνώσεων. Μέρος του αποβλήτου εμπλουτισμού, μετά την 

πύκνωση / αφύγρανση, τροφοδοτείται στη μονάδα λιθογόμωσης όπου αναμιγνύεται με 

υδραυλική κονία (τσιμέντο) για τη δημιουργία πολφού υπό μορφή πάστας. Αυτό το υλικό 

τροφοδοτείται στον Αναμικτήρα Πάστας (κονία σε ποσοστό 5 % ή 1 % κ.β., ανάλογα με τις 

ανάγκες του μεταλλείου για λιθογόμωση πρωτογενών ή δευτερογενών μετώπων). Το 

παραγόμενο υλικό λιθογόμωσης, υπό μορφή πάστας με τη βοήθεια ειδικών αντλιών, 

τροφοδοτείται μέσω δικτύου σωληνώσεων στο υπόγειο μεταλλείο όπου ακολουθώντας την 

κεντρική ράμπα καταλήγει στα προς λιθογόμωση μέτωπα.  

 

Οι απαιτήσεις της θλιπτικής αντοχής του υλικού λιθογόμωσης διαφοροποιούνται καθ’ ύψος 

του ανοίγματος αλλά και μεταξύ των ανοιγμάτων πρωτεύουσας και δευτερεύουσας 

αλληλουχίας. Ειδικότερα, λόγω της μεθόδου εκμετάλλευσης με ανερχόμενη φορά και του 

ειδικότερου μεταλλευτικού σχεδιασμού του υπόγειου μεταλλείου τα λιθογομωμένα ανοίγματα 

αποτελούν εν γένει το δάπεδο των ανοιγμάτων του επόμενου ορόφου και μόνον στην ειδική 

περίπτωση του ορόφου μεταξύ των υψομέτρων +110 m και +50 m η λιθογόμωση αποτελεί την 

οροφή παραγωγικών ανοιγμάτων.  

 

Εξ αυτού και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η απαιτούμενη 

θλιπτική αντοχή του υλικού λιθογόμωσης διαφοροποιήθηκε: 

i) καθ’ ύψος του ανοίγματος,  

ii) με τη θέση του ανοίγματος στην μεταλλευτική αλληλουχία (μεταξύ πρωτευόντων και 

δευτερευόντων ανοιγμάτων), ως και  

iii) στην περίπτωση κατά την οποία η λιθογόμωση θα αποτελέσει την οροφή ανοίγματος. 

 

 

Ο υπόψη σχεδιασμός βασίζεται σε λεπτομερή υπολογιστική τεκμηρίωση δια  τριδιάστατων 

ελαστοπλαστικών αριθμητικών επιλύσεων για αντιπροσωπευτική αλληλουχία εξόρυξης, 

εντατική κατάσταση και γεωτεχνικές συνθήκες για το σύνολο των περιπτώσεων που 

προκύπτουν αναλόγως της θέσης της αποκαλυπτόμενης επιφάνειας του λιθογομωμένου 

ανοίγματος. 

 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τιμές της αντοχής του υλικού λιθογόμωσης για καθένα από τους 

δύο τύπους ανοιγμάτων της ακολουθίας συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.6.5.3-1 και 

Σχήμα 6.6.5.3-1. 
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Πίνακας 6.6.5.3-1. Απαιτήσεις μονοαξονικής αντοχής υλικού λιθογόμωσης 

Βάθος (m) 

Πρωτεύοντα ανοίγματα  

(kPa) 

Δευτερεύοντα ανοίγματα 

(kPa) 

Όλα τα επίπεδα πλην 

+110m 
Επίπεδο +110m 

Όλα τα επίπεδα 

πλην +110m 
Επίπεδο +110m 

0-5 100 100 100 100 

5-10 200 200 200 200 

10-15 300 300 200 200 

15-20 400 400 200 200 

20-25 500 500 300 300 

25-30 500 500 300 300 

30-35 600 600 300 300 

35-40 700 700 300 300 

40-45 700 700 300 300 

45-50 700 700 300 300 

50-55 800 1200 300 1200 

55-60 800 1200 300 1200 

 

 
Σχήμα 6.6.5.3-1. Σχηματική απεικόνιση της καθ’ ύψος ζώνωσης της αντοχής του υλικού 

λιθογόμωσης 

 

Ως προς τον χρόνο που απαιτείται για τη λιθογόμωση έκαστου μετώπου, τα σχετικά στοιχεία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.5.2-2: Τυπικός μεταλλευτικός κύκλος εκμετάλλευσης 

υπογείων μετώπων της Παραγράφου 6.6.5.2.2. 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-85 

ENVECO A.E. 

 Ποσοτικές παράμετροι εκμετάλλευσης κοιτάσματος και παραγωγής εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Οι ορυκτοί πόροι (γεωλογικά αποθέματα) και τα απολήψιμα αποθέματα από το υπόγειο 

μεταλλείο παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.6.3-1 και 6.6.3-2 της Παραγράφου 6.6.3.  

 

Με βάση τον σχεδιασμό ανάπτυξης – παραγωγής προκύπτει ο συνολικός προγραμματισμός 

παραγωγής του υπόγειου μεταλλείου των Σκουριών, που δίνεται στον Πίνακα 6.6.5.4-1 που 

ακολουθεί.  

 

Πίνακας 6.6.5.4-1. Συνολικός προγραμματισμός παραγωγής υπόγειου μεταλλείου 

Σκουριών 

Υλικά Σύνολο 

A. Στείρα εξόρυξης (1000t) 

Α1. Στείρα εξόρυξης από φάση 1 υπόγειας εκμετάλλευσης 2.327 

Α2. Στείρα εξόρυξης από φάση 2 υπόγειας εκμετάλλευσης 712 

Στείρα εξόρυξης σύνολο Α1+Α2 3.039 

Β. Μετάλλευμα (1000t) 

Β1. Μετάλλευμα από φάση 1 υπόγειας εκμετάλλευσης 22.972 

Β2. Μετάλλευμα από φάση 2 υπόγειας εκμετάλλευσης 88.964 

Μετάλλευμα σύνολο B1+B2 111.936 

Γ. Σύνολο εξόρυξης (1000t) 

Γ1. Σύνολο από φάση 1 υπόγειας εκμετάλλευσης 25.298 

Γ2. Σύνολο από φάση 2 υπόγειας εκμετάλλευσης 89.676 

Σύνολο Γ1+Γ2 114.974 

 

Επιπλέον, ο συνολικός όγκος του υλικού που αναμένεται να εξορυχθεί από το υπόγειο 

μεταλλείο ανέρχεται σε 42,6 Mm3 (in situ), ενώ ο όγκος που αναμένεται να διακινηθεί έχει 

εκτιμηθεί σε 54,75 Mm3, και ως εκ τούτου ο αναμενόμενος συντελεστής επιπλήσματος της 

υπόγειας εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 1,3. 

 

Όσον αφορά στις ποσοτικές παραμέτρους των ανατινάξεων, λεπτομέρειες παρουσιάζονται 

στην Παράγραφο 6.6.5.2.2. Οι εκρηκτικές ύλες που θα χρησιμοποιούνται είναι γαλακτώματα 

και ANFO. Οι παράμετροι της ανατίναξης δίνονται στον Πίνακα 6.6.5.4-2. 

 

Πίνακας 6.6.5.4-2. Παράμετροι ανατίναξης 

Παράμετρος Τιμή 

Διάμετρος διατρήματος χαλάρωσης υπογείων μετώπων (SLOS Raisebore 

Diameter) 
1,2 m 

Διάμετρος οπών ανατίναξης υπογείων μετώπων (SLOS Production Hole 

Diameter) 
114 mm 

Ειδική κατανάλωση εκρηκτικών  0,56  kg/t 
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 Σύντομη αναφορά στις θέσεις και στον τρόπο απόθεσης των εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Τα εξορυκτικά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες προπαρασκευής και λειτουργίας 

του υπόγειου μεταλλείου είναι αποκλειστικά στείρα εξόρυξης (κωδ. Ε.Κ.Α. 01 01 01), τα οποία 

αναμένεται να είναι συνολικά 3,039 Mt. Τα υλικά αυτά θα διατεθούν ως εξής: 

 Κατασκευή αναχώματος Καρατζά Λάκκου  

 Απόθεση σε αποθεσιοθάλαμο ανάντη του αναχώματος Καρατζά Λάκκου 

 Κλείσιμο και αποκατάσταση και του ενιαίου ορύγματος 

 

Η απόθεση των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων θα γίνει στις ακόλουθες 

εγκαταστάσεις : 

 Στον χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων νότια του επιφανειακού μεταλλείου 

(προσωρινά μέχρι να χρησιμοποιηθούν στα έργα υποδομής και μέχρι τη χρονική στιγμή 

της αποκατάστασης της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) 

 Στο χώρο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ανάντη του αναχώματος του Καρατζά Λάκκου. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων του υπόγειου 

μεταλλείου δίνονται στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στο Παράρτημα 

ΙΧ της παρούσας. 

6.6.6. Αναλυτική Περιγραφή της Κατασκευής και Λειτουργίας Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού 

 Περιγραφή στοιχείων εγκατάστασης 

6.6.6.1.1. Εισαγωγή 

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 είτε απευθείας σε ευρωπαϊκές μεταλλουργίες πέραν των 

συνόρων (π.χ. Βουλγαρία), ή και δια της θαλάσσιας οδού μέσω του λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης. Τέλος, το κράμα χρυσού doré μεταφέρεται με ειδικά φορτηγά αυτοκίνητα για 

πώληση στην εγχώρια αγορά ή/και στο εξωτερικό. 

 

Τα απόβλητα εμπλουτισμού αποτίθενται κατά την 1η φάση υλοποίησης του έργου, στον ενιαίο  

χώρο απόθεσης του Καρατζά , ενώ στη 2η φάση φάση αξιοποιούνται για την επαναπλήρωση 

των κενών της επιφανειακής εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα και στις δυο φάσεις 

χρησιμοποιούνται ως υλικό λιθογόμωσης της υπόγειας εκμετάλευσης. Το απλοποιημένο 

διάγραμμα ροής της κατεργασίας του μεταλλεύματος των Σκουριών ακολουθεί στο Σχήμα 

6.6.6.1-1 ενώ το αναλυτικό διάγραμμα ροής δίνεται στο Σχέδιο 3-3.2 . 
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Σχήμα 6.6.6.1-1. Απλοποιημένο διάγραμμα ροής 

6.6.6.1.2. Παράμετροι σχεδιασμού 

Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού  του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών δίνονται 

στον Πίνακα 6.6.6.1-1. Το σύνολο του εξοπλισμού προμηθεύεται από τον οίκο OUTOTEC της 

Φιλανδίας. 

 

Όπως προκύπτει από τα κριτήρια σχεδιασμού, η μέση ποιότητα του συμπυκνώματος χαλκού 

που θα παράγεται θα είναι 26% χαλκού (το οποίο συνίσταται κατά 75% από  χαλκοπυρίτη- 

CuFeS2) και 27 g/t χρυσού. Οι μεταλλουργικές δοκιμές έδειξαν ότι το μετάλλευμα περιέχει 

και παλλάδιο (Pd) το οποίο θα συλλεχθεί στο κύκλωμα επίπλευσης, αλλά οι περιεκτικότητές 

του υπολογίζονται ότι θα είναι ιδιαίτερα μικρές, με μηδενική πληρωτέα αξία από τις 

μεταλλουργίες. 

 

Πίνακας 6.6.6.1-1. Βασικές παράμετροι σχεδιασμού του εργοστασίου κατεργασίας 

Σκουριών 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1 Διάρκεια εκμετάλλευσης 26 έτη 

2 Μέγιστο κατεργαζόμενο μετάλλευμα ετησίως 8 Mt ROM/y 

3 Μέρες λειτουργίας ανά έτος 361d/y 

4 Μέγιστη ημερήσια παραγωγή μεταλλείου  24.000t ROM/d 

6 Προϊόν πρωτογενούς θραύσης d80<150 mm 
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Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΒΑΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

7 Μέγιστη ημερήσια κατεργασία μεταλλεύματος  24.000t ROM/d 

8 Work Index αυτογενούς λειοτρίβησης 7,1 kWh/t 

9 Work Index λειοτρίβησης σε σφαιρόμυλους 7,1 kWh/t 

10 Κοκκομετρία τροφοδοσίας κυκλώματος επίπλευσης d80<120 μm 

11 Συνολική μέση περιεκτικότητα χρυσού στην τροφοδοσία 0,89 g Au/t 

12 Συνολική μέση περιεκτικότητα χαλκού στην τροφοδοσία 0,56 %Cu 

13 Ανάκτηση χρυσού (συνολικά) 83,9% 

14 Ανάκτηση χρυσού (κυκλώματος Β.Α.Χ.) 18,0% 

15 Ανάκτηση χαλκού 90,6% 

16 Περιεκτικότητα συμπυκνώματος σε χρυσό 27 g/t 

17 Περιεκτικότητα συμπυκνώματος σε χαλκό 26 % 

18 Περιεκτικότητα αποβλήτου εμπλουτισμού σε χρυσό 0,16 g/t 

19 Περιεκτικότητα αποβλήτου εμπλουτισμού σε χαλκό 0,06% 

20 Μέση ετήσια παραγωγή χρυσού 185.000 tr.oz./y 

21 Μέση ετήσια παραγωγή χαλκού στο συμπύκνωμα  39.100 t/y 

22 
Μέση ετήσια παραγωγή σε συμπύκνωμα χαλκού (με 26% Cu 

και 27 g/t Au) 
150.000 t/y 

23 Μέγιστη ημερήσια παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού 570 t/d 

24 Μέγιστη ημερήσια παραγωγή αποβλήτου εμπλουτισμού 23.585 t/d 

6.6.6.1.3. Περιγραφή εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού και όλων των 

βοηθητικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του εργοστασίου και του μεταλλείου απαιτείται μια 

προπαρασκευαστική περίοδος 24 μηνών. έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της 

επεξεργασίας του μεταλλεύματος (λειτουργία εργοστασίου). Τα πρώτα 11 έτη λειτουργίας του 

μεταλλείου, το εργοστάσιο κατεργάζεται μετάλλευμα που εξορύσσεται τόσο από το 

ενοποιημένο όρυγμα όσο και από το υπόγειο μεταλλείου (1η φάση), ενώ από το 12ο έτος μέχρι 

το 26ο έτος το εργοστάσιο θα λειτουργεί με υπόγειο μετάλλευμα καθώς και, ανάλογα με τις 

ανάγκες, με το μετάλλευμα που θα έχει συσσωρευτεί στην πλατεία μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας. 

 

Η δυναμικότητα του εργοστάσιου είναι βάσει σχεδιασμού 8,0 Mtpa, ενώ η μέγιστη δυνατότητα 

υπόγειας εξόρυξης ανέρχεται στα 6,5 Mtpa. Κατά την 2η φάση και όσο υπάρχει συσσωρευμένο 

μετάλλευμα στην πλατεία μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, ο ρυθμός παραγωγής θα 

παραμένει κοντά στο ρυθμό παραγωγής σχεδιασμού (8,0 Mtpa) και ακολούθως όταν το 

εργοστάσιο κατεργάζεται το μετάλλευμα που εξορύσσεται αποκλειστικά από το υπόγειο 

μεταλλείο ο ρυθμός κατεργασίας αναμένεται να μειωθεί στα 6.5 Mtpa.  

 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού χωροθετούνται βόρεια του 

μεταλλείου, και σε σχεδόν άμεση επαφή με αυτό. Πέρα από τις χωματουργικές εργασίες για τη 

διαμόρφωση του χώρου και την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου 

μηχανολογικού εξοπλισμού, η κατασκευή της μονάδας περιλαμβάνει και εκτεταμένες 

οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή των κτιρίων στέγασης του μηχανολογικού 

εξοπλισμού αλλά και των κτιρίων εξυπηρέτησης του ανθρώπινου δυναμικού του συνόλου του 
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έργου των Σκουριών, περιλαμβανομένου του μεταλλείου. Τα κτίρια που κατασκευάζονται, η 

δομή τους και το αντίστοιχο εμβαδόν τους δίνεται συνοπτικά στην Παράγραφο 6.6.12. 

 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού ελήφθη πρόνοια ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν ανέπαφο το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής όπου εγκαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό κατεβλήθη μεγάλη 

προσπάθεια να διαταραχθεί το δυνατόν λιγότερο η φυσική βλάστηση και όπου είναι δυνατόν 

να αντικατασταθεί, στα πλαίσια πάντα, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων 

και σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Προβλέπεται έτσι φύτευση δέντρων ή/και θάμνων 

προς αντικατάσταση των υφισταμένων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η τοποθέτηση των κτιριακών 

όγκων γίνεται με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη ένταξη τους στο έντονο μορφολογικό 

ανάγλυφο της περιοχής. Συνεχίζεται η υφιστάμενη όδευση από τις γύρω περιοχές και γίνεται 

προσπάθεια σωστής διευθέτησης της κυκλοφορίας των οχημάτων βαρέως τύπου από και προς 

το εργοστασιακό συγκρότημα. Τέλος, έχει ληφθεί μέριμνα και για τον σωστό προσανατολισμό 

των κτιριακών όγκων αλλά και την προστασία τους από τους επικρατέστερους ανέμους. 

 

Για την άρτια και ασφαλή λειτουργία του συνόλου της βιομηχανικής μονάδας, δημιουργείται 

ένα οργανόγραμμα λειτουργίας το οποίο εξασφαλίζει την αμεσότητα της επικοινωνίας, την 

αυτονομία και την εξοικονόμηση κινήσεων των εργαζομένων. Η χωροθέτηση της μονάδας της 

διοίκησης, διατηρεί την αυτονομία της ως ένα ενιαίο σύνολο και αποτελεί σημείο υποδοχής, 

οριοθετώντας συγχρόνως και τις θέσεις στάθμευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων. Συμπληρωματικά 

με το κτίριο διοίκησης χωροθετείται το κτίριο εστίασης ως χώρος πολλαπλών χρήσεων και 

σημείο συνάντησης τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών. Εφαπτόμενο στα 

προαναφερθέντα χωροθετείται και το κτίριο των αποδυτηρίων, κομβικό σημείο της εσωτερικής 

και καθημερινής  λειτουργίας του εργοστασίου. Η κεντρική μονάδα η οποία αποτελεί το 

συνδετικό στοιχείο όλων των λειτουργιών βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο κέντρο της 

συνθετικής οργάνωσης του χώρου ως κεντρικός άξονας της συνολικής λειτουργίας. Οι 

αποθήκες αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της κεντρικής μονάδας και 

τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με αυτή. Αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση των 

κτιρίων σημειώνεται ότι αξιοποιούνται οι επιμέρους λειτουργίες κατά τρόπο ώστε αυτές να 

αλληλοσυμπληρώνονται και να υποβοηθούνται. 

 

Από αρχιτεκτονικής απόψεως, κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να συντεθεί ένα δομημένο σύνολο 

που θα ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα της χρήσης που καλείται να στεγάσει. Απλοί όγκοι, 

γραμμικοί, σε αρμονία με το φυσικό έδαφος και αποτελούμενοι από σύγχρονα υλικά, έχουν ως 

κύριο μέλημα να οργανωθεί ένας εκτεταμένος βιομηχανικός χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η σωστή και εύρυθμη λειτουργική πολυπλοκότητα της βιομηχανικής μονάδας, 

υπογραμμίζοντας τις δύο διαφορετικές κλίμακες με τις οποίες υλοποιείται ένα τέτοιο έργο, την 

ανθρώπινη και τη βιομηχανική. Διατηρώντας έτσι την ταυτότητα και των δύο 

χαρακτηριστικών, δημιουργούνται δυο ομάδες κτιριακών όγκων, των διοικητικών ενοτήτων 

και των αποθηκευτικών - εργαστηριακών χώρων που λειτουργούν ως αυτόνομες και 

συμπληρωματικές ενότητες ταυτόχρονα. Αντιμετωπίζονται ως ενιαίο κτιριολογικό σύνολο με 

στεγασμένες ημιυπαίθριες προσπελάσεις.  

 

Σημείο αναφοράς αποτελεί η κεντρική βιομηχανική μονάδα ως αποδέκτης της πρώτης ύλης και 

τροφοδότρια όλων των λειτουργιών του βιομηχανικού συστήματος. Υπογραμμίζονται όλες οι 

προσπελάσεις από/προς την κεντρική μονάδα παραγωγής. Η διοίκηση αν και αποτελεί μια 

αυτόνομη μονάδα, από τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας, βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία 
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με αυτήν. Συγχρόνως χωροθετείται σε σημείο τέτοιο ώστε να απεικονίζει την ταυτότητα της 

εταιρείας και να αποτελεί σημείο αναφοράς του  βιομηχανικού συγκροτήματος τόσο για τους 

επισκέπτες όσο και για τους εργαζομένους σε αυτήν. Δημιουργώντας μια εσωστρεφή φυτεμένη 

αυλή δημιουργείται ένα μικροκλίμα και υπογραμμίζεται μια πιο ανθρώπινη κλίμακα. 

Κατηγοριοποιούνται οι προσβάσεις σε τρεις διακριτές: πεζών-ΙΧ αυτοκινήτων-βαρέων 

οχημάτων, καθώς θεωρείται αναγκαία η οριοθέτηση τους, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και 

ομαλής λειτουργίας του συγκροτήματος. Έχοντας ως αφετηρία την φυλασσόμενη είσοδο από 

όπου ρυθμίζεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, και εξελίσσεται ως ένα διαχωριστικό 

γραμμικό διάζωμα το οποίο διαχωρίζει και οριοθετεί κυκλοφορίες οι οποίες καταλήγουν στον 

κεντρικό οδικό άξονα που αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της εσωτερικής κυκλοφορίας. 

Βοηθητικό ρόλο παίζουν οι περιμετρικές οδεύσεις ως εκτονώσεις του βασικού άξονα. Οι όψεις 

των κτιρίων διοίκησης ακολουθούν τη γραμμικότητα του όγκου. Συγκεκριμένα στο κτίριο 

διοίκησης δημιουργείται ένας υπαίθριος χώρος κατά μήκος της βόρειοδυτικής πλευράς, ο 

οποίος οριοθετείται με τη βοήθεια κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων από 

εμφανές σκυρόδεμα, δημιουργώντας έτσι μία δεύτερη όψη, η οποία σηματοδοτεί και τονίζει 

την είσοδο του κτιρίου. Τα γραμμικά στοιχεία που επιλέγονται για τη σκίαση των ανοιγμάτων 

του ορόφου συντελούν στη προστασία των γραφειακών χώρων. 

 

Τα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος, διαμορφώνονται με συμβατικά σύγχρονα υλικά και 

εμφανές σκυρόδεμα υπογραμμίζοντας έτσι το γραμμικό βιομηχανικό χαρακτήρα των 

κτιριακών όγκων. 

 

Οι αποθήκες και τα εργαστήρια καθώς και τα βοηθητικά κτίρια είναι μεταλλικές κατασκευές 

επενδεδυμένα με πανέλα πλαγιοκάλυψης από διπλή γαλβανισμένη λαμαρίνα και μόνωση 

ορυκτοβάμβακα, υπογραμμίζοντας τόσο την ιδιότητα τους όσο και την συμπληρωματική τους 

χρήση στην κεντρική εργοστασιακή μονάδα. 

 

Η γενική οργάνωση των λειτουργιών του συγκροτήματος και πίνακας με όλες τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις παρουσιάζεται στην Παράγραφο 6.6.12. 

6.6.6.1.4. Αντιπλημμυρική προστασία 

Η εγκατάσταση του εργοστασίου των Σκουριών χωροθετείται εγκάρσια των μισγαγγειών 5 

λεκανών απορροής  σε συνέχεια της «προμελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας εργοστασίου 

Σκουριών από εξωτερικές λεκάνες απορροής στην περιοχή Σκουριών Ν. Χαλκιδικής» 

(ΠΡΙΣΜΑ ΑΤΕ, 2010), η οποία επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με την αναθεωρημένη διάταξη του 

εργοστασίου το 2018. Αναφορικά η πλειοψηφία των αντιπλυμμηρικών έργων της περιοχής του 

εργοστασίου είναι ήδη κατασκευασμένα και τελικός αποδέκτης του κύριου όγκου τους είναι η 

τάφρος εκτροπής ΚΤ2. Η διαστασιολόγηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας γίνεται 

με βάση την περίοδο επαναφοράς των 50 ετών και χρήση της Ορθολογικής Μεθόδου. 

 

Στο Σχήμα 6.6.6.1-3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι λεκάνες εντός των οποίων 

χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού (L1 – L2 – L3 – L4 – L5) 

καθώς τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που προβλέπονται, τα οποία περιγράφονται στη 

συνέχεια.  
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Σχήμα 6.6.6.1-2. Λεκάνες απορροής περιοχής εργοστασίου εμπλουτισμού και 

αντιπλημμυρικά έργα 

 

Η λεκάνη L1 έχει έκταση περί τα 110 στρ. και παροχετεύεται κατάντι μέσω της τάφρου T01. 

Η τάφρος Τ1 παραλαμβάνει και μικρές ροές της λεκάνης απορροής L2. Η όδευση της τάφρου 

ακολουθεί τον πόδα του αναχώματος στα βορειοανατολικά της περιοχής του εργοστασίου 

εμπλουτισμούς. Η τάφρος  Τ1 έχει τραπεζοειδή τυπική διατομή διαστάσεων 1,00 m x 0,70 m 

και μήκος περί 165 m. Έχει  κατασκευαστεί με σκυρόδεμα C20 / 25 και πέτρες λόγω των 

σχετικών απότομων κλίσεων. Έχει επενδυθεί  στρώμα ογκώδους λιθοποιίας (riprap) για τον 

έλεγχο των υψηλών ταχυτήτων κυρίως κατάντη, όπου η τάφρος εκκενώνεται στο φυσικό 

ρεύμα. 

 

Η λεκάνη L2 βρίσκεται στην κορυφή των βορειοδυτικών ορίων της περιοχής του εργοστασίου 

εμπλουτισμού και έχει έκταση περί τα 37 στρ. Η προκύπτουσα όμβρια απορροή της λεκάνης 

παροχετεύεται μέσω του συστήματος των καναλιών CD01 και BD01. Το κανάλι CD01 έχει 

μήκος 306 m, ορθογωνικής διατομής με τυπικές διαστάσεις από 0,3 m x 0,3 m μέχρι 

0,5 m x 0,5 m. Το κανάλι ΒD01 χωροθετείται παράλληλα και σε χαμηλότερα υψόμετρα του 

CD01. Ο αναβαθμός του διαμορφωμένου πρανούς έχει επενδυθεί με σκυρόδεμα, με 

επιπρόσθετο στοιχείο χαμηλού τοιχίου στην εξωτερική πλευρά του δημιουργώντας ένα 

τραπεζοειδούς διατομής κανάλι διαστάσεων 2,8 m x 0,45 m. Μέσω του ΒD01 ενισχύεται η 

αντιπλημμυρική προστασία αλλά διοδεύεται η παροχή του καναλιού CD01. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-92 

ENVECO A.E. 

Η λεκάνη L3 έχει έκταση περί τα 160 στρ. και εντοπίζεται στο ΒΔ άκρο της εγκατάστασης. Η 

αποχέτευση των όμβριων απορροών γίνεται με τα κανάλια OK3 και BD02, ενώ ενισχύεται από 

το κανάλι CD02. Το κανάλι ΟΚ3 έχει ορθογωνική διατομή διαστάσεων 1,0 m x 1,0 m και 

μήκος 94 m και εκτρέπει τα νερά της λεκάνης L3 προς την τάφρο αναβαθμού BD02. Το κανάλι 

CD02 έχει μήκος 68 m και τραπεζοειδή διατομή διαστάσεων 0,30 m x 0,30 m παροχετεύει 

τμήμα της λεκάνης L3 στο κανάλι ΟΚ3. Τελικά το σύστημα εκτρέπει τα νερά προς τον οχετό 

ΚΟ2, το οποίο παραλαμβάνει και ροές της λεκάνης απορροής L2. Το μήκος του αγωγού του 

ΚΟ2 είναι 17,90 m.  

 

Η λεκάνη L4 έχει έκταση περί τα 560 στρ. και παροχετεύεται μέσω της κύριας μισγάγγειάς της 

και καταλήγει σε σημείο ΝΔ της εγκατάστασης όπου το τεχνικό εισόδου του οχετού ΚΟ4.1 

παραλαμβάνει τις παροχές των λεκανών L4 και L3. Ο ορθογωνικός οχετός ΚΟ4.1 έχει 

διαστάσεις 2,0 m x 2,7 m. 

 

Τέλος, η λεκάνη L5 που έχει έκταση 106 στρ, απαιτεί διευθέτηση της μισγάγειάς της που 

επιτυγχάνεται μέσω του καναλιού CD04 το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα, για τα πρώτα 

10 m με ορθογωνική διατομή διαστάσεων 0,45 m x 0,40 m και το υπόλοιπο με τραπεζοειδή 

διατομή διαστάσεων 0,40 m x 0,30 m και της ορθογωνικής τάφρου Τ05 μήκους 21 m. Τελικά 

το σύστημα εκτρέπει τα νερά προς τον κυβοτοειδή οχετό ΚΟ4, διαστάσεων 2,0 m x 2,25 m και 

μήκους 55 m.  

 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα όμβρια ύδατα από τις λεκάνες L3, L4 & L5 και L2 

διοχετεύεται μερικώς στο ΚΤ2, μέσω Τ08, ενώ από τις λεκάνες L1 & L2 το νερό μερικώς 

εκτρέπεται, μέσω Τ01. 

 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και μεθόδου εμπλουτισμού 

Η μονάδα κατεργασίας περιλαμβάνει: 

 Κύκλωμα λειοτρίβησης για την εν υγρώ θραύση – λειοτρίβηση του προθραυσμένου 

μεταλλεύματος σε μύλο ημιαυτογενούς λειοτρίβησης και σφαιρόμυλο  

 Κύκλωμα επίπλευσης για την παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού/χρυσού 

 Κύκλωμα βαρυτομετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού για την παραγωγή 

κράματος χρυσού doré 

 Πύκνωση και διήθηση του παραγόμενου συμπυκνώματος. 

 Πύκνωση των αποβλήτων εμπλουτισμού 

 Μονάδα διήθησης τελμάτων 

 

Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους σταδίων κατεργασίας του μεταλλεύματος δίνεται στις 

ενότητες που ακολουθούν. 

6.6.6.2.1. Πλατεία προσωρινής αποθήκευσης προθραυσμένου μεταλλεύματος 

Το μετάλλευμα, αφού μεταφερθεί με φορτηγά τύπου Dumper στην μονάδα Πρόθραυσης 

Επιφανείας του μεταλλείου, υφίσταται πρόθραυση μέσω θραυστήρα δυναμικότητας 1215 t/h. 

Στη συνέχεια το μετάλλευμα μεταφέρεται και αποτίθεται προσωρινά σε μία στεγασμένη 

πλατεία σε μορφή κωνικού σωρού. Η στεγασμένη αυτή πλατεία έχει ενεργή αποθηκευτική 

ικανότητα 24.000 t, ισοδύναμη με τη μέγιστη δυνατή παραγωγή του μεταλλείου μιας ημέρας, 
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και συνολική περίπου 80.000 t, ισοδύναμη με περίπου τρεις ημέρες της μέγιστης δυνατής 

παραγωγής.  

 

Η μεταφορά του προθραυσμένου μεταλλεύματος από το μεταλλείο στην πλατεία γίνεται με 

χρήση συστήματος ταινιόδρομου δυναμικότητας ίσης με της μονάδας πρόθραυσης, 1215 t/h, 

αποτελούμενου από έναν αντικαθιστάμενο ταινιόδρομο και τον ταινιόδρομο μεταφοράς από 

τον σπαστήρα στον σωρό προθραυσμένου μεταλλεύματος. Πριν την εκκένωση του 

ταινιόδρομου, έχει εγκατασταθεί ένας μαγνήτης για την αφαίρεση τυχόν μεταλλικών 

απορριμμάτων, πριν εισέλθουν στο σωρό απόθεσης. 

 

Για την πρόληψη εκπομπής σκόνης στην μονάδα πρόθραυσης έχει προβλεφθεί και αυτόματο 

σύστημα ψεκασμού νερού πάνω από το άνοιγμα τροφοδοσίας του σπαστήρα και στον 

τροφοδότη του ταινιόδρομου μεταφοράς. 

6.6.6.2.2. Τροφοδοσία μεταλλεύματος στο κύκλωμα λειοτρίβησης 

Το υλικό μεταφέρεται από την σκεπαστή πλατεία μεταλλεύματος μέσα στο κτίριο της 

κεντρικής μονάδας εμπλουτισμού με τρεις τροφοδότες μεταβλητής ταχύτητας, δυναμικότητας 

1215 t/h, οι οποίοι βρίσκονται σε μια υπόγεια σήραγγα κάτω από την πλατεία. Οι τροφοδότες 

αδειάζουν σε ένα σύστημα  ταινιόδρομου αποτελούμενου από έναν αντικαθιστάμενο 

ταινιόδρομο και τον ταινιόδρομο τροφοδοσίας ο οποίος  καταλήγει στον τροφοδότη  του μύλου 

ημιαυτογενούς λειοτρίβησης. Ο σχεδιασμός των τροφοδοτών έγινε με στόχο τη μεγιστοποίηση 

της ενεργού ικανότητας αποθήκευσης της πλατείας προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος. 

Ο ρυθμός τροφοδοσίας του μύλου ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου της μονάδας κατεργασίας.  

 

Για την πρόληψη εκπομπής σκόνης από τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης του 

μεταλλεύματος, πέρα από την μέριμνα της πλήρως σκεπαστής πλατείας προσωρινής 

αποθήκευσης έχει προβλεφθεί και αυτόματο σύστημα ψεκασμού νερού στους τροφοδότες για 

την καταστολή της σκόνης. Τυχόν διαρροές από το νερό αυτό συλλέγονται στο κεκλιμένο 

πάτωμα της σήραγγας, από όπου οδηγούνται στο σύστημα συλλογής απορροών του 

εργοστασίου.  

 

Τέλος, για λόγους ασφάλειας, όλες οι μεταφορικές ταινίες φέρουν εξοπλισμό ανιχνευτή 

παρεμπόδισης (συναγερμός και τερματοδιακόπτης),  ελεγκτή ταχύτητας για την περίπτωση 

ολίσθησης της ταινίας (τερματοδιακόπτης) και τέσσερεις διακόπτες ευθυγράμμισης για τη θέση 

των ταινιών (συναγερμός και τερματοδιακόπτης).   

6.6.6.2.3. Κύκλωμα λειοτρίβησης 

Το μέγεθος τροφοδοσίας του κυκλώματος λειοτρίβησης είναι d80 < 150 mm ενώ το μέγεθος 

του παραγόμενου προϊόντος είναι d80 < 120 μm. Αυτή η μείωση του μεγέθους επιτυγχάνεται 

με υγρή λειοτρίβηση δύο σταδίων, από έναν μύλο ημιαυτογενούς λειοτρίβησης (Η/Α.Λ.) με 

κινητήρα μεταβλητών στροφών και έναν σφαιρόμυλο. Ο πολφός που παράγεται οδηγείται στα 

κυκλώματα επίπλευσης και βαρυτομετρικού διαχωρισμού. Το υλικό που διακινείται μεταξύ 

μύλου Η/Α.Λ. και σφαιρόμυλου είναι μεγέθους 2,0 έως 3,6 mm.  

 

Παράλληλα με τον σφαιρόμυλο θα τοποθετηθεί ζεύγος κωνικών θραυστήρων δυναμικότητας 

254 t/h, τύπου short head για τη θραύση των κροκάλων (+12 mm) του προϊόντος του μύλου 

Η/Α.Λ.  
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Μύλος Η/Α.Λ.: Είναι δυναμικότητας 1050 t/h, διαμέτρου 9,75 m, μήκους 4,57 m και φέρει δύο 

κινητήρες 4,9 MW. Για την λειοτρίβηση χρησιμοποιούνται σφαίρες 125 mm από υψηλής 

ποιότητας σφυρήλατο χάλυβα. Η επένδυση του μύλου συνίσταται από χαλύβδινο κράμα Cr-

Mo.  

 

Σφαιρόμυλος: Είναι δυναμικότητας 1050 t/h, διαμέτρου 7,00 m, μήκους 9,75 m και φέρει δύο 

κινητήρες  4,8 MW. Για την λειοτρίβηση χρησιμοποιούνται ομοίως σφαίρες  60 mm. Τέλος, 

η επένδυση του σφαιρόμυλου είναι των ιδίων προδιαγραφών με αυτήν του μύλου Η/Α.Λ. ενώ 

δύναται εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί και επένδυση τύπου λάστιχου. 

 

Και οι δύο μύλοι περιλαμβάνουν σύστημα λίπανσης-ψύξης. Το προϊόν του μύλου Η/Α.Λ. 

οδηγείται σε ένα δονούμενο κόσκινο ανοίγματος 12 mm. Το κλάσμα +12 mm οδηγείται στους 

θραυστήρες κροκάλων.  

 

Το κλάσμα -12 mm των κοσκίνων οδηγείται στη σκυρόδετη δεξαμενή εξόδου του 

σφαιρόμυλου, όπου αναμιγνύεται με το προϊόν του σφαιρόμυλου καθώς και με την υπορροή 

του κυκλώματος βαρυτομετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού. Στη δεξαμενή αυτή 

προστίθεται και μικρή, ελεγχόμενη ποσότητα βιομηχανικού νερού για τη διασφάλιση της εν 

συνεχεία υγρής λειοτρίβησης στο σφαιρόμυλο. Ακολούθως, ο πολφός μέσω αντλιών 

τροφοδοτείται σε μία συστοιχία κυκλώνων διαμέτρου 26΄΄. Η υπερροή των κυκλώνων με 

35 % κ.β. στερεά και d80 < 120 μm αποτελεί την τροφοδοσία του κυκλώματος της επίπλευσης. 

Η υπορροή των κυκλώνων οδηγείται στον σφαιρόμυλο. Ένα ποσοστό της τάξης του 10 έως 

20 % κ.β. της υπορροής των κυκλώνων οδηγείται στο κύκλωμα βαρυτομετρικής ανάκτησης 

του ελεύθερου χρυσού (Β.Α.Χ.) που βρίσκεται σε διπλανό χώρο. Η υπορροή του κυκλώματος 

Β.Α.Χ., η οποία είναι πρακτικά ίση με την τροφοδοσία του, οδηγείται πίσω στη δεξαμενή 

εξόδου του σφαιρόμυλου. 

 

Το κύκλωμα θραύσης - λειοτρίβησης είναι ευέλικτο και διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα 

καταγραφής και ελέγχου της διεργασίας από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου της μονάδας 

προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να είναι d80 < 120 μm για τη μέγιστη ημερήσια 

τροφοδοσία μεταλλεύματος των 24.000 t και για όλους τους τύπους μεταλλεύματος.  

 

Το βιομηχανικό δάπεδο του κτιρίου της λειοτρίβησης είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και 

εξοπλισμένο με αντλίες, ώστε να συλλέγονται όλες οι τυχόν διαρροές και να επιστρέφουν στα 

αντίστοιχα σημεία του κυκλώματος. 

 

Ο κύριος θάλαμος ελέγχου των εγκαταστάσεων βρίσκεται σε ανυψωμένο επίπεδο δίπλα στα 

τμήματα λειοτρίβησης και επίπλευσης για να παρέχει μια πανοραμική άποψη των διαδικασιών 

και γρήγορη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. 

6.6.6.2.4. Κύκλωμα επίπλευσης 

Η επίπλευση γίνεται σε 6 στάδια: (α) την χονδροειδή (rougher), (β) την 1η τελική (1st cleaning), 

(γ) την καθαριστική (scavenger), (δ) την 2η τελική (2nd cleaning), (ε)την 3η τελική (3nd cleaning) 

και (στ) την επιπλέον τελική (additional cleaning), προς παραγωγή ενός καθαρού 

συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού. Χρησιμοποιείται εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας με 

πλήρη αυτοματοποίηση. Η ροή του υλικού από το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται με τη χρήση  
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βαρύτητας, όπου είναι δυνατόν, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αντλήσεων και κατ’ 

επέκταση τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.  

 

Το κύκλωμα της επίπλευσης τροφοδοτείται από την υπερροή των κυκλώνων του κυκλώματος 

λειοτρίβησης, με κοκκομετρία d80 < 120 μm. Ο πολφός της υπερροής των κυκλώνων 

οδηγείται σε δεξαμενή προοδοποίησης,  160 m3,  όπου αναμιγνύεται με τα αντιδραστήρια και 

από εκεί ρέει στη γραμμή χονδροειδούς επίπλευσης. Η δεξαμενή αυτή λειτουργεί και ως 

δεξαμενή αύξησης του χρόνου παραμονής του υλικού εντός του κυκλώματος. 

 

Οι κυψέλες επίπλευσης είναι μηχανικά αναδευόμενες, και φέρουν σύστημα εμφύσησης 

πεπιεσμένου αέρα. Το προϊόν της χονδροειδούς επίπλευσης (rougher) μετά από 

επαναλειοτρίβηση τροφοδοτεί το 1ο στάδιο της τελικής επίπλευσης (1st cleaning). Η στάθμη 

του πολφού ελέγχεται με βαλβίδες που βρίσκονται στην έξοδο των κυψελών. Ο αέρας που 

χρησιμοποιείται στην επίπλευση παράγεται από δύο κύριους πολυβάθμιους φυγοκεντρικούς 

συμπιεστές, ένας εν λειτουργία και ένας εφεδρικός, καθώς και ενός τρίτου φυγοκεντρικού 

συμπιεστή μικρότερης δυναμικότητας. Η ροή αέρος σε κάθε κυψέλη της χονδροειδούς 

επίπλευσης ελέγχεται χωριστά. Για τα κυκλώματα επίπλευσης προβλέπονται αντλίες πολφού 

μεταβλητής ταχύτητας. Η δυναμικότητα των αντλιών ελέγχεται με τη μέτρηση επιπέδων 

αναρρόφησης. Για κάθε περίπτωση προβλέπονται δύο αντλίες (μία εν λειτουργία, μία 

εφεδρική). 

 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του κυκλώματος της επίπλευσης και της ποιότητας των επί 

μέρους προϊόντων, το όλο κύκλωμα φέρει κατάλληλους αυτοματισμούς, αυτόματη 

δειγματοληψία των κυριότερων κλάδων και αναλυτή συνεχούς μέτρησης και καταγραφής (on 

stream analyser). Τυχόν απορροές συλλέγονται μέσα σε φρεάτια και δια μέσω αντλιών 

ανακυκλοφορούνται στην παραγωγή. 

 

Η γραμμή χονδροειδούς επίπλευσης αποτελείται από μία συστοιχία 10 κυλινδρικών κυψελών 

160 m3 η κάθε μία. Το προϊόν της χονδροειδούς επίπλευσης οδηγείται στο κύκλωμα 

επαναλειοτρίβησης, για να λειοτριβηθεί στα d80 < 34 μm. Μετά την επαναλειοτρίβηση, ο 

πολφός από την υπερροή του κυκλώνα του συστήματος επαναλειοτρίβησης τροφοδοτείται στο 

1ο στάδιο τελικής επίπλευσης. Το απόβλητο της χονδροειδούς επίπλευσης, ανάλογα με τις 

ανάγκες της μονάδας λιθογόμωσης, είτε  οδηγείται πρώτα μέσω επιπλέον συστήματος 

δεξαμενής και αντλιών σε υδροκυκλώνα από όπου η υπορροή τροφοδοτείται στη μονάδα 

λιθογόμωσης και η υπερροή στους πυκνωτές αποβλήτων εμπλουτισμού, είτε οδηγείται 

απευθείας στους πυκνωτές αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 

Το 1ο στάδιο της τελικής επίπλευσης περιλαμβάνει δεξαμενή προοδοποίησης 50 m3 και 

τέσσερις κυψέλες των 50 m3 . Το προϊόν του 1ου σταδίου τελικής επίπλευσης οδηγείται στις 

κυψέλες του 2ου σταδίου τελικής επίπλευσης, ενώ το απόβλητο του 1ου σταδίου τροφοδοτείται 

στο στάδιο της καθαριστικής επίπλευσης, είτε στο κύκλωμα της επιπλέον τελικής επίπλευσης. 

 

Το στάδιο της καθαριστικής επίπλευσης (scavenger) αποτελείται από έξι κυψέλες των 50 m3. 

Το προϊόν της οδηγείται στο κύκλωμα επαναλειοτρίβησης όπου αναμιγνύεται με το προϊόν της 

χονδροειδούς επίπλευσης. Το απόβλητο της καθαριστικής ενώνεται με το απόβλητο της 

χονδροειδούς επίπλευσης και οδηγείται στους πυκνωτές του τέλματος.  
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Το 2ο στάδιο της τελικής επίπλευσης αποτελείται από πέντε κυψέλες των 10 m3. Το προϊόν του 

2ου σταδίου οδηγείται στο 3ο στάδιο, είτε στον πυκνωτή συμπυκνώματος. Το απόβλητο του 2ου 

σταδίου τελικής επίπλευσης ανακυκλώνεται στις κυψέλες του 1ου σταδίου τελικής επίπλευσης.  

 

Το 3ο στάδιο της τελικής επίπλευσης αποτελείται από τέσσερις κυψέλες των 10 m3. Το προϊόν 

του 3ου σταδίου οδηγείται στον πυκνωτή συμπυκνώματος για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος υψηλής ποιότητας συμπύκνωμα χαλκού – χρυσού, είτε επιστρέφει στο 2ο στάδιο. 

 

Το απόβλητο του 3ου σταδίου τελικής επίπλευσης ανακυκλώνεται στις κυψέλες του 2ου σταδίου 

τελικής επίπλευσης. 

 

Το στάδιο της επιπλέον τελικής επίπλευσης αποτελείται από τέσσερις κυψέλες των 100 m3. Το 

προϊόν του επιπλέον σταδίου τελικής επίπλευσης οδηγείται στο 2ο στάδιο, είτε στο κύκλωμα 

επαναλειοτρίβησης. Το απόβλητο του επιπλέον σταδίου τελικής επίπλευσης οδηγείται στο 

κύκλωμα καθαριστικής επίπλευσης.  

 

Οκτώ φυγοκεντρικές αντλίες, κατάλληλα τοποθετημένες, συλλέγουν τυχόν διαρροές και τις 

επαναφέρουν στο αντίστοιχο κύκλωμα. 

6.6.6.2.5. Κύκλωμα επαναλειοτρίβησης  

Η επαναλειοτρίβηση γίνεται σε έναν σφαιρόμυλο δυναμικότητας 300 t/h, διαμέτρου 4,60 m και 

μήκους 7,00 m. Ο μύλος φέρει λαστιχένιες επενδύσεις και χρησιμοποιεί, ως λειοτριβητικά 

μέσα, σφυρήλατες σφαίρες χάλυβα με διάμετρο 25 mm. Ο κινητήρας του μύλου είναι 2,25 MW 

και φέρει πλήρη συστήματα για λίπανση, προστασία κίνησης και  ψύξης όμοια με τους άλλους 

μύλους.  

 

Ο μύλος λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα με συστοιχία 14 υδροκυκλώνων (εν λειτουργία 10, 

εφεδρεία 4). Η λειτουργία του κυκλώματος ελέγχεται από το κεντρικό θάλαμο ελέγχου των 

εγκαταστάσεων.  

 

Το κύκλωμα τροφοδοτείται με τα προϊόντα της χονδροειδούς και της καθαριστικής επίπλευσης 

καθώς και με το απόβλητο της 1ης τελικής επίπλευσης, τα οποία οδηγούνται σε συστοιχία 

κυκλώνων, Η υπερροή των οποίων τροφοδοτείται στο 1ο στάδιο της τελικής επίπλευσης. 

 

Μέρος της υπορροής των κυκλώνων, περίπου το 20 - 25 %, οδηγείται σε κόσκινο  2 mm  που 

βρίσκεται στην αρχή του κυκλώματος βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού. 

Το μη διερχόμενο από το κόσκινο υλικό μαζί με το υπόλοιπο 75 – 80 % της υπορροής των 

κυκλώνων οδηγείται στο λούκι τροφοδοσίας του μύλου επαναλειοτρίβησης. Το απόρριμμα του 

βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού επιστρέφει και αυτό στον μύλο 

επαναλειοτρίβησης. 

6.6.6.2.6. Κύκλωμα βαρυτομετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού  

Το κύκλωμα ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού έχει σχεδιαστεί να είναι σε κατακόρυφη 

διάταξη με στόχο την μεγιστοποίηση της ροής του υλικού διά βαρύτητας μεταξύ των επιμέρους 

σταδίων της διαδικασίας. 
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Το κύκλωμα βαρυτομετρικής ανάκτησης ελεύθερου χρυσού (Β.Α.Χ.) απαρτίζεται από 

φυγοκεντρικούς διαχωριστές KNELSON. Η αρχή λειτουργίας των εν λόγω διαχωριστών 

βασίζεται στην αξιοποίηση της διαφοράς του ειδικού βάρους του χρυσού από τα περιβάλλοντα 

μη χρήσιμα ορυκτά, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται διαχωρισμός. Το κύκλωμα περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα στάδια: 

 

Πρωτογενής βαρυτομετρικός διαχωρισμός χρυσού 

Το κύκλωμα πρωτογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού του χρυσού έχει δυναμικότητα 

630 t/h. Ο αδρομερής πολφός από το κύκλωμα πρωτογενούς λειοτρίβησης διέρχεται από δύο 

κόσκινα των 2 mm που βρίσκονται στην αρχή του κυκλώματος και διανέμεται εξίσου σε δύο 

φυγοκεντρικούς διαχωριστές. Το απόρριμμα των διαχωριστών επιστρέφει στην δεξαμενή 

εκροής των μύλων λειοτρίβησης. Το παραγόμενο συμπύκνωμα καθενός από τους παραπάνω 

διαχωριστές οδηγείται διά βαρύτητας σε ένα δεύτερο κύκλωμα βαρυτομετρικού διαχωρισμού 

αδρομερούς χρυσού. 

 

Το λεπτόκοκκο υλικό που παράγεται από το κύκλωμα επαναλειοτρίβησης, διέρχεται από δύο 

κόσκινα των 2 mm που βρίσκονται στην αρχή του κυκλώματος και τροφοδοτεί τρεις σε πρώτο 

στάδιο και δύο σε δεύτερο στάδιο, όμοιους με τους παραπάνω, φυγοκεντρικούς διαχωριστές  

το απόρριμμα των οποίων οδηγείται προς ανακυκλοφορία στο κύκλωμα επαναλειοτρίβησης. 

Το συμπύκνωμα οδηγείται στο δευτερογενές κύκλωμα βαρυτομετρικού διαχωρισμού του 

χρυσού. 

 

Δευτερογενής βαρυτομετρικός διαχωρισμός χρυσού 

Το κύκλωμα δευτερογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού του χρυσού έχει δυναμικότητα 

237 t/h. Ο πολφός του συμπυκνώματος του πρωτογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού 

συλλέγεται σε μια δεξαμενή καθίζησης για τον αδρομερή χρυσό και μια δεύτερη δεξαμενή 

καθίζησης για τον λεπτομερή χρυσό, όπου δίνεται ο κατάλληλος χρόνος στα στερεά να 

καθιζήσουν. Στη συνέχεια το συμπύκνωμα τροφοδοτείται σε μια παλλόμενη τράπεζα όπου 

υφίσταται το τελικό στάδιο επεξεργασίας. Πάνω από την παλλόμενη τράπεζα υπάρχει 

μαγνητικός διαχωριστής ο οποίος απομακρύνει διάφορα μαγνητικά υλικά. 

 

Το απόρριμμα της παραπάνω παλλόμενης τράπεζας συλλέγεται και οδηγείται σε έναν μικρό 

ημιαυτόματο φυγοκεντρικό διαχωριστή. Εκεί ανακτώνται τυχόν απώλειες χρυσού πριν το 

απόρριμμα καταλήξει με αντλία στο φρεάτιο το οποίο συλλέγει το σύνολο των απορριμμάτων 

του δευτερογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού. Από αυτό το σημείο τα συνολικά 

απορρίμματα αντλούνται με τη βοήθεια αντλιών προς το φρεάτιο εκκένωσης του μύλου Η/Α.Λ. 

και του σφαιρόμυλου για επανεπεξεργασία. Το συμπύκνωμα από αυτή τη διαδικασία οδηγείται 

σε δεξαμενή καθίζησης και από εκεί σε δεύτερη παλλόμενη τράπεζα για την τελική 

επεξεργασία. 

 

Το τελικό συμπύκνωμα και από τις δύο παλλόμενες τράπεζες συγκεντρώνεται σε ένα κλειστού 

τύπου δοχείο αποθήκευσης. Τα στερεά καθιζάνουν ενώ η υπερχείλιση καταλήγει στο φρεάτιο 

συλλογής απορριμμάτων του δευτερογενούς βαρυτομετρικού διαχωρισμού. 

 

Το δοχείο αποθήκευσης τελικού συμπυκνώματος μεταφέρεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού 

ανυψωτήρα στην παρακείμενη μονάδα χρυσού μια φορά ημερησίως. 
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΄Oλες οι τυχόν διαρροές εντός του κτιρίου βαρυτομετρικού διαχωρισμού του χρυσού 

συλλέγονται εντός φρεατίων, στο κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο του κτιρίου, απ’ όπου με 

αντλίες ανακυκλοφορούν στο κύκλωμα διεργασίας της παραγωγής. 

6.6.6.2.7. Μονάδα χρυσού - ξήρανση, φρύξη και τήξη 

Η μονάδα χρυσού είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σκυρόδεμα και έχει ανεξάρτητο 

σύστημα επεξεργασίας απαερίων και εξαερισμού. Στον χώρο αυτό γίνεται αφενός η παραγωγή 

ράβδων χρυσού doré και αφ’ ετέρου η αποθήκευση και φόρτωση των ράβδων σε ειδικά 

διαμορφωμένα φορτηγά. 

 

Το τελικό συμπύκνωμα της Β.Α.Χ, που μεταφέρεται στη μονάδα χρυσού, κατανέμεται 

χειρωνακτικά σε ανοξείδωτους χαλύβδινους δίσκους, οι οποίοι τοποθετούνται εντός ενός 

μικρού μεγέθους φούρνου ξήρανσης – φρύξης, χωρητικότητας 0,16 m3, με κατανάλωση 20kW. 

Το στάδιο αυτό απαιτείται για την οξείδωση του σιδήρου (από τις σφαίρες λειοτρίβησης και τα 

θειούχα που συμπαρασύρονται στις τράπεζες) που επιμολύνει το συμπύκνωμα. Το προϊόν της 

ξήρανσης αποθηκεύεται προσωρινά για να κρυώσει εντός της μονάδας χρυσού. Τα απαέρια της 

φρύξης συλλέγονται και καθαρίζονται με πλυντρίδα (wet scrubber) πριν απελευθερωθούν στην 

ατμόσφαιρα. Η πλυντρίδα απαερίων έχει δυναμικότητα 4240 m3/h και για τον καθαρισμό των 

απαερίων χρησιμοποιείται διάλυμα καυστικής σόδας. Τα καθαρισμένα απαέρια εξάγονται στην 

ατμόσφαιρα με την βοήθεια ανεμιστήρα και συστήματος αεραγωγών / καμινάδας στην οποία 

υπάρχει ανιχνευτής οξειδίων του θείου για την συνεχή παρακολούθηση των τιμών των 

αντίστοιχων ρύπων και την άμεση ειδοποίηση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας. 

 

Περίπου μια φορά την εβδομάδα το κρύο πλέον προϊόν αναμιγνύεται με συλλιπάσματα και 

τήκεται σε επαγωγικό κλίβανο με χωρητικότητα 20.000 cm3. Το τελικά παραγόμενο υλικό 

χυτεύεται σε πλάκες κράματος χρυσού doré των 10 kg οι οποίες περιέχουν 80 % χρυσό, 10 % 

άργυρο ενώ το υπόλοιπο 10 % συνίσταται κυρίως από χαλκό. Η σκωρία που παράγεται από 

την τήξη, θραύεται χειρωνακτικά και μεταφέρεται στην τροφοδοσία του μύλου Η/Α.Λ. προς 

επανεπεξεργασία.  

 

Οι δοκιμές βαρυτομετρικής ανάκτησης χρυσού έδειξαν ότι ένα ποσοστό 18 – 30 % του χρυσού 

του μεταλλεύματος που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού μπορεί να ανακτηθεί με 

τη μορφή κράματος χρυσού doré. Όλες οι τυχόν διαρροές εντός της μονάδας ξήρανσης και της 

πλυντρίδας απαερίων συλλέγονται εντός δύο φρεατίων, στα κατάλληλα διαμορφωμένα 

αντίστοιχα δάπεδα των εγκαταστάσεων, απ’ όπου με αντλίες ανακυκλοφορούν στο κύκλωμα 

διεργασίας της παραγωγής. 

6.6.6.2.8. Πύκνωση και διήθηση συμπυκνώματος επίπλευσης 

Το τελικό συμπύκνωμα του 2ου σταδίου τελικής επίπλευσης, οδηγείται σε έναν πυκνωτή 

διαμέτρου 12 m και ύψους 2,4 m. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας της καθίζησης των 

στερεών προστίθεται κροκιδωτικό. Η περιεκτικότητα σε στερεά της υπορροής του πυκνωτή 

είναι 60% κ.β. Η υπορροή του πυκνωτή αντλείται προς διήθηση σε δύο φιλτρόπρεσσες, μήκους 

6,7 m, πλάτους 3,25 m, ύψους 3,6 m  και δυναμικότητας 19,5 t/h έκαστη για να αποκτήσει την 

επιδιωκόμενη υγρασία 9% κ.β. Ο πλακούντας της διήθησης μεταφέρεται με φορτωτικό 

μηχάνημα σε παρακείμενο στεγασμένο χώρο αποθήκευσης συμπυκνώματος. Στο κτίριο θα 

υπάρχει και διάταξη για την συσκευασία του συμπυκνώματος σε μεγάλους σάκους. Η υπερροή 

του πυκνωτή ανακυκλώνεται στη δεξαμενή του βιομηχανικού νερού. Το συμπύκνωμα 
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χαλκού - χρυσού μεταφέρεται μέσω του εξωτερικού δικτύου σύνδεσης του έργου με την ΕΟ 

Σταυρού – Ιερισσού, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.6.11.2, 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). 

 

Στο κύκλωμα διήθησης - αποθήκευσης - φόρτωσης υπάρχουν δύο αντλίες συλλογής διαρροών. 

Μία ακόμη αντλία συλλέγει τα νερά από τις λεκάνες πλύσης των τροχών των φορτηγών κατά 

την έξοδό τους από το εργοτάξιο. Τα νερά που συλλέγουν οι παραπάνω αντλίες μεταφέρονται 

στον πυκνωτή του συμπυκνώματος. 

 

Η φόρτωση του συμπυκνώματος γίνεται εντός του κτιρίου αποθήκευσης και για αυτό έχει 

προβλεφθεί σύστημα συλλογής της σκόνης και των καυσαερίων που παράγονται κατά την 

διαδικασία της φόρτωσης. Η σκόνη και τα καυσαέρια συλλέγονται με σύστημα αεραγωγών 

από το χώρο φόρτωσης, καθαρίζονται από την σκόνη με σύστημα σακκόφιλτρου και εξάγονται 

με την βοήθεια ανεμιστήρα στην ατμόσφαιρα σε ψηλό σημείο πάνω από την στέγη του κτιρίου 

αποθήκευσης και φόρτωσης του συμπυκνώματος. 

6.6.6.2.9. Πύκνωση αποβλήτου εμπλουτισμού 

Το απόβλητο της επίπλευσης ισομοιράζεται σε τρεις πυκνωτές τύπου βαθέως κώνου, 

εσωτερικής διαμέτρου 26 m και ύψους 12 m. Η υπορροή των πυκνωτών περιέχει 62 % κ.β 

στερεά και οδηγείται μέσω αντλιών στην μονάδα διήθησης αποβλήτων εμπλουτισμού. Η 

υπερροή και των τριών πυκνωτών είναι καθαρό νερό που ανακυκλοφορεί ως νερό κατεργασίας 

στη μονάδα εμπλουτισμού. 

 

Όλες οι τυχόν διαρροές στην περιοχή των πυκνωτών τέλματος συλλέγονται εντός φρεατίων, 

στο κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο της μονάδας, απ’ όπου με αντλίες ανακυκλοφορούν στο 

κύκλωμα τροφοδοσίας των πυκνωτών. 

6.6.6.2.10. Διήθηση αποβλήτου εμπλουτισμού 

Πριν τη διάθεσή τους, τα παραγόμενα απόβλητα στο εργοστάσιο εμπλουτισμού θα 

μεταφέρονται στη μονάδα διήθησης αποβλήτων εμπλουτισμού, η οποία βρίσκεται πλησίον του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, στο δευτερεύον έργο κατάντη των πυκνωτών του εργοστασίου 

εμπλουτισμού και πολύ κοντά στη θέση διάθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού, όπως 

καθίσταται σαφές από το Σχέδιο 1-3 γενικής διάταξης του έργου. Η εν λόγω μονάδα 

αποτελείται από συστήματος με φιλτρόπρεσσες, για την διήθηση των παραγόμενων αποβλήτων 

εμπλουτισμού και συστοιχία ταινιοδρόμων για τη μεταφορά των διηθημένων τελμάτων στη 

λεκάνη της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων της εξόρυξης. 

 

Οι φιλτρόπρεσσες απομακρύνουν το νερό από τα απόβλητα του εμπλουτισμού μέχρι επαρκώς 

χαμηλού επιπέδου υγρασίας (12 % - 16 %) έτσι ώστε (α) τα υλικά να μπορούν να υποστούν 

περαιτέρω διαχείριση χωρίς προβλήματα κατά τη μεταφορά μέσω συστήματος ταινιοδρόμων 

και κατόπιν την ξηρή απόθεσή τους και (β) να ικανοποιούν τις απαιτήσεις γεωτεχνικής 

ευστάθειας για τα αποτιθέμενα απόβλητα του εμπλουτισμού στην εγκατάσταση διάθεσης.  
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Η μονάδα διήθησης αποβλήτων του εργοστασίου εμπλουτισμού τροφοδοτείται με τα 

συμπυκνωμένα απόβλητα της διαδικασίας εμπλουτισμού από τους πυκνωτές που βρίσκονται 

στη μονάδα πύκνωσης του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών. Κάθε φιλτρόπρεσσα 

τροφοδοτείται μέσω ιδιαίτερης αντλίας μεταβαλλόμενων στροφών, η οποία αντλεί υλικό από 

μια από τις δεξαμενές αποθήκευσης αναδευόμενου πολφού.  

 

Το σύστημα αποτελείται από 9 φιλτρόπρεσσες που διαθέτουν φίλτρο πλάκας αυτόματης 

συμπίεσης με πλαίσιο. Καθεμία από αυτές διαθέτει δικό της ταινιόδρομο εξαγωγής διηθημένων 

αποβλήτων εμπλουτισμού. Η αρχή λειτουργίας στην ονομαστική δυναμικότητα παροχής, 

προβλέπει τη λειτουργία επτά φίλτρων  και δύο εφεδρικών. Η μια από τις δύο εφεδρικές 

φιλτρόπρεσσες είναι άμεσα διαθέσιμη ενώ η άλλη είναι αποσυνδεδεμένη για σκοπούς 

συντήρησης.  

 

Η έξοδος από τις φιλτρόπρεσσες  αποτελεί μια διεργασία σε παρτίδες, όπου τα διηθημένα 

απόβλητα εξάγονται στους ταινιόδρομους εξόδου, οι οποίοι τροφοδοτούν έναν από τους δύο 

ταινιόδρομους συλλογής διηθημένων αποβλήτων εμπλουτισμού. Τα διηθημένα απόβλητα 

εμπλουτισμού από τους ταινιόδρομους συλλογής μεταφέρονται στον πρώτο από τρεις 

ταινιόδρομους, οι οποίοι συνδέονται με μια σειρά ταινιοδρόμων διηθημένων αποβλήτων 

εμπλουτισμού. 

 

Η μονάδα διήθησης περιλαμβάνει: 

 Εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού 

 Σύστημα φιλτροπρεσσών το οποίο αποτελείται από 9 φιλτρόπρεσσες. 

 Λεκάνες διαύγασης απορροών. 

 Μονάδες άντλησης. 

 Συστοιχία αεροσυμπιεστών και αεροφυλακίων. 

 Ταινιοδρόμους. 
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Σχήμα 6.6.6.2-1. Κάτοψη μονάδας διήθησης αποβλήτων εργοστασίου εμπλουτισμού 

 

Το νερό έκπλυσης απορροών τέλματος και φιλτρόπανων ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού. 

6.6.6.2.11. Ποιότητα τροφοδοσίας 

Στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού, η πρώτη ύλη τροφοδοσίας 

θα είναι μετάλλευμα που εξορύσσεται τόσο από το ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα όσο και 

από την ανάπτυξη και παραγωγή του υπόγειου μεταλλείου κατά τη Φάση 1. Στο δεύτερο 

στάδιο, το μετάλλευμα θα προέρχεται εξολοκλήρου από το υπόγειο μεταλλείο Φάσης 2 καθώς 

και, ανάλογα με τις ανάγκες, μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας (LGO) που παραμένει σε 

αποθήκευση στην εγκατάσταση. 

 

Οι περιεκτικότητες των επιμέρους μεταλλοφόρων ζωνών που απαντώνται στο κοίτασμα και οι 

αντίστοιχες ανακτήσεις που υπολογίζεται ότι θα επιτευχθούν στη μονάδα κατεργασίας δίνονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 6.6.6.2-1. Διαπιστώνεται ότι τα ανώτερα στρώματα των αποθεμάτων 

που απαντώνται εντός του σχεδιαζόμενου επιφανειακού ορύγματος συνίστανται από 

οξειδωμένο μετάλλευμα. Το οξειδωμένο αυτό μετάλλευμα θα κατεργαστεί αρχικώς με NaHS 

για την θείωσή του και ακολούθως θα οδηγηθεί στο συμβατικό κύκλωμα της επίπλευσης, 

κύκλωμα στο οποίο θα κατεργαστεί απευθείας και το σύνολο της θειούχου μεταλλοφορίας. Η 

ανάκτηση χαλκού και χρυσού που μπορεί να επιτευχθεί από το οξειδωμένο μετάλλευμα είναι 

χαμηλότερη από αυτή του θειούχου μεταλλεύματος.  
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Πίνακας 6.6.6.2-1. Περιεκτικότητες μεταλλεύματος και ανακτήσεις στη μονάδα 

κατεργασίας 

Κατηγορία μεταλλεύματος 

Ποιοτικά 

χαρακτηριστικά 

Ανάκτηση 

στη μονάδα κατεργασίας 

Au g/t Cu % Au % Cu % 

Οξειδωμένο μετάλλευμα ενοποιημένου 

ορύγματος 
1,05 0,56 76,9% 61,4% 

Θειούχο μετάλλευμα ενοποιημένου 

ορύγματος 
0,76 0,48 83,8% 91,4% 

Θειούχο μετάλλευμα υπόγειας 

εκμετάλλευσης 
0,93 0,59 85,4% 93,7% 

Σύνολο αποθεμάτων 0,89 0,56 83,9% 90,6% 

6.6.6.2.12. Αντιδραστήρια εμπλουτισμού 

Γενικά 

Τα κύρια αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα εμπλουτισμού είναι τα 

ακόλουθα: 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) ως αρχικός συλλέκτης 

 Aeropromoter MX-5010 (ή εναλλακτικά κάποιο θειονοκαρβαμικό ισοδύναμο με το 

διακοπτόμενο Aeropromoter 5540) ως προωθητικό 

 Μεθυλισοβουτυλκαρβινόλη (MIBC) ως κύριο αφριστικό και Dowfroth 250 ως 

βοηθητικό αφριστικό (πολυαλκοόλες). 

 Κροκιδωτικό για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχωρισμού στερεών – υγρών.  

 Κόμμι Γκουάρ (πολυσακχαρίτης) ως μέσο διασποράς για τη μείωση του ποσού των 

λεπτόκοκκων ορυκτών αποβλήτων σωματιδίων που ανακτώνται στο τελικό συμπύκνωμα 

χαλκού. 

 Τέλος, πολφός υδρασβέστου για τη ρύθμιση του pH στην καθαριστική επίπλευση και στο 

κύκλωμα συμπυκνωμάτων.  

 

Μόνο κατά τη διάρκεια της κατεργασίας των οξειδωμένων μεταλλευμάτων από το ενοποιημένο 

επιφανειακό όρυγμα, θα χρησιμοποιηθούν και: 

 Όξινο θειώδες νάτριο (NaHS), για την μετατροπή του οξειδωμένου σε θειούχο 

μετάλλευμα.  

 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η δράση του κάθε αντιδραστηρίου ξεχωριστά. 

 

Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη           

Πρόκειται για το κύριο αντιδραστήριο της επίπλευσης που απορροφούμενο επιφανειακά 

μετατρέπει το ορυκτό σε υδρόφοβο, σχηματίζοντας μία οργανομεταλλική ένωση στην 

επιφάνεια του ορυκτού. Εάν: 

 MS είναι το ορυκτό, όπου Μ=μέταλλο,  και 

  SC

S

OR
||

 είναι ο συλλέκτης, όπου R=ισοπροπυλική ρίζα         

 

 

τότε σχηματίζεται στην επιφάνεια του ορυκτού η ένωση: 

 C

H

CH

CH

|

3

|
3
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Ο συλλέκτης που χρησιμοποιείται είναι η νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX). 

Παραλαμβάνεται σε μεγάλους βιομηχανικούς σάκους χωρητικότητας 800 kg από τα οποία το 

90% είναι ενεργοί κόκκοι. Οι σάκοι μεταφέρονται με ηλεκτροκίνητο γερανό εντός του κτιρίου 

σε χοάνη υποδοχής πάνω από δεξαμενή μηχανικής ανάμιξης, όπου προστίθεται και ορισμένου 

όγκου φρέσκο νερό προκειμένου να παρασκευαστεί διάλυμα περιεκτικότητας 10% κ.β. Το 

διάλυμα του συλλέκτη μεταφέρεται με αντλίες από τη δεξαμενή ανάμιξης στη δεξαμενή 

αποθήκευσης, η οποία καλύπτει για 48 ώρες τις ανάγκες της μονάδας επίπλευσης. 

 

Το διάλυμα του συλλέκτη τροφοδοτείται συνεχώς στα αντίστοιχα σημεία του κυκλώματος 

επίπλευσης με τη χρήση αντλίας και δοσομετρικού συστήματος με ροόμετρα και βάνες 

ελέγχου. Οι ποσότητες ρυθμίζονται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της μονάδας.  

 

Aeropromoter 5540 (ή ισοδύναμο) ως προωθητικό 

Το Aero MX-2010 (ή κάποιο εναλλακτικό θειονοκαρβαμιδικό ισοδύναμο με το AP 5540) 

παραλαμβάνεται σε βαρέλια των 200 L. Περίπου 5 βαρέλια ανοίγονται την ημέρα και 

αντλούνται σε δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία μπορεί να καλύπτει για 54 ώρες τις ανάγκες 

της μονάδας. Το προωθητικό τροφοδοτείται ως έχει σε μορφή διαλύματος 100 % χωρίς 

αραίωση. 

 

Το προωθητικό τροφοδοτείται συνεχώς στα αντίστοιχα σημεία του κυκλώματος επίπλευσης με 

τη χρήση δοσομετρικής αντλίας μεταβλητής ταχύτητας. Οι τιμές προσθήκης ρυθμίζονται από 

το κεντρικό σύστημα ελέγχου της μονάδας. 

 

Αφριστικά  

Τόσο η μεθυλο-ισοβούτυλο καρβινόλη όσο και το D250 παραλαμβάνονται σε βαρέλια των 

200 L. Περίπου πέντε βαρέλια ανοίγονται την ημέρα και αδειάζονται σε δεξαμενή 

αποθήκευσης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες της μονάδας για 58 (ΜΙΒC) και 71 (D250) ώρες. 

Τα αφριστικά τροφοδοτούνται ως διάλυμα 100 % χωρίς αραίωση. 

 

Τα αφριστικά τροφοδοτούνται συνεχώς στα αντίστοιχα σημεία του κυκλώματος επίπλευσης με 

τη χρήση μιας δοσομετρικής αντλίας μεταβλητής ταχύτητας. Οι τιμές προσθήκης ρυθμίζονται 

από το κεντρικό σύστημα ελέγχου. 
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Κόμμι Γκουάρ 

Το κόμμι γκουάρ σε διάλυμα είναι ένα μη επικίνδυνο οργανικό αντιδραστήριο. Συγκεκριμένα 

πρόκειται για έναν πολυσακχαρίτη συνιστώμενο από ζάχαρη γαλακτόζη και μανόζη έχοντας 

την παρακάτω χημ. σύνθεση: 

 

 
 

Το κόμμι γκουάρ προστίθεται στον πολφό του κυκλώματος επίπλευσης και λειτουργεί ως μέσο 

διασποράς μειώνοντας το ποσό των λεπτόκοκκων ορυκτών αποβλήτων που ανακτώνται στο 

τελικό συμπύκνωμα χαλκού γεγονός που ενισχύει την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα του 

συμπυκνώματος. Παραδίδεται σε μορφή σκόνης σε μεγάλους βιομηχανικούς σάκους και 

αναμιγνύεται με νερό σε μια δεξαμενή ανάμειξης με ανάδευση. Το παρασκευασμένο διάλυμα 

μεταφέρεται σε μια δεξαμενή αποθήκευσης απ’ όπου τροφοδοτείται στη διαδικασία 

επίπλευσης με δοσομετρικές αντλίες. Ο εξοπλισμός για το σύστημα του αντιδραστηρίου κόμμι 

Γκουάρ, στεγάζεται σε ξεχωριστό κτήριο στην ανατολική πλευρά του κτηρίου επίπλευσης. 

 

Όξινο θειώδες νάτριο 

Το όξινο θειώδες νάτριο (NaHS) χρησιμοποιείται ως μέσο αναγέννησης των επιφανειών μη 

θειούχων ορυκτών του χαλκού, όπως ο κυπρίτης (Cu2O), o αζουρίτης (2CuCO3.Cu(OH)2), η 

χρυσόκολλα (CuSiO3.2H2O), ο μαλαχίτης (CuCO3.Cu(OH)2), για να μπορέσουν να 

επιπλεύσουν με ξανθογονικούς συλλέκτες. Χρησιμοποιείται επίσης και στην επίπλευση 

οξειδωμένων θειούχων ορυκτών του χαλκού. Και στις δύο περιπτώσεις το όξινο θειώδες νάτριο 

(NaHS) δρα ως ενεργοποιητής και η κατεργασία αυτή είναι γνωστή ως «θείωση». Τα θειούχα 

ανιόντα αντιδρούν με τα κατιόντα του χαλκού στις επιφάνειες των ορυκτών και σχηματίζουν 

πέριξ των κόκκων παχέα υμένια θειούχων ενώσεων, σύμφωνα με τις αντιδράσεις:  

 

Cu+2 + Sˉ2 → CuS   

2Cu+ + Sˉ2 → Cu2S.   

 

τα οποία και δύνανται να αντιδράσουν με ξανθογονικούς συλλέκτες  

 

Το NaHS λαμβάνεται σε ενεργές νιφάδες καθαρότητας 70 % σε χύμα σακιά των 800 kg και 

προπαρασκευάζεται σε ξεχωριστή περιοχή δίπλα από την αίθουσα των αντιδραστηρίων.  

 

Το διάλυμα του NaHS αντλείται με αντλίες, από τη δεξαμενή ανάδευσης στη δεξαμενή 

αποθήκευσης, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας. Το διάλυμα τροφοδοτείται 

με τη χρήση αντλίας και δοσομετρικού συστήματος με ροόμετρα και βάνες ελέγχου στα 
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αντίστοιχα σημεία του κυκλώματος επίπλευσης σε τιμές προσθήκης που ρυθμίζονται από το 

κεντρικό σύστημα ελέγχου. 

 

Ασβέστης 

Ένυδρος ασβέστης παραδίδεται με σιλοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα (που μεταφέρουν 20 με 30 t 

ωφέλιμο φορτίο) σε δύο σιλό χωρητικότητας 150 m3 το καθένα (συνολική χωρητικότητα 300 

m3). Κάθε σιλό είναι εφοδιασμένο με ανιχνευτές χωρητικότητας (για την ένδειξη της μάζας) 

καθώς και μονάδες φίλτρων στην οροφή για την πρόληψη εκπομπής σκόνης κατά τη διάρκεια 

της εκφόρτωσης. Τα δύο σιλό μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ασβέστη για 18 μέρες 

λειτουργίας κατά την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος (ή 7 ημερών για μεταλλεύματα 

οξειδίων). Μέσω τροφοδοτών κοχλία, ο ασβέστης μεταφέρεται σε μηχανικά αναδευόμενη 

κλειστή δεξαμενή χωρητικότητας 32,5 m3. Πριν την προσθήκη του ασβέστη στη δεξαμενή 

προηγείται η προσθήκη νερού. Η αναλογία ασβέστη/νερού είναι 15% κ.β. 

 

Το διάλυμα του ασβέστη αντλείται με αντλίες, από τη δεξαμενή ανάδευσης στη δεξαμενή 

αποθήκευσης, χωρητικότητας 121 m3. Από την δεξαμενή αποθήκευσης το διάλυμα 

τροφοδοτείται με τη χρήση αντλίας και δοσομετρικού συστήματος με αναλυτές και βάνες 

ελέγχου στα αντίστοιχα σημεία του κυκλώματος επίπλευσης σε τιμές προσθήκης που 

ρυθμίζονται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου. 

 

Κροκκιδωτικό 

Για την επιτάχυνση της καθίζησης των στερεών όπως στα συμπυκνώματα και στα απόβλητα 

χρησιμοποιούνται πολυηλεκτρολυτικά κροκιδωτικά. Τα διαλύματα του κροκιδωτικού 

παρασκευάζονται σε τρία διαφορετικά σημεία. Το πρώτο εξυπηρετεί την πάχυνση του 

συμπυκνώματος του εμπλουτισμού και το δεύτερο την πύκνωση του αποβλήτου εμπλουτισμού 

και το τρίτο την διαύγαση του νερού διεργασίας.  

 

Η συγκέντρωση των διαλυμάτων του κροκιδωτικού θα είναι 0,25 % προς χρήση για όλα τα 

κροκιδωτικά.  

6.6.7. Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων  

 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του έργου που αδειοδοτήθηκε με την ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021: Τα απόβλητα που παράγονται από την επεξεργασία του 

μεταλλεύματος που εξορύσσεται από το ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα των Σκουριών και 

την 1η φάση λειτουργίας του υπόγειου μεταλλείου, αποτίθενται σε μία και μόνη 

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

(εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων), η οποία κατασκευάζεται στις θέσεις του παρακείμενου 

ρέματος Καρατζά Λάκκος, σε άμεση γειτονία με το μεταλλείο και το εργοστάσιο. Για την 

κατασκευή του αναχώματος αξιοποιείται το σύνολο των αποβλήτων εξόρυξης που θα 

προκύψουν από το ενοποιημένο όρυγμα και την πρώτη φάση εκμετάλλευσης του υπόγειου 

μεταλλείου. 
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 Περιγραφή σχεδιασμού της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

6.6.7.2.1. Παράμετροι σχεδιασμού 

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

αλληλουχία κατασκευής, γεωμετρία) των εγκατάστασεων απόθεσης είναι οι ακόλουθες: 

 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των χώρων 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 (βλ. Παράρτημα VII).   

 

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  

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

νερό κατεργασίας ή  

 χρησιμοποιείται επιτόπου για την καταστολή της σκόνης. 

 

Στόχος της εν λόγω διαχείρισης είναι η διατήρηση ξηρών συνθηκών εντός του χώρου απόθεσης 

των αφυγρασμένων αποβλήτων αλλά και η προετοιμασία της εγκατάστασης για τη 

συσσώρευση αυξημένων ποσοτήτων υδάτων σε έντονα υγρές περιόδους.  

 

Κατ’ επέκταση ακόμα και στο πλαίσιο κανονικών συνθηκών λειτουργίας τα συσσωρευμένα 

ύδατα εντός της ενοποιημένης εγκατάστασης Καρατζά Λάκκου δύναται να αντλούνται προς 

την μονάδα επεξεργασίας και τα επεξεργασμένα να κατευθύνονται προς εφαρμογή τεχνητού 

εμπλουτισμού του υδροφόρου σχηματισμού της περιοχής μέσω γεωτρήσεων εισπίεσης ή 

μπορούν να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση σε κάλυψη 
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αγροτικών αρδευτικών απαιτήσεων ή άλλες επιθυμητές εφαρμογές. Η δράση αυτή εκτός της 

βέλτιστης διαχείρισης των υδατικών πόρων συντελεί όπως προαναφέρθηκε και στην 

προετοιμασία του χώρου απόθεσης για την παραλαβή κάποιου ενδεχόμενου ακραίου και 

απρόβλεπτου πλημμυρικού γεγονότος. 

 

Στην περίπτωση υδατικών εισροών εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. που αντιστοιχούν σε ακραία 

πλημμυρικά φαινόμενα, τα συγκεντρωμένα εντός του χώρου ύδατα θα αντλούνται προς την 

Μονάδα Κατεργασίας Υδάτων. Κατόπιν επεξεργασίας τα επεξεργασμένα ύδατα θα 

ελευθερώνονται προς τον φυσικό αποδέκτη κατάντη του χώρου, στον Καρόλακκα. 

6.6.7.2.2. Χωροθέτηση 

Η 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 δε στην άμεση γειτονία του μεταλλείου και 

των εγκαταστάσεων του εργοστασίου κατεργασίας του μεταλλεύματος και συγκεκριμένα 

~0,3 km ΒΑ του μεταλλείου και ~0,6 km Α-ΝΑ του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

6.6.7.2.3. Στάδια Κατασκευής Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

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 που υπολογίζεται να αποτεθούν στη λεκάνη της εγκατάστασης 

Καρατζά Λάκκου, ανέρχονται σε 38,6 Mm3 (63,3 Mt), τα οποία 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 εξασφαλίζεται ελεύθερο περιθώριο (freeboard) 

ύψους τουλάχιστον 5 m.  

 

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

διεξοδικά ακολούθως: 

 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. 
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 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. 

 

Η ανωτέρω κατασκευαστική αλληλουχία του αναχώματος και της ανάντη απόθεσης στείρων, 

εξασφαλίζει την απαιτούμενη ετήσια χωρητικότητα για την απόθεση των αφυγρασμένων 

αποβλήτων εμπλουτισμού που θα προκύψουν από την 1η φάση εκμετάλλευσης, η οποία 

ολοκληρώνεται στο 10ο έτος λειτουργίας του μεταλλείου.  

 

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. 

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στάδια ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την οριστικοποίηση της 

Τεχνικής Μελέτης και τη βελτιστοποίηση του ισοζυγίου μαζών για τα στείρα υλικά. 

6.6.7.2.4. Γεωλογικά – γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 

Η ευρύτερη περιοχή των νέων εγκαταστάσεων απόθεσης δομείται από τους σχηματισμούς της 

γεωτεκτονικής ενότητας Βερτίσκου της Σερβομακεδονικής ζώνης.  

 

Από την αξιολόγηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών δεδομένων, διακρίνονται έξι (6) 

γεωτεχνικές ενότητες για το βραχώδες υπόβαθρο στην περιοχή θεμελίωσης του αναχώματος:  

 ΓΕ-2 (gs), που αποτελείται από βιοτιτικούς, μοσχοβιτικούς σχιστόλιθους, 

μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθος, βιοτιτικούς γνεύσιους και αλληλουχίες σχιστόλιθων και 

γνεύσιων. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται από ασθενής έως μετρίως ασθενής, υψηλής 

αποσάθρωσης και αρκετά έως πλήρως ρωγματωμένος, χαμηλής έως πολύ χαμηλής 

διαπερατότητας. Η υδραυλική αγωγιμότητα εκτιμάται σε 1,3×10-7 m/s. 

 ΓΕ-3 (gs), που αποτελείται από βιοτιτικούς, μοσχοβιτικούς σχιστόλιθους, 

μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, βιοτιτικούς γνεύσιους και αλληλουχίες σχιστόλιθων και 

γνεύσιων. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται ως μετρίως σκληρός, μετρίως αποσαθρωμένος 

και μετρίως έως έντονα ρωγματωμένος, χαμηλής έως πολύ χαμηλής διαπερατότητας. Η 

υδραυλική αγωγιμότητα εκτιμάται σε 9×10-7 m/s. 

 ΓΕ-4 (gs), που αποτελείται από βιοτιτικούς, μοσχοβιτικούς σχιστόλιθους, 

μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, βιοτιτικούς γνεύσιους και αλληλουχίες σχιστόλιθων και 

γνεύσιων. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται από μέτρια έως υψηλή σκληρότητα, ελαφριά, 

και τοπικά μέτρια αποσάθρωση και ελαφριά έως μέτρια ρωγμάτωση, χαμηλής έως πολύ 

χαμηλής διαπερατότητας. Η υδραυλική αγωγιμότητα εκτιμάται σε 1., ×10-6 m/s. 

 ΓΕ-5 (pb), που αποτελείται από πορφύρη και λατυποπαγή. Ο σχηματισμός 

χαρακτηρίζεται από ασθενής έως μετρίως ασθενής, υψηλής αποσάθρωσης και υψηλής 

έως πλήρους ρωγμάτωσης, μέτριας διαπερατότητας. Η υδραυλική αγωγιμότητα 

εκτιμάται σε 8×10-5 m/s. 

 ΓΕ-6 (pb), που αποτελείται από πορφύρη και λατυποπαγή. Ο σχηματισμός 

χαρακτηρίζεται ως μέτριας σκληρότητας, μέτριας αποσάθρωσης και μέτριας έως υψηλής 

ρωγμάτωσης, μέτριας έως χαμηλής διαπερατότητας. Η υδραυλική αγωγιμότητα 

εκτιμάται σε 2,3×10-6 m/s. 
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 ΓΕ-7 (pb), αποτελείται από πορφύρη και λατυποπαγή. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται 

μέτριας έως υψηλής σκληρότητας, ελαφριάς, και τοπικά μέτριας αποσάθρωσης, και 

ελαφριάς έως μέτριας ρωγμάτωσης, χαμηλής έως πολύ χαμηλής διαπερατότητας. Η 

υδραυλική αγωγιμότητα εκτιμάται σε 6,5×10-7 m/s. 

 

Στον Πίνακα 6.6.7.2-1 που ακολουθεί δίνονται οι παράμετροι σχεδιασμού που 

χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μία από τις γεωτεχνικές ενότητες. 

 

Πίνακας 6.6.7.2-1. Παράμετροι σχεδιασμού για τις γεωτεχνικές ενότητες που 

απαντώνται στην περιοχή θεμελίωσης του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου 

Ενότητα γ (kN/m3) c (kPa) φ (0) E (MPa) ν 

ΓΕ-2 26.8 43.6 24 109-285 0.30 

ΓΕ-3 26.8 109 31.4 354-1694 0.25-0.30 

ΓΕ-4 26.8 364 41 1482-7874 0.25-0.30 

ΓΕ-5 24 43.6 24.4 24 - 106 0.30 

ΓΕ-6 24 109 33.2 212-1271 0.25-0.30 

ΓΕ-7 24 364 44 847-6561 0.25-0.30 

6.6.7.2.5. Σεισμοτεκτονικά στοιχεία 

Η ευρύτερη περιοχή τοποθετείται μεταξύ τριών σημαντικών νεοτεκτονικών δομών, το 

σεισμικά ενεργό ρήγμα Στρατωνίου προς τα βορειοανατολικά σε απόσταση περί τα 7,5 km από 

τις θέσεις των δύο φραγμάτων, το ενεργό ρήγμα Γοματίου προς τα νοτιοδυτικά, σε απόσταση 

περί τα 7 km από το μεταλλείο Σκουριών και το πιθανά ενεργό ρήγμα Παλαιοχωρίου προς τα 

βορειοδυτικά σε απόσταση περί τα 7 km. Πέραν των ανωτέρω κύριων ρηγμάτων, στην άμεση 

περιοχή του έργου έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί και άλλα μικρότερης σημαντικότητας 

ρήγματα. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.- 2000 του 

Ο.Α.Σ.Π.) η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη Ζώνη ΙΙ Σεισμικής Επικινδυνότητας με 

οριζόντια «ενεργή» σεισμική επιτάχυνση εδάφους Αh=αg, όπου α=0,24.  

 

Οι αναλύσεις ευστάθειας του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. πραγματοποιήθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη τα δύο επίπεδα σεισμού (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Δελτίου 

98 της ICOLD «Τailings dams and seismicity, 1995», για τον αντισεισμικό σχεδιασμό μεγάλων 

φραγμάτων τελμάτων), ως εξής:  

 

Λειτουργικός Σεισμός Σχεδιασμού (ΟΒΕ) και Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός Σχεδιασμού 

(MCE).  Ειδικότερα: 

 Λειτουργικός Σεισμός Σχεδιασμού (Operating Basis Earthquake – OBE). Ο Λειτουργικός 

Σεισμός Σχεδιασμού συνήθως επιλέγεται με χρήση πιθανοτικών (probabilistic) μεθόδων. 

Η στάθμη επικινδυνότητας του Λειτουργικού Σεισμού Σχεδιασμού μεταβάλλεται 

ανάλογα με το έργο, αλλά συνήθως επιλέγεται ως ο σεισμός εκείνος ο οποίος έχει 10% 

πιθανότητα υπέρβασης σε περίοδο 50 ετών ή, ισοδύναμα, ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 

1 / 475. Οι παράμετροι σχεδιασμού για το συγκεκριμένο επίπεδο επικινδυνότητας 

συνήθως παρέχονται με τη μορφή Χαρτών Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας στους 
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διάφορους αντισεισμικούς κανονισμούς. Για το Λειτουργικό Σεισμό Σχεδιασμού τα 

φράγματα τελμάτων θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς ή με ιδιαίτερα περιορισμένες 

βλάβες. 

 Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός Σχεδιασμού (Maximum Credible Earthquake – MCE). 

Για μεγάλα φράγματα τελμάτων, όπου ενδεχόμενη αστοχία θα είχε ιδιαίτερα σοβαρές 

συνέπειες, ως Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού συνήθως λαμβάνεται ο Μέγιστος 

Αναμενόμενος Σεισμός (Maximum Credible Earthquake – MCE). Ο Μέγιστος 

Αναμενόμενος Σεισμός δεν προσδιορίζεται με πιθανοτικές (probabilistic) μεθόδους αλλά 

με αιτιοκρατικές ή στοχαστικές (deterministic). Παρόλα αυτά, πολλές φορές ο Μέγιστος 

Αναμενόμενος Σεισμός συνήθως σχετίζεται με σεισμούς με ιδιαίτερα χαμηλή πιθανότητα 

να συμβούν, οι οποίοι συνήθως αντιστοιχούν σε ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 1 / 10000 

(δηλαδή με μέση περίοδο επαναφοράς 10000 ετών). Η εν λόγω ετήσια πιθανότητα 

υπέρβασης αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 0,5% σε 50 έτη ή σε πιθανότητα 

υπέρβασης 1% σε 100 έτη. Για το Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού, τυχόν βλάβες ή τοπικές 

αστοχίες του φράγματος είναι αποδεκτές εφόσον εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η 

ευστάθεια του φράγματος καθώς και η μη διαφυγή των τελμάτων. 

 

Τα υπόψη μεγέθη σεισμών σχεδιασμού OBE & MCE  προέκυψαν από την Ειδική 

Σεισμοτεκτονική Μελέτη, που εκπονήθηκε για τις ανάγκες του έργου, από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Σ. Παυλίδη. Βάσει της εν 

λόγω μελέτης:  

 Ο σεισμός με περίοδο επαναφοράς 475 έτη (10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 έτη – 

ΟΒΕ), έχει μέγεθος Μ=6,8 και μέγιστη σεισμική επιτάχυνση (PGA) ίση με 0,47g.  

 Ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός (MCE) που δύναται να προκληθεί από ενεργοποίηση 

του ρήγματος του Στρατωνίου έχει μέγεθος 7,3 και μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), 

στην περιοχή μελέτης είναι ίση με 0,56 g. Επιπροσθέτως, 

 στην περιοχή της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. τα ρήγματα που απαντώνται είναι ανενεργά και δεν 

υπάρχει ενεργό ρήγμα στο οποίο φορτίζεται έκκεντρα το ένα ρηξιτέμαχος σε σχέση με 

το άλλο, με σκοπό να προκαλείται αύξηση των τάσεων και πρόκληση σεισμού. Συνεπώς, 

δεν προκύπτει ειδική γεωτεχνική διακινδύνευση που θα επέβαλλε την εξέταση 

επαγόμενης σεισμικότητας από την κατασκευή του αναχώματος και την απόθεση 

των αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού στη λεκάνη Καρατζά Λάκκου. 

 

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι η σεισμική επιτάχυνση που έχει ληφθεί υπόψη κατά τα 

ανωτέρω, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού που ορίζεται 

από τον ΕΑΚ για την περιοχή του έργου (Ζώνη ΙΙ με σεισμική επιτάχυνση 0,24 g).  

 

Τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων ευστάθειας, που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του 

γεωτεχνικού σχεδιασμού καταδεικνύουν ότι το ανάχωμα παραμένει ευσταθές ακόμα και υπό 

τις δυσμενέστερες παραδοχές ανάλυσης και σεισμικής επιτάχυνσης.  

6.6.7.2.6. Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά 

Τα υπόγεια ύδατα στην κοιλάδα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. γενικά ρέουν σε ανατολική προς νότια-

ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της περιοχής προς την είσοδο του Ασπρολάκκα. Το 

ανάγλυφο στην περιοχή περιγράφεται ως λοφώδες έως ημι-ορεινό με την πιεζομετρική 

επιφάνεια να ακολουθεί την τοπογραφία. Από σχετικές μετρήσεις τα βάθη του υπόγειου νερού 

κυμαίνονται μεταξύ 4 έως 13 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (mbgs), με εποχιακές 
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διακυμάνσεις που φθάνουν έως και 7 m. Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της στάθμης του 

υπόγειου νερού εμφανίζονται στους μήνες Φεβρουάριο και Οκτώβριο αντίστοιχα. 

Οι κύριοι υδροφορείς που διακρίνονται στην περιοχή είναι:  

 ο επιφανειακός υδροφορέας που αναπτύσσεται στο μανδύα αποσάθρωσης και στην 

αποσαθρωμένη και διερρηγμένη ζώνη των σχιστολίθων και παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

επικρεμάμενου υδροφόρου ορίζοντα και  

 ο βαθύς υδροφορέας που αναπτύσσεται στα υγιή, διερρηγμένα πετρώματα της περιοχής, 

που αποτελούν το κυρίως βραχώδες υπόβαθρο. 

6.6.7.2.7. Αποθηκευτική Ικανότητα - Εξορυσσόμενα Υλικά - Ισοζύγιο μάζας 

Οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Σκουριών είναι οι ακόλουθοι δύο (2):  

 αδρανή στείρα εξόρυξης και  

 απόβλητα εμπλουτισμού.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων που παράγονται από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών αξιοποιούνται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, είτε για 

την επαναπλήρωση των κενών της εξόρυξης ή ως υλικό κατασκευής των απαιτούμενων έργων 

υποδομής (π.χ. ανάχωμα εγκατάστασης απόθεσης, επιχώσεις, αποκαταστάσεις κλπ.).  

 

Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, 

αφορά στη λεκάνη που θα δεχτεί την απόθεση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την 1η  

φάση εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Σκουριών σε έναν χώρο. 

 

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 6.6.7.2-2: 

 

Πίνακας 6.6.7.2-2. Συνολικές ποσότητες αποβλήτων προς αξιοποίηση και απόθεση στην 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καραντζά Λάκκου 

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 

63,31 

Σε ξηρή 

απόθεση 
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Αξιοποίηση στην επαναπλήρωση του ανοιχτού 

ορύγμαος 

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

 

Στο τέλος της 1ης φάσης εκμετάλλευσης τα προς απόθεση απόβλητα εμπλουτισμού στην 

εγκατάσταση Καρατζά Λάκκου ανέρχονται σε περίπου 63,3 Mt. Η προγραμματισμένη 

παραγωγή αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού, παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.6.7.2-3. 

 

Πίνακας 6.6.7.2-3. Προγραμματισμένη παραγωγή αφυγρασμένων αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Έτος Λειτουργίας 

Αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού από την 1η φάση εκμετάλλευσης 

προς απόθεση στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

t m3 

Έτος -2   

Έτος -1 988.090 (*) 617.556 

Έτος 1 7.205.077 4.503.173 

Έτος 2 7.189.427 4.493.392 

Έτος 3 6.686.042 4.052.147 

Έτος 4 6.549.762 3.969.553 

Έτος 5 6.576.056 3.985.488 

Έτος 6 6.609.416 4.005.707 

Έτος 7 6.628.151 4.017.061 

Έτος 8 6.635.999 4.021.818 

Έτος 9 6.619.962 4.012.098 

Έτος 10 1.625.766 985.313 

ΣΥΝΟΛΟ 63.313.748 38.663.305 

(*) Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους -1 θα παραχθούν απόβλητα εμπλουτισμού κατά τη διαδικασία ελέγχου 

των συστημάτων του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η κατασκευή του αναχώματος θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα. 

 

Η παραγωγή αδρανών υλικών εξόρυξης (στείρα) κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης λειτουργίας 

του έργου συνοψίζεται στον Πίνακα 6.6.7.2-4 . Σημειώνεται, ότι με την ολοκλήρωση της 1ης 

φάσης εκμετάλλευσης, η παραγωγή στείρων ελαχιστοποιείται και όποια στείρα εξορυχθούν θα 

αποτεθούν εντός του αποθεσιοθαλάμου στα νοτιοδυτικά του επιφανειακού ορύγματος για να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά τη φάση αποκατάστασης του επιφανειακού ορύγματος. 

 

Πίνακας 6.6.7.2-4. Παραγωγή αδρανών υλικών εξόρυξης κατά τη διάρκεια της 1ης φάση 

εκμετάλλευσης 

Έτος Λειτουργίας 
Αδρανή υλικά εξόρυξης προς αξιοποίηση εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

t m3 

Έτος -2 2.901.052 1.381.453 

Έτος -1 14.264.226 6.792.489 

Έτος 1 7.411.340 3.529.210 

Έτος 2 3.997.575 1.903.607 

Έτος 3 3.829.513 1.823.578 
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Έτος Λειτουργίας 
Αδρανή υλικά εξόρυξης προς αξιοποίηση εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

t m3 

Έτος 4 7.381.697 3.515.094 

Έτος 5 6.219.127 2.961.489 

Έτος 6 2.392.973 1.139.511 

Έτος 7 1.235.448 588.309 

Έτος 8 429.817 204.675 

Έτος 9 151.628 72.204 

Έτος 10 169.589 80.757 

Έτος 11 175.122 83.391 

ΣΥΝΟΛΟ 50.559.107 24.075.765 

 

Τα επιμέρους χωματουργικά έργα εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου θα 

κατασκευαστούν από την αξιοποίηση των στείρων που θα προκύψουν από τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα της 1ης φάσης εκμετάλλευσης που παρουσιάζονται ανωτέρω, ως επίσης και από 

τα υλικά εκσκαφών από τα διάφορα έργα υποδομής του μεταλλείου.  

 

Η χρονική αλληλουχία των εργασιών κατασκευής του αναχώματος Καρατζά Λάκκου θα 

προσαρμοστεί κατάλληλα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στείρων υλικών που θα 

εξορύσσονται. Τούτο αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της σταδιακής ανάπτυξης του μεταλλείου 

για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Τονίζεται ότι για τις επιμέρους γεω-κατασκευές ως και ανυψώσεις του αναχώματος 

χρησιμοποιούνται τα στείρα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του επιφανειακού 

ορύγματος τα οποία συμπληρώνονται, όπου απαιτείται από τα υλικά που προκύπτουν από τις 

εκσκαφές για τη διαμόρφωση της λίμνης συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο1 ως 

και τοπικές εκσκαφές για άλλες κατασκευές εντός του έργου, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 

των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής για τα έργα υποδομής του μεταλλείου. 

 

Η χρονική διαχείριση του πλεονάσματος θα πραγματοποιείται μέσω του χώρου απόθεσης 

αδρανών υλικών εξόρυξης, στον οποίο θα αποτίθενται τυχόν πλεονάζοντα υλικά για μετέπειτα 

αξιοποίηση στην κατασκευή, ως επίσης και μέσω της προσωρινής απόθεσης σε κατάλληλες 

θέσεις εντός της λεκάνης Καρατζά Λάκκου, με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται χρονικά οι 

ανάγκες της κατασκευής, στο μέγιστο βαθμό. Σημειώνεται επιπροσθέτως ότι, στα πλαίσια της 

διαχείρισης των διαφόρων ποιοτήτων των υλικών κατασκευής του αναχώματος, 

διαμορφώνονται διακριτοί προσωρινοί αποθεσιοθάλαμοι ποιοτήτων είτε στον χώρο απόθεσης 

των αδρανών υλικών εξόρυξης είτε εντός της λεκάνης Καρατζά Λάκκου. Περισσευούμενα 

υλικά τα οποία αποτίθενται εντός της λεκάνης και δεν αξιοποιούνται στην κατασκευή, 

παραμένουν εντός του χώρου απόθεσης, χωρίς να επηρεάζουν την απόθεση των αποβλήτων 

εμπλουτισμού. 

 

Η ετήσια παραγωγή υλικών κατάλληλων για την κατασκευή των αναχωμάτων και των αναγκών 

για την κατασκευή των απαραίτητων γεω-κατασκευών παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα 6.6.7.2-5.  
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Τονίζεται ότι τα αδρανή απόβλητα εξόρυξης που δεν αξιοποιούνται στις κατασκευές της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. κατά την πρώτη φάση εκμετάλλευσης, παραμένουν αποθηκευμένα στον 

προσωρινό αποθεσιοθάλαμο των υλικών, για να αξιοποιηθούν στην αποκατάσταση του 

ενοποιημένου ορύγματος μετά το πέρας και της δεύτερης φάσης εκμετάλλευσης.  
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Πίνακας 6.6.7.2-5. Διαθεσιμότητα αδρανών υλικών εξόρυξης και αξιοποίησή τους στην κατασκευής της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Έτος 

Διαθέσιμα 

υλικά  

(m3) 

Ανάγκες κατασκευής (m3) 

Σύνολο  

(m3) 
Πρόφραγμα 

Λίμνη 

Διαχείρισης εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων Νο1 

Λίμνη 

Διαχείρισης εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων Νο2 

Διαμόρφωση 

πλατείας 

απόθεσης 

υλικού LGO 

Ανάχωμα 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

(+415) 

Ανάντη 

απόθεση 

στείρων 

(+465) 

Κλείσιμο & 

αποκατάσταση 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

-2 5.743.789 70.000 110.000 810.000 2.304.000       3.294.000 

-1 4.923.215         3.994.161 1.329.005   5.323.166 

1 2.679.461         2.536.602 502.466   3.039.068 

2 3.683.930         3.490.913 1.264.832   4.755.746 

3 4.106.646           3.304.610   3.304.610 

4 3.236.337           3.278.232   3.278.232 

5 2.232.369           796.806   796.806 

6 1.353.216               0 

7 787.953               0 

8 104.192           350.000   350.000 

9 13.124               0 

10               1.671.986 1.671.986 

11               651.153 651.153 

Σύνολο 28.864.234 70.000 110.000 810.000 2.304.000 10.021.677 10.825.952 2.323.139 26.464.768 
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6.6.7.2.8. Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός πρώτων υλών κατασκευής έργων 

Οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Σκουριών είναι οι ακόλουθοι δύο (2): αδρανή στείρα εξόρυξης και απόβλητα εμπλουτισμού.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων που παράγονται από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών αξιοποιούνται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, είτε για 

την επαναπλήρωση των κενών της εξόρυξης ή ως υλικό κατασκευής των απαιτούμενων έργων 

υποδομής (π.χ. ανάχωμα εγκατάστασης απόθεσης, επιχώσεις, αποκαταστάσεις κλπ.).  

 

Οι υπόλοιπες ποσότητες των αποβλήτων, εφόσον δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός ή 

και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, προβλέπεται να αποτεθούν στην Ενιαία 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου.  

 

Τα στείρα Σκουριών αποτελούν το υλικό εκσκαφής που είναι ελεύθερο από το μετάλλευμα. Η 

διαχείριση των στείρων εκσκαφής εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Ο 

περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των στείρων υλικών της εκμετάλλευσης παρουσιάζεται στην 

Παράγραφο 6.6.7.8 της παρούσας μελέτης. 

 

Από τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό τους, προκύπτει ότι τα στείρα της εκμετάλλευσης 

χαρακτηρίζονται ως αδρανή και ως εκ τούτου θεωρούνται κατάλληλα για τις εργασίες της 

κατασκευής των απαιτούμενων χωματουργικών έργων του μεταλλείου Σκουριών. 

 Περιγραφή Κατασκευής της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

6.6.7.3.1. Κατασκευαστικά στοιχεία – Τυπική διατομή – Υλικά κατασκευής 

Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του αναχώματος στην Ολοκληρωμένη εγκατάσταση 

διαχείρισης αποβλήτων εξόρυξης του Καρατζά Λάκκου, σε σχέση με την κατανομή σε ζώνες 

των υλικών  που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του. Η τυπική διατομή της 

εγκατάστασης, η οποία απεικονίζει την κατανομή σε ζώνες των υλικών κατασκευής, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6.7.3-1.  
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Σχήμα 6.6.7.3-1. Τομή του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου – Τυπική διατομή - Διαζώνιση 
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Η διαζώνωση του αναχώματος περιλαμβάνει την ανάντη ζώνη αποτελούμενη από ερυθρή 

άργιλο χαμηλής περατότητας (Ζώνη Α), που μεταβαίνει σε χονδρόκοκκα υλικά από τους 

σχηματισμούς των υπερκειμένων και μαλακού βράχου (Ζώνες Β1 και Β2) και ολοκληρώνεται 

με τη ζώνη λιθορριπής από σκληρό βράχο (Ζώνη C) που δρα ως αντίβαρο στην κατάντη παρειά. 

Τα υλικά του αναχώματος θα προέλθουν από τις εργασίες εξόρυξης της 1ης φάσης 

εκμετάλλευσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό και άλλες εκσκαφές που θα απαιτηθούν για την 

κατασκευή των συνοδών έργων του μεταλλείου.  

 

Η Ζώνη Α του αναχώματος εγκιβωτίζεται στη βραχώδη επιφάνεια για την ελαχιστοποίηση των 

διηθήσεων μέσω του σώματος του αναχώματος. Τυχόν διηθήσεις που θα διαφεύγουν από την 

εν λόγω ζώνη θα συλλέγονται από την αποστραγγιστική κλίνη που προβλέπεται στη βάση του 

αναχώματος και εκτείνεται κάτω από τη ζώνη Β2 και μέρος της ζώνης C. Η αποστραγγιστική 

κλίνη θα εκτείνεται σε πλάτος 12 m επί της επιφάνειας θεμελίωσης με σκοπό τη μείωση της 

πίεσης πόρων στο σώμα του αναχώματος αλλά και τη συλλογή εντός της κοίτης του ρέματος 

τυχόν εκφορτίσεων υπογείων νερών στα αντερείσματα της επιφάνειας θεμελίωσης. Η 

αποστραγγιστική κλίνη θα εκτείνεται και προς τα αντερείσματα του αναχώματος στις περιοχές 

όπου το πλάτος της κοίτης του ρέματος είναι μεγαλύτερο από 12m. Η αποστραγγιστική κλίνη 

στην επιφάνεια θεμελίωσης θα τερματίζει στη διάταξη συλλογής διηθήσεων του αναχώματος, 

η οποία προβλέπεται στον πόδα του κατάντη πρανούς. Οι διηθήσεις που θα συλλέγονται στη 

διάταξη συλλογής θα αντλούνται προς τις λίμνες συλλογής των εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων και θα ανακυκλώνονται εσωτερικά για χρήση στο μεταλλείο. 

 

Τα υλικά των ζωνών του αναχώματος θα διαστρωθούν και θα συμπυκνωθούν συστηματικά σε 

στρώσεις, το πάχος των οποίων βαίνει αυξανόμενο προς τα κατάντη. Στην κατάντη παρειά θα 

τοποθετηθεί η ζώνη υλικών από σκληρό/ανθεκτικό βράχο που θα λειτουργεί ως το αντίβαρο 

όπως απαιτείται για την εξασφάλιση της μακροχρόνιας ευστάθειας του αναχώματος. Η 

κατασκευαστική μεθοδολογία της τοποθέτησης υλικών σε στρώσεις και της διαβάθμισης των 

κλασμάτων, με τα πλέον ευμεγέθη τεμάχη να τοποθετούνται στην κατάντη παρειά, έχει ως 

αποτέλεσμα να κατασκευάζεται το ανάχωμα με σταδιακή μετάβαση των υλικών από το πιο 

λεπτόκοκκο προς το αδρόκοκκο χωρίς να απαιτούνται ενδιάμεσες ζώνες φίλτρου. Η Ζώνη Α 

σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως η ζώνη χαμηλής διαπερατότητας για την προσωρινή 

αποθήκευση υδάτων και μεταβαίνει σταδιακά σε πιο αδρόκοκκες ζώνες προς τα κατάντη.  

 

Η επιφάνεια έδρασης του αναχώματος θα προετοιμασθεί κατάλληλα έως ότου αποκαλυφθεί η 

επιφάνεια του αποσαθρωμένου βραχώδους υποβάθρου. Η ζώνη Α θα καταλήγει εντός τάφρου 

επί του βραχώδους υποβάθρου ώστε να εξασφαλίζεται η διακοπή ενδεχόμενων διηθήσεων. 

 

Η Ζώνη Α σχεδιάζεται για να επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση των πλημμυρικών 

απορροών κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Πλημμυρικά γεγονότα με παροχές που υπερβαίνουν 

τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εγκατάστασης θα διέρχονται μέσω του υπερχειλιστή, για την 

ασφάλεια του αναχώματος. Η αλληλουχία κατασκευής του αναχώματος και τοποθέτησης των 

αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού έχει σχεδιαστεί σε κατάλληλα στάδια εξέλιξης μέσω 

των οποίων παρέχεται η μέγιστη χωρητικότητα για αποθήκευση τόσο των αποβλήτων 

εμπλουτισμού όσο και σε προσωρινή βάση των πλημμυρικών απορροών. Το εξωτερικό 

στοιχείο της διαζώνωσης του αναχώματος, που είναι η Ζώνη C αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

του σχεδιασμού του αναχώματος της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες 

συνθήκες μακροχρόνιας ευστάθειας. Κατά την προοδευτική ανύψωση του αναχώματος, θα 
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υπάρχει ιδιαίτερη πρόνοια και προσεκτικός προγραμματισμός, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 

η συνολική ευστάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. 

 

Τα υλικά κατασκευής του αναχώματος εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα κοκκομετρίας και οι 

προδιαγραφές κοκκομετρικής διαβάθμισης για κάθε ζώνη είναι αρκετά ευρείες για να 

διευκολύνουν την απόθεση των υλικών. Τα μεγάλα εύρη των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων 

ανά ζώνη, επιλέχθηκαν με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών του 

μεταλλείου, με την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού και την ελαχιστοποίηση 

δευτερογενούς επεξεργασίας ή προμήθειας δανείων. Ως εκ τούτου κατά την υλοποίηση κάθε 

ζώνης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ώστε να διατηρηθούν οι σχέσεις κοκκομετρίας των υλικών 

των διαφορετικών ζωνών (κανόνες φίλτρου), το οποίο επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των 

πιο αδρόκοκκων υλικών της κάθε ζώνης υλικών προς τα κατάντη.  

 

Οι Ζώνες A, B, και C του αναχώματος Καρατζά Λάκκου θα κατασκευαστούν από αδρανή 

στείρα υλικά που θα προκύψουν από τις μεταλλευτικές εργασίες και από τις εκσκαφές των 

συνοδών έργων του μεταλλείου. Οι ζώνες έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ομαλή μετάβαση 

από τα ανάντη προς τα κατάντη, μεταξύ της ανάντη ζώνης χαμηλής περατότητας (Ζώνη Α) 

προς τη Ζώνη C που αποτελείται από σκληρά, βραχώδη και διαπερατά υλικά στα κατάντη, 

ούτως ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας του αναχώματος. 

 

Οι καμπύλες κοκκομετρικής διαβάθμισης των υλικών κατασκευής του αναχώματος 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.6.7.3-2. 

 

 
Σχήμα 6.6.7.3-2. Τυπική κοκκομετρία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή του φράγματος Καρατζά Λάκκου 

 

 Ζώνη A: επίλεκτα υλικά ερυθρής αργίλου και εδαφικά υλικά των υπερκείμενων 

στρωματογραφικών ζωνών, καλής κοκκομετρικής διαβάθμισης, μέτριας πλαστικότητας 

(PI>15) προερχόμενα από το επιφανειακό όρυγμα και από άλλες εκσκαφές έργων 

υποδομής του μεταλλείου, με έλεγχο της περιεχόμενης υγρασίας εάν απαιτηθεί. Τα 

εδαφικά υλικά θα κοσκινίζονται για την απομάκρυνση των ευμεγέθων τεμαχών και θα 

συμπυκνώνονται ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση, 

διαπερατότητα και πυκνότητα. Τα χαρακτηριστικά της αντοχής και της διαπερατότητας 

του υλικού, εφόσον αποτεθεί και κατασκευαστεί με εφαρμογή των απαιτούμενων 
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προδιαγραφών, δύνανται να δημιουργήσουν μια ευσταθή, αδιαπέρατη ζώνη του 

αναχώματος. Η αδιαπέρατη ζώνη έχει μεταβαλλόμενο πλάτος, 80 m περίπου στη βάση 

της, σε υψόμετρο +300 μειούμενου σε 20 m πλάτος, στο υψόμετρο +415. Η διάστρωση 

του υλικού θα γίνεται σε στρώσεις των 300 mm με προωθητές και θα συμπυκνώνεται 

αρχικά με συμπυκνωτές οδοντωτού τυμπάνου ή με δονητικούς συμπυκνωτές λείου 

τυμπάνου για τη σφράγιση της επιφάνειας από τις επιφανειακές απορροές. Η ελάχιστη 

συμπύκνωση θα φθάνει το 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας κατά Proctor και 

βέλτιστη υγρασία ±2% κατά ASTM D698. 

 Ζώνη Β: περιέχει υλικά με ευρεία κοκκομετρική διαβάθμιση, προερχόμενα από το 

επιφανειακό όρυγμα ή άλλες εκσκαφές συνοδών έργων υποδομής του μεταλλείου. Η 

Ζώνη Β υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους υποζώνες: 

i. Η Ζώνη Β1 προβλέπεται πλησίον της Ζώνης Α, με σταθερό πλάτος 60 m επί της 

επιφάνειας θεμελίωσης έως το υψόμετρο +390, άνωθεν του οποίου το πλάτος της 

ζώνης αυξάνει έως και 80 m και εν συνεχεία μειώνεται σε 20 m στο υψόμετρο +405. 

Τα υλικά διαστρώνονται σε στρώσεις των 300 mm. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης 

και εφόσον απαιτηθεί, θα γίνεται έλεγχος της περιεχόμενης υγρασίας ούτως ώστε να 

διατηρείται σε ποσοστό ±2% της βέλτιστης. Η ελάχιστη συμπύκνωση θα είναι 95% 

της μέγιστης ξηρής πυκνότητας κατά ASTM D698, με χρήση συμπυκνωτών 

οδοντωτού τυμπάνου (padfoot) ή δονητικών συμπυκνωτών λείου τυμπάνου. Τα 

χονδρόκοκκα κλάσματα θα προωθούνται προς τα κατάντη στη Ζώνη Β2. 

ii. Η Ζώνη Β2 θα κατασκευαστεί στα κατάντη της Ζώνης Β1 και θα περιέχει στείρα 

υλικά αποτελούμενα από κροκάλες, χάλικες και άμμο με μικρότερα ποσοστά ιλύος 

και αργίλου. Η ζώνη Β2 μεταβάλλεται σε πλάτος καθώς το ανάχωμα υψώνεται. Η 

διάστρωση των υλικών θα γίνεται σε στρώσεις των 500 mm, με τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται ο διαχωρισμός τους και θα συμπυκνώνονται χωρίς έλεγχο της υγρασίας, 

από δονητικούς συμπυκνωτές 10 t με έξι (6) κατ’ ελάχιστο διελεύσεις. Οι στρώσεις 

της Ζώνης Β2 διαβαθμίζονται τοποθετώντας τα πιο αδρόκοκκα υλικά προς την 

κατάντη πλευρά κάθε στρώσης. 

 Ζώνη C: σχηματίζει την εξωτερική, κατάντη παρειά του αναχώματος και αποτελείται 

από σκληρό, ανθεκτικό βράχο. Οι στρώσεις θα έχουν πάχος 1000 mm και θα 

συμπυκνώνονται κατά τη διέλευση των φορτηγών μεταφοράς και από δονητικούς 

συμπυκνωτές 10 t με έξι (6) κατ’ ελάχιστο διελεύσεις. Οι μεγαλύτεροι ογκόλιθοι θα 

τοποθετηθούν στην εξωτερική επιφάνεια για να παρέχουν προστασία έναντι διάβρωσης 

και φθοράς μετά την αποκατάσταση της εγκατάστασης. 

 Ανάντη Απόθεση αδρανών υλικών εξόρυξης άνευ διαλογής (Ζώνη W): Τα 

πλεονάζοντα στείρα υλικά της εξόρυξης θα τοποθετηθούν στα ανάντη της Ζώνης Α ώστε 

να σχηματίσουν ένα σταθερό αντίβαρο. Τα στείρα υλικά θα προέρχονται από τις 

εκσκαφές στο ανοικτό όρυγμα ή εάν απαιτηθεί και από άλλες πηγές, υπό μορφή 

μείγματος υλικών των Ζωνών Α, Β1, Β2 και C. Η ζώνη θα έχει συνολικό πλάτος 120 m 

και θα εκτείνεται από την διαμορφωμένη επιφάνεια θεμελίωσης στο υψόμετρο +300 ως 

το υψόμετρο +465, όπου η ζώνη καταλήγει σε πλάτος 15m. Η διάστρωση θα 

πραγματοποιείται σε στρώσεις ελαχίστου πάχους 1000 mm χωρίς έλεγχο της υγρασίας, 

εκτός εάν απαιτηθεί διαφορετικά από τον επιτόπου μηχανικό του έργου. Η συμπύκνωση 

θα πραγματοποιείται με έξι (6) διελεύσεις δονητικού συμπυκνωτή 10 t, κατά μήκος των 

επιλεκτικών διελεύσεων των φορτηγών μεταφοράς του υλικού.  

 

Οι προδιαγραφές διάστρωσης και συμπύκνωσης των υλικών για τις ζώνες του αναχώματος 

συνοψίζονται στον Πίνακα 6.6.7.3-1. 
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Πίνακας 6.6.7.3-1. Ανάχωμα Καρατζά Λάκκου – προδιαγραφές τοποθέτησης και 

συμπύκνωσης υλικών κατασκευής 

Σύνοψη απαιτήσεων διάστρωσης και συμπύκνωσης 

Ζώνη Τύπος υλικών Προέλευση Τοποθέτηση Συμπύκνωση 

Ζώνη A 
Ερυθρή 

Άργιλος 

Επιφανειακό 

Όρυγμα 

Διάστρωση σε στρώσεις 

30 cm πριν την 

συμπύκνωση. Τα υλικά 

πρέπει να είναι εντός 

ορίων κοκκομετρίας της 

ζώνης Α και 

απαιτούμενης  

περιεχόμενης υγρασίας  

Ελάχιστη συμπύκνωση 

στο 95% της μέγιστης 

ξηρής πυκνότητας (γdmax) 

κατά ASTM D698, με 

χρήση συμπυκνωτών 

οδοντωτού τυμπάνου 

(padfoot) 

Ζώνη B1 

Επιλεγμένα 

υλικά 

υπερκειμένων 

και ασθενούς 

βράχου 

Επιφανειακό 

Όρυγμα 

Διάστρωση σε στρώσεις 

30 cm πριν την 

συμπύκνωση. 

Ελάχιστη συμπύκνωση 

στο 95% της μέγιστης 

ξηρής πυκνότητας (γdmax) 

κατά ASTM D698, με 

χρήση συμπυκνωτών 

οδοντωτού τυμπάνου 

(padfoot) 

Ζώνη B2 

Υπερκείμενα 

και ασθενής 

βράχος 

Επιφανειακό 

Όρυγμα 

Διάστρωση σε στρώσεις 

50 cm – υλικά 

προωθούμενα μηχανικά 

από τη Ζώνη Β1 

Συμπύκνωση με έξι (6) 

διελεύσεις δονητικού 

συμπυκνωτή 10 t 

Ζώνη C Ισχυρός βράχος 
Επιφανειακό 

Όρυγμα 

Διάστρωση σε στρώσεις 

100 cm με τα ευμεγέθη 

τεμάχη να 

τοποθετούνται στην 

εξωτερική παρειά 

Συμπύκνωση με 

επιλεκτική διέλευση των 

φορτηγών μεταφοράς του 

υλικού και με 6 

διελεύσεις δονητικού 

συμπυκνωτή 10 t 

Ανάντη 

απόθεση 

στείρων 

υλικών (Ζώνη 

W) 

Μη 

διαβαθμισμένα 

υλικά 

Επιφανειακό 

Όρυγμα 

Διάστρωση σε στρώσεις 

100 cm, με τα ευμεγέθη 

τεμάχη να 

τοποθετούνται στην 

εξωτερική παρειά 

Συμπύκνωση με έξι (6) 

διελεύσεις δονητικού 

συμπυκνωτή 10 t, κατά 

μήκος των επιλεκτικών 

διελεύσεων των 

φορτηγών μεταφοράς του 

υλικού 

 

Η όλη εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει επίσης περιμετρική υδραυλική προστασία που 

αποτελείται από ανοικτές ορθογωνικές τάφρους, μέσω των οποίων εκτρέπονται τα επιφανειακά 

νερά των ρεμάτων ανάντη των εγκαταστάσεων και αποδίδονται στο ρέμα Καρόλακκας, 

κατάντη των εγκαταστάσεων απόθεσης. Μέσω του υδραυλικού συστήματος επιτυγχάνεται 

αφενός η προστασία των εγκαταστάσεων και αφετέρου αποδίδεται στο κυρίως ρέμα σημαντική 

ποσότητα καθαρού νερού. 

 

Τα κύρια κριτήρια σχεδιασμού της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. που λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο του 

επικαιροποιημένου σχεδιασμού παρουσιάζονται ακολούθως: 

 Ανάχωμα συγκράτησης κατασκευαζόμενο από εδαφικά και βραχώδη υλικά. 
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 Ζώνη χαμηλής διαπερατότητας στην ανάντη παρειά του αναχώματος – κατασκευή 

διάταξης συλλογής και απαγωγής διηθήσεων στον πόδα της ανάντη παρειάς του 

αναχώματος. 

 Ανύψωση αναχώματος με την μέθοδο ανάπτυξης προς τα κατάντη (downstream 

construction method). 

 Πρόβλεψη αποστραγγιστικής κλίνης στη λεκάνη απόθεσης που κατασκευάζεται εντός 

της κοίτης των ρεμάτων για τη συλλογή τυχόν υπόγειων νερών και την αποστράγγιση 

της ξηρής απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 Σύστημα συλλογής και απαγωγής διηθήσεων στον πόδα της κατάντη παρειάς του 

αναχώματος. 

 Υλικά κατασκευής (Αδρανή Υλικά Εξόρυξης): 

o Υλικά Ζώνης Α - Ερυθρή άργιλος (εξαλλοιωμένος αργιλόλιθος / ιλυόλιθος με 

μεταβαλλόμενες ποσότητες χαλίκων)  

o  Υλικά Ζώνης Β1 - Υλικά αποσαθρωμένης ζώνης (ισχυρός έως πλήρως 

εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη (UCS) < 5 MPa  

o Υλικά ζώνης Β2 - Ασθενής Βράχος  (μέτρια έως έντονα εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος 

μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη 5 < UCS < 11 MPa) και  

o Υλικά Ζώνης C - Ισχυρός Βράχος: (σχιστόλιθος μονοαξονικής αντοχής σε θλίψη UCS 

> 11 MPa) 

 Ξηρή πυκνότητα υλικών κατά την κατασκευή: Ερυθρή άργιλος – 2 t/m3, υλικά 

υπερκείμενων – 2,2 t/m3, ασθενής βράχος– 2,2 t/m3, Ισχυρός βράχος  - 2 t/m3 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, συνοψίζονται στον Πίνακα 6.6.7.3-2. 

 

Πίνακας 6.6.7.3-2. Κύρια χαρακτηριστικά της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

Μέγιστος υπολογιζόμενος όγκος 

αναχώματος Καρατζά Λάκκου  
10.021.677 m3 20.744.871 t 

Μέγιστος υπολογιζόμενος όγκος 

ανάντη απόθεσης αδρανών 

στείρων εξόρυξης 

10.825.952 m3 22.409.720 t 

Μέγιστος υπολογιζόμενος όγκος 

απόθεσης αφυγρασμένων 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

38.663.305 m3 63.313.748 t 

Μέγιστη επιφάνεια κατάληψης 

χώρου απόθεσης (ανάχωμα, 

μόνιμη απόθεση εξορυκτικών 

αποβλήτων και συνοδές 

εγκαταστάσεις) 

1.194,92 m2 

Μέγιστος χρόνος ζωής 

εγκατάστασης 
10 έτη 

 

Το ανάχωμα διαμορφώνεται με απόλυτο υψόμετρο στέψης +415 masl στην τελική κατάσταση. 

Το μέγιστο ύψος του αναχώματος στον άξονά του είναι περί τα 140 m, ενώ στον πόδα του 

κατάντη πρανούς περί τα 166 m.  
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Το ανάντη πρανές του αναχώματος διαμορφώνεται με βαθμίδες κλίσης 1:3 (Κ:Ο) από τον πόδα 

μέχρι απόλυτου υψομέτρου +360 masl, ύψους περί τα 56 m και εν συνεχεία με κλίση 1:2,5 

(Κ:Ο) μέχρι το υψόμετρο της στέψης, ύψους περί τα 55 m.  

 

Το κατάντη πρανές του αναχώματος σχεδιάζεται με βαθμίδες μεταβλητής κλίσης από 1:3 (Κ:Ο) 

έως 1:2 (Κ:Ο) κατά μέγιστο, ανάλογα με τη φάση ανύψωσης. Το ύψος των μεμονωμένων 

βαθμίδων κυμαίνεται από 8 m έως 50 m περίπου και οι ενδιάμεσοι αναβαθμοί έχουν πλάτος 

από 10 m έως 15 m.  

 

Η τελική μέση κλίση του ανάντη πρανούς είναι 1:2,75 (Κ:Ο) και του κατάντη πρανούς 1:2,71 

(Κ:Ο). Το πλάτος της στέψης του αναχώματος είναι 15 m. Επί της κατάντη παρειάς σε κάθε 

φάση ανύψωσης, διαμορφώνεται κατάλληλα ράμπα για την κυκλοφορία του εξοπλισμού 

κατασκευής, πλάτους 15 m.  

 

Το ανάχωμα της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου θα κατασκευαστεί σε τέσσερις (4) φάσεις ανύψωσης, από το 

δεύτερο έτος προπαρασκευής έως και το 3ο έτος λειτουργίας. 

 

Ο παρακάτω Πίνακας 6.6.7.3-3 παρουσιάζει την προτεινόμενης σχεδίαση του αναχώματος 

συγκράτησης στον Καρατζά Λάκκο.  

 

Πίνακας 6.6.7.3-3. Προτεινόμενο ανάχωμα για το υποέργο εγκατάστασης διάθεσης 

αποβλήτων Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. των Σκουριών 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Προτεινόμενος σχεδιασμός φράγματος 

διάθεσης αποβλήτων  

Αλληλουχία κατασκευής φράγματος  
Ανά στάδια – Συμμόρφωση με τον 

περιβαλλοντικό όρο 

Ανάχωμα 

Συγκράτησης 

Απόλυτο υψόμετρο στέψης 

αναχώματος 
+415  

Απόλυτο υψόμετρο στέψης 

ανάντη απόθεσης αδρανών 

υλικών εξόρυξης 

+465 

Μεθοδολογία κατασκευής 

Ανάχωμα: Ανά στάδια με τη μέθοδο 

προώθησης του άξονα προς τα κατάντη  

Ανάντη απόθεση στείρων: με την τυπική 

αξονική μέθοδο από το +415 έως το +465  

Υλικά κατασκευής Αδρανή υλικά εξόρυξης (στείρα) μεταλλείου 

Αδιαπέρατη ανάντη παρειά 

αναχώματος 

Αδιαπέρατη αργιλική ζώνη  

(από εκσκαφές στο ενοποιημένο όρυγμα) 

Διακινδύνευση 

Αναχώματος 
Υιοθετούμενη κατάταξη  Υψηλή (κατά ICOLD) 
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Προτεινόμενος σχεδιασμός φράγματος 

διάθεσης αποβλήτων  

Αλληλουχία κατασκευής φράγματος  
Ανά στάδια – Συμμόρφωση με τον 

περιβαλλοντικό όρο 

Πλημμυρικό Γεγονός /  

Σεισμός σχεδιασμού 

Μέγιστη Δυνατή Πλημμύρα (PMF) /  

Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός (MCE) 

 

Πίνακας 6.6.7.3-4. Σύνοψη γενικών χαρακτηριστικών εγκατάστασης απόθεσης 

αποβλήτων Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προτεινόμενος Σχεδιασμός Απόθεσης 

Αποβλήτων 

(Αφυγρασμένα απόβλητα) 

Απόθεση Αποβλήτων εμπλουτισμού – Τύπος 

Εγκατάστασης  

Συγκέντρωση όλων των αποβλήτων στην 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων & Ξηρής Απόθεσης 

(Αφυγρασμένα Απόβλητα εμπλουτισμού και 

αδρανή στείρα εξόρυξης) & εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα (μόνον προσωρινή 

αποθήκευση)  

  Ποσοστό στερεών (κ.β.) 

84% - 88% 
  

Ποσότητα αποβλήτων 

Εμπλουτισμού προς διάθεση 

στους χώρους απόθεσης 

Χαρακτηριστικά 

Αποβλήτων 

εμπλουτισμού  

Τελική διαμορφωμένη κλίση 

απόθεσης 
6ο  

  
Στερεοποίηση (Consolidation) 

/ περιεχόμενο νερό 
Αμελητέα / Αμελητέο 

  Μεταφορά  Με χρήση ταινιόδρομων 

  
Δυνατότητα συμπύκνωσης με 

μηχανικά μέσα 
Ναι 

Υλικά που αποτίθενται  

στους χώρους απόθεσης  

Απόβλητα εμπλουτισμού και αδρανή υλικά 

εξόρυξης  

(1η φάση εκμετάλλευσης) 

63,3 Μt αποβλήτων εμπλουτισμού  

22,4Mt Αδρανή Υλικά Εξόρυξης 

Αριθμός εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων 
Μία μοναδική εγκατάσταση 

(Καρατζάς Λάκκος) 

Έκταση Κατάληψης Εγκαταστάσεων απόθεσης 

αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του 

αναχώματος και των αντιπλημμυρικών έργων ) 

1.195 στρ. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Προτεινόμενος Σχεδιασμός Απόθεσης 

Αποβλήτων 

(Αφυγρασμένα απόβλητα) 

Αλληλουχία κατασκευής και πλήρωσης της 

εγκατάστασης (όρος δ2.129 της ΑΕΠΟ) 

Σε 5 στάδια – Ικανοποίηση περιβαλλοντικού 

όρου 

13 έτη (κατασκευή και απόθεση) 

Κλείσιμο – 

Αποκατάσταση  

Χρησιμοποιούμενα υλικά Αδρανή υλικά εξόρυξης και φυτική γη 

Στάδια αποκατάστασης 
Σταδιακή αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας  

6.6.7.3.2. Αλληλουχία ανύψωσης αναχώματος 

Η χρονική αλληλουχία ανύψωσης του αναχώματος και της ανάντη απόθεσης στείρων 

περιεγράφηκε στην Παράγραφο 6.6.7.2.3 ανωτέρω. Η κατασκευαστική αλληλουχία του 

αναχώματος και της ανάντη απόθεσης στείρων, εξασφαλίζει την απαιτούμενη ετήσια 

χωρητικότητα για την απόθεση των αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού που θα 

προκύψουν από την 1η φάση εκμετάλλευσης, η οποία ολοκληρώνεται στο 10ο έτος λειτουργίας 

του μεταλλείου.  

 

Στο Σχήμα 6.6.7.3-3 παρουσιάζεται η προοπτική όψη του αναχώματος και της ανάντη 

απόθεσης στείρων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.  

 

 
Σχήμα 6.6.7.3-3. Προοπτική απεικόνιση αναχώματος και ανάντη απόθεσης στείρων 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 
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6.6.7.3.3. Σύστημα συλλογής διηθήσεων αναχώματος  

Προβλέπεται διάταξη διακοπής και συλλογής τυχόν διηθήσεων στα κατάντη της Ενιαίας 

Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, που 

ενδέχεται να προκύψουν από τα λιμνάζοντα ύδατα που διηθούνται δια των αποβλήτων 

εμπλουτισμού και των ζωνών του αναχώματος καθώς επίσης και μέσα από την επιφάνεια 

θεμελίωσης και το φυσικό έδαφος. Ο γενικός σχεδιασμός του αναχώματος προβλέπει την 

ελαχιστοποίηση των εν λόγω διηθήσεων με την ενσωμάτωση της ευρείας ζώνης υλικών 

χαμηλής διαπερατότητας στην ανάντη παρειά του αναχώματος καθώς και της υποκείμενης 

αποστραγγιστικής κλίνης για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης φρεάτιου ορίζοντα μέσα στο 

ανάχωμα και τα αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού.  

 

Ο σχεδιασμός του συστήματος αποστράγγισης του αναχώματος Καρατζά Λάκκου 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Υποκείμενο Σύστημα Αποστράγγισης Αναχώματος Καρατζά Λάκκου: Το 

υποκείμενο σύστημα αποστράγγισης προβλέπεται να κατασκευαστεί με εκσκαφή εντός 

της υφιστάμενης κοίτης του ρέματος υπό το ανάχωμα Καρατζά Λάκκου. Το σύστημα 

αποστράγγισης θα συλλέγει τα ύδατα τυχόν υπόγειων πηγών και εκφορτίσεων και θα 

παρεμποδίζει τη δημιουργία υδραυλικών πιέσεων στη θεμελίωση του αναχώματος. Η 

βάση του συστήματος αποστράγγισης θα εκσκαφτεί με πλάτος 12m και κλίσεις πρανών 

0.5:1 (Ο:Κ) ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του μηχανικού εξοπλισμού. Η 

αποστραγγιστική κλίνη θα έχει πάχος 3m και θα αποτελείται από χάλικες που θα 

προστατεύονται με μη υφαντό γεωύφασμα. Οι χάλικες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι 

από ιλύ και άργιλο. Το υποκείμενο σύστημα αποστράγγισης θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια κατασκευής και ως δρόμος προσωρινής κίνησης των φορτηγών μεταφοράς 

υλικών. Πάνω από το σύστημα αποστράγγισης προβλέπεται η τοποθέτηση στρώσης 

προστασίας για την αποφυγή βλαβών από τις διελεύσεις του εξοπλισμού. Η στρώση 

προστασίας θα έχει ελάχιστο πάχος 2m αν κατασκευαστεί από λιθορριπή και 3m εάν 

κατασκευαστεί από επιλεγμένα υλικά εκσκαφών από το σχηματισμό των υπερκειμένων 

του επιφανειακού ορύγματος. 

 Στραγγιστική Στρώση: Ο πυθμένας της κοίτης του ρέματος έχει σε πολλά σημεία 

πλάτος μεγαλύτερο από 12m. Η στραγγιστική στρώση θα εκτείνεται από την κύρια 

υποκείμενη αποστραγγιστική κλίνη στην κοίτη του ρέματος προς τα διαμορφωμένα 

αντερείσματα της επιφάνειας θεμελίωσης, ώστε να παρέχει επιπρόσθετη αποστράγγιση 

στη βάση του αναχώματος. Η στραγγιστική στρώση θα αποτελείται από χάλικες που 

προστατεύονται με μη υφαντό γεωύφασμα έναντι μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών. Το 

πάχος της στρώσης είναι 3m και η διαμόρφωση θα είναι κατά τρόπο ώστε να οδηγείται 

η αποστράγγιση προς το υποκείμενο σύστημα αποστράγγισης.  

 Διάταξη Συλλογής και Απαγωγής Διηθήσεων: Η διάταξη συλλογής και απαγωγής των 

διηθήσεων τοποθετείται μεταξύ του περιτυπώματος της Ζώνης C και του κατάντη πόδα 

του αναχώματος. Η διάταξη έχει μήκος 20m και βάθος 5m περίπου, με κλίση πρανών 

0.5:1(Ο:Κ) και θα είναι πληρωμένη με λιθορριπή. Η διάταξη θα περιλαμβάνει δύο 

κατακόρυφους σωλήνες με ενσωματωμένο φιλτροσωλήνα μήκους 5m οι οποίοι θα 

εκτείνονται εκτός της κατάντη βαθμίδας στο υψόμετρο +265, όπου θα υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση για την τοποθέτηση υποβρύχιων αντλιών.  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-127 

ENVECO A.E. 

6.6.7.3.4. Δεδομένα σχεδιασμού προφράγματος 

Το πρόφραγμα θα κατασκευαστεί για τη διαχείριση των υδάτων κατά τη φάση κατασκευής της 

1ης ανύψωσης του αναχώματος Καρατζά Λάκκου. Πρόκειται για ομογενές χωμάτινο ανάχωμα 

με διάρκεια ζωής περίπου δύο ετών, το οποίο θα κατασκευαστεί από ερυθρή άργιλο, μικρής 

διαπερατότητας, που προέρχεται από το επιφανειακό όρυγμα.  

 

Το πρόφραγμα προβλέπεται σε κατάλληλη θέση ανάντη του κυρίως αναχώματος Καρατζά 

Λάκκου για τη συγκράτηση των καθαρών υδάτων από τις ανάντη λεκάνες απορροής, ούτως 

ώστε να εξασφαλιστούν ξηρές εν γένει συνθήκες για την κατασκευή του κυρίως αναχώματος 

συγκράτησης της ολοκληρωμένης εγκατάστασης. Τα ύδατα που θα συγκεντρώνονται στη 

λεκάνη ανάντη του προφράγματος θα αντλούνται προς το Νότιο Κανάλι Εκτροπής καθαρών 

υδάτων ΚΤ1, στο νότιο όριο της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου. 

 

Το πρόφραγμα θα έχει μέγιστη χωρητικότητα 50.700 m3 έως το επίπεδο του υπερχειλιστή. Για 

την κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν αργιλικά υλικά μικρής διαπερατότητας, προερχόμενα 

από το επιφανειακό όρυγμα (Ζώνη Α). Η στέψη του αναχώματος θα διαμορφωθεί στο 

υψόμετρο +347 και θα έχει πλάτος 10 m. Το ανάντη και κατάντη πρανές θα διαμορφωθούν με 

κλίση 1:2,25 (Κ:Ο). 

 

Ο εκτιμώμενος απαιτούμενος όγκος υλικών ερυθρής αργίλου για την κατασκευή του 

προφράγματος εκτιμάται σε 70.100 m3. 

 

Ο ταμιευτήρας που δημιουργείται όπισθεν του προφράγματος θα διατηρείται κατά το δυνατόν 

άδειος με συνεχείς αντλήσεις, ούτως ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη η πλήρης χωρητικότητα 

πριν από την εκδήλωση οποιουδήποτε φαινομένου βροχόπτωσης. Οι εισροές υδάτων που 

μπορεί να υπερβαίνουν την αποθηκευτική ικανότητα του προφράγματος θα εκφορτίζονται 

μέσω του υπερχειλιστή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για παροχή 25 m3/s. 

 

Η παροχή που θα διέρχεται από τον υπερχειλιστή θα οδηγείται ανάντη του ποδαρικού του 

αναχώματος Καρατζά Λάκκου και εν συνεχεία θα αντλείται προς το Νότιο Κανάλι Εκτροπής. 

Στον πόδα του κατάντη πρανούς του προφράγματος θα τοποθετηθεί λιθορριπή πάχους 5m για 

την προστασία έναντι διάβρωσης της κατάντη παρειάς του προφράγματος και της διάταξης 

συλλογής διηθήσεων, από τη λειτουργία του υπερχειλιστή. 

 

Ο σχεδιασμός του προφράγματος περιλαμβάνει στραγγιστική στρώση βάσης κατά μήκος της 

κοίτης του ρέματος, για τη μείωση των πιέσεων πόρων στο σώμα του προφράγματος. Η 

στραγγιστική κλίνη θα κατασκευασθεί από σκληρούς χάλικες ελεύθερης αποστράγγισης, που 

προστατεύεται από μη υφαντό γεωύφασμα έναντι του ενδεχομένου έμφραξης με λεπτόκοκκα 

υλικά, που θα μειώσουν την αποτελεσματικότητά της. Η στραγγιστική ζώνη θα αποκοπεί από 

την ανάντη διάταξη αποστράγγισης που προβλέπεται στη βάση της λεκάνης απόθεσης, μέσω 

ειδικής διάταξης διακοπής διηθήσεων που θα βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του αναχώματος (Έτη -2 και -1). 

 

Όταν τεθεί σε λειτουργία η 1η ανύψωση του αναχώματος Καρατζά Λάκκου, η στρώση 

στράγγισης θα συνδεθεί με το στραγγιστήρι της λεκάνης απόθεσης ώστε να επιτυγχάνονται 
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συνεχείς συνθήκες στράγγισης έως τη θέση συλλογής διηθήσεων που προβλέπεται στον 

κατάντη πόδα του αναχώματος Καρατζά Λάκκου.  

 

Ο σχεδιασμός του προφράγματος προβλέπει ελεύθερο περιθώριο (freeboard) ύψους 2m. Ο 

υπερχειλιστής θα κατασκευαστεί 2 m χαμηλότερα από τη στέψη του προφράγματος με σκοπό 

την προστασία του προφράγματος από υπερπήδηση μέσω της εκφόρτισης προς τα κατάντη 

τυχόν πλεοναζόντων υδάτων που θα εισρεύσουν στον ταμιευτήρα του προφράγματος κατά τη 

διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων. Η στέψη του προφράγματος και ο πυθμένας του 

υπερχειλιστή είναι σε απόλυτα υψόμετρα +347 και +345 αντίστοιχα. 

 

Οι παροχές που θα διέρχονται από τον υπερχειλιστή, θα οδηγούνται σε φυσική μισγάγκεια και 

στη συνέχεια θα κατευθύνονται προς το χώρο συλλογής του αναχώματος Καρατζά Λάκκου. Οι 

εισροές υδάτων που θα συσσωρεύονται σε αυτήν την περιοχή θα αντλούνται στο Νότιο Κανάλι 

Εκτροπής αρχικού σταδίου SD-1. 

 

 
 

 

Σχήμα 6.6.7.3-4. Πρόφραγμα – Ενδεικτική κάτοψη και διατομή 

 

Οι λεπτομέρειες του βασικού σχεδιασμού του προφράγματος παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 6.6.7.3-5. 
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Πίνακας 6.6.7.3-5. Πρόφραγμα Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου – Στοιχεία σχεδιασμού 

Όγκος προφράγματος 70.100 m3 

Ανάντη κλίση πρανούς 1:2.25 (V προς H) 

Κατάντη πρανές 1:2.25 (V προς H) 

Πλάτος στέψης 10 m 

Υψόμετρο στέψης +347 

Μέγιστο ύψος φράγματος 33 m 

Αποθηκευτική ικανότητα 50.700 m3 

Υψόμετρο πυθμένα  Υπερχειλιστή +345 

Παροχή σχεδιασμού  Υπερχειλιστή 25 m3/s 

Ελεύθερο ύψος 2 m 

Διακοπή διηθήσεων 

Υλικό κατασκευής  χαμηλής διαπερατότητας 

εγκιβωτισμένο εντός της εγκεκριμένης επιφάνειας 

θεμελίωσης  

6.6.7.3.5. Έργα περιμετρικής υδραυλικής προστασίας 

Για την αντιπλημμυρική προστασία του χώρου απόθεσης αφυγρασμένων αποβλήτων 

εμπλουτισμού αλλά και για την κατά το δυνατό μικρότερη μεταβολή της απορροής στα 

κατάντη του αναχώματος ρέματα, κατασκευάζονται έργα περιμετρικής υδραυλικής 

προστασίας. Τα έργα αυτά πέραν της προστασίας της λεκάνης απόθεσης, συμβάλλουν και 

στην προστασία εν γένει του περιβάλλοντος, καθώς ελαχιστοποιούν την ποσότητα των νερών 

που έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες του μεταλλείου και επομένως αποδίδονται στο 

φυσικό περιβάλλον. Το καθαρό νερό διοχετεύεται εκτός της εγκατάστασης με χρήση των 

παρακάτω περιμετρικών υδραυλικών έργων: 

 Περιμετρικά αντιπλημμυρικά έργα στην περίμετρο του εργοστασίου, διοχετεύουν τις 

καθαρές επιφανειακές απορροές από την περιοχή ανάντη του εργοταξίου προς την 

αποστραγγιστική τάφρο KT2 και εν συνεχεία εκτός της λεκάνης απορροής Καρατζά 

Λάκκου. 

 Το Βόρειο κανάλι εκτροπής KT2 κατευθύνει τα καθαρά επιφανειακά ύδατα από τις 

βορειοδυτικές λεκάνες απορροής της εγκατάστασης διάθεσης Καρατζά Λάκκου, κατάντη 

της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. 

 Το Νότιο κανάλι εκτροπής από την εγκατάσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου (SD) 

συγκεντρώνει τις καθαρές επιφανειακές απορροές από τη νότια πλευρά της περιοχής του 

έργου πέριξ της εγκατάστασης, προς αποχέτευση κατάντη της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α..   

 

Για την υδραυλική προστασία των τριών (3) περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων 

αποθεσιοθαλάμων φυτικής γης στη λεκάνη Λοτσάνικου προβλέπεται επίσης δίκτυο τάφρων 

και οχετών, μέσω των οποίων συγκεντρώνονται τα επιφανειακά νερά από την αντίστοιχη 

λεκάνη απορροής και οδηγούνται για εκφόρτιση στο ρέμα Λοτσάνικο. 

 

Νότιο Κανάλι Εκτροπής - Περιμετρική Τάφρος SD 

Προβλέπεται η υλοποίηση του υπόψη έργου κατά τη διάρκεια της λειτουργείας της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. με δύο (2) περιμετρικές τάφρους (SD-1 & SD-2), εκ των οποίων η πρώτη είναι 

ήδη κατασκευασμένη, ενώ η SD-2 που διέρχεται από μεγαλύτερα υψόμετρα υλοποιείται σε 

διαφορετικές φάσεις του Έργου (έτος προπαρασκευής -2 και έτος λειτουργείας 2). Ειδικότερα, 
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το ανάντη τμήμα της SD-2 κατασκευάζεται με σκοπό την υδραυλική προστασία του χώρου 

προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών εξόρυξης και ολοκληρώνεται στο 2ο έτος λειτουργίας 

της εγκατάστασης, συμβάλλοντας στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του τελικού υπερχειλιστή. 

Σημειώνεται ότι στην παρούσα επικαιροποίηση του σχεδιασμού προτείνεται η κατασκευή δύο 

ανυψώσεων της τάφρου, μία αρχική που είναι ήδη κατασκευασμένη και μία τελική επί του 

φυσικού αναγλύφου, στο όριο της απόθεσης των αφυγρασμένων τελμάτων. Η εν λόγω επιλογή 

ελαχιστοποίησης των τμηματικών ανυψώσεων, θα βοηθήσει στην πρόοδο της κατασκευής και 

στην εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.  

 

Βόρειο Κανάλι Εκτροπής - Περιμετρική Τάφρος ΚΤ2 

Η τάφρος ΚΤ2 αποτελεί ένα σύνθετο έργο το οποίο προστατεύει το χώρο απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου από τις απορροές των βορείων και βορειοδυτικών λεκανών απορροής (λεκάνη 

απορροής Α-5 και τμήμα της λεκάνης απορροής Α-1). 

 

Η τάφρος εκκινεί από την έξοδο των υδραυλικών έργων περιμετρικά του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, νοτιοανατολικά της μονάδας αποθήκευσης προθραυσμένου μεταλλεύματος. Εν 

συνεχεία, διερχόμενη δυτικά της μονάδας αφύγρανσης αποβλήτων εμπλουτισμού, οδεύει 

παράλληλα με την εσωτερική οδό εξυπηρέτησης της κατασκευής του χώρου απόθεσης 

Καρατζά Λάκκου, τοποθετούμενη στην ανάντη οριογραμμή της. Στο υπόψη τεχνικό 

συλλέγονται και τα νερά του τμήματος της τάφρου που βρίσκεται επί της οδού που εξυπηρετεί 

τους περιβαλλοντικά αδειοδοτημένους αποθεσιοθάλαμους φυτικής γης (τμήμα λεκανών 

απορροής Α-5 και τμήμα της Α-6). Η τάφρος ακολουθεί εν γένει τη μηκοτομική κλίση της οδού 

και κινούμενη στο δεξιό αντέρεισμα του ρέματος Λοτσάνικου, εκφορτίζεται στην κοίτη του 

Καρόλακκα δια κατάλληλου, βαθμιδωτού τεχνικού πτώσης, μήκους 280 m περίπου. Η διατομή 

της τάφρου είναι ορθογωνική και επενδύεται με οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 

Τονίζεται ότι κατά τη φάση εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης πριν από την κατασκευή κάθε 

επιμέρους έργου και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αναλυτικό και επικαιροποιημένο 

τοπογραφικό υπόβαθρο, η χάραξη των περιμετρικών τάφρων υδραυλικής προστασίας θα 

προσαρμοστεί κατάλληλα στο φυσικό ανάγλυφο. Επιπροσθέτως, κατά τη φάση της 

κατασκευής, δύνανται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην οριζοντιογραφική και μηκοτομική 

χάραξη των έργων, με στόχο πάντα τη βελτιστοποίηση της υδραυλικής ροής και την 

προσαρμογή της χάραξης στις επί τόπου συνθήκες καθώς και μέτρων προστασίας για την 

αποφυγή φράξης των καναλιών από ξύλα και λοιπά φερτά υλικά. 

 

Επιπλέον από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης προκύπτει η απαίτηση της παρουσίας 

αποθηκευτικού όγκου υδάτων εκτός του χώρου ξηρής απόθεσης αποβλήτων κατά τη διάρκεια 

της λειτουργείας, έτσι ώστε να διατηρείται ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., δηλαδή αυτό της ξηρής απόθεσης. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την κατασκευή δυο λιμνών συλλγοής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. 

 

Ο σχεδιασμός του τρόπου απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού στη λεκάνη του Καρατζά 

Λάκκου ανάντη του αναχώματος επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση των πλημμυρικών 

υδάτων στη φάση λειτουργείας. Τα όμβρια που εισρέουν εντός της εγκατάστασης διάθεσης 

από τις λεκάνες κατάντη των περιμετρικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

συγκεντρώνονται προσωρινά ανάντη του αναχώματος και αντλούνται προς τις  δύο λίμνες 

διαχείρισης δυνητικά επιβαρυμένων υδάτων, προκειμένου να μην εμποδίζεται η αδιάλειπτη 
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διεξαγωγή των εργασιών διάθεσης και των αφυγρασμένων αποβλήτων εκμετάλλευσης εντός 

της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α..  

 

Όπου το μέγεθος των απρόβλεπτων και ακραίων πλημμυρικών συμβάντων, μετά την πλήρωση 

των δύο λιμνών μέχρι την πλήρη τους χωρητικότητα, καθώς και η εφαρμογή των επιλογών 

διαχείρισης, υπερβαίνει την προσωρινή αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης απόθεσης, 

η αποχέτευση των υδάτων θα γίνεται μέσω των προβλεπόμενων υπερχειλιστών του 

αναχώματος, διασφαλίζοντας την ευστάθεια του αναχώματος. 

 

Στις εν λόγω λίμνες θα συγκεντρώνονται δια άντλησης τα επιφανειακά εν δυνάμει επιβαρυμένα 

νερά που εισρέουν και συλλέγονται προσωρινά στην εγκατάσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στα μέτωπα 

εκμετάλλευσης και εν γένει στο έργο. Τα αποθηκευμένα εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα θα 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού, τις απαιτήσεις καταστολής 

σκόνης και λοιπές εργασίες του μεταλλείου. Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται η εγκατάσταση 

κατάλληλου συστήματος αντλιών για την ανακύκλωση και επανακυκλοφορία των εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων εσωτερικά του έργου.  

 

Τα επιμέρους έργα υδραυλικής προστασίας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου είναι 

σχεδιασμένα για την ασφαλή διοχέτευση των πλημμυρικών επιφανειακών απορροών, οι οποίες 

είναι συμβάντα με συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς στα 

προηγούμενα κεφάλαια και συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα 6.6.7.3-6. 

 

Πίνακας 6.6.7.3-6. Στοιχεία σχεδιασμού και παροχετευτική ικανότητα των υδραυλικών 

έργων υποδομής στο υποέργο Σκουριών 

Κατασκευή Παροχή Σχεδιασμού 

Νότια κανάλια εκτροπής SD-1 & SD-2 

Πλημμυρικό γεγονός διάρκειας 24 ωρών με 

περίοδο επαναφοράς 50 ετών 

Βόρειο κανάλι εκτροπής KT2  

Αντιπλημμυρικά έργα εργοστασίου 

εμπλουτισμού  

Χωρητικότητα λεκάνων διαχείρισης δυνητικά  

επιβαρυμένων υδάτων 

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα του υδατικού 

ισοζυγίου (βλ. Παράγραφο 6.6.16.2) 

Υπερχειλιστές λιμνών διαχείρισης δυνητικά 

επιβαρυμένων υδάτων 

Πλημμυρικό γεγονός διάρκειας 24 ωρών με 

περίοδο επαναφοράς 100 ετών 

Ενδιάμεσοι υπερχειλιστές στο ανάχωμα 

Καρατζά Λάκκου και προγραμματιζόμενη 

δυναμικότητα προσωρινής αποθήκευσης υδάτων 

στην εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων 

εμπλουτισμού  

2/3 μεταξύ 24ωρης βροχόπτωσης με περίοδο 

επαναφοράς 1.000 ετών και της Μέγιστης 

πιθανής πλημμύρας (PMF)  

Τελικός υπερχειλιστής 
Μέγιστη πιθανή πλημμύρα (PMF) 24ωρης 

διάρκειας  
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6.6.7.3.6. Υπερχειλιστές ενδιάμεσων σταδίων – Τελικός υπερχειλιστής 

Για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών των εγκαταστάσεων τόσο κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής όσο και της λειτουργίας του Έργου, προβλέπεται η κατασκευή υπερχειλιστών 

τόσο στην τελική ανύψωση του αναχώματος όσο και στα ενδιάμεσα στάδια ανύψωσης αυτού, 

ώστε να απαλειφθεί η πιθανότητα της υπερπήδησης (overtopping) και διάβρωσης του κατάντη 

πρανούς του αναχώματος. 

 

Οι υπερχειλιστές αντιμετωπίζουν τα πλημμυρικά γεγονότα που αντιπροσωπεύουν περιόδους 

επαναφοράς που υπερβαίνουν τις συντηρητικές παραδοχές σχεδιασμού του Έργου. 

 

Τα στάδια υλοποίησης των υπερχειλιστών μπορεί να τροποποιηθούν κατά την οριστικοποίηση 

της τεχνικής μελέτης και τη βελτιστοποίηση του ισοζυγίου μαζών για τα στείρα. 

 

Οι υπερχειλιστές σε όλα τα στάδια σχεδιάζονται σε απόλυτη συμφωνία με τις οδηγίες ICOLD 

(International Society of Large Dams) και CDA (Canadian Dam Association) λόγω των 

υψηλών πιθανών εισροών νερού από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. 

 

Σύμφωνα με τα υδρολογικά στοιχεία σχεδιασμού που αναπτύχθηκαν για το έργο, η πλημμύρα 

σχεδιασμού που λαμβάνεται υπόψη για τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ήτοι 2/3 

μεταξύ του γεγονότος με 1000 έτη περίοδο επαναφοράς και της Μέγιστης Δυνατής Πλημμύρας 

(Ρrobable Μaximum Flood), αντιστοιχεί σε 531 mm 24ωρης βροχόπτωσης, που παράγει 

2,0 Mm3 όγκο εισρεόντων υδάτων με μέγιστη παροχή 180 m3/s. Ο ανωτέρω όγκος αφορά 

στην εκτιμώμενη εισροή υδάτων θεωρώντας ότι όλα τα περιμετρικά έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας έχουν αστοχήσει και το σύνολο της απορροής των λεκανών απορροής συρρέει 

εντός της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Καρατζά Λάκκου. Σημειώνεται ότι η απόθεση των αποβλήτων εμπλουτισμού θα 

πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η μέγιστη δυνατή προσωρινή αποθήκευση 

ομβρίων υδάτων καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

Ο βασικός σχεδιασμός της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου κατά τη διάρκεια λειτουργίας προβλέπει τα εξής για τη 

διαχείριση των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων της εγκατάστασης: 

i) Την προσωρινή αποθήκευση υδάτων μετά από πλημμυρικά γεγονότα. Η μέγιστη 

προβλεπόμενη διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα για κάθε έτος λειτουργίας, είναι 

500.000 m3. Οι υπόψη όγκοι αποθήκευσης έχουν υπολογιστεί με την παραδοχή 

ελεύθερου περιθωρίου 5 m από την εκάστοτε στέψη του αναχώματος και είναι σε 

εξάρτηση της ανύψωσης του αναχώματος και το πρόγραμμα απόθεσης αποβλήτων. 

ii) Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τα ύδατα που συσσωρεύονται θα αντλούνται 

συστηματικά εκτός του χώρου απόθεσης προς τις δύο (2) λίμνες συλλογής εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων, ώστε να μην υπονομεύεται ο ημερήσιος ρυθμός παραγωγής του 

εργοστασίου.  

iii) Ακραία πλημμυρικά γεγονότα με εισροές υδάτων που ξεπερνούν τη διαθέσιμη 

αποθηκευτική ικανότητα του χώρου απόθεσης θα εκφορτίζονται μέσω του υπερχειλιστή, 

για την εξασφάλιση του αναχώματος έναντι φαινομένων υπερπήδησης (overtopping). 
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Βάσει του εκτιμώμενου διαθέσιμου όγκου για την προσωρινή αποθήκευση υδάτων πλημμύρας 

κάθε χρόνο, σχεδιάζεται η κατασκευή ενδιάμεσων υπερχειλιστών για όλα τα στάδια ανύψωσης 

του αναχώματος για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. 

 

Οι υπερχειλιστές θα εξυπηρετούν διττό ρόλο που σχετίζεται με τη διόδευση των απορροών των 

περιμετρικών καναλιών εκτροπής στη Νότια πλευρά της εγκατάστασης (SD-1 & SD-2) αφενός, 

αλλά και την απομάκρυνση των πλεοναζόντων ροών που θα εισρέουν στο χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης υδάτων μεταξύ του αναχώματος / απόθεσης στείρων και της απόθεσης των 

αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού και δεν θα είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν στις 

λίμνες συλλογής ή διαχειριστούν με την χρήση της μονάδας επεξεργασίας υδάτων, σε 

ακραίες πλημμυρικές συνθήκες, για την προστασία του αναχώματος έναντι υπερπήδησης και 

διάβρωσης.  

 

Το θεωρούμενο κατώφλιο της εισόδου των υπερχειλιστών θα βρίσκεται 5m κάτω από τη στέψη 

του αναχώματος του κάθε σταδίου. 

 

Οι παροχές σχεδιασμού των υπερχειλιστών του αναχώματος και οι αντίστοιχοι όγκοι νερού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.7.3-7. Η παροχή σχεδιασμού των ενδιάμεσων υπερχειλιστών 

υπολογίζεται μεταξύ της παροχής που αντιστοιχεί σε 2/3 της 24ωρης βροχόπτωσης με περίοδο 

επαναφοράς 1.000 ετών και της Πιθανής Μέγιστης Πλημμύρας (Probable Maximum Flood). Ο 

τελικός υπερχειλιστής έχει σχεδιαστεί για να αποστραγγίσει τη Πιθανή Μέγιστη Πλημμύρα 

(PMF), που αντιστοιχεί σε Πιθανή Μέγιστη Βροχόπτωση (Probable Maximum Precipitation) 

600 mm διάρκειας 24 ωρών στη συνολική λεκάνη απορροής του χώρου απόθεσης, 

συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας του αποκατεστημένου επιφανειακού ορύγματος.  

 

Πίνακας 6.6.7.3-7. Υδραυλικά στοιχεία υπολογισμού υπερχειλιστών στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου 

Στάδιο  
Όγκος εισρέοντων υδάτων 

(Mm3) 
Μέγιστη παροχή (m3/s) 

Λειτουργία 2.0 180 

Κλείσιμο 2.6 230 

 

Το Νότιο κανάλι εκτροπής αρχικού σταδίου (SD-1) έχει ήδη κατασκευασθεί επί της 

υφιστάμενης οδού πρόσβασης στο δεξιό αντέρεισμα και παραμένει λειτουργικό έως το χρόνο 

λειτουργείας 1. Το Νότιο κανάλι εκτροπής του δεύτερου σταδίου (SD-2) αντιπροσωπεύει το 

τελικό υδραυλικό κανάλι εκτροπής που χρησιμοποιείται καθόλη τη διάρκεια της υπόλοιπης 

λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και μετά το κλείσιμο της Ενιαίας Ολοκληρωμένης 

Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και την αποκατάσταση της ροής εντός 

της λεκάνης του Καρατζά Λάκκου. Κατασκευάζεται τμηματικά ως εξής:  

 κατά τον χρόνο προπαρασκευής -2 και  

 ολοκληρώνεται στο 2ο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 

Το κανάλι εκτροπής SD-2 συμβάλλει στον τελικό υπερχειλιστή, τμήμα του οποίου (μεταξύ των 

υψομέτρων +430  +250) κατασκευάζεται στο χρόνο λειτουργείας 2. 

Το τελικό κανάλι υπερχείλισης (τελικός υπερχειλιστής) κατασκευάζεται τμηματικά ως εξής: 
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 Στη διάρκεια του 2ου χρόνου λειτουργείας έως το υψόμετρο +430 και αποτελεί το 

υδραυλικό έργο στο οποίο συμβάλλουν οι υπερχειλιστές των ενδιάμεσων σταδίων για τα 

έτη 2 (SP-2), 3 (SP-3) & 4 (SP-4).  

 Το υπόψη έργο ολοκληρώνεται στον 5ο χρόνο λειτουργείας της εγκατάστασης έως το 

υψόμετρο +465, οπότε και το ανάχωμα φτάνει στο τελικό υψόμετρο.  

 

Ο τελικός υπερχειλιστής έχει συνολικό μήκος ~1200 m και κατασκευάζεται σε όρυγμα επί του 

δεξιού αντερείσματος μεταξύ των υψομέτρων +465 και +250. Για το σχεδιασμό της εισόδου 

των υπερχειλιστών έχουν υιοθετηθεί τυποποιημένες διατάξεις, που περιλαμβάνουν: 

 Τεχνικό εισόδου (weir) από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους 1,0 m και ύψους 1,0 m. Το 

τεχνικό αγκυρώνεται κατάλληλα για προστασία έναντι διάβρωσης. 

 Διώρυγα εισόδου οπλισμένου σκυροδέματος (ορθογωνικής διατομής, μήκους 20m και 

βάθους 4,50 m) από το τεχνικό εισόδου (weir) έως τη διώρυγα πτώσης, και μεταβλητού 

πλάτους (20 m έως 10 m από ανάντη προς κατάντη), με μηκοτομική κλίση (2%). 

 Σκαλοπάτι, ανάντη του τεχνικού εισόδου H = 1,50 m, ανηφορικής κλίσης 2% προς το 

τεχνικό εισόδου και ευρύ άνοιγμα στην είσοδο του υπερχειλιστή, για τη δημιουργία 

συνθηκών μείωσης των ταχυτήτων. 

 

Το κανάλι του υπερχειλιστή θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην έξοδο των 

καναλιών (OUT-1 & OUT-2) προβλέπονται καταστροφείς ενέργειας με λιθορριπή από λίθους 

βάρους> 150 kg για προστασία έναντι διάβρωσης.   

 

Η ακολουθία χρόνου κατασκευής, η ονοματολογία και τα βασικά γεωμετρικά δεδομένα της 

ευθυγράμμισης υπερχειλιστών παρέχονται στον Πίνακα 6.6.7.3-8. 

 

Πίνακας 6.6.7.3-8. Βασικά χαρακτηριστικά ενδιάμεσων υπερχειλιστών στην 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

Έτος 

Στέψη 

αναχώματος 

&ανάντη 

απόθεσης 

στείρων 

(Απόλυτο 

υψόμετρο) 

Νότιο 

περιμετρικό 

κανάλι 

Μέγιστος διαθέσιμος 

όγκος νερού 

πλημμύρας (m3) 

Υπερχειλιστής 

Υψόμετρο 

Υπερχειλιστή 

(masl) 

Κανάλι 

εκροής 

-1 +360 SD-1 

500.000 

SP-1 

+355 OUT1 

1 +385 SD-1 

+380 OUT1 

2 +415 SD-2 

3 +415 SD-2 SP-3,4 +410 OUT2 

4 +446 SD-2 SP-4 +441 OUT2 

5 

+465 

SD-2 

OUT-2 +460 OUT2 

6 SD-2 

7 SD-2 

8 SD-2 
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Έτος 

Στέψη 

αναχώματος 

&ανάντη 

απόθεσης 

στείρων 

(Απόλυτο 

υψόμετρο) 

Νότιο 

περιμετρικό 

κανάλι 

Μέγιστος διαθέσιμος 

όγκος νερού 

πλημμύρας (m3) 

Υπερχειλιστής 

Υψόμετρο 

Υπερχειλιστή 

(masl) 

Κανάλι 

εκροής 

9 SD-2 

10 SD-2 

 

Αποκατάσταση & Κλείσιμο της Εγκατάστασης Μετά την αποκατάσταση και τη 

διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των αφυγρασμένων αποβλήτων στην απόθεση, τα νερά 

που έρχονται σε επαφή με την εγκατάσταση θα είναι καθαρά. Επιπλέον, στα ανάντη του 

αναχώματος δεν προβλέπεται διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα για τη συλλογή 

επιφανειακών απορροών.  

 

Η συλλογή της επιφανειακής απορροής επί της αποκατεστημένης επιφάνειας θα γίνεται με μια 

(1) τάφρο συλλογής, που θα κατασκευασθεί στην τελική επιφάνεια της αποκατεστημένης 

επιφάνειας και θα καταλήγει στον υπερχειλιστή τελικού σταδίου (OUT-2).  

 

Με τον υπόψη σχεδιασμό αποκαθίσταται και επαναδημιουργείται τεχνητά το ρέμα του 

Καρατζά Λάκκου, σε ψηλότερα υψόμετρα. Το εν λόγω κανάλι συλλογής είναι τραπεζοειδούς 

διατομής, μήκους 1,08 km, μηκοτομικής κλίσης 7,2%. (πλάτους βάσης 10 m και βάθους 3 m), 

μεταξύ των υψομέτρων + 527 και +453, από όπου το νερό εισέρχεται στον τελικό υπερχειλιστή.  

 Χώρος απόθεσης αδρανών υλικών εξόρυξης 

Στη διάρκεια της 1ης φάσης εκμετάλλευσης η παραγωγή των αδρανών υλικών εξόρυξης 

(στείρων υλικών) βρίσκεται εν γένει σε ισοζύγιο με τις ανάγκες κατασκευής. Στο τέλος της 1ης 

φάσης εκμετάλλευσης δεν προβλέπεται πλεόνασμα στείρων υλικών που δεν δύναται να 

χρησιμοποιηθεί μετέπειτα για την αποκατάσταση της εγκατάστασης και του ενοποιημένου 

ορύγματος, ενώ κατά τη διάρκειά της προβλέπεται απόθεση, σε ειδικό χώρο απόθεσης για τη 

ρύθμιση των αναγκών της κατασκευής με την παραγωγή. 

 

Ειδικότερα, τα παραγόμενα αδρανή υλικά εξόρυξης της εκμετάλλευσης χρησιμοποιούνται για 

την κατασκευή του αναχώματος και οι ανάγκες της κατασκευής ρυθμίζονται και 

εξυπηρετούνται από την ετήσια παραγωγή με την πρόβλεψη του χώρου απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων νοτιοδυτικά του επιφανειακού ορύγματος.  

 

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί στην παρούσα φάση, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αποθήκευσης 

διακριτών ποιοτήτων υλικών κατασκευής για το ανάχωμα. Η εν λόγω ανάγκη προκύπτει λόγω 

του περιορισμένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης υλικών εντός της λεκάνης της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. μετά την έναρξη λειτουργίας της, που θα εξυπηρετήσουν την κατασκευή του 

αναχώματος.  

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η απόθεση είναι δυναμική και οι όγκοι της θα μεταβάλλονται δυναμικά 

καθώς τα αδρανή υλικά εξόρυξης θα προστίθενται και θα αφαιρούνται σύμφωνα με τον 
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προγραμματισμό της εκμετάλλευσης και το ρυθμό της κατασκευής του αναχώματος και της 

ανάντη απόθεσης στείρων.  

 

Ο προβλεπόμενος χώρος θα διαμορφωθεί σε βαθμίδες μέγιστου ύψους 10m με κλίσεις 

κυμαινόμενες από 1:1 έως 1:2 ανάλογα με τα υλικά που αποτίθενται και τις ανάγκες παραμονής 

τους εκεί πριν να μεταφερθούν για απόθεση στο ανάχωμα και την ανάντη απόθεση στείρων. 

Το μέγιστο εκτιμώμενο ύψος της συνολικής απόθεσης είναι ~80m και η μέγιστη χωρητικότητα 

του χώρου απόθεσης εκτιμάται σε 7,8 Mm3. Η υδραυλική προστασία του χώρου επιτυγχάνεται 

με την κατασκευή της τελικής ανύψωσης της τάφρου SD.  

 Περιγραφή της λειτουργίας των χώρων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

6.6.7.5.1. Μεταφορά και εναπόθεση αποβλήτων εμπλουτισμού 

Τα αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού θα εξέρχονται από τη μονάδα αφύγρανσης με 

εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε νερό από 12 % έως 16 % (κ.β.) και θα μεταφέρονται στο χώρο 

απόθεσης μέσω συστήματος μεταφοράς αποτελούμενο από σταθερούς ταινιόδρομους και 

αποθέτες το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά από κινητά μέρη και υποστηρικτικό εξοπλισμό.  

Τα αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού θα μεταφέρονται εντός της εγκατάστασης απόθεσης 

μέσω ενός σταθερού συστήματος ταινιόδρομων και θα αποτίθενται  με συνδυασμό ελιγμών 

των αποθετών. Κατά την αρχική ανύψωση των τελμάτων και μέχρι να καταστεί δυνατή η 

εγκατάσταση των αποθετών, θα χρησιμοποιηθεί κινητός μηχανικός εξοπλισμός για την 

διευθέτηση των τελμάτων αποτελούμενος από προωθητές και συμπυκνωτές γαιών. Για την 

κατασκευή του συστήματος ταινιόδρομων, θα κατασκευαστούν κατάλληλες ράμπες 

πρόσβασης και πλατφόρμες συναρμολόγησης, από αδρανή στείρα εξόρυξης πριν από την 

απόθεση των αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού. Μετά την έναρξη λειτουργίας του 

εργοστασίου εμπλουτισμού και του συστήματος αφύγρανσης, οι ράμπες πρόσβασης θα 

επεκτείνονται χρησιμοποιώντας τα αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού. 

 

Ο κύριος ταινιόδρομος θα τροφοδοτεί τις κινητές μονάδες, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

τροφοδοτούν τους αποθέτες και τους προωθητές. Το μήκος του ταινιόδρομου θα 

προσαρμόζεται αναλόγως, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κινητά τμήματα στο σύστημα 

μεταφοράς κατά την πρόοδο της απόθεσης. 

 

 
Σχήμα 6.6.7.5-1. Απεικόνιση μεταφοράς και εναπόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού 

 

Κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του ταινιόδρομου, μετακίνησης των κινητών μερών, 

εργασιών συντήρησης και μη λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς, εν γένει, τα 

αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού θα απορρίπτονται σε καθορισμένα σημεία, σε σωρούς. 

Οι σωροί θα τοποθετούνται κατά μήκος του ταινιόδρομου πλησίον της μονάδας αφύγρανσης 

των αποβλήτων εμπλουτισμού. Τα απόβλητα εμπλουτισμού θα αποτίθενται σε σωρούς από το 

σημείο απόρριψης του ταινιόδρομου, και στη συνέχεια θα διαστρώνονται με χρήση προωθητών 

μέχρι να τεθεί ξανά σε λειτουργία το σύστημα μεταφοράς. 
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Σχήμα 6.6.7.5-2. Εναπόθεση αποβλήτων σε σωρούς 

 

Η τυπική διάταξη του συστήματος μεταφοράς και απόθεσης των αφυγρασμένων αποβλήτων 

εμπλουτισμού παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.6.7.5-1 και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 Κύρια γραμμή ταινιόδρομων τροφοδοσίας (grasshopper conveyors): πρόκειται για 

ταινιόδρομους μήκους 35 m έκαστου τεμαχίου, οι οποίοι μετακινούνται εντός και εκτός 

της κύριας γραμμής τροφοδοσίας από τη μονάδα αφύγρανσης, με συνδυασμό ελιγμών. 

Οι εν λόγω ταινιόδρομοι συνδέονται με τους ταινιόδρομους οριζόντιας τροφοδοσίας. 

 Ταινιόδρομους Οριζόντιας Τροφοδοσίας (Horizontal Feed Conveyor): πρόκειται για 

φορητές μονάδες που τοποθετούνται κάθετα στους προηγούμενους και βοηθούν στο 

σύστημα μεταφοράς. 

 Συνδετήριους Ταινιόδρομους (Horizontal Index Conveyor - HIC): συνδέονται κάθετα με 

τους ταινιόδρομους οριζόντιας τροφοδοσίας. Είναι εξοπλισμένοι με τροχήλατο σύστημα 

μεταφοράς και παρέχουν σύνδεση με τους τηλεσκοπικούς αποθέτες. Το συνολικό 

σύστημα των δύο ταινιόδρομων κινείται αυτόνομα κατά μήκος του υποθετικού άξονα 

μίας γραμμής απόθεσης. Το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να δεχθεί τροφοδοσία από 

οποιαδήποτε θέση, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των κινήσεων και αυξάνει το 

συνολικό χρονικό διάστημα λειτουργίας.  

 Τηλεσκοπικούς Αποθέτες (TeleStacker Conveyor): το οπίσθιο τμήμα τους συνδέεται με 

το πλαίσιο του συνδετήριου ταινιόδρομου και κινούνται ακτινικά γύρω από το σημείο 

σύνδεσης. Ο ατέρμονος μεταφορέας του αποθέτη μπορεί να αυξηθεί τηλεσκοπικά για 

μήκος που κυμαίνεται από 9,1 m – 21,3 m που επιτρέπει τη δημιουργία σωρών χαμηλού 

ύψους, ελαχιστοποιώντας τις κινήσεις μεταφοράς του εξοπλισμού.   

 Το σύστημα θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο αποθέτες ώστε να καθίσταται συνεχής 

η προώθηση και συμπύκνωση των τελμάτων από τον κινητό εξοπλισμό εναλλάξ με την 

λειτουργία του αποθέτη. 
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Εικόνα 6.6.7.5-1. Τυπική διάταξη του συστήματος μεταφοράς και απόθεσης των 

αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού 

6.6.7.5.2. Μεταφορά και εναπόθεση αποβλήτων εξόρυξης 

Η μεταφορά των αποβλήτων εξόρυξης θα πραγματοποιηθεί με φορτηγά από το ενοποιημένο 

όρυγμα προς την περιοχή κατασκευής του αναχώματος ή εναλλακτικά προς τον διακριτό χώρο 

απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων, για τον διαχωρισμό των ποιοτήτων των υλικών. Η 

μεταφορά των στείρων θα πραγματοποιηθεί μέσω του εσωτερικού δικτύου οδοποιίας. Η 

διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου πραγματοποιείται επί δυσχερούς τοπογραφικού 

αναγλύφου και με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και των παρεμβάσεων στο 

φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Το δίκτυο οδοποιίας σχεδιάστηκε για να καλύπτει το σύνολο 

της εγκατάστασης και να εξυπηρετεί τη μεταφορά υλικών και προσωπικού κατά τη φάση 

προπαρασκευής, λειτουργίας και αποκατάστασης / κλεισίματος της εγκατάστασης.  

 

Ο σχεδιασμός του δικτύου πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις παρακάτω βασικές αρχές 

σχεδιασμού: 

 Να παρέχει σύνδεση της εγκατάστασης με την κύρια οδό πρόσβασης προς το μεταλλείο 

και την περιμετρική οδό του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 Να συνδέει όλες τις επί μέρους κατασκευές και τα σημεία συσσώρευσης 

κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

 Να εξυπηρετεί την ανύψωση του αναχώματος καθώς και των λοιπών κατασκευών εντός 

της εγκατάστασης. 

 Να έχει τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την ασφαλή 

κίνηση του εξοπλισμού. 

 Να παρέχει πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των εργασιών συντήρησης. 

 Να είναι σε συμφωνία με τα όσα ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς. 

 

Η αναλυτική περιγραφή του οδικού δικτύου παρουσιάζεται στην Παράγραφο 6.6.8.15.  

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της απόθεσης και της συμπύκνωσης των υλικών ανάλογα με την 

ποιότητά τους, παρουσιάζονται στην Παράγραφο 6.6.7.3.1.  

 

Ο λοιπός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί εκτός από τα φορτηγά μεταφοράς, προωθητές 

γαιών και οδοστρωτήρες για τη διάστρωση και συμπύκνωση του υλικού, ως επίσης και 

υποστηρικτικός εξοπλισμός (υδροφόρες, μικρά φορτηγά, κλπ.). 
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Η προοπτική τρισδιάστατη απεικόνιση της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο Σχήμα 6.6.7.5-3. 

 

 
Σχήμα 6.6.7.5-3 Προοπτική απεικόνιση της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

6.6.7.5.3. Διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων 

Για την επιβεβαίωση των κριτηρίων σχεδιασμού και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά 

ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, πέρα από την τακτική επιθεώρηση του χώρου, 

πραγματοποιείται η συστηματική παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων με την τοποθέτηση 

ειδικών καταγραφικών οργάνων, τόσο εντός της εγκατάστασης όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή.  

 

Όλες οι καταγραφές των παρακολουθούμενων γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων 

αξιολογούνται ώστε να εκτιμηθεί η γεωτεχνική συμπεριφορά του χώρου απόθεσης και 

υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές σε τριμηνιαία βάση.  

 

Για γεωτεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους, η συστηματική παρακολούθηση των παραπάνω 

μεταβλητών θα συνεχιστεί και μετά την παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, για 

διάστημα 10 ετών. 

 

Αναλυτική περιγραφή όλων των παρακολουθούμενων γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων δίνεται στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας μελέτης (Παράγραφος 11.2 

περιβαλλοντική παρακολούθηση). 
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6.6.7.5.4. Προσωρινοί Χώροι απόθεσης φυτικής γης  

Η φυτική γη που αφαιρείται από τις περιοχές κατάληψης των έργων, προβλέπεται να 

αποθηκευτεί στους τρεις αποθεσιοθαλάμους που έχουν οριοθετηθεί και εγκριθεί, στη λεκάνη 

του ρέματος Λοτσάνικου. Η ενδεικτική αποθηκευτική ικανότητα αυτών των χώρων είναι 

συνολικά περί τα 0,9 Mm3. Σημειώνεται ότι η απόθεση της φυτικής γης θα είναι προσωρινή 

καθώς οι ποσότητες που θα αφαιρεθούν από το φυσικό έδαφος κατά τις εργασίες κατασκευής, 

θα επαναχρησιμοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου και του ενοποιημένου ορύγματος, για την αποκατάσταση και φύτευση αυτών των 

χώρων και την απόδοσή τους στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Οι προσωρινοί αποθεσιοθάλαμοι φυτικής γης σχεδιάζονται με βαθμίδες ύψους από 

10 m – 15 m και ήπιας κλίσης, κατά μέγιστο 1(κ):2(ο) ούτως ώστε η μέση κλίση του συνολικού 

διαμορφούμενου πρανούς να είναι της τάξης των 20ο έως 25ο περίπου. Ενδιάμεσα των 

βαθμίδων διαμορφώνονται αναβαθμοί πλάτους 5 m έως 10 m και κατάλληλες ράμπες 

πρόσβασης πλάτους 8 m έως 10 m που συνδέονται με το τοπικό οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης 

του μεταλλείου. Το συνολικό ύψος των χώρων απόθεσης είναι κατά μέγιστο 70 m περίπου. 

 

Για την υδραυλική προστασία των τριών εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων φυτικής γης στη 

λεκάνη Λοτσάνικου προβλέπεται επίσης δίκτυο τάφρων και οχετών, μέσω των οποίων 

συγκεντρώνονται τα επιφανειακά νερά από τη λεκάνη απορροής Α-6 και οδηγούνται για 

εκφόρτιση στο ρέμα Λοτσάνικο. 

 Εισροές εξορυκτικών αποβλήτων 

Στον Πίνακα 6.6.7.6-1 που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά οι τύποι και οι αντίστοιχες μέγιστες 

δυνατές ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον υπό μελέτη χώρο απόθεσης. 

Με βάση όσα σχετικά αναφέρονται, η απαιτούμενη δυναμικότητα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων του υποέργου 

Σκουρίων.  

 

Πίνακας 6.6.7.6-1. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στη νέα εγκατάσταση 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

α/α Τύπος στερεού αποβλήτου 
Ποσότητα 

(σε Μt) 

1 Χρήση για κατασκευή του αναχώματος αποβλήτων εξόρυξης 

(Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 

20,74 

2 Ανάντη απόθεση αποβλήτων εξόρυξης (Ε.Κ.Α.: 01 01 01) 22,4 

3 Απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 01 06) 63,3 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

Επιπλέον, περίπου 16,2 Mt από τα απόβλητα εξόρυξης (Ε.Κ.Α. 01 01 01) θα αποτεθούν στο 

χώρο απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης που βρίσκεται δίπλα στο ενιαίο όρυγμα. 

 Ταξινόμηση εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009, στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, θα πρέπει να γίνει ταξινόμηση 
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των προτεινόμενων εγκαταστάσεων. Τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. και είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1 : βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2 : περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3 :περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

 

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ταξινόμησης των στερεών αποβλήτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και οι κατευθύνσεις της απόφασης 2009/337/ΕΚ σχετικά με το καθορισμό 

κριτηρίων ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από 

εξορυκτικές βιομηχανίες. 

 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, στο Σχέδιο Διαχείρισης έχει γίνει η ταξινόμηση των χώρων 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων του υποέργου Σκουριών, το οποίο παρατίθεται στο 

Παράρτημα IX της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά 

συμπεράσματα της προαναφερόμενης ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων. 

 

Πίνακας 6.6.7.7-1. Ταξινόμηση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Κριτήριο Αξιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήματος) 
 αρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης 

 Μηδενικός πληθυσμός σε κίνδυνο 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα αποβλήτων) 
 Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 
 Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνες 
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Πίνακας 6.6.7.7-2. Ταξινόμηση εγκατάστασης απόθεσης υλικών εξόρυξης 

Κριτήριο Αξιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήματος) 

 αρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης 

 Μηδενικός πληθυσμός σε κίνδυνο 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα αποβλήτων) 

 Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 

 Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνες 

 

Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο η Ενιαία Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων όσο και ο χώρος απόθεσης αδρανών 

υλικών εξόρυξης του υποέργου Σκουριών δεν ταξινομούνται ως εγκαταστάσεις 

κατηγορίας Α σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009. 

 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός των αποβλήτων της εγκατάστασης εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου εμπλουτισμού του υποέργου Σκουριών της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη στην 

εκτίμηση επικινδυνότητας προϊόντων και αποβλήτων εταιρεία Eco - Efficiency Συμβουλευτική 

και Τεχνική ΕΠΕ με βάση μία σειρά δοκιμών για τον χαρακτηρισμό του αποβλήτου που 

εκτέλεσε το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ. Η Εταιρεία ENVECO S.A. έκανε την 

δειγματοληψία του αποβλήτου.  

 

Το απόβλητο είχε αξιολογηθεί στην προηγούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(2010), σύμφωνα με τα όσα όριζε η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία τη χρονική περίοδο 

σύνταξής της (2009-2010). Η παρούσα αξιολόγηση βασίζεται στο νέο και αυστηρότερο νομικό 

πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσφατο Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ με σκοπό αφενός μεν 

να εξεταστεί η επικινδυνότητα του αποβλήτου σύμφωνα με τις 15 επικίνδυνες ιδιότητες (HP1-

15) και αφετέρου να προσδιοριστεί ο κατάλληλος Κωδικός Αποβλήτων σύμφωνα με το 

πρόσφατα αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2014/955/ΕΕ). 

 

Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός αποβλήτου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009, την Απόφαση 2009/360/ΕΚ και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2014/955/ΕΕ) διερευνήθηκε εάν η περιεκτικότητά του σε 

επικίνδυνες ουσίες συντελούν ή όχι στην εμφάνιση μίας ή περισσοτέρων επικίνδυνων 

ιδιοτήτων. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας ενός αποβλήτου βασίζεται σε 15 επικίνδυνες 

ιδιότητες (ΗP1 έως ΗP15) του Παραρτήματος του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ, οι οποίες 

εξετάζονται ξεχωριστά. Για την εκτίμηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων χρησιμοποιούνται τα 

κριτήρια του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (Κανονισμός CLP) που αν και αφορά εκτίμηση 

επικινδυνότητας προϊόντων, η μεθοδολογία που υπαγορεύει χρησιμοποιείται και για την 

εκτίμηση επικινδυνότητας αποβλήτων.   

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου εμπλουτισμού Σκουριών στηρίχθηκε: 
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 στο σχέδιο δειγματοληψίας της Εταιρείας ENVECO S.A. σύμφωνα με το πρότυπο 

CEN/TR 16365 «Χαρακτηρισμός αποβλήτων –Δειγματοληψία εξορυκτικών 

αποβλήτων», βάσει του οποίου διαμορφώθηκε σύνθετο δείγμα αποβλήτου, 

 στις αναλύσεις που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αποβλήτου, όπως αυτό προέκυψε από το προαναφερόμενο 

σχέδιο δειγματοληψίας,  

 στην ορυκτολογική ανάλυση που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ορυκτολογίας –

Πετρογραφίας – Κοιτασματολογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

ΕΜΠ,  

 σε πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Σκουριών,  

 σε σειρά κατευθυντηρίων οδηγιών που εκδόθηκαν μέχρι και σήμερα από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του 

κανονισμού CLP στην εκτίμηση επικινδυνότητας των χημικών ενώσεων και κυρίως των 

μιγμάτων, κατηγορία στην οποία προσομοιάζουν  και τα μεταλλευτικά απόβλητα, 

 στη μεθοδολογία που προτείνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανικών Ορυκτών Ευρώπης (IMA-

Europe) για την εκτίμηση του κινδύνου από το κρυσταλλικό πυριτικό, 

 στα αποτελέσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛΙΝΥΑΕ), τα οποία αφορούν το ποσοστό του ελεύθερου κρυσταλλικού SiO2 στο 

λεπτό κλάσμα του αποβλήτου, και τέλος  

 στην αυστηρότερη δυνατή προσέγγιση όπως προτείνεται κατά την αξιολόγηση των 

χημικών προϊόντων από τον Κανονισμό CLP. Για την κάθε επικίνδυνη ιδιότητα 

εκτιμήθηκαν όλες οι πιθανές ουσίες σε μέγιστη πιθανή συγκέντρωση, που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την ταξινόμηση του  αποβλήτου. 

 

Το μετάλλευμα που θα εξορύσσεται από το μεταλλείο των Σκουριών υφίσταται επεξεργασία 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού που κατασκευάζεται πλησίον του μεταλλείου. Στο εργοστάσιο 

γίνεται εμπλουτισμός του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος προς παραγωγή δύο προϊόντων: 

 του κράματος χρυσού doré με βαρυτομετρικό διαχωρισμό του περιεχόμενου ελεύθερου 

χρυσού και 

 του συμπυκνώματος χαλκού / χρυσού με επίπλευση. 

 

Το απόβλητο εμπλουτισμού αποτελεί το τελικό υπόλειμμα της επίπλευσης για την παραγωγή 

του συμπυκνώματος «χαλκού – χρυσού». Η μέθοδος της επίπλευσης είναι μια φυσικοχημική 

μέθοδος εμπλουτισμού και διαχωρισμού των ορυκτών ενός μεταλλεύματος και στηρίζεται στην 

επιλεκτική επιφανειακή προσρόφηση χημικών αντιδραστηρίων στους κόκκους των ορυκτών, 

με αποτέλεσμα να καθίστανται επιλεκτικά υδρόφοβα ή υδρόφιλα. Τα αντιδραστήρια που 

χρησιμοποιούνται για την επίπλευση των μεταλλικών ορυκτών διερευνήθηκαν βάσει των 

πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα μελέτη. Αρχικά εκτιμήθηκε αν τα 

χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια μπορεί να προσδώσουν επικινδυνότητα στο απόβλητο. 

Βασιζόμενοι στο χείριστο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ολόκληρη η ποσότητα των 

αντιδραστηρίων καταλήγει στο απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών, υπολογίσθηκε ότι η 

περιεκτικότητα τους είναι χαμηλότερη του ορίου αποκοπής 0,1 % w/w, το οποίο αποτελεί 

γενική τιμή διαχωρισμού για τις χημικές ενώσεις, όπως ορίζει ο κανονισμός CLP. Όσον αφορά 

την υδράσβεστο αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να βρίσκεται στο απόβλητο εμπλουτισμού καθώς 

αντιδρά κατά την παραγωγική διαδικασία. Τέλος, η περιοδική προσθήκη του όξινου θειώδες 

νατρίου κατά τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος, αποδείχθηκε ότι δεν επηρεάζει τον 

χαρακτηρισμό του αποβλήτου. 
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Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η πρώτη ύλη από την οποία παράγεται το απόβλητο, δηλαδή το 

μετάλλευμα Σκουριών. Το μετάλλευμα του μεταλλείου Σκουριών έχει εξεταστεί από το 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009) και 

αποτελείται κυρίως από χαλαζία και αργιλοπυριτικές ενώσεις, όπως είναι οι άστριοι, ο 

μοσχοβίτης και το πλαγιόκλαστο. Το μετάλλευμα από το μεταλλείο των Σκουριών έχει χαμηλή 

περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και συγκεκριμένα τα στοιχεία περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος όπως είναι το αρσενικό, ο μόλυβδος, το νικέλιο, το χρώμιο, το μολυβδαίνιο και 

το κάδμιο βρίσκονται σε περιεκτικότητα μικρότερη του 0,1 % w/w, τιμή που όπως 

προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP αποτελεί τιμή διαχωρισμού που δηλώνει 

πότε η παρουσία μίας ουσίας πρέπει να ληφθεί υπόψη για του σκοπούς της ταξινόμησης ενός 

μείγματος, στην παρούσα φάση αποβλήτου.  

 

Το απόβλητο αποτελείται από ανόργανες ενώσεις, εκ των οποίων κυριαρχούν οι πυριτικές 

ενώσεις. Η ορυκτολογική ανάλυση ανέδειξε ως κύριες φάσεις εκείνες του χαλαζία (SiO2), του 

καλιούχου αστρίου (KAlSi3O8), του πλαγιόκλαστου, του βιοτίτη/ φλογοπίτη 

(KMg3(AlSi3)O10(OH)2), του μοσχοβίτη (σερικίτης) (KAl2(AlSi3)O10(OH)2) και σε μικρότερο 

βαθμό του χλωρίτη. Από τα μεταλλικά ορυκτά, αναγνωρίστηκαν ο μαγνητίτης (Fe3O4), ο 

χαλκοπυρίτης (CuFeS2) και ο σιδηροπυρίτης (FeS2). Οι παραπάνω ορυκτολογικές φάσεις 

προέρχονται από τα αποτελέσματα της συνδυαστικής ορυκτολογικής μελέτης που 

πραγματοποίησε το εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του ΕΜΠ, στο 

απόβλητο εμπλουτισμού, με τις μεθόδους της Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-Χ, Οπτικής 

Μικροσκοπίας Πολωμένου Διερχομένου Φωτός, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης και 

Μικροανάλυση και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχομένης Δέσμης. Η μελέτη του 

εργαστηρίου ανέδειξε τα εξής κρίσιμα σημεία: 

 Το απόβλητο δεν περιέχει ορυκτά της ομάδας των αμφιβόλων (τρεμολίτης, ακτινόλιθος) 

κι επομένως δεν περιέχει αμφιβολιτικό αμίαντο ή «αμιαντόμορφο» αμφίβολο. 

 Ο βιοτίτης/φλογοπίτης, και σε μικρότερο ποσοστό, ο μοσχοβίτης (σερικίτης) και ο 

χλωρίτης, που προκύπτουν από την εξαλλοίωση των αστρίων, αναπτύσσουν 

πρισματικούς/βελονοειδείς/ινώδεις κρυστάλλους με μήκος L από <1 μm έως 25 μm και 

πλάτος d από <1 μm έως 5 μm, και αποτελούν τα μόνα ορυκτά με 

πρισματική/βελονοειδή/ινώδη ανάπτυξη. 

 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης και της ορυκτολογικής μελέτης 

πραγματοποιήθηκε σειρά υπολογισμών, ώστε να προσδιοριστεί η ποσότητα των παραπάνω 

ορυκτών, με σκοπό να κλείνει το ισοζύγιο των στοιχείων που ανιχνεύθηκαν. Επίσης λήφθηκαν 

υπόψη βιβλιογραφικές αναφορές με σκοπό την ταυτοποίηση ορισμένων στοιχείων. Έχοντας 

λοιπόν αξιολογήσει κάθε πηγή πληροφορίας επιτεύχθηκε η αναγνώριση όλων των στοιχείων 

που ανιχνεύθηκαν στην χημική ανάλυση. Υποστηρικτικό εργαλείο για την αξιολόγηση 

ορισμένων φάσεων αποτέλεσαν τα αποτελέσματα της δοκιμής εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ EN 

12457.02.   

   

Συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των ορυκτολογικών φάσεων του 

αποβλήτου, αναζητήθηκαν πληροφορίες που σχετίζονται με την επικινδυνότητα των 

αναγνωρισμένων και των πιθανών ενώσεων. Οι πηγές πληροφοριών για την ταξινόμηση των 

ενώσεων προέρχονται από (α) το Παράρτημα VI του Κανονισμού CLP με τις εναρμονισμένες 

ενώσεις (την τελευταία τροποποίηση της 1 Ιανουαρίου 2017),  (β) την ίδιο-ταξινόμηση 

σύμφωνα με τους φάκελους καταχώρησης κατά τον Κανονισμό REACH και (γ) τη ταξινόμηση 
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που παρέχεται από εταιρείες στον ECHA στις κοινοποιήσεις CLP με τον μεγαλύτερο αριθμό 

κοινοποιούντων (notifiers). 

 

Τα βασικά συμπεράσματα για τον χαρακτηρισμό του αποβλήτου εμπλουτισμού Σκουριών είναι 

τα ακόλουθα: 

1. Οι επικίνδυνες ιδιότητες ΗΡ1 «εκρηκτικό», ΗΡ2 «οξειδωτικό» και ΗΡ3 «εύφλεκτο» 

δεν μπορούν να αποδοθούν στο απόβλητο εμπλουτισμού του υποέργου Σκουριών. 

Επιπροσθέτως βάσει ορυκτολογικής ανάλυσης τεκμηριώθηκε πως το απόβλητο δεν 

σχετίζεται με την φάση του πυρροτίτη, τη μοναδική φάση των θειούχων ορυκτών που 

παρουσιάζει κίνδυνο αυτανάφλεξης. 

2. Η επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ4 Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική 

βλάβη δεν σχετίζεται με καμία αναγνωρισμένη και πιθανή ένωση του αποβλήτου. Από 

τις ενώσεις που εξετάστηκαν ύστερα από εκτεταμένη έρευνα για την ανεύρεση των 

φάσεων που απαντώνται όλα τα στοιχεία της χημικής ανάλυσης καμία από τις 

αναγνωρισμένες και τις πιθανές ενώσεις του αποβλήτου δεν έχει λάβει ταξινόμηση για 

τις κατηγορίες κινδύνου που απαριθμούνται στην ΗΡ6 σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ. 

3. Η επικίνδυνη ιδιότητα ΗP 5 «Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/ 

Τοξικότητα από αναρρόφηση», διερευνήθηκε λόγω της ύπαρξης SiO2 στο απόβλητο. 

Η ιδιότητα αυτή σχετίζεται με την επικίνδυνη φάση του κρυσταλλικού SiO2, και της 

ύπαρξης λεπτόκοκκου ινώδους κλάσματος χαλαζία ή χριστοβαλίτη, που ταξινομείται ως 

STOT RE. Η αξιολόγηση της ΗΡ5 βασίζεται στην κοκκομετρική σύσταση του υλικού 

και στην πιθανότητα των λεπτών σωματιδίων να φτάσουν στις κυψελίδες του πνεύμονα. 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος Size Weighted 

Respirable Fraction of Crystalline Silica (SWeRFcs), η οποία εκφράζει το ποσοστό του 

κρυσταλλικού SiO2 στο αναπνεύσιμο κλάσμα και υπολογίζεται ως το γινόμενο του 

SWeRF με την περιεκτικότητα του δείγματος σε κρυσταλλικό SiO2. Σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση του εργαστηρίου Μεταλλουργίας ΕΜΠ η παράμετρος SWeRF 

ποσοτικοποιήθηκε στο 3,41%. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κρυσταλλικού SiO2 που 

πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΙΝΥΑΕ ανέδειξαν πως το ποσοστό του ελεύθερου 

κρυσταλλικού SiO2 στο αναπνεύσιμο κλάσμα προσδιορίστηκε σε 5,93%, οπότε η τιμή 

της παραμέτρου SWERFCS είναι 0,2%. Η τιμή SWeRFcs = 0,2% είναι μικρότερη του 

ορίου ταξινόμησης 1%, ως αποτέλεσμα το απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών δεν 

σχετίζεται με τον κίνδυνο της Ειδικής Τοξικότητας στα Όργανα-Στόχους (Ε.Τ.Ο.Σ.) μετά 

από επανειλημμένη έκθεση. Επίσης, το απόβλητο δεν σχετίζεται με τα ινώδη – 

αμιαντούχα ορυκτά όπως είναι ο σερπεντίνης και ο αμφίβολος και δεν επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ύστερα από εισπνοή, σύμφωνα με την 

ορυκτολογική ανάλυση του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας –Πετρογραφίας – 

Κοιτασματολογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ. Τέλος, 

δεν υπάρχει καμία αναγνωρισμένη ή πιθανή ένωση που έχει λάβει ταξινόμηση για τις 

κατηγορίες κινδύνου της ΗΡ5 σε συγκέντρωση ικανή να το ταξινομήσει. Συνεπώς το 

απόβλητο δεν σχετίζεται με την επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ5. 

4. Η επικίνδυνη ιδιότητα, ΗP 6 «Οξέος Τοξικό» δεν ταξινομεί το απόβλητο εμπλουτισμού 

Σκουριών. Σύμφωνα με την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη 

καμία από τις αναγνωρισμένες και πιθανές ενώσεις του αποβλήτου δεν έχει λάβει 

ταξινόμηση για την οξεία τοξικότητα.  

5. Η επικίνδυνη ιδιότητα ΗP 7 «Καρκινογόνο» δεν ταξινομεί το απόβλητο καθώς καμία 

από τις κύριες ενώσεις του αποβλήτου δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες. 
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Επιπλέον, οι πιθανές ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί για τους κινδύνους τις 

καρκινογένεσης βρίσκονται σε περιεκτικότητα ιδιαίτερα χαμηλή και δεν ταξινομούν το 

απόβλητο. Το κρυσταλλικό πυριτικό, που απαντάται στις φάσεις του Xαλαζία (CAS: 

14808-60-7), του Τριδυμίτη (CAS: 15468-32-3) και του Χριστοβαλίτη (CAS 14464-46-

1) εισήχθη στο Μητρώο Προθέσεων του ECHA τον Μάρτιο του 2017,  αλλά  δεν έχει 

μέχρι σήμερα ταξινομηθεί ως επικίνδυνο καρκινογένεσης. 

6. Η επικίνδυνη ιδιότητα ΗP 8 «Διαβρωτικό» δεν ταξινομεί το απόβλητο, καθώς το 

απόβλητο δεν έχει χαρακτηριστεί ούτε με την επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ 4 ερεθισμός - 

ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη, που αποτελεί την χαμηλότερη βαθμίδα 

κινδύνου. Επιπλέον το απόβλητο δεν περιέχει καμία ένωση (αναγνωρισμένη ή πιθανή) 

που να έχει λάβει ταξινόμηση για αυτή την κατηγορία κινδύνου. Τέλος, το απόβλητο 

αξιολογήθηκε και βάσει του μετρούμενου pH = 8,8, το οποίο είναι μεγαλύτερο του 2 και 

μικρότερο του 11,5 (κριτήριο ταξινόμησης μειγμάτων 3.2.3.1.2 στον Κανονισμό CLP). 

Βάσει όλων των παραπάνω η επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ8 δεν σχετίζεται με το απόβλητο. 

7. Η επικίνδυνη ιδιότητα ΗP 9 «Μολυσματικό» δεν εφαρμόζεται στο απόβλητο 

εμπλουτισμού Σκουριών καθώς είναι ένα ανόργανο στερεό απόβλητο που προέρχεται 

από τον φυσικό διαχωρισμό μεταλλεύματος με την μέθοδο εμπλουτισμού της 

επίπλευσης. Τόσο το μετάλλευμα του μεταλλείου Σκουριές όσο και οι υπόλοιπες πρώτες 

ύλες δεν ευνοούν την ύπαρξη αλλά ούτε και την ανάπτυξη μικροοργανισμών ή τοξινών 

μικροοργανισμών.  

8. Οι επικίνδυνες ιδιότητες  ΗP 10 «Τοξικό για την αναπαραγωγή» και ΗP 11 

«Μεταλλαξιογόνο» δεν σχετίζονται με το απόβλητο καθώς καμία από τις κύριες και 

πιθανές ενώσεις που αναγνωρίστηκαν και εξετάστηκαν δεν είναι ταξινομημένες ως 

τοξικές στην αναπαραγωγή και ως μεταλλαξιογόνες. 

9. Για την επικίνδυνη ιδιότητα ΗP 12 «Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας» εξετάστηκαν 

οι  πιθανές ενώσεις Na2Sx, Na2S2O4, Na2S2O5 και K2Sx, οι οποίες θα μπορούσαν να 

σχηματίζονται και σε επαφή με οξύ εκλύουν τοξικό αέριο. Καμία από αυτές τις ενώσεις 

δεν βρίσκεται σε περιεκτικότητα ικανή να χαρακτηρίσει το απόβλητο σύμφωνα με τις 

διαθέσιμες χημικές αναλύσεις.  

10. Για την  ΗP 13 «Ευαισθητοποιητικό» η μελέτη εστιάστηκε κυρίως στα ιχνοστοιχεία 

και ειδικότερα στην πιθανή ύπαρξη ενώσεων, ταξινομημένων για αυτή την ιδιότητα με 

συγκέντρωση μεγαλύτερη του 10%, που αποτελεί το όριο ταξινόμησης. Καμία από τις 

πιθανές ενώσεις δεν πλησιάζει την τιμή αυτή, άρα το απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών 

δεν ταξινομείται για την ΗΡ 13.   

11. Το απόβλητο δεν είναι επικίνδυνο για την ΗΡ 14 «Οικοτοξικό», το οποίο 

αξιολογήθηκε βάσει του νέου Κανονισμού 2017/997/ΕΚ για την τροποποίηση του 

παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, όπως επίσης και με το παλιό πλαίσιο 

αξιολόγησης της ΗΡ14 βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Το απόβλητο εξετάστηκε 

χρησιμοποιώντας και τις δύο μεθόδους που έχουν δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και δεν ταξινομείται ως Οικοτοξικό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων.  

12. Η ιδιότητα ΗP 15 «Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που 

αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο», 

ελέγχθηκε στο απόβλητο και δεν υπάρχουν ενώσεις που να έχουν ταξινομηθεί στο 

πλαίσιο της νομοθεσίας των χημικών βάσει των δηλώσεων επικινδυνότητας H205, 

EUH001, EUH01, EUH044, ενώ και οι δοκιμές εκπλυσιμότητας σύμφωνα με την 

ανάλυση ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι τιμές των φυσικοχημικών 
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παραμέτρων του αποβλήτου εμπλουτισμού Σκουριών βρίσκονται εντός των ορίων 

υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων. 

 

Συμπερασματικά σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων το απόβλητο 

εμπλουτισμού Σκουριών δεν αξιολογείται ως επικίνδυνο (άρα αξιολογείται ως μη 

επικίνδυνο) και καταχωρείται με τον κωδικό 01 03 06, ο οποίος αφορά υπολείμματα, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05. 

 

Όσον αφορά στα στείρα Σκουριών, τα οποία αποτελούν το υλικό εκσκαφής που είναι ελεύθερο 

από το μετάλλευμα. Η διαχείριση των στείρων εκσκαφής εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο της Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/2009 και της Απόφαση 2009/360/ΕΚ για τη συμπλήρωση των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.  

 

Μέχρι στιγμής το μεταλλείο Σκουριών δεν βρίσκεται σε λειτουργία και αντιπροσωπευτικό 

δείγμα για την διενέργεια δοκιμών είχε συλλεχθεί το 2017 ύστερα από εκπόνηση σχεδίου 

δειγματοληψίας βάσει του CΕΝ/TR 16365. Επίσης, το 2017 το εργαστήριο Μεταλλουργίας του 

ΕΜΠ είχε διενεργήσει τις κάτωθι δοκιμές: χημική ανάλυση, ορυκτολογική ανάλυση, 

προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας και πρότυπη δοκιμή εκχυλισιμότητας/ 

εκπλυσιμότητας. 

 

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες που 

θέτει ο Κανονισμός 1357/2014/ΕΕ και καμία επικίνδυνη ιδιότητα δεν αποδίδεται στο υπό 

εξέταση απόβλητο. Εξετάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας, 

που ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρους αδρανών αποβλήτων. Όσον αφορά την 

δοκιμή ΑΒΑ και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα χαμηλή συγκέντρωση σε θείο (S=0.01%) 

το υλικό δεν δύναται να παράγει οξύτητα.  

 

Στην συνέχεια εξετάστηκαν τα κριτήρια που θέτει η Απόφαση 2009/359/ΕΚ για τη 

συμπλήρωση του ορισμού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 

παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ. Το απόβλητο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια 

που θέτει το άρθρο 1 και μπορεί να θεωρηθεί ως αδρανές απόβλητο καθώς: 

 το απόβλητο δεν πρόκειται να υποστεί σημαντική αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου είδους 

σημαντική μεταβολή δυνάμενη να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να 

βλάψει την υγεία του ανθρώπου καθώς η ορυκτολογική ανάλυση ανέδειξε ότι 

αποτελείται κυρίως από αργιλοπυριτικές ενώσεις ενώ ταυτόχρονα η δοκιμή 

εκπλυσιμότητας ανέδειξα πως η εκχυλισιμότητα όλων των παραμέτρων που εξετάζονται 

στο πλαίσιο της Απόφασης 2003/33/ΕΚ ικανοποιούν τα κριτήρια διάθεσης σε χώρους 

αδρανών αποβλήτων 

 η μέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο με τη μορφή θειούχων ενώσεων 0,01% 

w/w  

 το απόβλητο δεν ενέχει τον κίνδυνο αυτανάφλεξης και δεν καίγεται, καθώς σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της ορυκτολογικής και χημικής ανάλυσης δεν αναγνωρίστηκε καμία 

φάση που να θεωρείται εύφλεκτη 

 η περιεκτικότητα σε As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V και Zn, είναι κάτω του 0,01%, 

δηλαδή είναι αρκούντως χαμηλή ώστε να συνεπάγεται ασήμαντο κίνδυνο για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επίσης τα 

αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης ως προς τα βαρέα μέταλλα συγκρίθηκαν και με τις 

τιμές ποιότητας εδάφους Σκουριών (καθώς δεν έχουν θεσπιστεί εθνικές οριακές τιμές ή 
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εθνικά φυσικά επίπεδα υποβάθρου) αναδεικνύοντας την μικρή περιεκτικότητα των 

στείρων Σκουριών σε βαρέα μέταλλα. 

 Το απόβλητο βάσει των αποτελεσμάτων της χημικής και ορυκτολογικής ανάλυσης είναι 

πρακτικά απαλλαγμένο των προϊόντων χρησιμοποιούμενων στην εξόρυξη ή 

επεξεργασία, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή την υγεία του 

ανθρώπου 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως τα στείρα Σκουριών ταξινομούνται ως αδρανές 

απόβλητο και καταχωρίζονται με τον κωδικό Ε.Κ.Α. 01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή 

ορυκτών που περιέχουν μέταλλα. 

6.6.8. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτών εγκαταστάσεων 

Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του μεταλλείου, ανοιχτού ορύγματος και 

υπογείου, έχει προβλεφθεί μια σειρά από βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του ανοιχτού ορύγματος καθώς και πλησίον του υπογείου 

μεταλλείου, επί της επιφάνειας και εξυπηρετούν την καλή λειτουργία αυτών καθώς και την 

εξασφάλιση των απαραίτητων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Για  το σκοπό αυτό θα 

υπάρχουν κτίρια κι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, για την αποθήκευση 

υλικών, καθώς και για την συντήρηση, τη ζύγιση και ανεφοδιασμό των οχημάτων, κυρίως 

μεγάλων φορτηγών, που κυκλοφορούν στο μεταλλείο. Η γενική οργάνωση των λειτουργιών 

του συγκροτήματος και πίνακας με όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζεται στην 

Παράγραφο 6.6.12. 

 

Στις επόμενες παραγράφους ακολουθεί αναλυτική περιγραφή. 

 Εγκαταστάσεις ασφαλείας Μεταλλείου 

Στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του μεταλλείου ανήκουν και οι εγκαταστάσεις ασφαλείας 

μεταλλείου, οι οποίες αποτελούνται από: 

 

Το φυλάκιο εισόδου, ένα κτίριο ύψους 3 m, το οποίο έχει σκοπό τον έλεγχο της εισόδου και 

εξόδου στην περιοχή του μεταλλείου των διαφόρων οχημάτων και των οδηγών αυτών. 

 

Το δωμάτιο ελέγχου, ένα κτίριο ύψους 4 m, που έχει σκοπό στον έλεγχο του προσωπικού καθώς 

και επισκεπτών που εισέρχονται στο χώρο του μεταλλείου.  

 

Ένα υπόστεγο ύψους 4 m, απαραίτητο για την αναμονή και διέλευση του προσωπικού που 

καταφθάνουν στο χώρο του μεταλλείου με λεωφορεία. Στο χώρο του υπόστεγου είναι 

εγκατεστημένη μια σειρά από τουρνικέ, μέσω των οποίων εισέρχεται κι εξέρχεται το 

προσωπικό με τη χρήση σχετικής προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας.  

 

Τα γραφεία εισόδου, ένα κτίριο ύψους 4 m στο οποία θα γίνεται η έκδοση/ανανέωση των 

ηλεκτρονικών καρτών του προσωπικού. Στα γραφεία θα υπάρχει χώρος αποθήκευσης μέσων 

ατομικής προστασίας για τους επισκέπτες καθώς και τουαλέτες.  

 

Ένα πλυντήριο οχημάτων το οποίο περιλαμβάνει υπόγεια δεξαμενή νερού και αντλίες. Αυτές 

μέσω κατάλληλων σωληνώσεων στέλνουν το νερό σε ακροφύσια εκτόξευσης για την πλύση 

των φορτηγών. Υπάρχουν δύο σειρές ακροφύσια διατεταγμένες καθ’ ύψος, δεξιά και αριστερά, 
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και στηριγμένες στα κιγκλιδώματα πλατφορμών επίσκεψης, για να πλένουν τα φορτηγά όλων 

των μεγεθών. Τα νερά των πλύσεων συλλέγονται σε κανάλια και οδηγούνται μέσω διαχωριστή 

ελαίου στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. Η όλη εγκατάσταση επενδύεται δεξιά και 

αριστερά με ειδικά μεταλλικά φύλλα συγκράτησης του εκτοξευόμενου νερού στο χώρο 

πλύσης. 

 

Μια γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των φορτηγών, καθώς και το σχετικό δωμάτιο ελέγχου 

γεφυροπλάστιγγας, ένα κτίριο ύψους 3 m απαραίτητο για τη λειτουργία κι έλεγχο της εν λόγω 

γεφυροπλάστιγγας.  

 Μονάδα Πρόθραυσης μεταλλεύματος 

Στην Μονάδα πρόθραυσης Επιφανείας το μετάλλευμα μεταφέρεται με φορτηγά στο σχετικό 

κτίριο S-3201, συνολικού ύψους 43 m τμήμα του οποίου είναι υπόγειο και υφίσταται 

πρόθραυση μέσω θραυστήρα και στη συνέχεια μέσω ενός συστήματος ταινιοδρόμων, 

αποτελούμενο από αντικαθιστάμενο ταινιόδρομο μήκους 28 m και πλάτους ταινίας 1,6 m και 

τον ταινιόδρομο τροφοδοσίας μήκους 295 m, πλάτους ταινίας 1,6 m και κλίσης 9,50 

μεταφέρεται στον Σωρό προθραυσμένου μεταλλεύματος. 

 

Έχει επιλεγεί γυροσκοπικός θραυστήρας, ισχύος 432 kW και δυναμικότητας 1215 t/h για τη 

μείωση του μεγέθους του τροφοδοτούμενου υλικού από 1400 mm σε d80<150 mm. 

 

Για την εξασφάλιση του σωστού κύκλου λειτουργίας θραυστήρα – φορτηγών μεταφοράς έχουν 

προβλεφθεί δύο χώροι για προσωρινή απόθεση μεταλλεύματος ROM, ένας για την επιφανειακή 

εκμετάλλευση και ένας για την υπόγεια εκμετάλλευση, όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο 

γενικής διάταξης (βλ. Σχέδιο 1-3). 

 

Όσον αφορά τον σταθμό πρόθραυσης των υπογείων, συνίσταται από έναν γυροσκοπικό 

θραυστήρα του ιδίου τύπου με αυτόν που θα υπάρχει εγκατεστημένος στην επιφάνεια για το 

ενοποιημένο όρυγμα, ονομαστικής δυναμικότητας 1500 t/h (ή ισοδύναμα  20.000 t/d με 13-14 

ώρες λειτουργία την ημέρα). Το μετάλλευμα τροφοδοτείται με μέγεθος 1000 mm, το δε προϊόν 

της θραύσης είναι d80<150 mm. 

 

Όταν η παραγωγική διαδικασία μεταβαίνει σε αμιγώς υπόγεια εκμετάλλευση, καταργείται η 

επιφανειακή μονάδα πρόθραυσης λόγω της εγκατάστασης αντίστοιχης μονάδας στα υπόγεια. 

 Μονάδα θραύσης Κροκάλων 

Στη Μονάδα θραύσης κροκάλων η οποία βρίσκεται, εν παραλλήλω με τον σφαιρόμυλο, στο 

κτίριο S-3701 συνολικού ύψους 27 m, μεταφέρεται με τον ταινιόδρομο κροκάλων Νο1 μήκους 

97 m και πλάτους ταινίας 1 μέτρου  το κλάσμα +12 mm του κόσκινου του προϊόντος του μύλου 

Η/Α.Λ. και οδηγείται στους θραυστήρες κροκάλων. Για την θραύση των κροκάλων 

εγκαθίστανται ένα ζεύγους κωνικών θραυστήρων τύπου short head ισχύος 450 kW έκαστος και 

δυναμικότητας 254 t/h,  F75-80 12-55 mm, P80 12 mm και το προϊόν επιστρέφει με τον 

ταινιόδρομο κροκάλων Νο2 μήκους 125 m και πλάτους ταινίας 1 m  στον ταινιόδρομο 

τροφοδοσίας του μύλου Η/Α.Λ.  
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Οι εν λόγω θραυστήρες αναμένεται να καταστούν αναγκαίοι όταν η εκμετάλλευση επεκταθεί 

στα χαμηλότερα υψομετρικά επίπεδα (το μετάλλευμα που θα εξορύσσεται με υπόγεια έργα) 

οπότε και το μετάλλευμα αναμένεται να είναι μεγαλύτερης σκληρότητας. 

 Φορητοί θραυστήρες αδρανών για χρήση στη συντήρηση οδών 

Για την κάλυψη των αναγκών του μεταλλείου Σκουριών σε αδρανή στείρα υλικά, στο πλαίσιο 

της παρούσας μελέτης μελετάται η επαναχρησιμοποίηση στείρων που προέρχονται από την 

ανάπτυξη του μεταλλείου και θα γίνεται η επεξεργασία τους σε φορητή μονάδα θραύσης 

αδρανών. 

 

Η φορητή μονάδα θραύσης, θα αποτελείται από ένα  σπαστήρα ικανότητας 2500 m3 την ημέρα 

και ιπποδύναμης 910 hp (680 kW) καθώς και κόσκινα αντίστοιχης ικανότητας και ιπποδύναμης 

250 hp για την παραγωγή των απαιτούμενων αδρανών. Το διάγραμμα ροής των εργασιών 

περιγράφεται ως ακολούθως: 

 Τα αδρανή θα μεταφέρονται από τον χώρο αποθήκευσης με φορτωτές στον τροφοδότη 

του σπαστήρα. Τα αδρανή μετά τη θραύση θα έχουν διαστάσεις κατάλληλες για την 

χρήση που προορίζονται.  

 Με μεταφορική ταινία μήκους 15 m θα οδηγούνται στο δονούμενο κόσκινο 

(διαχωριστήρας) το οποίο θα εδράζεται σε μεταλλική βάση. Θα υπάρχουν τέσσερα 

κόσκινα που διαχωρίζουν τα υλικά στις απαιτούμενες διαστάσεις. 

 Τα υλικά μέσω μεταφορικών ταινιών θα οδηγούνται σε υπαίθριους σωρούς. Τα τελικά 

προϊόντα θα αξιοποιούνται στην κατασκευή ορισμέζων ζωνών του αναχώματος, στις 

πιθανές εναλλακτικές μεθόδους λιθογόμωσης, καθώς και την οδοστρωσία των κύριων 

έργων προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου 

 

Η μεταφορά προς τη μονάδα των στείρων υλικών θα γίνεται με φορτηγά. 

 

Ο φορητός σθραυστήρας θα τοποθετηθεί αρχικά πλησίον του  φράγματος και αργότερα θα 

τοποθετηθεί πλησίον του ανοικτού ορύγματος σε κατάλληλο που θα συμπεριλαμβάνει και 

χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων εξόρυξης συνολικής επιφάνειας περίπου 2,5 στρεμμάτων. 

 Πλατεία προθραυσμένου  μεταλλεύματος  

Το μετάλλευμα, αφού υποστεί πρόθραυση στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου, μεταφέρεται με 

ταινιόδρομο και αποτίθεται προσωρινά σε μία στεγασμένη πλατεία, όπου το στέγαστρο αυτής 

S-3401 έχει ύψος 38 m και  αποτελείται από μεταλλική κατασκευή, σε μορφή κωνικού σωρού. 

Η στεγασμένη αυτή πλατεία έχει ενεργή αποθηκευτική ικανότητα 24.000 t, ισοδύναμη με τη 

μέγιστη δυνατή παραγωγή του μεταλλείου μιας ημέρας, και συνολική περίπου 80.000 t, 

ισοδύναμη με περίπου τρεις ημέρες της μέγιστης δυνατής παραγωγής. Ο σκοπός της είναι η 

σταθερή παροχή του εργοστασίου σε μετάλλευμα.  

 

Το υλικό μεταφέρεται από την σκεπαστή πλατεία μεταλλεύματος μέσα στο κτίριο της 

κεντρικής μονάδας εμπλουτισμού με τη χρήση τριών τροφοδοτών μεταβλητής ταχύτητας 

δυναμικότητας 1215 t/h έκαστος και ισχύος 75 kW, οι οποίοι βρίσκονται σε μια υπόγεια 

σήραγγα κάτω από την πλατεία. Οι τροφοδότες αδειάζουν σε ένα σύστημα ταινιοδρόμου 

αποτελούμενου από έναν αντικαθιστάμενο ταινιόδρομο μήκους 100 m και πλάτους ταινίας 54΄΄ 

και τον ταινιόδρομο τροφοδοσίας μήκους 284 m και πλάτους ταινίας 54΄΄  ο οποίος καταλήγει 

στον τροφοδότη του μύλου ημιαυτογενούς λειοτρίβησης. 
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 Περιοχή απόθεσης μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης βιώσιμων πρακτικών ανάπτυξης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

του κανονισμού μεταλλευτικών εργασιών και της νομοθεσίας, έχει υιοθετηθεί η διαλογή του 

μεταλλεύματος κατά περιεκτικότητα με την προσθήκη μιας ειδικής περιοχής συγκέντρωσης 

για την απόθεση του μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας, το οποίο θα εξορύσσεται 

κατά την 1η φάση εκμετάλλευσης, προς μελλοντική επεξεργασία.  

 

Η περιοχή απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, χωροθετείται εντός της 

επιφάνειας που καταλαμβάνει η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στο βόρειο τμήμα αυτής. Η περιοχή παρέχει 

μέγιστη ικανότητα αποθήκευσης 8 Mt (4.000.000 m3 με εκτιμώμενη ξηρή πυκνότητα 2,0 t/m3).  

 

Ειδικότερα, η περιοχή απόθεσης μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας δημιουργείται 

μερικώς σε εκσκαφή και μερικώς σε επίχωση. Το συμπυκνωμένο επίχωμα θα κατασκευαστεί 

από τα διαθέσιμα υλικά εκσκαφών και αποκάλυψης του επιφανειακού ορύγματος. Η 

χωματουργική διαμόρφωση θα παρέχει τη δυνατότητα η προσωρινή απόθεση να βρίσκεται 

ψηλότερα από τη στάθμη των αφυγρασμένων τελμάτων, κατά τη φάση ανάπτυξης και 

λειτουργίας της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. Σύμφωνα με το ισοζύγιο μαζών η περιοχή 

απόθεσης ολοκληρώνεται στη διάρκεια του προπαρασκευαστικό έτους -2. Οι χωματουργικές 

εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα προπαρασκευαστικό έτος  -2. 

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η εν λόγω απόθεση είναι δυναμική και οι όγκοι της απόθεσης θα 

μεταβάλλονται δυναμικά καθώς το μετάλλευμα θα προστίθεται και θα αφαιρείται σύμφωνα με 

τον προγραμματισμό της εκμετάλλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των μετάλλων που 

θα διαμορφώνονται εκάστοτε. Προκύπτει επομένως ότι η απόθεση του μεταλλεύματος 

ενδέχεται να παραμείνει στην πλατεία για ικανό χρονικό διάστημα. Υπό αυτό το πρίσμα και 

για τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, προβλέπεται σύνθετο σύστημα 

στεγανοποίησης της πλατείας απόθεσης και των περιμετρικών πρανών που διαμορφώνονται 

ούτως ώστε να αποφευχθεί η διήθηση τυχόν στραγγισμάτων προς το υπέδαφος. Τα 

στραγγίσματα που δύνανται να δημιουργηθούν εντός του σωρού θα συλλέγονται σε κατάλληλη 

δεξαμενή επί της πλατείας απόθεσης και θα οδηγούνται μέσω άντλησης στις λίμνες συλλογής 

εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, για ανακύκλωση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, το σύστημα στεγάνωσης περιλαμβάνει από κάτω προς τα πάνω: 

 μη υφαντό γεωύφασμα 1000 g/m2, 

 γεωσυνθετικό Αργιλικό Φραγμό (τύπου GCL) ο οποίος συνίσταται από στρώμα υψηλής 

ποιότητας νατριούχου μπεντονίτη επικολλημένο από τις δύο πλευρές σε γεωύφασμα, 

 ανάγλυφη Γεωμεμβράνη HDPE διπλής όψης πάχους 2,5 mm, υπερκείμενη του GCL, 

 μη υφαντό γεωύφασμα 500  

 g/m2 τοποθετούμενο πάνω από τη γεωμεμβράνη HDPE και 

 στρώση προστασίας από θραυστό υλικό 0 – 8 mm, πάχους 10 cm.  

 

Για τη συλλογή τυχόν διηθήσεων από την απόθεση, η πλατεία διαμορφώνεται με κατάλληλη 

κλίση 0,1% προς τη βορειοδυτική πλευρά, όπου προβλέπεται η κατασκευή κατάλληλης 

δεξαμενής συλλογής και απαγωγής αποτελούμενη από αποστραγγιστικό υλικό κατάλληλων 

προδιαγραφών. Η απαγωγή των διηθήσεων από τη δεξαμενή θα πραγματοποιείται μέσω 

κεκλιμένου χαλύβδινου σωλήνα με ενσωματωμένο φιλτροσωλήνα και υποβρύχιας αντλίας, για 

την άντληση των διηθήσεων σε ειδικό φρέαρ συλλογής που προβλέπεται στο επίπεδο της 

κύριας οδού πρόσβασης και εν συνεχεία μέσω άντλησης στις λίμνες συλλογής εν δυνάμει 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-152 

ENVECO A.E. 

επιβαρυμένων υδάτων. Περιμετρικά του σωρού στη δυτική παρειά, θα κατασκευαστεί 

τραπεζοειδής τάφρος συλλογής των επιφανειακών απορροών του σωρού οι οποίες θα 

αντλούνται προς τις λίμνες συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. 

 Βοηθητικές εγκαταστάσεις ανοιχτού ορύγματος 

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις Ανοιχτού Ορύγματος αποτελούνται από τα ακόλουθα: 

 

Ένα διώροφο κτίριο ύψους 8,5 m πολλαπλών χρήσεων που αφορά στους εργαζόμενους και το 

οποίο περιλαμβάνει, στο ισόγειο αποδυτήρια με ντουλάπες φύλαξης του ιματισμού των 

εργαζομένων, ντουζιέρες, τουαλέτες και χώρο εστίασης. Στον όροφο υπάρχουν χώροι 

γραφείων και τουαλέτες. 

 

Ένα συνεργείο οχημάτων συνολικού ύψους 18 m, πλήρως εξοπλισμένο με διπλό γερανό 25/5 t 

και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την επισκευή και συντήρηση μεγάλων φορτηγών διάφορων 

τύπων. Το κτίριο περιλαμβάνει ειδικό χώρο συγκολλήσεων και μικρών οχημάτων,  καθώς και 

εργαστήριο για μηχανουργικές και ηλεκτρολογικές εργασίες με τις αντίστοιχες αποθήκες 

υλικών. Επίσης υπάρχουν γραφεία και χώρος εκπαίδευσης κι εστίασης, τουαλέτες,. Τέλος 

χώρος για εγκατάσταση αεροσυμπιεστή και δοχείο αέρα και για αποθήκευση υλικών καθώς 

και πρόβλεψη για ελαιοδιαχωριστή.  

 

Ένα κτίριο αποθήκευσης των ελαίων και λιπαντικών, μέγιστου ύψους 8 m, απαραίτητων για 

τη σωστή λειτουργία των οχημάτων, με δάπεδα κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να οδηγούν 

τις τυχόν διαρροές σε αντίστοιχα φρεάτια συλλογής για να απομακρύνονται. 

 

 Ένα πλυντήριο οχημάτων, ύψους 7 m, το οποίο περιλαμβάνει υπόγεια δεξαμενή νερού και 

αντλίες. Αυτές μέσω κατάλληλων σωληνώσεων στέλνουν το νερό σε ακροφύσια εκτόξευσης 

για την πλύση των φορτηγών. Υπάρχουν δύο σειρές ακροφύσια διατεταγμένες καθ’ ύψος, δεξιά 

και αριστερά, και στηριγμένες στα κιγκλιδώματα πλατφορμών επίσκεψης, για να πλένουν τα 

φορτηγά όλων των μεγεθών. Τα νερά των πλύσεων συλλέγονται σε κανάλια και οδηγούνται 

μέσω διαχωριστή ελαίου στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. Η όλη εγκατάσταση 

επενδύεται δεξιά και αριστερά με ειδικά μεταλλικά φύλλα συγκράτησης του εκτοξευόμενου 

νερού στο χώρο πλύσης. 

 

Ένα κτίριο γενικής αποθήκευσης υλικών κι εξοπλισμού, ύψους 9 m, στο οποίο θα υπάρχουν 

ξεχωριστοί χώροι με γραφεία και τουαλέτες για το προσωπικό. 

 Μονάδα παρασκευής υλικού λιθογόμωσης και λοιπές βοηθητικές επιφανειακές 

εγκαταστάσεις υπόγειου μεταλλείου 

Α. Μονάδα παρασκευής υλικού λιθογόμωσης 

Για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής υλικού λιθογόμωσης, προβλέπεται η εγκατάσταση 

δύο μονάδων παραγωγής υλικού λιθογόμωσης (η πρώτη για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

της 1ης φάσης και η δεύτερη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 2ης φάσης λειτουργίας) 

καθώς και δικτύων διανομής εντός του υπόγειου μεταλλείου. 

 

Οι μονάδες θα τροφοδοτούνται με τέλματα του εργοστασίου εμπλουτισμού, τα οποία μετά από 

φίλτρανση και ανάμιξή τους με τσιμέντο, θα αντλούνται προς τις προς τις υπόγειες στοές με 
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σκοπό την πλήρωση τους. Η ονομαστική δυναμικότητα κάθε μονάδας θα ανέρχεται σε 

200 m³/h (~360 t/h). 

 

Η απαιτούμενη επιφάνεια για την κατασκευή ανέρχεται σε 2 x 1350 m² = 2700 m², το μέγιστο 

ύψος σε 25 m, η δε μέγιστη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 

2 x 2150 kW-el=4300 kW-el. 

 

Για την αποθήκευση του προερχόμενου από το εργοστάσιο εμπλουτισμού τέλματος, θα 

χρησιμοποιηθούν κυλινδρικές μεταλλικές δεξαμενές (όγκου ~600 m³ έκαστη για κάθε 

μονάδα), με προσαρμοσμένη στην άνω πλευρά τους βάση έδρασης του αντίστοιχου 

αναδευτήρα. Για την προστασία των εσωτερικών τοιχωμάτων έναντι οξείδωσης προβλέπεται 

η τοποθέτηση ελαστικής μεμβράνης. Κάθε δεξαμενή θα διαθέτει επίσης στόμια με φλαντζωτά 

άκρα για την σύνδεση αντλιών, δικτύου υπερχείλισης και της βαλβίδας εκκένωσης. 

 

Οι αναδευτήρες θα φέρουν κινητήρα και πτερωτή ομοαξονικά συζευγμένους με δυνατότητα 

συνεχούς λειτουργίας μέσα στο ρευστό.  

 

Οι αντλίες τροφοδοσίας του τέλματος, από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τα δισκόφιλτρα 

της εγκατάστασης, θα είναι φυγοκεντρικές, μονοβάθμιες, οριζόντιας τοποθέτησης, 

συζευγμένες με τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ιμάντα, ενισχυμένης κατασκευής έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες άντλησης πολφού και στην αυξημένη φθορά λόγω 

της φύσης της εφαρμογής. Το κέλυφος, τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και τα 

πέλματα έδρασης θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο. Η πτερωτή θα είναι 

κατασκευασμένη από κράμα υψηλής αντοχής σε σπηλαίωση.  

 

Η μονάδα παρασκευής κροκιδωτικού διαλύματος, θα αποτελεί μια ενιαία κατασκευή και θα 

φέρει: πίνακα ελέγχου, τροφοδότη σκόνης με θερμαινόμενο στόμιο εκροής, δοσομετρικό 

κοχλία, αισθητήριο στάθμης, αναδευτήρες, χοάνη διαβροχής ξηρής σκόνης με νερό, διάταξη 

εισόδου νερού διάλυσης με δικλείδα απομόνωσης, μειωτήρα πίεσης με μανόμετρο και φίλτρο, 

ηλεκτροβάνες, παροχόμετρα και διατάξεις ελέγχου της στάθμης του παραγόμενου διαλύματος. 

 

Κάθε μονάδα παραγωγής υλικού λιθογόμωσης θα διαθέτει τρία δισκόφιλτρα κενού, με 

τέσσερις (4) δίσκους διαμέτρου 5,6 m, συνολικής επιφάνειας διήθησης ~176 m² έκαστο. 

 

Για την αναρρόφηση του περιεχόμενου ύδατος διαμέσου των δισκόφιλτρων και την πύκνωση 

του πολφού θα χρησιμοποιηθούν μονοβάθμιες αντλίες κενού, υγρού δακτυλίου, με σώμα από 

χυτοσίδηρο και πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και αεροφυλάκια διηθήματος 

κατακόρυφης διάταξης. 

 

Η απομάκρυνση των στερεών από τα δισκόφιλτρα και η τροφοδοσία του αναμίκτη (mixer) της 

εγκατάστασης, θα πραγματοποιηθεί με χρήση μεταφορικής ταινίας η οποία θα καλύπτει 

πλήρως τις απαιτήσεις του Άρθρου 43 του Κ.Μ.Λ.Ε. περί συνεχούς μεταφοράς. 

 

Για την ανάμιξη των στερεών προϊόντων (μετά τη φίλτρανσή τους) με την απαιτούμενη 

ποσότητα τσιμέντου, θα χρησιμοποιηθεί αναμίκτης διπλού οριζόντιου άξονα παραγωγικής 

ικανότητας 200 m³/h (~360 t/h). 
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Για την αποθήκευση της απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου θα χρησιμοποιηθεί silo 

χωρητικότητας 1000 t, εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας, δείκτες στάθμης, φαροσειρήνα και 

ακροφύσια αφράτωσης. Για τη μεταφορά του τσιμέντου από το silo προς τον αναμίκτη, 

προβλέπεται η εγκατάσταση διάταξης μεταφορικών κοχλιών με αρθρωτή χοάνη φόρτωσης, 

κυλινδρική χοάνη εκφόρτωσης και ηλεκτρομειωτήρα. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω βασικών συστημάτων, η κάθε μονάδα λιθογόμωσης, θα διαθέτει 

διατάξεις συλλογής και διαχείρισης διαρροών, σύστημα κονεοσυλλογής υγρού τύπου, 

παραγωγής και διανομής πεπιεσμένου αέρα, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, το σύνολο των 

απαιτούμενων συστημάτων φωτισμού, αερισμού, επικοινωνιών καθώς και χώρους 

προσωπικού και ελέγχου της λειτουργίας. 

 

Για την άντληση του τελικού υλικού λιθογόμωσης προς το υπόγειο, θα χρησιμοποιηθούν 

εμβολοφόρες αντλίες υψηλής πίεσης. Αντίστοιχου τύπου αντλίες υψηλής πίεσης προβλέπεται 

να τοποθετηθούν και για την έκπλυση των σωληνώσεων μεταφοράς. 

 

Οι ηλεκτροκινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν για την οδήγηση του ανωτέρω εξοπλισμού, θα 

είναι επαγωγικού τύπου, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάσης λειτουργίας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κατασκευαστή, 50 Hz / 1490 rpm, κατάλληλοι για οδήγηση από ελεγκτές 

στροφών (VSD). Επιπλέον, θα διαθέτουν υψηλό βαθμό απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

60034-30, κλάση απόδοσης ΙΕ2, και θα είναι απόλυτα συμβατοί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕU MEPS (European Union Minimum Energy Performance Standard). Ο τρόπος ψύξης των 

ηλεκτροκινητήρων θα είναι IC411 κατά IEC 60034-6 ΙΕ2 (οδήγηση από ρυθμιστές στροφών 

σε πολύ χαμηλές στροφές, επί μακρύ χρονικό διάστημα). Ο βαθμός προστασίας των 

ηλεκτροκινητήρων κατά IEC 60034-5 ή EN 60529 θα είναι κατ’ ελάχιστο IP 55, ενώ ο βαθμός 

αντοχής σε μηχανική καταπόνηση-κρούση κατά EN 50102 θα είναι κατ’ ελάχιστο ΙΚ 08. Ο 

βαθμός προστασίας των ηλεκτροκινητήρων από διάβρωση θα είναι C5M κατά ISO/EN 

12944-2. Η κλάση μόνωσης των ηλεκτροκινητήρων θα είναι Η (180 ºC) και η κλάση ανύψωσης 

θερμοκρασίας κατ’ ελάχιστο F (155 ºC) ώστε σε συνδυασμό να παρέχουν ελάχιστο όριο 

ασφαλείας ΔΤ25 ºC. Τα καλύμματα των ηλεκτροκινητήρων θα είναι κατασκευασμένα από 

χυτοσίδηρο με ραβδώσεις για την απαγωγή της θερμότητας των ένσφαιρων τριβέων 

(ρουλεμάν). Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν επίσης ανεμιστήρα απαγωγής θερμότητας 

προσαρμοσμένο πάνω στο ρότορα, κατασκευασμένο από υψηλής μηχανικής αντοχής υλικά με 

χαλύβδινο κάλυμμα καθώς και ακροκιβώτιο βαθμού προστασίας ΙΡ 55 με 6 ακροδέκτες 

κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο. 

 

Β. Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις Υπόγειου μεταλλείου. 

Οι βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις του Υπογείου μεταλλείου αποτελούνται από τα 

ακόλουθα: 

 

Ένα συνεργείο οχημάτων συνολικού ύψους 13 m, πλήρως εξοπλισμένο με γερανό 15 t και ότι 

άλλο είναι απαραίτητο για την επισκευή και συντήρηση μεγάλων φορτηγών τύπου Dumper και 

άλλων, οχημάτων διάτρησης Jumbo και μικρότερων οχημάτων. Το κτίριο περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο ενιαίο χώρο για τη συντήρηση των οχημάτων και ένα εξωτερικό χώρο για την πλύση 

αυτών, οι οποίοι συνδέονται με κανάλια με ελαιοδιαχωριστή. Σε ξεχωριστούς χώρους από 

αυτόν της συντήρησης και σε τρία επίπεδα υπάρχουν γραφεία, μηχανουργείο, αποθήκη 

εργαλείων και υλικών, τουαλέτες και αίθουσες συσκέψεων.  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-155 

ENVECO A.E. 

Ένα τριώροφο κτίριο συνολικού ύψους 13 m, εκ των οποίων 4,6 m είναι υπόγειο και τα 8,4 m 

υπέργειο, πολλαπλών χρήσεων που αφορά στους εργαζόμενους κι εφοδιασμένο με 

ανελκυστήρα. Το κτίριο περιλαμβάνει στο υπόγειο αποδυτήρια με ντουλάπες φύλαξης του 

ιματισμού των εργαζομένων, ντουζιέρες, τουαλέτες και δωμάτιο μηχανολογικής χρήσης / 

επιστάτη. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν χώροι γραφείων, συσκέψεων και παρουσιάσεως, 

δωμάτιο διάσωσης και πρώτων βοηθειών, δωμάτιο ελέγχου, χώροι χρήσης για τη διοίκηση και 

τους επισκέπτες, κουζίνα, αποθήκη, wicket area, εργαστήριο και  τουαλέτες. Στο δεύτερο 

όροφο υπάρχουν γραφεία και αίθουσες συσκέψεων, χώρος μηχανολογικού ενδιαφέροντος, 

κουζίνα και χώρος εστίασης, δωμάτιο εκτυπωτών και εξυπηρετητή, αποθήκη υλικού κι 

εξοπλισμού τοπογράφων και θέσεις εργασίες.  

 

Ένα διώροφο κτίριο γενικής αποθήκευσης, ύψους 7,9 m, με πρόβλεψη χρήσης περονοφόρου 

οχήματος, στο οποίο θα υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης υλικών κι εξοπλισμού, 

καθώς και γραφεία και τουαλέτες για το προσωπικό.  

 

Μονάδα παρασκευής σκυροδέματος κυρίως για την παρασκευή εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

για χρήση στην υπόγεια εκμετάλλευση. Θα μελετηθεί διάταξη δικτύου αγωγών τοποθετημένων 

αντός γεώτρησης  για την μεταφορά τσιμέντου στον αναμίκτη εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

(Slick Line). 

 Αποθήκες καυσίμου και επιφανειακές εγκαταστάσεις διανομής 

Για την εξυπηρέτηση και τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων, καθώς 

και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων του ανοιχτού ορύγματος και του 

υπόγειου μεταλλείου προβλέπονται τρεις θέσεις ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως φαίνονται στο 

σχέδιο Γενικής Διάταξης Εγκαταστάσεων (βλ. Σχέδιο 1-3).  

 

Στις θέσεις αυτές θα τοποθετηθούν αρχικά δύο σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμου οι οποίοι θα 

κατασκευαστούν  σύμφωνα με την Υ.Α 37776/2645 (ΦΕΚ 1882Β’/30-05-2017). Σύμφωνα με 

την σχετική νομοθεσία θα αποτελούνται από μεταλλικό φορέα – container μέσα στον οποίο 

τοποθετούνται η δεξαμενή, η αντλία και όλος ο απαιτούμενος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για 

την λειτουργίας τους (εν συντομία skid – ενιαίος φορέας). Η μέγιστη χωρητικότητα της 

δεξαμενής θα είναι 40.000 L και όλος ο εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος κατά ΑΤΕΧ. 

 

Θα κατασκευαστεί επιπλέον ένα πρατήριο καυσίμου σύμφωνα με το Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 

150/Α/9-7-1970) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-6-2006) με 

4 υπόγειες δεξαμενές των 50.000 L και αντλίες επί νησίδας και θα αποτελείται από υπόγειες 

δεξαμενές, με  φρεάτια , ανθρωποθυρίδες και σωληνώσεις πλήρωσης  και εξαερισμού της 

δεξαμενής. 

 

Όλος ο εξοπλισμός του πρατηρίου θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Τα πιστοποιητικά απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας. Η διέλευση του βυτιοφόρου οχήματος για την πλήρωση των δεξαμενών  

εξυπηρετείτε από το εσωτερικό οδικό δίκτυο του έργου.  και από την υφιστάμενη είσοδο – 

έξοδο της κύρια εγκατάστασης (μεταλλείο).  

 

Τέλος για την εξυπηρέτηση του υπόγειου μεταλλείου θα υπάρχει και κατάλληλος αριθμός 

υπόγειων πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης  που θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την Υ.Α 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-156 

ENVECO A.E. 

37776/2645 (ΦΕΚ 1882Β’/30-05-2017) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 21706/311 

(ΦΕΚ 1515Β’/22-04-2020.    

 Πύργος φρέατος ανέλκυσης 

Για την ανέλκυση του μεταλλεύματος (από την υπόγεια εγκατάσταση θραύση) στην επιφάνεια, 

προβλέπεται η κατασκευή φρέατος και του αντίστοιχου πύργου υποδοχής του εξοπλισμού 

ανέλκυσης (τύμπανα κίνησης και τάνυσης, ηλεκτροκινητήρες, υποσταθμός ηλεκτρικής 

ενέργειας, χώρος ελέγχου κλπ). Παράλληλα, εντός των ορίων του πύργου ανέλκυσης, 

προβλέπεται και η κατασκευή silo εισόδου του προθραυσμένου μεταλλεύματος, όγκου 

αποθήκευσης 1000 t. 

 

Η απαιτούμενη επιφάνεια για την κατασκευή ανέρχεται σε 850m², το μέγιστο ύψος σε ~100 m, 

η δε μέγιστη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ~5500 kW-el. 

 Ανεμιστήριες αερισμού υπογείων 

Το σύνολο της εγκατάστασης αερισμού θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

Άρθρα 22, 24, 58, 75, 78 του Κ.Μ.Λ.Ε..  

 

Οι ανεμιστήρες που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών αερισμού του 

μεταλλείου, θα είναι αξονικοί, υψηλής απόδοσης, χαλύβδινου κελύφους, με πτερωτή από 

κράμα αλουμινίου κατάλληλοι για συνεχόμενη λειτουργία με μεταβλητές στροφές (οδήγηση 

από  ρυθμιστή στροφών) εντός επιβαρυμένου περιβάλλοντος. 

 

Ειδικότερα, οι κεντρικοί ανεμιστήρες που θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια (8 τεμάχια) θα 

φέρουν επιπρόσθετες διατάξεις ηχοαπορρόφησης (ηχοπαγίδες) και διαφράγματα ρύθμισης της 

ροής του αέρα. Η απαιτούμενη επιφάνεια για την εγκατάσταση των κεντρικών ανεμιστήρων 

στην επιφάνεια, ανέρχεται σε 8x100 m²=800 m². 

 

Οι ηλεκτροκινητήρες των ανεμιστήρων θα είναι επαγωγικού τύπου, βραχυκυκλωμένου 

δρομέα, τάσης λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, 50 Hz / 1490 rpm, 

κατάλληλοι για οδήγηση από ελεγκτές στροφών (VSD). Επιπλέον, θα διαθέτουν υψηλό βαθμό 

απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-30, κλάση απόδοσης ΙΕ2, και θα είναι απόλυτα 

συμβατοί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕU MEPS (European Union Minimum Energy 

Performance Standard). Ο τρόπος ψύξης των ηλεκτροκινητήρων θα είναι IC411 κατά IEC 

60034-6 ΙΕ2 (οδήγηση από ρυθμιστές στροφών σε πολύ χαμηλές στροφές, επί μακρύ χρονικό 

διάστημα). Ο βαθμός προστασίας των ηλεκτροκινητήρων κατά IEC 60034-5 ή EN 60529 θα 

είναι κατ’ ελάχιστο IP 55, ενώ ο βαθμός αντοχής σε μηχανική καταπόνηση-κρούση κατά EN 

50102 θα είναι κατ’ ελάχιστο ΙΚ 08. Ο βαθμός προστασίας των ηλεκτροκινητήρων από 

διάβρωση θα είναι C5M κατά ISO/EN 12944-2. Η κλάση μόνωσης των ηλεκτροκινητήρων θα 

είναι Η (180 ºC) και η κλάση ανύψωσης θερμοκρασίας κατ’ ελάχιστο F (155 ºC) ώστε σε 

συνδυασμό να παρέχουν ελάχιστο όριο ασφαλείας ΔΤ25 ºC. Τα καλύμματα των 

ηλεκτροκινητήρων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο με ραβδώσεις για την απαγωγή 

της θερμότητας των ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν). Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν επίσης 

ανεμιστήρα απαγωγής θερμότητας προσαρμοσμένο πάνω στο ρότορα, κατασκευασμένο από 

υψηλής μηχανικής αντοχής υλικά με χαλύβδινο κάλυμμα καθώς και ακροκιβώτιο βαθμού 

προστασίας ΙΡ 55 με 6 ακροδέκτες κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο. 
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Επιπλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μέσω του συστήματος αυτοματισμών και ελέγχου 

της εγκατάστασης, θα πραγματοποιούνται μετρήσεις σε ωριαία βάση του συνόλου των 

κρίσιμων στοιχείων της εγκατάστασης αερισμού (ποιότητα αέρα, περιεκτικότητα σε Ο2, 

συγκεντρώσεις υδρόθειου, παροχής και πίεσης αέρα ανά κλάδο, διαρροές αεραγωγών κλπ), με 

δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των μετρήσεων καθώς και την έγερση αναγγελιών κινδύνου 

σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων από τον Κ.Μ.Λ.Ε. ορίων. 

 Αποθήκη εκρηκτικών  

Όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο, έχει επιλεγεί η ημερήσια κατανάλωση 

εκρηκτικών χωρίς την μακροχρόνια αποθήκευση εκρηκτικών και καψυλίων. Ωστόσο σε πιθανή 

διαφοροποίηση των συνθηκών της αγοράς ή της σχετικής νομοθεσίας ή των απαιτήσεων του 

έργου ανάλογα με την πρόοδο, εφόσον  απαιτηθεί η αποθήκευση εκρηκτικών υλών πέραν της 

ημερήσιας κατανάλωσης, θα επιλεγεί κατάλληλη θέση σε σχέση με την θέση των μετώπων και 

θα κατασκευαστούν αποθήκες σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του Κ.Μ.Λ.Ε.. 

 

Για την κατασκευή και λειτουργία αποθήκης εκρηκτικών και καψυλίων θα εκδοθούν οι 

απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 106 του Κ.Μ.Λ.Ε.. 

 

Ενδεικτική θέση της αποθήκης εκρηκτικών φαίνεται στο Σχέδιο 1-3 γενικής διάταξης. 

 Κινητή μονάδα παραγωγής εκρηκτικών 

Εισαγωγή 

Η μονάδα θα έχει την ικανότητα παραγωγής μέχρι 3 t εκρηκτικών την ώρα. Η ημερήσια 

παραγωγή θα εξαρτάται από τις  ανάγκες του μεταλλείου. Τα παραγόμενα υλικά είναι 

ανενεργά, από πλευράς εκρηξιμότητας. Εισάγονται απευθείας στα διατρήματα αμέσως μετά 

την ανάμιξή τους και ενεργοποιούνται εντός των διατρημάτων εφόσον έχουν παραμείνει εκεί 

για περίπου ένα ημίωρο. 

 

Τα εκρηκτικά τα οποία θα παράγονται από τη μονάδα είναι: 

 AN-FO,  

 Βαρύ EM-EX LC και  

 EM-EX. 

 

Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής στη μονάδα περιλαμβάνει μόνο τη μηχανική ανάμιξη 

πρώτων υλών με συγκεκριμένο και ελεγχόμενο ρυθμό, με βάση την Υπουργική Απόφαση  Αρ. 

37674/2016, η μονάδα εμπίπτει στην κατηγορία A2. 

 

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει επί του παρόντος (Νόμος 4014/2011 

και Υπουργική Απόφαση Αρ. 37674/2016, όπως ισχύει) η δραστηριότητα ταξινομείται ως:  

 

Ομάδα 9 – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, Αρ. 101: Παραγωγή 

εκρηκτικών και ειδών που περιέχουν εκρηκτικά. 

 

Η μονάδα δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αρ. 

3329/89 επειδή υπόκειται στους ειδικούς κανονισμούς των υποπαραγράφων 4.3.1 έως 4.3.3.  
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Τεχνική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής 

Η μονάδα για την οποία θα ληφθεί άδεια βρίσκεται σε αυτοκινούμενο πλαίσιο και αναφέρεται 

ως εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών επί οχήματος. Αποτελεί μια πλήρη μονάδα 

παραγωγής για τα παρακάτω εκρηκτικά: 

 ANFO: Πρόκειται για ένα μίγμα Νιτρικού Αμμωνίου και Πετρελαίου. Είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία οξυγόνου, η οποία παρέχει την 

ιδανική ενέργεια και ευαισθησία, με την ελάχιστη δυνατή έκλυση επιβλαβλων αερίων 

(ισορροπία οξυγόνου: μηδέν). Παρόλο που το ANFO διαθέτει μηδενική αντίσταση στο 

νερό, διαθέτει μεγάλο εύρος εφαρμογών υπό συνθήκες ξηρού διατρήματος. Είναι ένα 

από τα οικονομικότερα διαθέσιμα εκρηκτικά για εφαρμογές σε διατρήματα μικρής, 

μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου.  

 Γαλακτώματα: Πρόκειται για μια ενεργοποιημένη (διεγερμένη) μήτρα. Η μήτρα είναι ένα 

γαλακτωματοποιημένο διάλυμα νιτρικού αμμωνίου (ή άλλων οξειδωτικών όπως   νιτρικό 

νάτριο) εντός της ελαιώδους φάσης. Η σταθεροποίηση αυτού είναι δυνατή με την 

προσθήκη γαλακτωματοποιητών. Δεν παράγεται εντός της μονάδας αλλά 

χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή γαλακτωμάτων. Η μήτρα ταξινομείται 

ως μέσο οξείδωσης. Ενεργοποιείται μέσω της ανάμιξής του με αντιδραστήρια τα οποία 

παράγουν αέρια στη μορφή μικροσκοπικών φυσαλίδων εκτός της μάζας του. 

 

Η εφαρμογή της προεπιλεγμένης σύνθεσης για το παραγόμενο υλικό, ελέγχεται ηλεκτρονικά 

με χρήση του PLC της μονάδας. 

 

Αμέσως μετά την παραγωγή των υλικών, η ίδια μονάδα αναλαμβάνει και την πλήρωση των 

διατρημάτων (των οπών όπου τοποθετούνται τα  εκρηκτικά σε ένα μέτωπο εκμετάλλευσης).  

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το γαλάκτωμα καθίσταται εκρηκτικό μετά την εισαγωγή του 

στα διατρήματα, κάτι που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια επειδή το διακινούμενο 

υλικό στην πραγματικότητα δεν είναι εκρηκτικό.  

 

Τεχνική περιγραφή κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού 

Η κινητή μονάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:  

(i) Ανοξείδωτες δεξαμενές για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή: 

(α) δεξαμενή μήτρας 

(β) δεξαμενή νιτρικού αμμωνίου 

(γ) δεξαμενή πετρελαίου  

(δ) δεξαμενή για το διάλυμα νιτρικού νατρίου 

(ε) δεξαμενή διαλύματος οξικού οξέος 

(στ) δεξαμενή νερού. 

(ii) Αντλίες και κοχλιωτούς μεταφορείς για τη διακίνηση των υλικών. Όλοι οι κοχλιωτοί 

μεταφορείς και αντλίες τροφοδοτούνται με υδραυλική ισχύ. 

(α) κοχλία για νιτρικό αμμώνιο και AN-FO 

(β) αντλία (μονοβάθμια) για την μήτρα και το γαλάκτωμα  

(γ) αντλίες υγρών για το διάλυμα νιτρικού αμμωνίου, το διάλυμα οξικού οξέος, το 

πετρέλαιο και το νερό 

(iii) Μια ηλεκτρονική μονάδα για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας. Με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίζεται η ορθή παρασκευή της προεπιλεγμένης σύνθεσης για κάθε προϊόν. 

 

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής απεικονίζονται στον Πίνακα 6.6.8.13-1.  
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Πίνακας 6.6.8.13-1. Χαρακτηριστικά συσκευών της κινητής μονάδας παραγωγής 

εκρηκτικών 

Στοιχείο εξοπλισμού Χωρητικότητα σε L Δυναμικότητα σε L/min 

Δεξαμενή μήτρας 4200  

Δεξαμενή νιτρικού 

αμμωνίου  
13265  

Δεξαμενή πετρελαίου 650  

Δεξαμενή διαλύματος 

νιτρικού νατρίου 
117,8  

Δεξαμενή διαλύματος οξικού 

οξέος 
118  

Δεξαμενή νερού. 700  

Αντλία μήτρας  10 

Κοχλίας νιτρικού αμμωνίου 
 

 

40 

Αντλία γαλακτώματος 

(τελικό προϊόν) 
 

 

65 

Κοχλίας AN-FO (τελικό 

προϊόν) 
 

 

40 

 

Η κινητή μονάδα δεν διαθέτει βοηθητικές ή υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Είναι απολύτως 

αυτοτελής και αυτοκινούμενη έτσι ώστε να μπορεί να μετακινείται στους χώρους 

εκμετάλλευσης. 

 

Όσον αφορά το κύριο τμήμα της κινητής μονάδας, αυτό αποτελείται από πλαίσιο οχήματος με 

κινητήρα 460 hp, επί του οποίου τοποθετείται σύστημα περιεκτών και αναμικτών που 

αναλαμβάνει την: 

1. αποθήκευση πρώτων υλών σε ειδικές δεξαμενές 

2. μέτρηση πρώτων υλών 

3. ανάμιξη πρώτων υλών για τη δημιουργία των προϊόντων 

4. προώθηση του παραγόμενου υλικού στο διάτρημα. 

 

Το μη ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Site-sensitized bulk emulsion - matrix) θα 

αποθηκεύεται σε σιλό κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και τοποθετημένα σε δύο 

διαφορετικές θέσεις για την επιφανειακή εκμετάλλευση και για την υπόγεια εκμετάλλευση στις 

θέσεις όπως φαίνονται στο σχέδιο γενικής διάταξης (βλ. Σχέδιο 1-3). 

 

Διάγραμμα ροής.  

Η μονάδα μπορεί να παράγει 3 διαφορετικά προϊόντα. Τα σχετικά διαγράμματα ροής 

διαδικασιών παρατίθενται στα Σχήματα 6.6.8.13-1, 6.6.8.13-2 και 6.6.8.13-3. 
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Σχήμα 6.6.8.13-1. Διάγραμμα ροής παραγωγής ANFO 

 

 
Σχήμα 6.6.8.13-2. Διάγραμμα ροής παραγωγής μη διεγερμένου γαλακτώματος 

A 
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Σχήμα 6.6.8.13-3. Διάγραμμα ροής παραγωγής διεγερμένου γαλακτώματος 

 Κτίρια παρασκευής αντιδραστηρίων εργοστασίου εμπλουτισμού 

Η παρασκευή των αντιδραστηρίων για το εργοστάσιο εμπλουτισμού γίνεται κατά το δυνατόν 

πλησίον των σημείων της παραγωγής στα οποία απαιτείται η χρήση των ανάλογων 

αντιδραστηρίων, σε κτίρια ευρισκόμενα κυρίως στην περίμετρο του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. 

 

Το σύστημα  παρασκευής του πολφού υδρασβέστου βρίσκεται  σε χωριστό κτίριο το S-4401, 

ύψους 14,47 m, στην ανατολική πλευρά του κτιρίου της μονάδας επίπλευσης,  εντός του οποίου 

βρίσκονται οι δεξαμενές ανάδευσης και αποθήκευσης του διαλύματος ασβέστη, οι αντλίες 

μεταφοράς και διανομής και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός του συστήματος. Ο ένυδρος 

ασβέστης παραδίδεται από σιλοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα σε δύο σιλό χωρητικότητας 150 m3 

το καθένα. Από εκεί μεταφέρεται στην δεξαμενή ανάμιξης με τροφοδότες τύπου κοχλία. 

 

Σε χωριστό κτίριο εξωτερικά, το S-4801 ύψους 12,87 m, στην δυτική πλευρά του κτιρίου της 

μονάδας επίπλευσης, παρασκευάζονται τα επόμενα αντιδραστήρια σε τρεις επιμέρους 

διαφορετικούς χώρους. 

 

Στον πρώτο χώρο παρασκευάζεται ο συλλέκτης επίπλευσης, στον δεύτερο χώρο το προωθητικό 

και τα αφριστικά και στον τρίτο χώρο το όξινο θειώδες νάτριο. Ο συλλέκτης επίπλευσης και 

το όξινο θειώδες νάτριο παραλαμβάνονται σε μεγάλους βιομηχανικούς σάκους ενώ το 

προωθητικό και τα αφριστικά έτοιμα σε βαρέλια. Εντός του κτιρίου στεγάζονται οι δεξαμενές 

ανάδευσης και αποθήκευσης των αντιδραστηρίων, οι αντλίες μεταφοράς και διανομής και ο 

λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός. Εντός του κτιρίου υπάρχουν ανυψωτικές διατάξεις με χρήση 

ηλεκτροκινητήρων για την φόρτωση σάκων και βαρελιών των χύμα αντιδραστηρίων, καθώς 

και για την συντήρηση του εξοπλισμού όπως απαιτείται. Ικανοποιητικός αριθμός βαρελιών και 

B 

A 
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χύμα σακιών αποθηκεύονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής παρασκευή των 

απαιτούμενων αντιδραστηρίων για περίπου μία με δύο ημέρες. Μία γειτονική κεντρική 

αποθήκη αντιδραστηρίων περιέχει τις απαιτούμενες ποσότητες όλων των αντιδραστηρίων της 

μονάδας για συνεχή λειτουργία πέραν των 60 ημερών εκτός από το όξινο θειώδες νάτριο. Το 

κτίριο των αντιδραστηρίων αερίζεται πλήρως και είναι εφοδιασμένο με σύστημα ασφαλείας με 

καταιονισμό νερού. Τυχόν διαρροή αντιδραστηρίου στις χωριστά οριοθετημένες αίθουσες 

προπαρασκευής κάθε αντιδραστηρίου καθώς και οι ροές του νερού πλύσης της περιοχής αυτής 

του εργοστασίου μεταφέρονται με ειδικές αντλίες στο σύστημα τροφοδοσίας πύκνωσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 

Το όξινο θειώδες νάτριο αποθηκεύεται και παρασκευάζεται σε ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος είναι 

εξοπλισμένος με σύστημα για διαχείριση χύμα σακιών και μεταφοράς του υλικού με αέρα στην 

δεξαμενή ανάμιξης, ένα ειδικό σύστημα εξαερισμού και εγκαταστάσεις ελέγχου διαρροών. 

 

Μία γειτονική κεντρική αποθήκη αντιδραστηρίων, κτίριο S-7403 ύψους 9,12 m, περιέχει τις 

απαιτούμενες ποσότητες των αντιδραστηρίων της μονάδας για συνεχή λειτουργία κατ’ 

ελάχιστον 30 ημερών και μέχρι πέραν των 60 ημερών. Η κεντρική αυτή αποθήκη αποτελείται 

από τρείς διαφορετικούς χώρους στους οποίους αποθηκεύονται στον πρώτο χώρο το 

προωθητικό, στον δεύτερο χώρο το κύριο αφριστικό και στον τρίτο χώρο ο συλλέκτης 

επίπλευσης και το βοηθητικό αφριστικό. Για την ασφάλεια του κτιρίου υπάρχουν ανιχνευτές 

καπνού, σύστημα καταινισμού και πυροσβεστικές φωλιές συνδεδεμένες με το μόνιμο 

πυροσβεστικό δίκτυο και φορητοί πυροσβεστήρες. Υπάρχουν επίσης ντουζιέρες και νιπτήρες 

ματιών έκτακτης ανάγκης για το προσωπικό λειτουργίας της αποθήκης. 

 

Το όξινο θειώδες νάτριο λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που απαιτούνται στην παραγωγή 

αποθηκεύεται σε προσωρινό εξωτερικό σκεπαστό χώρο όπου αποθηκεύονται ποσότητες 

απαραίτητες για την λειτουργία του εργοστασίου κατ’ ελάχιστον 7 ημέρες και μέχρι 14 ημέρες. 

 

Σε χωριστό κτίριο εξωτερικά, το S-4802 ύψους 13,60 m στην ανατολική πλευρά του κτιρίου 

της μονάδας επίπλευσης,  παρασκευάζεται το αντιδραστήριο κόμμι γκουάρ. Εντός του κτιρίου 

βρίσκονται οι δεξαμενές ανάμιξης και αποθήκευσης του αντιδραστηρίου, οι αντλίες μεταφοράς 

και διανομής και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός του συστήματος. Υπάρχει επίσης ανυψωτική 

διάταξη με χρήση ηλεκτροκινητήρα για την διαχείρηση των σάκων του αντιδραστηρίου που 

παραλαμβάνεται σε μορφή σκόνης σε μεγάλους βιομηχανικούς σάκους και αναμιγνύεται με 

νερό στην δεξαμενή ανάμειξης για την παρασκευή του αντιδραστηρίου. 

 

Τα διαλύματα του κροκιδωτικού παρασκευάζονται σε τρία διαφορετικά μικρά κτίρια πλησίον 

των σημείων όπου απαιτείται η χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία. Τυπικά εντός κάθε 

κτιρίου υπάρχουν οι δεξαμενές ανάμιξης και αποθήκευσης του κροκιδωτικού, οι αντλίες 

μεταφοράς και διανομής και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός του συστήματος. Ανυψωτικές 

διατάξεις με χρήση ηλεκτροκινητήρα για την λειτουργία και συντήρηση των αντίστοιχων 

συστημάτων προβλέπεται όπως απαιτείται. 

 

Το πρώτο σύστημα κροκιδωτικού εξυπηρετεί την πάχυνση του συμπυκνώματος και το 

αντίστοιχο κτίριο S-4603 ύψους 7,25 m βρίσκεται δίπλα στον πυκνωτή συμπυκνώματος. 

 

Το δεύτερο σύστημα κροκιδωτικού εξυπηρετεί την πάχυνση των τελμάτων και το αντίστοιχο 

κτίριο S-4601 ύψους 10,45 m βρίσκεται δίπλα στους πυκνωτές τελμάτων. 
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Τέλος το τρίτο σύστημα κροκιδωτικού εξυπηρετεί την διαύγαση του νερού διεργασίας και το 

αντίστοιχο κτίριο S-4602 ύψους 6,66 m βρίσκεται δίπλα στην δεξαμενή διαύγασης. 

 

Οι θέσεις των παραπάνω κτιρίων φαίνονται στο Σχέδιο 1-3 Γενικής Διάταξης Σκουριών και 

οι επιφάνειες των κτιρίων περιλαμβάνονται στον πίνακα των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου Σκουριών, ως βοηθητικές εγκαταστάσεις. 

 Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί κατάλληλο εσωτερικό δίκτυο 

οδοποιίας. Η διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου πραγματοποιείται με βάση τα 

κριτήρια του αρχικού σχεδιασμού, επί δυσχερούς τοπογραφικού αναγλύφου και με γνώμονα 

την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και των παρεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 

Το δίκτυο οδοποιίας σχεδιάστηκε για να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης και να 

εξυπηρετεί τη μεταφορά υλικών και προσωπικού κατά τη φάση προπαρασκευής, λειτουργίας 

και αποκατάστασης / κλεισίματος της εγκατάστασης.  

 

Το δίκτυο σχεδιάστηκε με βάση τις παρακάτω βασικές αρχές σχεδιασμού: 

 Θα πρέπει να παρέχει σύνδεση μεταξύ της εγκατάστασης και της κύριας οδού πρόσβασης 

στο μεταλλείο και στην περιμετρική οδό του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 Θα πρέπει να συνδέει όλα τα επιμέρους τεχνικά και σημεία όπου συσσωρεύεται 

κατασκευαστική δραστηριότητα. 

 Θα πρέπει να εξυπηρετεί την ανύψωση του αναχώματος Καρατζά Λάκκου και άλλων 

τεχνικών εντός της εγκατάστασης. 

 Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τα οποία να επιτρέπουν 

την ασφαλή κίνηση του εξοπλισμού. 

 Θα πρέπει να παρέχει προσπέλαση για εργασίες συντήρησης. 

 Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των εργασιών κατασκευής του αναχώματος στη 

λεκάνη Καρατζά Λάκκου προβλέπεται η κατασκευή των εξής οδών: 

 Η μεταφορά των υλικών για την κατασκευή του αναχώματος προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί μέσω της βασικής οδού πρόσβασης R02, η οποία εκκινεί από την έξοδο 

της ράμπας του επιφανειακού ορύγματος και οδεύοντας περιμετρικά της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., 

καταλήγει στο βόρειο όριό της, στο αριστερό αντέρεισμα του Καρατζά Λάκκου. 

 Οδός R07 από την έξοδο της ράμπας του επιφανειακού ορύγματος στην περιοχή της 

λίμνης Νο 1 που οδεύει προς την περιοχή του χώρου προσωρινής απόθεσης των υλικών 

κατασκευής. Στο τέλος της οδού R07 εκκινεί η εσωτερική προσωρινή οδός R05 η οποία 

καταλήγει στο ανάχωμα του Καρατζά Λάκκου μέσα από τη λεκάνη απόθεσης. Οι εν λόγω 

οδοί (R07 & R05) θα αποτελούν την κύρια οδό μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή 

του αναχώματος στην προπαρασκευαστική περίοδο και στα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

της εγκατάστασης. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η κατασκευή του αναχώματος δύναται να 

εξυπηρετηθεί και από την υφιστάμενη οδό R06 (μονής κυκλοφορίας) η οποία 

χωροθετείται στο αριστερό αντέρεισμα της λεκάνης Καρατζά Λάκκου. Η οδός R06 

εκκινεί από το τέλος της οδού R02.  

 Το εσωτερικό δίκτυο των οδών εξυπηρέτησης του μεταλλείου συμπληρώνεται από τις 

εξής οδούς: 
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i) Οδός R01σύνδεσης της κύριας οδού πρόσβασης από το επαρχιακό δίκτυο με τις 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιφανειακού ορύγματος και της υπόγειας 

εκμετάλλευσης. 

ii) Περιμετρική οδός R03 γύρω από τη λίμνη συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων Νο. 1, η οποία συνδέεται επίσης και με το λοιπό εσωτερικό οδικό δίκτυο 

μέσω της οδού R02. 

iii) Οδός R04a σύνδεσης των δύο κύριων στοών προσπέλασης / ελικοειδών κεκλιμένων 

τις του υπόγειου μεταλλείου με τις παρακείμενες εγκαταστάσεις πρωτογενούς 

θραύσης του εργοστασίου εμπλουτισμού.  

iv) Οδός R04b σύνδεσης της δυτικής στοάς προσπέλασης / ελικοειδούς κεκλιμένου με 

τις παρακείμενες εγκαταστάσεις αφύγρανσης αποβλήτων εμπλουτισμού του 

εργοστασίου εμπλουτισμού και την κύρια οδό R02 μεταφοράς υλικών προς το 

ανάχωμα Καρατζά Λάκκου.  

v) Οδός R08σύνδεσης της στέψης του αναχώματος Καρατζά Λάκκου με τον πόδα του 

. Πρόκειται για ράμπα που θα ενσωματωθεί  επί της κατάντη παρειάς του 

αναχώματος σε όλα τα στάδια της ανύψωσής του, προκειμένου να διευκολύνει την 

κατασκευή και μετέπειτα τη συντήρηση και την επιθεώρηση στην κατάντη παρειά.  

vi) Οδός R09 σύνδεσης του πόδα του αναχώματος Καρατζά Λάκκου με την κατάντη 

λεκάνη Λοτσάνικου. Επί του παρόντος, θα παρέχει πρόσβαση στα έργα 

επανεισπίεσης ύδατος από το προ-αποστραγγιστικό σύστημα του μεταλλείου. 

vii) Οδός R10 πρόσβασης προς τους: χώρους προσωρινής αποθήκευσης φυτικής γης, 

στην ανάντη περιοχή της λεκάνης Λοτσάνικου. 

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι στην πλειοψηφία τους οι οδοί του εσωτερικού οδικού δικτύου είναι 

ενσωματωμένοι στα έργα επιφανείας και δεν απαιτείται διακριτή κατάληψη για την κατασκευή 

τους. Ο κύριος περιμετρικός δρόμος πρόσβασης της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. R02  ως 

επίσης και η οδός περιμετρικά της λεκάνης του Λοτσάνικου R10 προς τους χώρους 

αποθήκευσης της φυτικής γης που έχουν ήδη κατασκευαστεί, αποτελούν τμήματα του 

εγκεκριμένου σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί σε πολύ μικρότερη έκταση, καθώς κατέστη 

εφικτή η πρόσβαση προς τον πόδα του αναχώματος Καρατζά Λάκκου με εναλλακτικές 

διαδρομές εντός του χώρου απόθεσης. Έτσι, επιτυγχάνεται η μείωση της κατάληψης και η 

αποφυγή διαμόρφωσης εκτεταμένων χωματουργικών και τεχνικών έργων, για τη διαμόρφωση 

της οδού του εγκεκριμένου σχεδιασμού, η οποία παρείχε πρόσβαση στην έξοδο των δύο 

ρεμάτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου, με χάραξη στο αντέρεισμα του ρέματος Τσαρκιά 

Λάκκου. 

 

 Πίνακας 6.6.8.15-1. Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά για το εσωτερικό οδικό δίκτυο 

για την εξυπηρέτηση του υποέργου των Σκουριών (σε συμμόρφωση με την 

αναθεωρημένη μελέτη) 

Ονομασία οδού Μήκος οδού (m) Πλάτος λωρίδας (m) 
 Κατεύθυνση 

κυκλοφορίας   

R01 1390 m 8 m 
Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων  

R02 1350 m 12 m 
Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων 

R03 570 m 8 m 
 Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων   



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-165 

ENVECO A.E. 

Ονομασία οδού Μήκος οδού (m) Πλάτος λωρίδας (m) 
 Κατεύθυνση 

κυκλοφορίας   

R04a 930 m 12 m 
Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων  

R04b 440 m 6 m 
 Κυκλοφορία μίας 

κατεύθυνσης 

R05 2630 m 10 m 
 Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων   

R06 875 m 
7 m  

(5 m σε δύσκολα σημεία) 

 Κυκλοφορία μίας 

κατεύθυνσης 

R07 300 m 8 m 
 Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων   

R08 1705 m 8 m ~ 12 m 
Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων  

R09 335 m 8 m 
 Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων   

R10 2625 m 
8 m  

(6 m σε δύσκολα σημεία) 

 Κυκλοφορία δύο 

κατευθύνσεων  

 

Άλλα χαρακτηριστικά του εσωτερικού οδικού δικτύου περιλαμβάνουν ελάχιστη ακτίνα 

στροφής 40 m, μέγιστη μηκοτομική κλίση 12 % σε περιορισμένες θέσεις, κλίση πρανούς σε 

σημεία ορύγματος 2:1 και σε σημεία επιχώματος 2:3, τριγωνική τάφρο για διαχείριση 

επιφανειακών απορροών, έρεισμα από χαλίκι πλάτους 1,25 m στο φρύδι του επιχώματος και 

τέλος προστατευτικές μπάρες κυκλοφορίας.  

 

Για όλους τους δρόμους εξυπηρέτησης του έργου προβλέπονται έργα υδραυλικής προστασίας. 

Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά περιλαμβάνουν σωληνωτούς και κιβωτοειδείς οχετούς στις 

περιοχές που οι δρόμοι διέρχονται από ρέματα και ορθογωνικές και τριγωνικές τάφρους που 

διαμορφώνονται στην τυπική διατομή των οδών. Όπου δεν απαιτείται ορθογωνική τάφρος, 

παραμένει η τριγωνική τάφρος της οδού. Πέραν των τάφρων, σε συγκεκριμένα σημεία που η 

οδός διασχίζει υφιστάμενα ρέματα της περιοχής κατασκευάζονται οχετοί, οι οποίοι στην 

πλειοψηφία τους είναι σωληνωτοί. Κιβωτοειδείς οχετοί απαιτούνται στα σημεία που οι 

ορθογωνικοί τάφροι που ενσωματώνονται στην τυπική διατομή της οδού οδεύουν κάτω από 

την οδό σύνδεσης με τους χώρους απόθεσης για τη συνέχειά τους σε τάφρο επί του 

υφιστάμενου φυσικού αναγλύφου. Σε κάθε περίπτωση, που απαιτείται η κατασκευή οχετών θα 

προκύπτει από κατάλληλη υδραυλική διαστασιολόγηση.  

 

Ως προς τους γενικούς χωματισμούς για την κατασκευή του εσωτερικού οδικού δικτύου, για 

όσους δεν έχουν ήδη κατασκευαστεί, είναι εν γένει μέρος των λοιπών χωματουργικών έργων 

επιφανείας όπως προαναφέρθηκε. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ποσότητα υλικών εκσκαφών 

εκτιμάται σε 600.000 – 800.000 m3. Τα υλικά εκσκαφής που θα προκύψουν, θα 

χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα στην κατασκευή των διαφόρων έργων υποδομής της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του γεωτεχνικού 

σχεδιασμού της εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποθηκευτούν στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο απόθεσης εξορυκτικών ανάντη της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και 

θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του ενοποιημένου ορύγματος.  
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6.6.9. Υποδομές διαχείρισης υδάτων 

 Φιλοσοφία Διαχείρισης Υδάτων υποέργου Σκουριών 

Για τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του έργου προέκυψε μια νέα στρατηγική διαχείρισης 

υδάτων για το υποέργο Σκουριών η οποία έχει αναπτυχθεί επί του βασικού σχεδιασμού και η 

οποία αδειοδοτήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021. Η στρατηγική 

διαχείρισης υδάτων αποσκοπεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του έργου. Στόχος της στρατηγικής είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης και 

λειτουργίας του. 

 

Στόχοι της διαχείρισης των νερών στο υποέργο Σκουριών είναι: 

 H πρόληψη και η προετοιμασία πριν από την εκδήλωση μιας κατάστασης έναντι της 

εφαρμογής μόνο μέτρων απομείωσης αυτής 

 η ελαχιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων νερών του φυσικού συστήματος, 

 η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, 

 η μηδενική διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων προς φυσικούς αποδέκτες, 

 η περιβαλλοντικά βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων. 

 

Όπως και στον εγκεκριμένο σχεδιασμό, τα υπό διαχείριση νερά κατηγοριοποιούνται ως καθαρά 

(μη επιβαρυμένα ύδατα) και εν δυνάμει επιβαρυμένα.  

 

Τα καθαρά, μη επιβαρυμένα ύδατα περιλαμβάνουν τα επιφανειακά νερά που εκτρέπονται 

από την περιοχή του έργου και δεν έρχονται σε επαφή με το μετάλλευμα, τα στείρα της 

εξόρυξης ή τις υποδομές του μεταλλείου, ως επίσης και τα υπόγεια νερά που δεν έρχονται σε 

επαφή με τις εγκαταστάσεις του υπόγειου μεταλλείου. Τα επιφανειακά καθαρά νερά 

εκτρέπονται από το έργο μέσω των περιμετρικών υδραυλικών έργων και αποδίδονται στα 

ρέματα Καρατζά Λάκκου και Καρόλακκα κατάντη των εγκαταστάσεων του μεταλλείου. Τα 

υπόγεια καθαρά νερά, συλλέγονται μέσω των διατάξεων προ-αποστράγγισης του μεταλλείου 

(γεωτρήσεις προ-αποστράγγισης) και επανεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα σε 

κατάλληλες περιοχές του έργου.  

 

Τα εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα περιλαμβάνουν τα υπόγεια και επιφανειακά νερά που 

έχουν εκτεθεί είτε στις μεταλλευτικές δραστηριότητες ή έχουν έρθει σε επαφή με τα υλικά της 

εξορυκτικής δραστηριότητας. Τα νερά αυτά μπορεί να διέρχονται μέσα από μη διαταραγμένες 

ή ελάχιστα διαταραγμένες περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα π.χ. εισροές υδάτων προς το χώρο απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού που 

προέρχονται από τις περιοχές που βρίσκονται κατάντη των περιμετρικών έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας και παροχέτευσης των καθαρών νερών.  

 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο προπαρασκευής ή και κατασκευής και οπωσδήποτε πριν την 

έναρξη της μεταλλευτικής λειτουργίας, τα επιφανειακά νερά του έργου θεωρούνται καθαρά. 

Αυτά θα αντλούνται και θα εκτρέπονται προς τα περιμετρικά έργα συλλογής και αποχέτευσης 

των καθαρών υδάτων. 

 

Η συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους στοιχείων του συστήματος διαχείρισης των υδάτων, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6.9.1-1. 
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Οι κύριες αρχές της στρατηγικής διαχείρισης των υδάτων στη διάρκεια ζωής του υποέργου 

Σκουριών, είναι οι ακόλουθες: 

 Προ-αποστράγγιση του επιφανειακού ορύγματος και του υπόγειου μεταλλείου, για τη 

διευκόλυνση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

 Ελαχιστοποίηση του όγκου των καθαρών υδάτων που δύναται να έρθει σε επαφή με εν 

δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα, μέσω των περιμετρικών έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας. 

 Μέρος των υδάτων από την προ-αποστράγγιση του μεταλλείου για την κάλυψη των  

ανάγκων του εργοστασίου εμπλουτισμού. Τα πλεονάζοντα ύδατα από την προ-

αποστράγγιση του μεταλλείου επανεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα ή αποδίδονται 

στην τοπική κοινωνία. 

 Συλλογή των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων από το σύνολο του έργου και 

αποθήκευσή τους στις λίμνες συλλογής, με σκοπό την αξιοποίησή τους στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού και σε άλλες χρήσεις του έργου.  

 Tα πλεονάζοντα εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα καταναλώνονται  στο έργο ή  

αποθηκεύονται προσωρινά εντός λεκανών με κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης, μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ή σε άλλες κατάλληλες χρήσεις του 

έργου. 

 Μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υδάτων στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού μέσω της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης. 

 Καθορισμός της βάσης αναφοράς για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής διαχείρισης 

των υδάτων στο έργο. 

 Επεξεργασία των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και επανεισπίεση τους στον 

υδροφόρο ορίζοντα ή η απόδοση τους στην τοπική κοινωνία  

 Παρουσία μονάδας επεξεργασίας υδάτων σε λογική αναμονής και σε περιπτώσεις 

ιδιαιτέρως απρόβλεπτων συνθηκών χρήση για επεξεργασία εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων και διάθεση. 
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Σχήμα 6.6.9.1-1. Συνοπτικό μοντέλο διαχείρισης υδάτων Υποέργου Σκουριών (πέραν έργων εκτροπής) 
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Όπως προαναφέρθηκε η στρατηγική που έχει αναπτυχθεί για το υποέργο Σκουριών, παρέχει 

ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των υδάτων για την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων σε συμφωνία με τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου.  

 

Τα κύρια στοιχεία του συστήματος διαχείρισης υδάτων είναι τα ακόλουθα: 

 Το συνολικό υδατικό ισοζύγιο. 

 Η παροχέτευση εκτός του έργου των καθαρών υδάτων μέσω των έργων εκτροπής. 

 Η προ-αποστράγγιση του μεταλλείου και η επανεισπίεση των καθαρών υδάτων. 

 Τα συστήματα διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων.  

 H μονάδα επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

 Η επεξεργασία των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και η επανεισπίεση τους. 

 Η επεξεργασία των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και η διάθεση τους 

 Η ενδεχόμενη απόδοση της περίσσειας των νερών (προ-αποστράγγισης και 

επεξεργασμένων καθαρών) προς την τοπική κοινωνία. 

 

Κάθε επιμέρους στοιχείο του συστήματος διαχείρισης των υδάτων λήφθηκε υπόψη κατά την 

εξέταση του υδατικού ισοζυγίου.  

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης υδάτων και την προσθήκη των δύο (2) νέων λιμνών 

συλλογής υδάτων, τα εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα θα συλλέγονται στις ακόλουθες υποδομές: 

 στις δύο (2) λίμνες εξωτερικά του ορίου της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου,  

 στις λίμνες συλλογής των νερών επεξεργασίας που βρίσκονται πέριξ του εργοστασίου 

εμπλουτισμού,  

 στον προσωρινό χώρο συλλογής επιφανειακών απορροών, εντός της λεκάνης 

αποθήκευσης αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού Καρατζά Λάκκου, όπου θα 

απομακρύνεται μέσω άντλησης για την προστασία του αναχώματος και την προσωρινή 

ευστάθεια της απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού, 

 εντός του επιφανειακού ορύγματος όταν απαιτείται από τις συνθήκες.  

 

Τα κύρια έργα διαχείρισης των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων στο έργο είναι οι δύο λίμνες 

συλλογής. Τα εν λόγω έργα πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία πριν από την έναρξη των 

εργασιών και  παρέχουν συνδυασμένη αποθήκευση σε περίπου 460.000 m3. Όλα τα εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα από το μεταλλείο και την εγκατάσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, 

θα αντλούνται προς τις δύο λίμνες. Τα νερά που θα συγκεντρώνονται θα ανακυκλώνονται για 

επαναχρησιμοποίηση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, για καταστολή της σκόνης και γενικά τις 

εν γένει απαιτήσεις της παραγωγικής δραστηριότητας σε νερό που μπορούν χρησιμοποιηθούν.  

 

Η λεκάνη απόθεσης αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού Καρατζά Λάκκου, παρέχει 

δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πλημμυρικών παροχών κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

της. Τα νερά της βροχόπτωσης που θα εισρέουν στο χώρο απόθεσης είναι εφικτό να 

αποθηκεύονται προσωρινά ανάντη του αναχώματος και να αντλούνται προς τις λίμνες 

συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, ώστε να μην παρεμποδίζεται η αδιάλειπτη 

λειτουργία των εργασιών ξηρής απόθεσης.  

 

Εντούτοις όπως προαναφέρθηκε στόχος της διαχείρισης είναι η πρόληψη και η προετοιμασία 

πριν την εκδήλωση δυσμενών καταστάσεων. Η πρόληψη και η προετοιμασία συνίσταται  στην 

μεγιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητα για την παραλαβή των όμβριων απορροών και 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-170 

ENVECO A.E. 

την παραγόμενη περίσσεια υδάτων. Η μεγιστοποίηση αυτή πραγματώνεται με την συντήρηση  

της στάθμης των λιμνών σε κατάλληλα επίπεδα ώστε να προκύπτει η μεγιστοποίηση της 

χωρητικότητας. Η διαθέσιμη χωρητικότητα ρυθμίζεται με την απόδοση των επεξεργασμένων 

υδάτων προς εισπίεση. 

 

Σε περίπτωση όμως που ξεπεραστεί η ικανότητα της παραπάνω λογικής διαχείρισης λόγο 

συρροής μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού μετά την πλήρωση της δυναμικότητας των δύο 

λιμνών και την εφαρμογή των επιλογών διαχείρισης, τα επεξεργασμένα νερά παροχετεύονται 

προς τον Καρόλακκα 

 

Οι δύο παραπάνω εκδοχές διασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της προστασίας του υδάτινου 

περιβάλλοντος και την μη εκροή ανεπεξέργαστων υδάτων από τους χώρους του μεταλλείου. 

Όμως σε περίπτωση που το μέγεθος των απρόβλεπτων και ακραίων πλημμυρικών γεγονότων, 

μετά την πλήρωση της δυναμικότητας των δύο λιμνών και την εφαρμογή των επιλογών 

διαχείρισης, υπερβαίνουν και την αποθηκευτική ικανότητα της προσωρινής αποθήκευσης του 

χώρου απόθεσης, θα αποφορτίζονται με ασφάλεια μέσω των σχεδιασμένων υπερχειλιστών, 

διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του αναχώματος του χώρου απόθεσης 

 Δίκτυο συλλογής και παροχέτευσης μη επιβαρυμένων υδάτων 

Τα έργα υποδομής του μεταλλείου Σκουριών αναπτύσσονται στο σύνολό τους εντός της 

λεκάνης απορροής Καρατζά Λάκκου. Το ομώνυμο υδατόρεμα, ρέει με βορειοανατολική 

κατεύθυνση διασχίζοντας την περιοχή του έργου και στη θέση του αναχώματος Καρατζά 

Λάκκου (που αποτελεί την πιο απομακρυσμένη, προς τα κατάντη θέση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων) η συνολική έκταση των επιμέρους λεκανών απορροής φθάνει τα 4,85 km2 

περίπου. Η περιοχή υποδιαιρείται σε πέντε κύριες επιμέρους λεκάνες απορροής, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.9.2-1 και στο Σχήμα 6.6.9.2-1. 

 

Πίνακας 6.6.9.2-1. Ρέμα Καρατζά Λάκκου – λεκάνες απορροής 

Περιοχή  Περιγραφή  Λεκάνη απορροής  (m2) 

A1  Επιφανειακό όρυγμα  397.000 

A2 Περιμετρικό νότιο κανάλι εκτροπής, SD2  1.021.000 

A3 Εργοστάσιο εμπλουτισμού 266.000 

A4 

Περιοχή  του έργου ευρισκόμενη  κατάντη  

από τα περιμετρικά έργα συλλογής 

καθαρού νερού  

1.686.000 

A5 Περιμετρικό κανάλι KT2  1.468.000 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-171 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.6.9.2-1. Ρέμα Καρατζά Λάκκου – λεκάνες απορροής 

 

Η παροχέτευση των καθαρών υδάτων εκτός του έργου, πραγματοποιείται με τα ακόλουθα 

περιμετρικά κανάλια: 

 Περιμετρικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εργοστασίου - οδηγούν τις καθαρές 

επιφανειακές απορροές από τα ανάντη της περιοχής του εργοταξίου προς την τάφρο ΚΤ2 

και κατ’ επέκταση έξω από την λεκάνη απορροής Καρατζά Λάκκου. 

 Βόρεια τάφρος KT2 – οδηγεί τα καθαρά επιφανειακά νερά από τις βορειοδυτικές λεκάνες 

απορροής της εγκατάστασης απόθεσης Καρατζά Λάκκου, στα κατάντη της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. 

 Νότιο Κανάλι Εκτροπής της εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου KT1– οδηγεί 

τις καθαρές επιφανειακές απορροές από τη νότια πλευρά της περιοχής του έργου 

περιμετρικά της εγκατάστασης, προς εκφόρτιση κατάντη του αναχώματος Καρατζά 

Λάκκου, με σταδιακή ανύψωση του καναλιού κατά την πρόοδο της απόθεσης, ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάθεση καθαρών νερών στο περιβάλλον.  

 

Τα επιμέρους υδραυλικά έργα σχεδιάζονται για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών 

επιφανειακών απορροών, γεγονότων συγκεκριμένης περιόδου επαναφοράς, όπως 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια και συνοψίζεται στον ακόλουθο 

Πίνακα 6.6.9.2-2. 

 

Α1 

Α2 

Α3 

Α4 

Α5 
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Πίνακας 6.6.9.2-2. Στοιχεία σχεδιασμού και παροχετευτική ικανότητα των υδραυλικών 

έργων υποδομής του υποέργου Σκουριών 

Κατασκευή Παροχή Σχεδιασμού 

Νότιο Κανάλι Εκτροπής SD2 
Πλημμυρικό γεγονός περιόδου επαναφοράς 50 

ετών 

Βόρειο Κανάλι Εκτροπής KT2  
Πλημμυρικό γεγονός περιόδου επαναφοράς 50 

ετών 

Περιμετρικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

εργοστασίου εμπλουτισμού 

Πλημμυρικό γεγονός περιόδου επαναφοράς 50 

ετών 

Χωρητικότητα λιμνών διαχείρισης εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υδατικού 

ισοζυγίου 

Υπερχειλιστής λιμνών διαχείρισης εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

Πλημμυρικό γεγονός 24 ωρών περιόδου 

επαναφοράς 100 ετών 

Ενδιάμεσοι Υπερχειλιστές αναχώματος Καρατζά 

Λάκκου και χωρητικότητα σχεδιασμού για 

προσωρινή αποθήκευση υδάτων στο χώρο 

απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού  

2/3 μεταξύ της βροχόπτωσης με περίοδο 

επαναφοράς 1000 έτη και της Μέγιστης Πιθανής 

Πλημμύρας (PMF) 24ώρου  

Τελικός Υπερχειλιστής Μέγιστη Πιθανή Πλημμύρα (PMF) 24ώρου  

 Υποδομές αποστράγγισης επιφανειακού μεταλλείου 

Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του μεταλλείου, από την περίοδο 

προπαρασκευής του έργου διανοίγονται περιμετρικά του μεταλλείου γεωτρήσεις για την 

ελεγχόμενη προαποστράγγιση των πετρωμάτων.  

 

Η ανάπτυξη του επιφανειακού μεταλλείου προϋποθέτει την άντληση υπογείων υδάτων για τον 

καταβιβασμό της στάθμης. Οι αντλούμενες ποσότητες, στην περίοδο λειτουργίας του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του. Για την κάλυψη των 

αντλητικών αναγκών θα απαιτηθεί η κατασκευή γεωτρήσεων περιμετρικά του πορφυρικού 

σώματος του κοιτάσματος. Με βάση τον σχεδιασμό του εγκεκριμένου έργου, περιμετρικά του 

ενοποιημένου ορύγματος έχουν ήδη ορυχθεί επτά (7) γεωτρήσεις προαποστράγγισης. Η 

πύκνωση των θέσεων προαποστράγγισης με την όρυξη επιπρόσθετων γεωτρήσεων, θα 

εκτιμηθεί με την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

υδατικού ισοζυγίου και εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη.  

 

Οι επιπρόσθετες γεωτρήσεις θα κατασκευαστούν από την επιφάνεια του εδάφους περιμετρικά 

του ανοιχτού ορύγματος αλλά και από τις υπόγειες προσβάσεις που θα δημιουργηθούν κατά 

την ανάπτυξη του υπογείου. Ο ακριβής αριθμός των γεωτρήσεων, τα χαρακτηριστικά βάθους 

διαμέτρου καθώς θα καθοριστούν κατά την διαδικασία ανάπτυξης. Ενδεικτικά, τυχόν 

επιπρόσθετες γεωτρήσεις που θα κατασκευαστούν από την επιφάνεια θα είναι κατακόρυφες 

και θα καλύψουν το εύρος σε βάθος του επιφανειακού ορύγματος. Θεωρείται ότι ένα μήκος 
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της τάξης των 350 m επαρκεί για τον έλεγχο της υδροφορίας για την ανάπτυξη του 

ενοποιημένου ορύγματος.  

 

Η ενδεικτική θέση των γεωτρήσεων περιμετρικά του ενοποιημένου ορύγματος, παρουσιάζεται 

στο ακόλουθο Σχήμα 6.6.9.3-1. 

 

 
Σχήμα 6.6.9.3-1. Ενδεικτική διάταξη περιμετρικών γεωτρήσεων για τον καταβιβασμό 

της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα 

 

Η επιλογή των θέσεων διεξαγωγής των γεωτρήσεων καθώς και τεχνικών χαρακτηριστικών τους  

(θέσεων εγκατάστασης του γεωτρυπάνου) γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) υδρογεωλογικά  

(β) ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας και εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών στην 

δεδομένη θέση επιλογής 

(γ)  προστασίας και διατήρησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών  

(δ)  δυνατότητα μερικής ρύθμισης του κάτω επιπέδου του κώνου στράγγισης, και 

(ε)  να καλύπτουν περιμετρικά όλη την έκταση του μεταλλείου. 

(ζ)  διασφάλιση της προσέγγισης διαχείρισης υδάτων 

 

Η διαμόρφωση και χωροθέτηση των χώρων εγκατάστασης του γεωτρύπανου καθώς και η 

μεταφορά του εξοπλισμού και γενικά η εγκατάστασή του, θα πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. 

 

Κατά την ανάπτυξη του ενοποιημένου ορύγματος θα διαμορφώνεται  φρεάτιο συλλογής στο 

εκάστοτε χαμηλότερο σημείο με σκοπό την συλλογή των όμβριων απορροών αλλά και 

οποιασδήποτε τοπικής παροδικής ροής προκύψει κατά την διαμόρφωση των 

βαθμίδων/πρανών. Η θέση διαμόρφωσης του φρεατίου συλλογής θα μεταβάλλεται με την 

ανάπτυξη του ορύγματος. Η άντληση των υδάτων προς τις λίμνες διαχείρισης νερών θα 

πραγματοποιείται με χρήση αντλιών. Εκτιμάται καταρχήν ότι οι ανάγκες άντλησης δύνανται 
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να καλυφθούν με τη χρήση τριών αντλιών παροχής 146 m3/h η κάθε μία, συνολικής 

δυναμικότητας 438 m3/h. 

 Υποδομές αποστράγγισης υπόγειου  μεταλλείου 

Για την κάλυψη των αναγκών του υπόγειου μεταλλείου, προβλέπεται η ανάπτυξη δύο (2) 

διακριτών συστημάτων άντλησης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην 

Παράγραφο 6.6.5.2.6. 

 

Η μέγιστη δυναμικότητα των προς εγκατάσταση αντλητικών συστημάτων, για την ασφαλή 

διαχείριση των εισερχόμενων υδάτων αλλά και των παροχών που προκύπτουν από την τοπική 

ανακύκλωση υδάτων που εξυπηρετούν ανάγκες του παραγωγικού εξοπλισμού (αθροιστικά), 

ανέρχεται σε 1.980 m³/h, που είναι μεγαλύτερη από τις ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν. 

Οι μέγιστες παροχές των αντλητικών συστημάτων κατανέμονται σε 1.155 m³/h για το σύστημα 

άντλησης ρυπασμένων υδάτων (C) και σε 825 m³/h για το σύστημα άντλησης καθαρών υδάτων 

(NC). 

 

Προαποστράγγιση και συλλογή καθαρών υδάτων 

Για τη μεγιστοποίηση των ποσοτήτων των υδάτων που δεν θα επηρεάζονται από τις 

μεταλλευτικές εργασίες, αλλά και για τη διενέργεια της υπόγειας εκμετάλλευσης σε εν γένει 

στεγνές συνθήκες, προβλέπονται εργασίες προαποστράγγισης στο υπόγειο μεταλλείο. Η 

προαποστράγγιση θα λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένες στοές, από τις οποίες θα 

ορύσσονται ανωφερικές γεωτρήσεις για την συλλογή των υπογείων καθαρών υδάτων από όλη 

την επιφάνεια του υπό εκμετάλλευση επιπέδου. Τα καθαρά υπόγεια ύδατα θα συλλέγονται σε 

ειδικές δεξαμενές οι οποίες προβλέπονται εν γένει 10 m υψηλότερα από τα παραγωγικά 

επίπεδα, ούτως ώστε τα νερά να μην έρχονται σε επαφή με τις εργασίες ανάπτυξης του υπόγειου 

μεταλλείου. Στην παρούσα φάση και με βάση τα αποτελέσματα του υδατικού ισοζυγίου και 

της υδρογεωλογικής διερεύνησης, εργασίες προαποστράγγισης θα πραγματοποιηθούν για τα 

ανώτερα πέντε επίπεδα και οι σχετικές δεξαμενές συλλογής καθορίζονται ενδεικτικά στα 

επίπεδα +360 m, +300 m, +240 m, +180 m και +120 m. Το νερό που θα συλλέγεται στις 

δεξαμενές των επιπέδων προαποστράγγισης +300 m και +180 m, θα μεταφέρεται μέσω 

γεωτρήσεων στη δεξαμενή του χαμηλότερου επιπέδου ήτοι, +240 m και +120 m αντίστοιχα. 

Παράλληλα, προαποστράγγιση θα διενεργείται και από τις στοές περιχάραξης των ανώτερων 

πέντε επιπέδων (+350 m έως +110 m), σε ειδικά διαμορφωμένα εγκάρσια από τα οποία θα 

ορύσσονται κεκλιμένες ανωφερικές γεωτρήσεις αποστράγγισης για τη συλλογή των υδάτων 

στην περίμετρο της εκμετάλλευσης. Όλα τα καθαρά ύδατα των εργασιών προαποστράγγισης, 

θα συλλέγονται στις δεξαμενές καθαρών υδάτων που θα διαμορφωθούν στα πέντε ανώτερα 

επίπεδα ήτοι, +350 m, +290 m, +230 m, +170 m και +110 m. Τα ύδατα από τις κατώτερες 

υψομετρικά δεξαμενές θα αντλούνται προς τις ανώτερες μέσω συστήματος γεωτρήσεων και 

αντλιών και όλα τα καθαρά νερά θα συλλέγονται στη δεξαμενή του επιπέδου +350 m όπου 

διαμορφώνεται το κεντρικό αντλιοστάσιο. Εν συνεχεία, τα νερά θα αντλούνται στην επιφάνεια 

μέσω της δυτικής στοάς προσπέλασης με χρήση δύο διακριτών δικτύων μεταφοράς.  

 

Μέρος των καθαρών υδάτων που θα συλλεχθούν από το ανώτερο επίπεδο προαποστράγγισης 

+360 m, θα καλύψει τις ανάγκες νερού στις εργασίες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του 

υπόγειου μεταλλείου, ιδίως κατά την περίοδο προπαρασκευής για τη φάση 1 της 

εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα του νερού που θα μεταφέρεται 

στο υπόγειο από την επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται διακριτό δίκτυο μεταφοράς 

καθαρού νερού από την επιφάνεια προς το κεντρικό αντλιοστάσιο +350 m, ούτως ώστε να 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-175 

ENVECO A.E. 

υπάρχει πάντα διαθέσιμο νερό για τις μεταλλευτικές ανάγκες ακόμα και σε περιστάσεις εν 

δυνάμει δυσλειτουργίας των προαποστραγγιστικών γεωτρήσεων ή, απουσίας υπογείου νερού.  

 

Κατά τη δεύτερη φάση εκμετάλλευσης, εκτιμάται ότι τα υπόγεια ύδατα θα έχουν μειωθεί 

σημαντικά. Για τη δεύτερη φάση, δεν προβλέπεται η δημιουργία σταθμών προαποστράγγισης 

και δεξαμενών / αντλιοστασίων συλλογής καθαρών υδάτων στα επίπεδα κάτωθεν του +110 m 

πλην των επιπέδων -10 m και -130 m. Προβλέπεται όμως η εγκατάσταση φωλεών 

αποστράγγισης σε αυτά τα επίπεδα οι οποίες θα ορυχθούν σε κατάλληλες θέσεις και θα 

συνδεθούν με τις δεξαμενές των ανώτερων επιπέδων. Επιπροσθέτως, στο επίπεδο +50 m η 

φωλεά αποστράγγισης θα μεταφέρει τα καθαρά ύδατα μέσω γεώτρησης στη δεξαμενή 

συλλογής του επιπέδου -10 m. Αντίστοιχα, στο επίπεδο -70 m η φωλεά θα μεταφέρει τα νερά 

στη δεξαμενή του επιπέδου -130 m. Η μεταφορά των υδάτων θα πραγματοποιείται μέσω 

γεωτρήσεων από το επίπεδο -130 m προς το επίπεδο -10 m και από αυτό προς το επίπεδο 

+110 m.  

 

Συλλογή και διαχείριση εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

Το σύστημα συλλογής των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και των υδάτων από τις εργασίες, 

είναι παρόμοιο με το σύστημα συλλογής των καθαρών υδάτων αλλά πιο εκτεταμένο. Στο 

υπόγειο μεταλλείο προβλέπεται εν γένει η εγκατάσταση σειράς διατάξεων για τη συλλογή και 

άντληση των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και των νερών από τις εργασίες ανάπτυξης και 

εκμετάλλευσης, που περιλαμβάνει μόνιμες κεντρικές εγκαταστάσεις συλλογής και άντλησης, 

προσωρινές φορητές και μη δεξαμενές συλλογής, ως επίσης και διατάξεις πύκνωσης και 

φίλτρανσης των συλλεχθέντων υδάτων στα επίπεδα +170 m και -70 m. Οι κεντρικές δεξαμενές 

συλλογής και τα κεντρικά αντλιοστάσια προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις των στοών 

περιχάραξης των παραγωγικών επιπέδων +350 m, +230 m, +170 m, +110 m, -10 m, -70 m και 

-130 m.  

 

Προβλέπονται επίσης δεξαμενές και αντλιοστάσια σε κατάλληλες αποστάσεις κατά μήκος των 

δύο κεντρικών στοών προσπέλασης / ελικοειδών κεκλιμένων. Κατά τη διάρκεια κατασκευής 

των στοών, τα νερά που συλλέγονται από το υπόγειο μέτωπο κατά τη διάνοιξη των στοών, 

μεταφέρεται στις δεξαμενές συλλογής κατά μήκος των στοών και αντλείται στην επιφάνεια 

μέσων των στομίων των στοών. Προβλέπεται επίσης και η τοποθέτηση φορητών αυτόνομων 

δεξαμενών όπου απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες συλλογής επιβαρυμένων υδάτων. Τα 

φορητά αυτόνομα συστήματα περιλαμβάνουν μεταλλική δεξαμενή συλλογής υδάτων, σύστημα 

καθίζησης και αντλία μεταφοράς, ως επίσης και σκάλα πρόσβασης και επιθεώρησης και 

τοποθετούνται επί μεταλλικής βάσης για εύκολη μεταφορά.  

 

Οι μόνιμες δεξαμενές συλλογής και αντλιοστάσια κατά μήκος των στοών προσπέλασης / 

ελικοειδών κεκλιμένων, προβλέπονται εν γένει 5 m υψηλότερα από το εκάστοτε επίπεδο 

εκμετάλλευσης και θα τοποθετηθούν σε ειδικά εγκάρσια 50 m πριν από τη σύνδεση του 

κεκλιμένου με την περιμετρική στοά περιχάραξης του επιπέδου. Τα αντίστοιχα αντλιοστάσια 

θα έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν τα συλλεχθέντα ύδατα σε πρώτο στάδιο στην ανώτερη 

υψομετρικά δεξαμενή συλλογής, ή στη δεξαμενή συλλογής έκαστου επιπέδου εκμετάλλευσης.  

 

Δεξαμενές συλλογής και αντλιοστάσια, διαμορφώνονται επίσης σε κάθε επίπεδο 

εκμετάλλευσης. Το κύριο αντλιοστάσιο συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων βρίσκεται 

στο επίπεδο +350 m και θα συλλέγει όλα τα εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα από τις αντλίες 

μεταφοράς του επιπέδου και από τις αντλίες των ελικοειδών κεκλιμένων κάτω από το 
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συγκεκριμένο επίπεδο. Το εν λόγω αντλιοστάσιο θα δέχεται όλα τα εν δυνάμει επιβαρυμένα 

νερά του υπόγειου μεταλλείου και θα τα παροχετεύει στην επιφάνεια μέσω ειδικών δικτύων 

αγωγών που θα διέρχονται από τα καμινέτα καθαρού αέρα.  

 

Τα αντλιοστάσια των επιπέδων είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διαχειρίζονται τις μέγιστες 

αναμενόμενες εισροές. Ο αριθμός θα κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και 

λειτουργίας του μεταλλείου. Οι δεξαμενές συλλογής δύνανται να συλλέγουν τα νερά του 

επιπέδου από τα αντίστοιχα κανάλια συλλογής, τα νερά από τις προσωρινές φορητές διατάξεις 

ή άλλες διατάξεις μεταφοράς υδάτων στο επίπεδο ή από τις γεωτρήσεις που μεταφέρουν νερά 

από το ανώτερο επίπεδο. Τα αντλιοστάσια στο κατώτερο επίπεδο έκαστης φάσης 

εκμετάλλευσης θα μεταφέρουν τα συλλεχθέντα ύδατα στις διατάξεις συλλογής, πύκνωσης και 

φίλτρανσης που προβλέπονται. Ειδικότερα, κατά την πρώτη φάση εκμετάλλευσης τα νερά που 

θα συλλέγονται στη δεξαμενή του επιπέδου +110 m θα αντλούνται προς τη διάταξη που 

προβλέπεται στο επίπεδο +170 m και στη δεύτερη φάση εκμετάλλευσης, τα νερά που θα 

συλλέγονται στη δεξαμενή του επιπέδου -130 m θα αντλούνται προς τη διάταξη που 

προβλέπεται στο επίπεδο -70 m. Μετά την κατάλληλη επεξεργασία στα δύο συστήματα τα 

ύδατα θα αντλούνται στο κεντρικό αντλιοστάσιο στο επίπεδο +350 m και από εκεί, είτε θα 

οδηγούνται στην επιφάνεια, ή θα επαναχρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των εργασιών 

εκμετάλλευσης.  

 

Στις δεξαμενές συλλογής των επιπέδων καταλήγουν επίσης και τα νερά από τους σταθμούς 

συντήρησης μηχανημάτων της πρώτης φάσης εκμετάλλευσης (στα επίπεδα +290 m και 

+170 m) και το κεντρικό συνεργείο της δεύτερης φάσης εκμετάλλευσης (στο επίπεδο +50 m). 

 

Στα κεντρικά αντλιοστάσια καθαρών και εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων των επιπέδων 

+350 m, +230 m, +170 m, +110 m, -10 m, -70 m και -130 m, προβλέπεται να τοποθετηθούν 

πολυβάθμιες φυγοκετρικές αντλίες ακτινικής ροής, με στόμιο αναρρόφησης οριζόντιας 

διάταξης και στόμιο κατάθλιψης κατακόρυφο, ονομαστικών στροφών λειτουργίας 1490 rpm, 

κατάλληλες για άντληση ρευστών χαμηλού ιξώδους, θερμοκρασίας από 10°C έως 80°C και 

μέγιστης περιεκτικότητας σε στέρεα 5% κβ με μέγεθος έως 50 μm. Το σύνολο των χώρων 

τοποθέτησης αντλιών θα διαθέτουν κατάλληλου μεγέθους διατάξεις καθίζησης στερεών και 

ανεξάρτητο / διακριτό τμήμα τοποθέτησης των απαιτούμενων αντλιών με επαρκή χώρο και 

εξοπλισμό (monorail ή γερανογέφυρα) για την ασφαλή συντήρηση και λειτουργία.  

 

Τα αντλιοστάσια που διαμορφώνονται στα κύρια επίπεδα θα παραλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

φορτίο άντλησης και επομένως θα είναι τα κύρια αντλιοστάσια. Σε κάθε ένα από αυτά 

προβλέπεται ενδεικτικά η τοποθέτηση τριών αντλιών, μία εκ των οποίων θα είναι εφεδρική και 

οι άλλες δύο θα λειτουργούν στο 100% και 50-60% της δυναμικότητάς τους αντίστοιχα.  

 

Για την όδευση των απαιτούμενων σωληνώσεων άντλησης θα χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 

προστατευμένες οδεύσεις μέσω των κύριων στοών ή κατακόρυφες γεωτρήσεις. Τα κύρια 

δίκτυα άντλησης θα κατασκευαστούν από χαλύβδινους σωλήνες, κατάλληλης διαμέτρου και 

κλάσης αντοχής. 

 Υποδομές συγκέντρωσης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

Σύμφωνα με το συνολικό σχέδιο διαχείρισης των νερών του υποέργου  και για την εκπλήρωση 

των απαιτήσεων των περιβαλλοντικών όρων του έργου, προβλέπεται η κατασκευή δύο λιμνών 

συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, με σκοπό τη συλλογή και επανακυκλοφορία των 
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νερών εσωτερικά του μεταλλείου και την ανακύκλωσή τους για τις ανάγκες λειτουργίας του 

εργοστασίου εμπλουτισμού. Η απαίτηση της παρουσίας αποθηκευτικού όγκου υδάτων για την 

πλειοψηφία των συνθηκών εκτός του χώρου ξηρής απόθεσης αποβλήτων, προκύπτει εξορισμού 

αναγκαία για την διατήρηση ενός από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., δηλαδή της ξηρής απόθεσης. 

 

Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα του υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου και του νέου 

σχεδίου διαχείρισης των νερών του μεταλλείου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των 

επικαιροποιημένων υδρολογικών στοιχείων, προκύπτει ότι απαιτείται η προσωρινή 

αποθήκευση συνολικού όγκου 460.000 m3 περίπου εν δυνάμει επιβαρυμένων απορροών 

εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Η διαχείριση της εκτιμώμενης ποσότητας εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση δύο (2) λιμνών αποθήκευσης 

εντός των ορίων του έργου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή: 

 της 1ης λίμνης συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, συνολικής δυναμικότητας 

350.000 m3, ΝΔ της απόθεσης αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού στο χώρο 

Καρατζά Λάκκου και ανατολικά του επιφανειακού ορύγματος εκμετάλλευσης του 

κοιτάσματος.  

 Της 2ης λίμνης συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, συνολικής δυναμικότητας 

110.000 m3, στην περιοχή «J5» που τοποθετείται στη ΒΔ περιοχή της απόθεσης 

αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού στο χώρο Καρατζά Λάκκου, νότια της 

μονάδας αφύγρανσης αποβλήτων εμπλουτισμού.  

 

Στις εν λόγω λίμνες θα συγκεντρώνονται δια άντλησης τα επιφανειακά εν δυνάμει επιβαρυμένα 

νερά που εισρέουν και συλλέγονται προσωρινά στην εγκατάσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στα μέτωπα 

εκμετάλλευσης και εν γένει στο έργο. Τα αποθηκευμένα εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα θα 

χρησιμοποιούνται είτε απ’ευθείας για τις ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού είτε μετά 

την κατάλληλη επεξεργασία τους για τις απαιτήσεις καταστολής σκόνης και λοιπές εργασίες 

του μεταλλείου. Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος 

αντλιών για την ανακύκλωση και επανακυκλοφορία των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

εσωτερικά του έργου.  

 

Λίμνη Συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο1 (WMP1)  

Η λίμνη προβλέπεται ανατολικά του επιφανειακού ορύγματος, στο νοτιοδυτικό όριο της 

Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά 

Λάκκου και διαμορφώνεται σε εκσκαφή.  

 

Στην περιοχή της υπόψη εγκατάστασης προβλέπεται η κατασκευή πλατφόρμας με γενικό 

υψόμετρο +580, συνολικής επιφάνειας 142 στρεμμάτων, όπου εκτός της λίμνης θα 

χωροθετηθούν και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις του μεταλλείου Σκουριών, ήτοι: η 

μονάδα λιθογόμωσης, οι ανεμιστήρες του υπόγειου μεταλλείου, σταθμοί εφοδιασμού, 

μονάδα σκυροδέματος (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής βόρεια της πλατφόρμας 

κατασκευής της λίμνης συλλογής στο επίπεδο +580, στην οποία προβλέπονται επιπρόσθετες 

διατάξεις εξυπηρέτησης).  

 

Η υπόψη εγκατάσταση διαμορφώνεται εν γένει σε εκσκαφή που σύμφωνα με το ισοζύγιο 

μαζών υλοποιούνται στο προπαρασκευαστικό έτος -2.  
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Οι εκσκαφές για το σχηματισμό της λίμνης διαμορφώνονται με κλίση 5:1 (Κ:Ο), ύψους 10m 

(διαμόρφωση εκσκαφών στο δυτικό όριο του χώρου). Από γενικό επίπεδο διαμόρφωσης της 

λίμνης (υψόμετρο +580) και μέχρι τον πυθμένα της λίμνης, οι εκσκαφές προβλέπονται με 

κλίση 2:1 (Κ:Ο), ύψους 10 m με ενδιάμεσο αναβαθμό πλάτους 19 m. Μετά την ολοκλήρωση 

της εκσκαφής έως το απαιτούμενο βάθος (+560), τα πρανή επανεπιχώνονται με 

συμπυκνωμένο υλικό ούτως ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια κατάλληλη κλίσης (1  Κ : 2 Ο), 

για την τοποθέτηση του συστήματος στεγάνωσης (Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός, GCL 

και γεωμεμβράνη HDPE). Με την εν λόγω χωματουργική διαμόρφωση εξασφαλίζονται 

αποδεκτές συνθήκες ευστάθειας για το σύστημα στεγάνωσης της λίμνης.  

 

Τονίζεται ότι τα υλικά της εκσκαφής που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση της λίμνης θα 

αξιοποιηθούν κατάλληλα αφενός μεν για την επανεπίχωση και δημιουργία των τελικών 

εσωτερικών πρανών της λίμνης και αφετέρου για την κατασκευή των λοιπών έργων της 

Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά 

Λάκκου. Εκτιμάται καταρχήν ότι από τις εκσκαφές για τη δημιουργία της πλατφόρμας θα 

προκύψουν περί τα 2,9 Mm3 υλικών, ενώ για την επανεπίχωση και δημιουργία των τελικών 

πρανών εκσκαφής θα απαιτηθούν ~110.000 m3 υλικού κατάλληλης κοκκομετρικής 

διαβάθμισης.  

 

Το βάθος της λίμνης είναι 20 m και προβλέπεται στο απόλυτο υψόμετρο +560. Το υψόμετρο 

της λίμνης στη μέγιστη στάθμη πλήρωσης είναι +579, με πρόβλεψη ελεύθερου περιθωρίου 

(freeboard) ύψους 1 m.  

 

Περιμετρικά της λίμνης διαμορφώνεται κατάλληλη οδός πρόσβασης πλάτους 9  m.  

 

Η μέγιστη χωρητικότητα της λίμνης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων είναι 350.000  m3 και 

στη μέγιστη πλήρωση η επιφάνεια του νερού θα καταλαμβάνει έκταση 32,5 στρεμμάτων. 

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.9.5-1. 

 

Πίνακας 6.6.9.5-1. Λίμνη συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο1 (WMP1) – 

Στοιχεία σχεδιασμού 

Αποθηκευτική Ικανότητα 350.000 m3 

Επιφάνεια πυθμένα λίμνης  7.890 m2 

Επιφάνεια λίμνης στη στέψη 32.270 m2 

Κλίση εσωτερικών πρανών λίμνης 1:2 (Κ:Ο) 

Κλίση ενδιάμεσων βαθμίδων εκσκαφής 

διαμόρφωσης λίμνης  
2:1 (Κ:Ο) 

Ύψος ενδιάμεσων βαθμίδων εκσκαφής 

διαμόρφωσης λίμνης  
10 m 

Κλίση ενδιάμεσων βαθμίδων εκσκαφής πάνω 

από το επίπεδο της λίμνης  
5:1 (Κ:Ο) 

Υψόμετρο Στέψης +580 

Υψόμετρο πυθμένα υπερχειλιστή +579 

Μέγιστο Βάθος Λίμνης 20 m 
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Σύστημα Στεγάνωσης 
Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός 

(GCL) και γεωμεμβράνη HDPE 

 

Οι εισροές υδάτων που υπερβαίνουν την αποθηκευτική ικανότητα της λίμνης, θα 

εκφορτίζονται μέσω καναλιού υπερχείλισης στη βόρεια πλευρά των πρανών. Η παροχετευτική 

ικανότητα του υπερχειλιστή είναι 1 m3/s, που αντιστοιχεί σε πλημμυρικό γεγονός περιόδου 

επαναφοράς 100 ετών. Το τμήμα του υπερχειλιστή που θα διαμορφωθεί κατά μήκος του 

κατάντη πρανούς του αναχώματος της λίμνης θα είναι επενδεδυμένο με γεωκυψέλη, πάχους 

100 mm πληρωμένης με σκυρόδεμα. Ο υπερχειλιστής θα εκφορτίζει εντός της Ενιαίας 

Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου. 

 

Λίμνη Συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Nο2 (WMP2) – Περιοχή «J5» 

Η λίμνη θα κατασκευαστεί στο δυτικό τμήμα της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, 500 m περίπου βορειοανατολικά από 

το επιφανειακό όρυγμα. Θα βρίσκεται στα κατάντη της μονάδας αφύγρανσης αποβλήτων 

εμπλουτισμού και του κύριου εσωτερικού δρόμου του μεταλλείου, πλησίον του στομίου του 

ελικοειδούς κεκλιμένου πρόσβασης του υπόγειου μεταλλείου.  

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το ισοζύγιο μαζών η λίμνη κατασκευάζεται από αδρανή 

υλικά των κατηγοριών Β1 & Β2 και τίθεται σε λειτουργία στο προπαρασκευαστικό έτος -2. Η 

στέψη της λίμνης διαμορφώνεται σε υψόμετρο +535 και η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητά 

της ανέρχεται σε 110.000 m3. Το μέγιστο βάθος της λίμνης είναι 15 m και η επιφάνεια του 

νερού καταλαμβάνει έκταση 15 στρεμμάτων περίπου. 

 

Η λίμνη διαμορφώνεται σε ειδικά σχεδιασμένο συμπυκνωμένο επίχωμα  όγκου 810.000 m3. Τα 

κατάντη πρανή από το υψόμετρο +535 έως το υψόμετρο +475 διαμορφώνονται με κλίση 1:1.9 

(Κ:Ο) και μέγιστο ύψος αναβαθμού 15 m, με ενδιάμεσους αναβαθμούς πλάτους 8m. Στο 

επίπεδο +475 διαμορφώνεται κατάλληλη πλατφόρμα για τη διέλευση της οδού πρόσβασης που 

συνδέει το επιφανειακό όρυγμα με το χώρο απόθεσης και το ανάχωμα για την κυκλοφορία των 

υλικών κατασκευής του αναχώματος Καρατζά Λάκκου, αλλά και για την εν γένει εξυπηρέτηση 

του μεταλλείου και των διαφόρων έργων υποδομής. Από αυτό το επίπεδο και κατάντη θα 

κατασκευαστεί οπλισμένο επίχωμα για περιορισμό των χωματουργικών έργων. Τα πρανή κάτω 

από το επίπεδο +475 διαμορφώνονται με κλίση 3:2 (Κ:Ο) και μέγιστο ύψος αναβαθμού 15 m, 

με ενδιάμεσους αναβαθμούς πλάτους 8 m.  

 

Τα εσωτερικά πρανή της λίμνης διαμορφώνονται με κλίση 1:2 (Κ:Ο) και έχουν μέγιστο ύψος 

15 m. Η εσωτερική επιφάνεια της λίμνης θα είναι επενδεδυμένη με γεωμεμβράνη HDPE 

ενδεικτικού πάχους 2 mm, τοποθετούμενη επί συμπυκνωμένης, αδιαπέρατης στρώσης ερυθρής 

αργίλου (Ζώνη Α).  

 

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού της λίμνης συλλογής εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων Νο2 σημειώνονται στον Πίνακα 6.6.9.5-2. 
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Πίνακας 6.6.9.5-2. Λίμνη συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο2 – Στοιχεία 

σχεδιασμού 

Αποθηκευτική Ικανότητα 110.000 m3 

Επιφάνεια πυθμένα λίμνης  3.200 m2 

Επιφάνεια λίμνης στη στέψη 14.900 m2 

Εσωτερική επίκλιση λίμνης  2% προς τη νοτιοανατολική πλευρά 

Κλίση εσωτερικών πρανών  1:2 (Κ:Ο) 

Πλάτος μόνιμης οδού 12 m 

Υψόμετρο Στέψης +535 

Υψόμετρο πυθμένα υπερχειλιστή +534 

Μέγιστο Βάθος Λίμνης 15 m 

Σύστημα Στεγάνωσης 
Στρώση Ερυθρής Αργίλου και υπερκείμενη 

γεωμεμβράνη HDPE πάχους 2 mm 

 

Το επίχωμα της λίμνης χρησιμοποιείται για τη διέλευση της οδού μεταφοράς των υλικών 

κατασκευής του αναχώματος Καρατζά Λάκκου αλλά και για την εν γένει εξυπηρέτηση του 

μεταλλείου και των διαφόρων έργων υποδομής. 

 

Οι εισροές υδάτων που υπερβαίνουν την αποθηκευτική ικανότητα της λίμνης θα εκφορτίζονται 

μέσω καναλιού υπερχείλισης στην ανατολική πλευρά των πρανών. Η παροχετευτική ικανότητα 

του υπερχειλιστή θα αντιστοιχεί σε πλημμυρικό γεγονός περιόδου επαναφοράς κατ’ ελάχιστον 

100 ετών. Ο υπερχειλιστής θα εκφορτίζει εντός της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου. 

 Μονάδα επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

Σύμφωνα με την πιθανοτική (στοχαστική) ανάλυση του υδατικού ισοζυγίου προτείνεται η 

κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υδάτων δυναμικότητας 250 m3/h, με σκοπό: 

 Τη μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος ακόμα και σε καταστάσεις 

ακραίων και απρόβλεπτων συνθηκών. 

 Τη μεγιστοποίηση της ωφέλιμης αποθηκευτικής ικανότητας μέχρι το φαινόμενο της 

πιθανής λειτουργίας του υπερχειλιστή. 

 Την επακόλουθη βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας των αποθέσεων. 

 Τη δημιουργία πηγής καθαρού επεξεργασμένου νερού για χρήση στα μέτρα ελέγχου 

εκπομπής σκόνης και εκτός της περιοχής της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α..  

 

Η μονάδα επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων χωροθετείται πλησίον της μονάδας 

αφύγρανσης, καταλαμβάνοντας έκταση 4,5 στρεμμάτων. Στην περίπτωση που οι συνθήκες 

απαιτήσουν την ενεργοποίηση λειτουργίας της, τροφοδοτείται από την λίμνη συλλογής εν 

δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων και διαθέτει τα επεξεργασμένα καθαρά νερά στις γεωτρήσεις 

εισπίεσης επεξεργασμένων υδάτων ή στον τελικό αποδέκτη μέσω του καναλιού εκτροπής ΚΤ2.  

 

Στο Σχήμα 6.6.9.6-1 που ακολουθεί, δίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής με τις 

κυριότερες διεργασίες της περιγραφόμενης στη παρούσα αναβαθμισμένης μονάδας 
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κατεργασίας νερών που συστήνονται για την επεξεργασία των εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

του υποέργου Σκουριές. 

 

 
Σχήμα 6.6.9.6-1. Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της αναβαθμισμένης μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου Σκουριών 

 

Το διάγραμμα ροής διεργασιών αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια:  

 

 Προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου  

Η χημική επεξεργασία βασίζεται στην προσθήκη γαλακτώματος υδρασβέστου [Ca(OH)2] για 

την αύξηση της αλκαλικότητας των νερών του μεταλλείου, την καταβύθιση των περιεχομένων 

μετάλλων με τη μορφή υδροξειδίων και ακολούθως την απομάκρυνση των αιωρούμενων 

σωματιδίων και των παραγομένων στερεών εξουδετέρωσης. Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως από τη μεταλλευτική βιομηχανία και αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο 
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κατεργασίας νερών μεταλλείων. Οι σημαντικότερες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο 

σύστημα είναι οι ακόλουθες: 

 

 
Θεωρητικό pH  

καταβύθισης υδροξειδίων 

Fe3+ + Ca(OH)2 = Fe(OH)3  + Ca2+ 4,3 

Pb2+ + Ca(OH)2 = Pb(OH)2  + Ca2+ 6,3 

Cu2+ + Ca(OH)2 = Cu(OH)2  + Ca2+ 7,2 

Zn2+ + Ca(OH)2 = Zn(OH)2  + Ca2+ 8,4 

Fe2+ + Ca(OH)2 = Fe(OH)2  + Ca2+ 9,5 

Cd2+ + Ca(OH)2 = Cd(OH)2  + Ca2+ 9,7 

Mn2+ + Ca(OH)2 = Mn(OH)2  + Ca2+ 10,6 

 

Από τις παραπάνω αντιδράσεις προκύπτει ότι για την πλήρη καταβύθιση των διαλυμένων 

ιόντων, σε συγκεντρώσεις που να ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές για διάθεση υγρών 

βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, απαιτείται ρύθμιση του pH σε υψηλές 

αλκαλικές τιμές, μεγαλύτερες του 9-10. 

 

 Προσθήκη κροκιδωτικού αντιδραστηρίου 

Για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών στο στάδιο καθίζησης και 

διαύγασης, προστίθεται κροκιδωτικό αντιδραστήριο στην υπερχείλιση της τελευταίας 

δεξαμενής ανάμειξης.  

 

 Καθίζηση 

Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των παραγόμενων στερεών 

εξουδετέρωσης από τα επεξεργασμένα νερά μεταλλείου, η υπερχείλιση της τελευταίας 

δεξαμενής ανάμιξης οδηγείται σε πυκνωτή. Η υπερχείλιση του πυκνωτή που είναι τα 

επεξεργασμένα νερά μεταλλείου απαλλαγμένα από αιωρούμενα στερεά οδηγούνται στο 

επόμενο στάδιο κατεργασίας που είναι το καταλυτικό σύστημα πολυστρωματικής διήθησης. Η 

υπορροή του πυκνωτή που είναι η ιλύς κατεργασίας των νερών οδηγείται σε φιλτρόπρεσσα για 

την αφύγρανση της προκειμένου να ανακυκλωθεί στην παραγωγική διαδικασία.  

 

 Χλωρίωση 

Η χλωρίωση συντελεί στη διαδικασία αποσταθεροποίησης των αιωρούμενων σωματιδίων, 

βελτιώνοντας τη διαδικασία φίλτρανσης και προκαλεί οξείδωση βοηθώντας έτσι το σίδηρο, το 

μαγγάνιο αλλά και τα υπόλοιπα βαρέα μέταλλα που αρχικά είναι διαλυμένα στο νερό να 

μετατραπούν σε αδιάλυτες ενώσεις μέσω χημικών αντιδράσεων. Η χλωρίωση εφαρμόζεται με 

έγχυση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 12% μέσω δοσομετρικής αντλίας 

στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 
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 Ρύθμιση pH 

H ρύθμιση του pH αποσκοπεί στη δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος στο νερό εισόδου και 

εφαρμόζεται με έγχυση διαλύματος καυστικού νατρίου περιεκτικότητας 50% μέσω 

δοσομετρικής αντλίας στον καταθλιπτικό αγωγό εισόδου της δεξαμενής αερισμού. 

 

 Αερισμός (Οξυγόνωση) 

Στη δεξαμενή προκατεργασίας το νερό υφίσταται αερισμό με σκοπό την οξείδωση και 

απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Η συνήθης τεχνική αερισμού-οξυγόνωσης συνίσταται σε 

εξαναγκασμένη ροή αέρα με τη βοήθεια φυσητήρων και χρήση διαχυτών για τη δημιουργία 

μικρών φυσαλίδων αέρα και καλύτερη επαφή νερού-αέρα. 

 

 Καταλυτικά φίλτρα θολότητας και απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η φίλτρανση του νερού που αποτελείται από τις διατάξεις 

των φίλτρων θολότητας και τις διατάξεις των φίλτρων ενεργού άνθρακα.  

 

Καταλυτικά Φίλτρα: Μετά την προκατεργασία (χλωρίωση, ρύθμιση pH και αερισμό), το νερό 

οδεύει προς τα φίλτρα κατακράτησης θολότητας όπου κατακρατούνται διάφορα αιωρούμενα 

σωματίδια, η θολότητα, ο σίδηρος, το μαγγάνιο και λοιπές ρυπαντικές ουσίες, ώστε ο δείκτης 

πυκνότητας λάσπης (S.D.I.) να είναι μικρότερος του 5. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη ροή 

του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα), μέσω επιλεγμένων στρώσεων πληρωτικών υλικών και τη 

συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των 

πληρωτικών υλικών έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμά τους με κατάλληλης παροχής 

αντίστροφη ροή.  

 

Για τη καταλυτική απομάκρυνση βαρέων μετάλλων χρησιμοποιούνται διαφορετικής 

κοκκομετρίας χαλαζιακό χαλίκι, πυριτική άμμος, ειδικό υλικό από ανακυκλωμένο 

τροποποιημένο γυαλί (κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό), διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2) 

και ανθρακίτης, τα οποία διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος.  

 

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση σιδήρου και μαγγανίου από το νερό είναι 

μία φυσική μέθοδος η οποία βασίζεται στην οξείδωση μέσω αέρα (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) και χρήση χημικών ευρέως χρησιμοποιούμενων στην επεξεργασία του πόσιμου 

νερού, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους 

επεξεργασίας. 

 

Φίλτρα ενεργού άνθρακα: Στη συνέχεια το νερό διέρχεται από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, 

όπου κατακρατούνται περαιτέρω με προσρόφηση, τα βαρέα μέταλλα που δεν κατακρατήθηκαν 

στο καταλυτικό πολυστρωματικό φίλτρο. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την ροή του νερού 

(με κατάλληλη ταχύτητα) μέσω ειδικά επιλεγμένου ενεργού άνθρακα. Το νερό εισέρχεται από 

το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα εξέρχεται από το κάτω 

μέρος. 

 

 Αντίστροφη Ώσμωση (Α.Ω) 

Κατά την αντίστροφη ώσμωση ένα κλάσμα της παραγωγής από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

οδεύει σε μια συστοιχία ημιπερατών μεμβρανών. Η μονάδα της Αντίστροφης Ώσμωσης θα 

λειτουργεί επικουρικά και θα εκκινεί αυτόματα όταν η συγκέντρωση των μετάλλων είναι εκτός 
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των ορίων διάθεσης. Οι μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης επιτρέπουν μόνο στα μόρια του 

νερού να διέλθουν δια μέσου τους, διαχωρίζοντας αιωρούμενα στερεά που μπορεί να περιέχει 

το φιλτραρισμένο νερό μεταλλείου.  

 

Η αντίστροφη ώσμωση απαιτεί απλές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που κατ’ ουσίαν 

αποτελούν ένα δίκτυο σωληνώσεων με τα αντίστοιχα αντλητικά συστήματα. Οι μονάδες Α.Ω. 

σχεδιάζονται για την ονομαστική δυναμικότητα που κάθε φορά επιλέγεται.  

 

Στην μονάδα χρησιμοποιείται μόνο αντικαθαλατωτικό. Το αντικαθαλατωτικό χρησιμοποιείται 

για αποφυγή/πρόληψη επικαθίσεων αλάτων από την ενεργό επιφάνεια των μεμβρανών. Το 

αντικαθαλατωτικό που θα εφαρμοστεί δεν θα περιέχει ως βάση τα φωσφωνικά ή φωσφορικά 

ιόντα. 

Μετά από το στάδιοτης φίλτρανσης, το νερό διοχετεύεται και μοιράζεται στις διατάξεις Α.Ω. 

Κάθε διάταξη περιλαμβάνει αντλία υψηλής πίεσης και μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης.  

 

Για την εμφάνιση του φαινομένου της αντίστροφης ώσμωσης και τη λειτουργία της Μονάδας 

είναι απαραίτητη η ροή του νερού εντός της διάταξης των μεμβρανών υπό υψηλή πίεση. Την 

τελευταία εξασφαλίζουν ανοξείδωτες αντλίες υψηλής πίεσης. 

 

Το συμπύκνωμα της αντίστροφης ώσμωσης επανακυκλοφορεί στα στάδια της φυσικοχημικής 

επεξεργασίας (προσθήκη υδρασβέστου, καταβύθιση, αερισμός και φίλτρανση) για να γίνει 

περαιτέρω απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων  

 

 Σύστημα επαναρύθμισης του pH 

Ύστερα από την επεξεργασία με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης, επιτελείται η τελική 

ρύθμιση του pH. Η ρύθμιση του pH απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τα όρια 

διάθεσης.  

 Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα είναι τύπου MBR με τεχνολογία μεμβρανών καθαρισμού 

και είναι υπολογισμένος για να εξυπηρετεί 1100 άτομα (μέγιστη πληρότητα) την ημέρα. 

 
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας: 

Τα λύματα του εργοστασίου οδηγούνται με δίκτυο σωληνώσεων βαρυτικά στον χώρο 

βιολογικού καθαρισμού τους στην περιοχή 66. Αρχικά περνούν από φίλτρο κατακράτησης 

στερεών και καταλήγουν σε μια δεξαμενή ομογενοποίησης, όπου ομογενοποιούνται με τη 

βοήθεια ενός αναμίκτη. Στη συνέχεια οδηγούνται σε δεξαμενή απονιτροποίησης και μετά σε 

δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού, όπου διοχετεύεται αέρας στον όγκο των λυμάτων και με τη 

βοήθεια των μεμβρανών διαχωρίζεται η ιλύς από το καθαρό νερό. 

 

Τα επεξεργασμένα αστικά λύματα θα έχουν τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 BOD5 ≤ 10 mg/L 

 COD ≤ 70 mg/L 

 SS ≤ 10 mg/L 

 TN < 15 mg/L 

 TP < 2 mg/L 

 pH : 6,5 – 8,5 
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 NTU : <2 

 Escherichia coli (EC/100ml) : <5 (for the 80% of the samples) 

 

Η ημερήσια συνολική παραγωγή ιλύος από τον βιολογικό θα είναι:  

 Ημερήσια ποσότητα λυμάτων: 220 m3/d. 

 Ημερήσιο οργανικό φορτίο σε BOD5: 71,5 kg 

 Ημερήσιο οργανικό φορτίο σε TSS: 66 kg 

 

Με βάση το γεγονός ότι το σύστημα επεξεργασίας που επιλέχθηκε είναι MBR, η ημερήσια 

παραγόμενη ποσότητα βιομάζας που θα απορριφθεί εκτιμάται ότι είναι 74 kg D.S. (Ξηρών 

στερεών). Έτσι, ως μικτό υγρό με συγκέντρωση 1% σε DS (Dry Solids), ο ημερήσιος όγκος 

βιομάζας που θα απορριφθεί εκτιμάται ότι είναι 7,4 m3/d. 

 

Η παραπάνω ποσότητα απορριπτόμενης ιλύος θα αποθηκεύεται σε ανοξείδωτη δεξαμενή 

περίπου 40 m3 και θα συλλέγεται από κατάλληλο αδειοδοτημένο όχημα (σηπτικό βυτίο) ώστε 

να μεταφερθεί σε κατάλληλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. 

 

Όσο αναφορά το επεξεργασμένο νερό που παράγεται, δεδομένου ότι το σύστημα βιολογικού 

καθαρισμού με τη χρήση μεμβρανών έχει σαν προϊόν νερό πολύ μεγάλης καθαρότητας, αυτό 

μπορεί να διοχετευθεί είτε στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, είτε στην Μονάδα 

επεξεργασίας εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. 

 Δίκτυο συλλογής και παροχέτευσης μη επιβαρυμένων υδάτων 

Η διαχείριση των καθαρών μη επιβαρυμένων υδάτων περιλαμβάνει: 

 Δίκτυο περιμετρικών καναλιών εκτροπής καθαρών υδάτων. Περιλαμβάνει τα κανάλια 

SD1 (προσωρινό) & SD2 (μόνιμο) στο νότιο όριο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, 

και το κανάλι ΚΤ2 στο βόρειο όριο της εγκατάστασης. Και τα δύο έργα παραλαμβάνουν 

να επιφανειακά νερά από τις περιμετρικές λεκάνες απορροής και τα αποδίδουν κατάντη 

των έργων στο φυσικό αποδέκτη. 

 Δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς των καθαρών υδάτων των προαποστραγγίσεων του 

ενοποιημένου ορύγματος. Το δίκτυο μεταφέρει τα ύδατα των γεωτρήσεων 

προαποστράγγισης προς τις γεωτρήσεις επανεισπίεσης κατάντη των έργων σε κατάλληλη 

απόσταση. 

 Δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς των καθαρών υδάτων των προαποστραγγίσεων του 

υπόγειου μεταλλείου. Προβλέπονται αντλιοστάσια σε επίπεδα υψηλότερα των επιπέδων 

εκμετάλλευσης, στα οποία θα συλλέγονται τα νερά από τις γεωτρήσεις 

προαποστράγγισης που θα πραγματοποιηθούν σε ειδικές στοές. Μέρος των υδάτων 

αυτών θα διοχετεύεται στα υπόγεια μέτωπα για τις ανάγκες των εργασιών ανάπτυξης και 

το υπόλοιπο θα αντλείται στην επιφάνεια όπου θα οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη. 

Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και για τα καθαρά νερά που θα συλλέγονται στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο καθαρών υδάτων +350 m.  
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 Γεωτρήσεις Επανεισπίεσης καθαρών, μη επιβαρυμένων υδάτων προαποστράγγισης 

Ο τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφορέα αναπτύσσεται σταδιακά και σε συνάρτηση με τις 

αναμενόμενες ή και παρατηρημένες αντλούμενες ποσότητες ύδατος μέσω των 

προαποστραγγιστικών γεωτρήσεων του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου. 

 

Η ανάπτυξη του συστήματος τεχνητού εμπλουτισμού έχει έναρξη από την φάση κατασκευής 

και συντελείται σε όλη τη φάση λειτουργίας. Ο αριθμός των γεωτρήσεων εισπίεσης καθαρών 

μη επυβαρυμένων υδάτων καθορίζεται σε εκάστοτε χρονική περίοδο από την ποσότητα ύδατος 

προς διάθεση. 

 

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις απαιτούν διαθέσιμη παροχή εισπίεσης της τάξης των 3700 m3/d. 

Με την θεώρηση ότι η μέση παροχή που είναι εφικτή ανά γεώτρηση είναι 10 m3/h, απαιτούνται 

ενδεικτικά 15 -16  γεωτρήσεις εισπίεσης. H αρχική χωροθέτηση τους συστήνεται στην περιοχή 

της Λεκάνης του Λοτσάνικου, όμως ο τελικός αριθμός των γεωτρήσεων, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους  ή και η ενδεχόμενη επέκταση τους προς την περιοχή κατάντη του 

Καρόλακκα θα καθοριστεί κατά την ανάπτυξη του συστήματος.  

 

 
Σχήμα 6.6.9.9-1. Ενδεικτική διάταξη γεωτρήσεων εισπίεσης καθαρών μη επιβαρυμένων 

υδάτων 

 Γεωτρήσεις Επανεισπίεσης επεξεργασμένων υδάτων  

Οι γεωτρήσεις επανεισπίεσης επεξεργασμένων υδάτων χωροθετούνται κατά μήκος της οδού 

σύνδεσης Σκουριών – Στρατωνίου. Ενδεικτικά ένας αριθμός 7 γεωτρήσεων αρκεί για να 

παραλάβει παροχή των 70 m3/h, όπως έχει προβλεφθεί από τις σχετικές μελέτες. Ο τελικός 

αριθμός, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων καθώς και η ακριβής χωροθέτηση τους 

θα προκύψει κατόπιν ερευνών πεδίου.  Στο Σχήμα 6.6.9.10-1 παρακάτω παρουσιάζεται 

ενδεικτικά η περιοχή εφαρμογής τους 
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Σχήμα 6.6.9.10-1. Ενδεικτική διάταξη γεωτρήσεων εισπίεσης καθαρών μη 

επιβαρυμένων υδάτων 

6.6.10. Συνδέσεις με δίκτυα ενέργειας και εσωτερικές υποδομές ενέργειας  

 Κατασκευή υποσταθμού και γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 

Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

κοιτάσματος Σκουριών κατασκευάζεται εντός των ορίων του γηπέδου του εργοστασίου 

εμπλουτισμού υποσταθμός 150 kV/M.T. (Υ/Σ Σκουριών). Οι απαιτήσεις των φορτίων των 

εγκαταστάσεων θα εξυπηρετηθούν σε συνάρτηση με τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος 

Μεταφοράς που είχαν προγραμματισθεί στην ευρύτερη περιοχή από την ΑΔΜΗΕ., δεδομένου 

ότι μεγάλο μέρος των υπόψη έργων ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς έχει ολοκληρωθεί. 

 

Τα ως άνω έργα αποτελούν Πάγια Σύνδεσης και σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του 

Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ - ε' σχετικό), μετά το πέρας 

της κατασκευής τους θα περιέλθουν στην κυριότητα του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς 
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(ΔΕΗ Α.Ε.). Η κατασκευή τους θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» 

και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ΑΔΜΗΕ για λόγους ομοιομορφίας σχεδιασμού 

του Συστήματος και δυνατότητας συντηρήσεως του από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..  

 

Υποσταθμός 150 kV/M.T.: Όπως προαναφέρθηκε, εντός των ορίων των εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου κατασκευάζεται Υποσταθμός 150 kV/M.T. Το τμήμα του Υ/Σ που 

περιλαμβάνεται εντός των ορίων ΑΔΜΗΕ αντιστοιχεί σε τυποποιημένο εξοπλισμό για Υ/Σ 

ανοικτού (υπαίθριου) τύπου. Μετά το πέρας της κατασκευής, το τμήμα του Υ/Σ που αποτελεί 

Πάγιο Σύνδεσης θα περιέλθει στην κυριότητα του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΗ 

Α.Ε.). Ο Υ/Σ θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΑΔΜΗΕ για λόγους 

ομοιομορφίας σχεδιασμού του Συστήματος και δυνατότητας συντηρήσεως του. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του υποσταθμού περιλαμβάνουν: 

 Ένα ζυγό λειτουργίας  150 kV, για τον οποίο προβλέπονται μετασχηματιστές τάσης (ένας 

ανά φάση) για μετρήσεις και ενδείξεις. 

 Δύο πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kV, κάθε μία από τις οποίες θα περιλαμβάνει έναν 

αποζεύκτη ζυγού με γειωτή, ένα διακόπτη ισχύος 150 kV, έναν αποζεύκτη γραμμής με 

ένα γειωτή γραμμής, μία κυματοπαγίδα και έναν πυκνωτή ζεύξεως. Επίσης, για κάθε 

πύλη Γ.Μ. προβλέπονται μετασχηματιστές έντασης (ένας ανά φάση) μεταξύ διακόπτη 

και αποζεύκτη γραμμής, για ενδείξεις και προστασία, καθώς και μετασχηματιστές τάσης 

(ένας ανά φάση) για ενδείξεις και προστασία επί του άκρου της γραμμής. Όλα τα 

παραπάνω διακοπτικά / αποζευκτικά στοιχεία των ζυγών (εξαιρουμένων των αποζευκτών 

Γ.Μ. σε Υ/Σ ανοικτού τύπου) θα είναι ηλεκτροκίνητα και θα επιδέχονται τηλεχειρισμό 

τόσο από την αίθουσα ελέγχου του Υ/Σ όσο και από τα Κέντρα Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ. 

Η προστασία κάθε κυκλώματος της Γ.Μ. θα περιλαμβάνει έναν Η/Ν αποστάσεως και 

έναν ανεξάρτητο Η/Ν υπερεντάσεως φάσεων-γης.  

 Δύο πύλες 150 kV μετασχηματιστών (Μ/Σ) υποβιβασμού. Το τμήμα κάθε μίας από τις 

εν λόγω πύλες που ανήκει στο όριο ευθύνης του ΑΔΜΗΕ θα περιλαμβάνει δύο 

αποζεύκτες ζυγών και ένα μετασχηματιστή έντασης ανά φάση για μετρήσεις. Ο 

διακόπτης ισχύος 150 kV της πύλης του μετασχηματιστή ανήκει στο όριο ευθύνης της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Όλοι οι αποζεύκτες ζυγών θα είναι 

ηλεκτροκίνητοι και θα επιδέχονται τηλεχειρισμό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του Υ/Σ 

όσο και από τα Κέντρα Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ. 

 Για τη μέτρηση ενεργού και άεργου ενέργειας, σε κάθε σημείο μέτρησης (πλευρά υψηλής 

τάσης των Μ/Σ ανύψωσης) η διάταξη θα περιλαμβάνει δύο μετρητές (τον κύριο μετρητή 

και το μετρητή επαλήθευσης), καθώς και σύστημα τηλεμετάδοσης των μετρήσεων. Η 

σύνδεση των δύο αυτών μετρητών (κυρίου και επαλήθευσης) θα επιτυγχάνεται μέσω 

ανεξαρτήτων τυλιγμάτων Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. Οι μετρητές θα έχουν περίοδο 

ολοκλήρωσης 15 λεπτά της ώρας και κλάση ακρίβειας 0,2 S. Η κλάση ακρίβειας για τους 

Μ/Σ τάσεως θα είναι 0,2 και για τους Μ/Σ εντάσεως 0,2 S. Τα τυλίγματα των Μ/Σ 

μέτρησης που εξυπηρετούν το μετρητή επαλήθευσης μπορούν να εξυπηρετούν και άλλες 

λειτουργίες εντός των ορίων φόρτισης των Μ/Σ μέτρησης, αρκεί οι τελευταίες να μην 

επηρεάζουν την ακρίβεια των μετρήσεων. 

 Για την τηλεμετάδοση, τους τηλεχειρισμούς, την τηλεεποπτεία και τον τηλεέλεγχο, 

προβλέπονται φερεσυχνικές συσκευές και συσκευές RTU (Remote Terminal Units), 

καθώς και οι σχετικές τροφοδοτικές διατάξεις τους. Τα παραπάνω συστήματα θα είναι 

απολύτως συμβατά με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Συστήματος και κατάλληλα για 

πλήρη ένταξη του Υ/Σ Σκουριών στα υφιστάμενα συστήματα Τηλεπικοινωνιών του 
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Κυρίου του Συστήματος και στις απαιτήσεις των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας του 

ΑΔΜΗΕ. 

 Για την εγκατάσταση όλων των ανωτέρω απαιτούμενων συστημάτων εποπτείας και 

ελέγχου του Υ/Σ, προβλέπεται ιδιαίτερο κτίριο με δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης και 

αποκλειστικής χρήσης από το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ, Κυρίου του Συστήματος.  

 Τέλος, το δίκτυο γειώσεως του Υ/Σ θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κανονισμού IEEE Std 80-1986. 

 

Ο έλεγχος (μελετών και κατασκευής) του τμήματος του Υποσταθμού που περιλαμβάνεται στο 

όριο ευθύνης του ΑΔΜΗΕ, καθώς και η πιστοποίηση και παραλαβή αυτού, θα γίνουν από τον 

ΑΔΜΗΕ ή κατ' εξουσιοδότησή του από τον Κύριο του Συστήματος ή άλλον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ). Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο επάρκειας 

του δικτύου γειώσεως, η οποία θα επιβεβαιώνεται με κατάλληλες μετρήσεις, όπως 

περιγράφεται στον κανονισμό CENELEC HD 643.  

 

Γραμμή Σύνδεσης Υποσταθμού με Σύστημα ΑΔΜΗΕ  

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 (βλ. 

Σχέδιο 1-3). Το εν λόγω τμήμα Γ.Μ. θα περιλαμβάνει πύργους διπλού κυκλώματος της σειράς 

4 του ΑΔΜΗΕ (τύποι S4, R4, Τ4, Ζ4) και θα έχει έναν αγωγό ανά φάση τύπου ACSR 

Grossbeak, διατομής 322 mm2. 

  Εσωτερική διανομή ενέργειας 

Οι Μετασχηματιστές Υποβιβασμού (150/20 kV) τροφοδοτούν τον πίνακα 20 kV που βρίσκεται 

στον Υ/Σ 7002, ο οποίος τροφοδοτεί τους δορυφορικούς Υ/Σ του έργου 7003, 7004, 7005, 

3701, 5402, 5601, 7008 και 7009. Εκεί διαμέσου μετασχηματιστών υποβιβασμού 20/0,4 kV 

τροφοδοτούνται πίνακες χαμηλής τάσης οι οποίοι εξυπηρετούν τα φορτία των αντίστοιχων 

περιοχών. Επιπροσθέτως ο πίνακας των 20kV τροφοδοτεί διαμέσου μετασχηματισμού 

υποβιβασμού 20/6,6 kV έναν πίνακα 6,6 kV ο οποίος βρίσκεται στον ίδιο υποσταθμό Υ/Σ 7002, 

έναν πίνακα 6,6 kV ο οποίος βρίσκεται στον υποσταθμό Υ/Σ 7004 και έναν πίνακα 6,6 kV ο 

οποίος βρίσκεται στον υποσταθμό Υ/Σ 7005. Αυτοί οι πίνακες εξυπηρετούν τους κινητήρες 

Μέσης Τάσης του εργοστασίου. 

 

Επιπρόσθετα, από τον υποσταθμό 7002 του εργοστασίου τροφοδοτείται ο κεντρικός πίνακας 

των 20 kV της μονάδας αφύγρανσης και ξηρής απόθεσης τελμάτων ο οποίος βρίσκεται στον 

υποσταθμό 7010. Εκεί διαμέσου μετασχηματιστών υποβιβασμού 20/0,4 kV τροφοδοτούνται 

όλοι οι πίνακες χαμηλής τάσης οι οποίοι εξυπηρετούν τα φορτία της περιοχής. Επίσης διαμέσου 

μετασχηματιστών υποβιβασμού 20/6,6 kV τροφοδοτείται και ένας πίνακας 6,6 kV ο οποίος 

βρίσκεται στον ίδιο υποσταθμό (Υ/Σ 7010) και εξυπηρετεί τους κινητήρες Μέσης Τάσης της 

μονάδας. Επιπροσθέτως ο παραπάνω κεντρικός πίνακας της μονάδας θα τροφοδοτεί στο 

επίπεδο των 20 kV τον μεταφερόμενο υποσταθμό στην περιοχή ξηρής απόθεσης τελμάτων. 

 

Το υπόγειο μεταλλείο θα τροφοδοτηθεί από τον υποσταθμό 7001 μέσω μίας παροχής στον 

υποσταθμό 8005, δύο παροχών στον υποσταθμό 8001 και μίας παροχής στον υποσταθμό 8002. 
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Η διανομή ισχύος εντός του υπόγειου μεταλλείου θα πραγματοποιηθεί με διάταξη διπλού 

βρόγχου, με στόχο την κατά το δυνατόν αδιάλειπτη τροφοδοσία τόσο του παραγωγικού όσο 

και του υποστηρικτικού εξοπλισμού (αντλιοστάσια, αερισμός κλπ).  

 

Ο πρώτος βρόγχος θα δημιουργηθεί για την κάλυψη των αναγκών από το επίπεδο 370 έως το 

επίπεδο 110 και ο δεύτερος, μετά την άφιξη των καλωδίων ισχύος στο επίπεδο -130, για την 

κάλυψη των αναγκών από το επίπεδο 110 έως το επίπεδο -130. 

 

Κατά τις ενδιάμεσες φάσεις ανάπτυξης των υπόγειων έργων, θα ακολουθείται ακτινική 

διανομή ισχύος. 

 

Για την επίτευξη της ανωτέρω διανομής, στα επίπεδα 110 & -130 προβλέπεται η τοποθέτηση 

πινάκων διανομής και αυτόματων διακοπτών ισχύος διακόπτες 20 kV εντός κατάλληλων 

ερμαρίων ελεγχόμενης πρόσβασης. 

 

Η λειτουργία του κάθε βρόχου θα είναι τέτοια ώστε οι απομονωτικοί διακόπτες να παραμένουν 

ανοικτοί για να αποφευχθεί παράλληλη λειτουργία των πηγών. Στην περίπτωση αστοχίας του 

εξοπλισμού ή των αγωγών, μέσω της επενέργειας των απομονωτικών διακοπτών,θα  είναι 

δυνατή η απομόνωση οποιουδήποτε προβληματικού τμήματος από το βρόχο ενώ τα υπόλοιπα 

δίκτυα νθα εξακολουθούν να ρευματοδοτούνται. 

 

Θα εγκατασταθούν επίσης δύο ντιζελοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ένα στον επιφανειακό 

υποσταθμό του υπόγειου μεταλλείου και ένα στο φρέαρ, για να διασφαλιστεί η συνεχής 

λειτουργία της άντλησης των νερών του μεταλλείου και του συστήματος ανέλκυσης σε 

περίπτωση διακοπής της παροχής δικτύου. 

 

Θα χρησιμοποιηθεί ντιζελοκίνητη γεννήτρια 1,6 MW για την πρώιμη επαναλειτουργία του 

υπόγειου μεταλλείου, πριν από την εγκατάσταση του κύριου υποσταθμού. Αυτή η μονάδα θα 

είναι προσωρινή και θα εγκατασταθεί σε θέση παρακείμενη του κύριου ανοίγματος. 

6.6.11. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών και χώροι στάθμευσης 

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών συνδέεται με το οδικό δίκτυο μέσω της κύριας 

οδού πρόσβασης (ως Παράγραφο 6.6.11.1) και της κύριας οδού μεταφοράς προϊόντων (ως 

Παράγραφο 6.6.11.2) 

 

Για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των αυτοκινήτων έχουν προβλεφθεί δύο χώροι 

στάθμευσης, μια πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού 

δυναμικότητας 90 θέσεων και μια πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου 

δυναμικότητας 35 θέσεων. 

 

Έχουν προβλεφθεί επίσης δύο στέγαστρα έξω από τα ανωτέρω φυλάκια εισόδου όπου θα 

αποβιβάζονται οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν για την μεταφορά τους στο εργοστάσιο τα 

λεωφορεία της εταιρείας. 

 

Τέλος, πλησίον του κτιρίου Διοίκησης Εργοστασίου Εμπλουτισμού (C-7401) έχουν 

προβλεφθεί 12 θέσεις στάθμευσης οχημάτων και πλησίον του κτιρίου Διοίκησης & 

Βοηθητικών εγκαταστάσεων Υπόγειου μεταλλείου έχουν προβλεφθεί επιπλέον 50 θέσεις 

στάθμευσης οχημάτων. 
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 Εξωτερικό δίκτυο σύνδεσης με ΕΟ Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς 

Η κύρια οδός πρόσβασης συνδέει τον εθνικό επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης 

Παναγιάς με το εργοστάσιο εμπλουτισμού του Μεταλλείου Σκουριών (βλ. Σχέδια 6-5, 6-6 και 

6-7). Κατά την περίοδο προπαρασκευής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων η οδός θα 

εξυπηρετεί τη μεταφορά των υλικών κατασκευής και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ 

κατά την περίοδο λειτουργίας του Μεταλλείου ο δρόμος θα εξυπηρετεί την κίνηση επιβατικών 

αυτοκινήτων και φορτηγών μεταφοράς πρώτων υλών.  

 

Αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών της προαναφερόμενης οδού 

δίνονται στην Παράγραφο 6.7 της παρούσας μελέτης. 

 Εξωτερικό δίκτυο σύνδεσης με ΕΟ Σταυρού - Ιερισσού 

Ο κύριος δρόμος μεταφοράς προϊόντων (βλ. Σχέδια 6-1, 6-2, 6-3 και 6-4) είναι αυτός που 

συνδέει το εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών με τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου και εξυπηρετεί την μεταφορά των προϊόντων του έργου (συμπυκνώματος 

χαλκού - χρυσού και χρυσού dore).  

 

Αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών της προαναφερόμενης οδού 

δίνονται στην Παράγραφο 6.7 της παρούσας μελέτης. 

6.6.12. Τεχνική περιγραφή κτηριακών έργων 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του υποέργου Σκουριών παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.6.12-1 

και 6.6.12-2 που ακολουθουν, η δε η δομή τους και το αντίστοιχο εμβαδόν τους δίνεται 

συνοπτικά στον Πίνακα 6.6.12-1 που ακολουθεί.  

 

Ειδικότερα στο Σχήμα 6.6.12-1 φαίνονται οι κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις της 

μονάδας εμπλουτισμού και οι εγκαταστάσεις ασφαλείας του μεταλλείου και στο Σχήμα 6.6.12-

2 οι κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις του ανοιχτού ορύγματος και του υπόγειου 

μεταλλείου. 

 

Πίνακας 6.6.12-1. Κτιριακές εγκαταστάσεις μεταλλείου Σκουριών 

α/α Περιγραφή Κτιρίου 
Εμβαδόν 

χώρου (m2) 

Καλυπτόμενη 

Επιφάνεια 

(m2) 

1 

Κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις της 

μονάδας εμπλουτισμού και εγκαταστάσεις 

ασφαλείας μεταλλείου 

    

  Περιοχή μονάδας εμπλουτισμού     

Α Κτίριο διοίκησης (C-7401) 1.060 660 

Β Κτίριο εστίασης (C-7404) 600 600 

Γ Κτίριο αποδυτηρίων (C-7405) 376 376 

Δ Φυλάκιο εισόδου (C-7406) 50 158 

Ε1 Γενική αποθήκη (S-7401) 911 911 

Ε2 Μηχανουργείο (S-7402) 597 465 
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α/α Περιγραφή Κτιρίου 
Εμβαδόν 

χώρου (m2) 

Καλυπτόμενη 

Επιφάνεια 

(m2) 

Ε3 Αποθήκη αντιδραστηρίων (S-7403) 576 576 

Ζ1 Κεντρική μονάδα: Κτήριο λειοτρίβησης (S-3601)  2.453 2.473 

Ζ2 Κτίριο μονάδας επίπλευσης (S-4001) 4.350 4.350 

Ζ3 
Βοηθητικές εγκαταστάσεις: Θάλαμος ελέγχου / 

μεταλλουργικό εργαστήριο  (C-3601) 
1.666 417 

Z4 Κτήριο βαρυτομετρικής ανάκτησης χρυσού (S-3801) 1.633 726 

Z5 Κτίριο μονάδας ασβέστου (S-4401) 154 154 

Z6 Κτίριο αντιδραστηρίων (S-4801) 815 834 

Ζ7 Κτίριο αντιδραστηρίων (S-4802) 230 230 

Z8 Κτίριο φυσητήρων (S-5401) 126 126 

Z9 Κτίριο αεροσυμπιεστών (S-5402) 217 217 

Z10 Μονάδα πλύσης τροχών (S-5201)   164 

Η1 Υποσταθμός (S/S-7002) 850 850 

Θ1 Αντλιοστάσιο Πόσιμου Νερού (S-5901) 46 48 

Θ3 
Αντλιοστάσιο  νερού βοηθητικών παροχών και 

Πυρόσβεσης (S-5601)   
431 431 

Ι1 

Στέγαστρο πλατείας προθραυσμένου μεταλλεύματος 

& Σήραγγα Ταινιοδρόμου τροφοδοσίας (S-3401 & C-

3401) 

6.501 6.638 

Ι2 Κτίριο Θραύσης Κροκάλων (S-3701) 398 398 

Κ3 
Κτίριο κροκιδωτικών πύκνωσης συμπυκνώματος (S-

4603) 
46 46 

  Υποσταθμός (S/S-7001) - ΑΔΜΗΕ 370 3.800 

  Μεταφορικές ταινίες και σωληνοδιάδρομοι   4.100 

  
Λοιπές εγκαταστάσεις - κατασκευές μη κτιριακές 

(βάσεις δεξαμενών κλπ) 
  2.100 

  Περιοχή πυκνωτών και δεξαμενών διαύγασης     

Η2 Υποσταθμός (S/S-7004) 244 244 

Θ2 Αντλιοστάσιο νερού διεργασίας (S-5501) 417  417  

Θ4 
Αντλιοστάσιο νερού υποροής δεξαμενής Διαύγασης 

(S-5802Α) 
  20 

Θ5 
Αντλιοστάσιο νερού υπερροής δεξαμενής Διαύγασης 

(S-5802Β) 
  24 

Κ1 Κτίριο κροκιδωτικών πύκνωσης τελμάτων (S-4601) 283 283 

Κ2 
Κτίριο κροκιδωτικών διαύγασης νερού διεργασίας 

(S-4602) 
41 41 

  
Λοιπές εγκαταστάσεις - κατασκευές μη κτιριακές 

(βάσεις δεξαμενών κλπ) 
  4.200 

  Περιοχή νότιας εισόδου      

Μ1 Φυλάκιο Εισόδου Ασφάλειας Μεταλλείου (S-7701) 8 8 

Μ2 Δωμάτιο Ελέγχου Ασφάλειας Μεταλλείου (S-7702) 30 30 

Μ3 Υπόστεγο Ασφάλειας Μεταλλείου (S-7703)   135 
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Κεφάλαιο 6 6.6-193 

ENVECO A.E. 

α/α Περιγραφή Κτιρίου 
Εμβαδόν 

χώρου (m2) 

Καλυπτόμενη 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μ4 Γραφεία Εισόδου Ασφάλειας Μεταλλείου (S-7704) 48 48 

Μ5 
Δωμάτιο Ελέγχου Γεφυροπλάστιγγας Ασφάλειας 

Μεταλλείου (S-7705) 
15 15 

Μ6 
Γεφυροπλάστιγγα οχημάτων Ασφάλειας Μεταλλείου 

(77-ΒW-01) 
  60 

Μ7 Μονάδα πλύσης οχημάτων Ασφάλειας Μεταλλείου   164 

2 
Κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις του 

ανοιχτού ορύγματος και του υπόγειου μεταλλείου. 
    

  
Περιοχή εξυπηρέτησης ανοιχτού ορύγματος και 

θέσης φρέατος υπόγειας εκμετάλλευσης 
    

Ι3 
Κτίριο Πρόθραυσης Μεταλλεύματος (S-3201, με 

ενσωματωμένο τον S/S-7005) 
2.586 568 

Ν1 
Μονάδα πλύσης φορτηγών ανοιχτού ορύγματος (C-

1201) 
  164 

Ν2 
Σταθμός Ανεφοδιασμού Καυσίμων Ανοιχτού 

Ορύγματος (C-1202A & C-1202B) 
234 234 

Ν3 Συνεργείο Φορτηγών Ανοιχτού Ορύγματος (S-1201) 2.400 2.400 

Ν4 
Γραφεία & Βοηθητικές εγκαταστάσεων Ανοιχτού 

Ορύγματος (S-1202) 
980 650 

Ν5 
Αποθήκη Νιτρικού Αμμωνίου Ανοιχτού Ορύγματος 

(S-1203) 
169 169 

Ν6 Δεξαμενές Λαδιού Ανοιχτού Ορύγματος (S-1204) 225 225 

Ν7 Γενική Αποθήκη Ανοιχτού Ορύγματος (S-1205) 1.200 931 

Ο1 Φρέαρ Ανέλκυσης Φ8000 400 400 

Ο2 Εγκαταστάσεις φρέατος ανέλκυσης   2.000 

  Μεταφορική ταινία   2.100 

  Λοιπές εγκαταστάσεις - κατασκευές μη κτιριακές   200 

  
Περιοχή υπέργειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 

υπόγειας εκμετάλλευσης 
    

Ο3 
Κτίριο διοίκησης & Βοηθητικών εγκαταστάσεων 

Υπόγειου μεταλλείου 
4.212 1.404 

Ο4 Μηχανουργείο Υπόγειου μεταλλείου 1.707 1.307 

Ο5 Κτίριο αποθήκης Υπόγειου μεταλλείου 1.220 931 

Ο6 
Σταθμός ανεφοδιασμού οχημάτων Υπόγειου 

μεταλλείου  
154 346 

Ο7 Μονάδα Λιθογόμωσης (Φάση 1 & 2) 150 3.400 

Ο8 
Παρασκευαστήριο σκυροδέματος για εκτοξευόμενο 

και έγχυτο σκυρόδεμα  
150 1.100 

Ο9 Κεντρικοί υποσταθμοί 250 250 

Ο10 Containerized υποσταθμοί   650 

Ο11 Γεφυροπλάστιγγα Υπόγειου Μεταλλείου   80 

  Λοιπές εγκαταστάσεις - κατασκευές μη κτιριακές   900 
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Κεφάλαιο 6 6.6-194 

ENVECO A.E. 

α/α Περιγραφή Κτιρίου 
Εμβαδόν 

χώρου (m2) 

Καλυπτόμενη 

Επιφάνεια 

(m2) 

  
Περιοχή μονάδας διήθησης τελμάτων και 

δεξαμενών διαχείρισης νερού 
    

Λ Μονάδα Βιολογικού καθαρισμού 150 987 

Π Μονάδα Επεξεργασίας Νερού 150 4.500 

Ξ1 
Κτίριο Εξωτερικά Φιλτροπρεσσών Αφύγρανσης 

Τέλματος (S-6110) 
63 63 

Ξ2 
Κτίριο Φιλτροπρεσσών Αφύγρανσης Τέλματος (S-

6115) 
4.846 4.846 

Ξ3 
Κτίριο αεροσυμπιεστών και Υποσταθμός ηλεκτρικής 

ενέργειας Αφύγρανσης Τέλματος (S-6120) 
620 620 

Ξ4 
Κτίριο κροκκιδοτικών Αφύγρανσης Τέλματος (S-

6125) 
42 42 

Ξ5 
Αντλιοστάσιο αντλιών πλυσίματος Αφύγρανσης 

Τέλματος (S-6130) 
142 142 

Ξ6 
Αντλιοστάσιο νερού στεγανοποίησης Αφύγρανσης 

Τέλματος (S-6135) 
69 69 

Ξ7 Τουαλέτες Μονάδας Αφύγρανσης Τέλματος (S-6140) 42 42 

Ξ8 Αντλιοστάσια δεξαμενών διαχείρισης νερού 650 650 

  Μεταφορική ταινία   6.510 

  Λοιπές εγκαταστάσεις - κατασκευές μη κτιριακές   3.400 

   ΣΥΝΟΛΟ 47.936 79.400 
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Κεφάλαιο 6 6.6-195 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.6.12-1. Κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις της μονάδας εμπλουτισμού και 

εγκαταστάσεις ασφαλείας μεταλλείου 
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Κεφάλαιο 6 6.6-196 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.6.12-2. Επιφανειακές εγκαταστάσεις ανοιχτού ορύγματος και υπόγειου 

μεταλλείου 

6.6.13. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

O υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του μεταλλείου Σκουριών, 

μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζεται χωριστά o μηχανολογικός εξοπλισμός και ο απαιτούμενος κινητός 

εξοπλισμός, ισχύος άνω των 20 kW. Σημειώνεται ότι στον κινητό εξοπλισμό συνυπολογίζεται 

και ο εξοπλισμός των υπεργολάβων του έργου. 

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός Επιφανειακού Μεταλλείου και Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου 

Ο κινητός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμέρους εργασίες δίνεται συγκεντρωτικά 

στον Πίνακα 6.6.13.1-1. 
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Κεφάλαιο 6 6.6-197 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.6.13.1-1. Ενδεικτικοί τύποι για Κινητό εξοπλισμό ενοποιημένου ορύγματος 

Σκουριών και Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ηλεκτρική 

Ισχύς (kW) 

Ισχύς 

Κινητήρα 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικό

τητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(L/h) 

Ενοποιημένο όρυγμα Σκουριών 

CAT 6020B 1 NA 776 776 10 m3  18 18 NA 

CAT 992 1 NA 607 607 12 m3  18 18 NA 

CAT 988K 1 NA 403 403 10 m3  18 Diesel 120 

CAT 740C 

EJ 
12 NA 370 4440 40 ton 18 Diesel 85 

 Cat 

777GT4 
5 NA 765 3825 90 ton 18 Diesel 32 

Atlas Copco 

PV 235 
2 NA 152,9 305,8 335 m3/tal 18 Diesel 21 

Other Drill 

(secondary) 
1 NA 152,9 152,9   9 Diesel 50 

CAT D8 3 NA 264 792 10 m3 18 Diesel 45 

CAT 834K 1 NA 370 370 7.9 m3 18 Diesel 30 

CAT 12M 1 NA 108 108 3.4 m 18 Diesel 39 

CAT 16M 1 NA 216 216 4.9 m 18 Diesel 50 

CAT 345 1 NA 258 258 2.41 m3 18 Diesel 20 

Lowbed 

Float truck 
1 NA 335 335   2,6928 Diesel 20 

Self 

Propelled 

Compactor 

1 NA 120 120   8,0784 Diesel 31 

Fuel Lube 

Truck 
2 NA 120 240   13,464 Diesel 20 

Mechanic's 

3 ton Truck 
1 NA 96 96   7,1808 Diesel 15 

Welding 

Truck 
1 NA 96 96   6,2832 Diesel 20 

Tire 

Manipulator 
1 NA 120 120   0,8976 Diesel 5 

Flat deck 

and Crane  
1 NA 96 96   1,7952 Diesel 5 

Managemen

t L.V. 
3 NA 96 288   7,1808 Diesel 5 

Operations 

L.V. 
7 NA 96 672   14,3616 Diesel 5 

ANFO/Emu

lsion Truck 
1 NA 120 120   8,976 Diesel 5 

Blasthole 

Stemmer 
1 NA 120 120   8,976 Diesel 5 

Pit Buses 2 NA 260 520   5,3856 Diesel 20 

Fire Truck 1 NA 260 260   0,8976 Diesel 20 

Ambulance 1 NA 200 200   0,8976 Diesel 20 

Cat 914G 

Loader 

(Blasters) 

1 NA 82 82 1.3 m3 5,3856 Diesel 20 

Small 

Forklift 
1 NA 55 55   4,488 Diesel 20 

Large 

Forklift 
1 NA 83 83   2,6928 Diesel 30 
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Κεφάλαιο 6 6.6-198 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ηλεκτρική 

Ισχύς (kW) 

Ισχύς 

Κινητήρα 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικό

τητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(L/h) 

Pump 

Substation 
1 NA 300 300   5,3856 Diesel 10 

Generator 

(1 MW) 
1 NA 1000 1000   3,5904 Diesel 20 

Μερικό 

Σύνολο 
   17056,7     

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

IEWMF - 

CAT D8 
3 NA 264 792 10 m3 18 Diesel 39 

IEWMF - 

CAT 345 
1 NA 258 258 2.41 m3 18 Diesel 31 

IEWMF - 

Water truck 

CAT740D 

1 NA 370 370   18 Diesel 21 

IEWMF - 

BOMAG 

BW 226 DI-

5 

Compactor 

2   150 300   18 Diesel 20 

Μερικό 

Σύνολο 
   1720     

Σύνολο    18776,7     

 

Ο σταθερός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμέρους εργασίες δίνεται 

συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6.6.13.1-2. 

 

Πίνακας 6.6.13-1.2 Σταθερός εξοπλισμός ενοποιημένου ορύγματος Σκουριών και 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου (Εγκαθιστούμενος Εξοπλισμός ανω των 20kW / 

Περιλαμβάνει και τις μονάδες επεξεργασίας νερού και βιολογικού καθαρισμού) 

Περιγραφή Ποσότητα 

Συνολική 

Ισχύς 

(kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εξοπλισμός Συστήματος Νερού Γεωτρήσεων / Περιοχή 53 

ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  
9 1440         

Μερικό Σύνολο  1440     

Ταινιόδρομοι μεταφοράς αφυγρασμένων τελμάτων 

Conveyors 2 200    24,0  
 

Electrical  

 Not 

Applicable  

Portable coveyors Έως 40 3.000    24,0  
 

Electrical  

 Not 

Applicable  

Horizontal, 

horizontal feed and 

radial stacking 

conveyors 

6 634    24,0  Electrical  
 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  3834     
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Κεφάλαιο 6 6.6-199 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 

Συνολική 

Ισχύς 

(kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εξοπλισμός συστήματος ανάκτησης νερού από το χώρο απόθεσης και από τις λίμνες διαχείρισης 

υδάτων / Περιοχές 63 & 64 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

IWMF ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ 

2 700 900 m3/h       

ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΦΥΓΡΑΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΛΜΑΤΩΝ 

1 60 108 m3/h       

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΦΥΓΡΑΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΛΜΑΤΩΝ 

3 525 360 m3/h       

ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΟΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

1 60 90 m3/h       

ΑΝΤΛΙΑ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΥΔΑΤΩΝ 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΔΕΞ. 63-ΤΚ-

02 ΣΕ ΔΕΞ. 63-ΤΚ-

01 

1 70 216 m3/h       

Λοιπές αντλίες 4 200         

Aντλίες μεταφοράς 

από λίμνες 

διαχείρισης υδάτων 

2 700         

Aντλίες μεταφοράς 

από λίμνες 

διαχείρισης υδάτων 

2 350         

Aντλίες μεταφοράς 

από λίμνες 

διαχείρισης υδάτων 

2 140         

Λοιπές αντλίες 4 200         

Μερικό Σύνολο  3005     

Eξοπλισμός μονάδας επεξεργασίας νερού / Περιοχή 65 

Μονάδα 

κατεργασίας με 
1 214         
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Κεφάλαιο 6 6.6-200 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 

Συνολική 

Ισχύς 

(kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

προσθήκη 

γαλακτώματος 

υδρασβέστου και 

φιλτρόπρεσα 

Μονάδα 

καταλυτικού 

συστήματος 

πολυστρωματικής 

διήθησης 

1 323         

Μονάδα 

αντίστροφης 

όσμωσης 

1 285         

Μερικό Σύνολο  822     

Εξοπλισμός μονάδας βιολογικού καθαρισμού / Περιοχή 66 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1 50 

        

Μερικό Σύνολο  50     

Σύνολο   9.151         

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός Υπόγειου Μεταλλείου 

Ο κινητός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμέρους εργασίες δίνεται συγκεντρωτικά 

στον Πίνακα 6.6.13.2-1. 

 

Πίνακας 6.6.13.2-1. Ενδεικτικοί τύποι για Κινητό εξοπλισμό υπόγειου μεταλλείου 

Σκουριών 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ηλεκτρική 

Ισχύς (kW) 

Ισχύς 

Κινητήρα 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς (kW) 

Δυναμικ

ότητα 

Χρόνος 

λειτουργία

ς (h/d) 

Utilization, 

% (Y10-

Y19) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου (l/h) 

Drill 
Jumbo, 2-

Boom 

Sandvik 
DD422i, 

Lateral 

Developme
nt 

3 75 120 585 n/a 17,3 86% 
Diesel/Ele
ctric 

5 

Drill 

Longhole, 
Sandvik, 

ITH, DU 

422i, 
Production 

holes 

5 55 130 925 n/a 20,4 94% 
Diesel/Ele
ctric 

5 

LHD, 
Sandvik 

LH 517, 

17t, 

2   275 550 17t 17,8 85% Diesel 37 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-201 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ηλεκτρική 

Ισχύς (kW) 

Ισχύς 

Κινητήρα 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς (kW) 

Δυναμικ

ότητα 

Χρόνος 

λειτουργία

ς (h/d) 

Utilization, 

% (Y10-

Y19) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου (l/h) 

Developme
nt 

Blasthole 

Emulsion 
Loader, 

Normet 

Charmec 
LC605DE

V & Orica 

MCU2500 
pump, 

stope 

charging 

2   155 310 n/a 11,1 53% Diesel 16 

Water 
Truck, 

Volvo 

FMX 
Water truck 

2   290 580   7,8 37% Diesel 15 

Haulage 

Truck, 
Volvo 

A45G FS, 

41t, 
developme

nt 

4   381 1524 41t 12,9 62% Diesel 19,95 

Haulage 
Truck, 

BAS Volvo 

FMX 
520HP 

10x4, 50t, 

production 

12   381 4572 50t 19,0 90% Diesel 19,95 

Loader/bac
khoe, JCB 

3X17 

Loader/bac
khoe c/w 

basket 

2   74,6 149,2 n/a 12,3 68% Diesel 17,5 

Bolter, 
Sandvik 

DS411-C 

2 55 110 330 n/a 14,1 78% 
Diesel/Ele

ctric 
5 

Cable 

Bolter, 
Sandvik 

DS421 

2 55 110 330 n/a 5,6 31% 
Diesel/Ele
ctric 

5 

Personnel 
Carrier, 

Paus, 

Minca 18A 

3   90 270 n/a 3,4 19% Diesel 28 

Scissor Lift 
Truck, 

Normet 
UTILIFT 

MF 540 

Scissor Lift 

2   119 238 n/a 4,0 22% Diesel 20 

Service 
Truck, 

Getman, 

A64 
Service 

Mechanic 

2   129 258 n/a 6,7 37% Diesel 28 

Boom 

Truck, 

Getman, 

2   129 258 n/a 2,7 15% Diesel 28 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-202 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ηλεκτρική 

Ισχύς (kW) 

Ισχύς 

Κινητήρα 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς (kW) 

Δυναμικ

ότητα 

Χρόνος 

λειτουργία

ς (h/d) 

Utilization, 

% (Y10-

Y19) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου (l/h) 

A64 Crane-
S 

Mechanical 

Scaler, 
Normet 

Scamec 

2000M 

2   120 240 n/a 10,5 58% Diesel 16 

Shotcrete 
Sprayer, 

Normet 

Spraymec 
LF050 VC 

2 110 55 330 n/a 5,5 31% 
Diesel/Ele
ctric 

20 

Face 

Charger, 
Emulsion, 

Normet 

Charmec 
LC605DE

V & Orica 

U-100 
pump 

2   155 310 n/a 16,3 91% Diesel 16 

Transmixer

, Volvo 

FMX 
Concrete 

Mixer 

3   120 360 n/a 13,8 77% Diesel 15 

Emulsion 

Transport, 

Normet 

Multimec 
MF 100 & 

C100 

Cassette & 
Static Tank 

2   110 220 n/a 4,8 27% Diesel 16 

Explosives 

Transport, 
Paus 

Universal 

50-3 & 
Explosives 

Cassette 

2   122 244 n/a 5,0 28% Diesel 16 

Motor 

Grader, 
Paus, 

PG10HA 

2   127 254 n/a 10,7 60% Diesel 16 

LHD, 
Sandvik 

LH 621, 

21t, 
Production 

11   352 3872 21t 17,1 95% Diesel 42 

Fuel Truck, 

Paus 
Universal 

50-3 & 

Fuel 
Cassette 

2   110 220 n/a 6,7 37% Diesel 16 

Pick-up 

Truck, 

Toyota, 
Landcruiser 

HZJ79 

15   96 1440 n/a 7,5 42% Diesel 5 

Forklift, 

Komatsu, 

FD45T-10 

2   59,7 119,4 n/a 7,4 41% Diesel 6,5 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-203 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ηλεκτρική 

Ισχύς (kW) 

Ισχύς 

Κινητήρα 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς (kW) 

Δυναμικ

ότητα 

Χρόνος 

λειτουργία

ς (h/d) 

Utilization, 

% (Y10-

Y19) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου (l/h) 

Block 
holer, 

MacLean 

Engineerin
g, BH3  

1   110 110 n/a 1 5% Diesel 11 

Raisebore, 

Atlas 
Copco 

Robbins 

34RH C 
QRS & 

Low-bed 

Trailer 

2 185   370 n/a 16 90% Electric NA 

Telehandler
, Manitou, 

MT 1335 

HA 

2   75 150 n/a 7,4 41% Diesel 6,5 

Σύνολο    19118,6      

 

Ο σταθερός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμέρους εργασίες δίνεται 

συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6.6.13.2-2. 

 

Πίνακας 6.6.13.2-2. Σταθερός εξοπλισμός υπόγειου μεταλλείου Σκουριών – 

(Εγκαθιστούμενος εξοπλισμός άνω των 20 kW) 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

FEEDER #1 - WEST RAMP 

UG - PORTAL WEST (#1) RAMP 

Ramp / Level development / Contractor 

Air compressor, 

CP01 
1 273   Not Applicable  19,2   Electrical  

 Not 

Applicable  

Contractor's 

Office/shop 
1 40   Not Applicable  19,2   Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline West Fan #1 

1 400   Not Applicable  22,0   Electrical  
 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline West Fan #2 

1 400   Not Applicable  22,0   Electrical  
 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline West Fan #3 

1 400   Not Applicable  22,0   Electrical  
 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 -  

Decline West Fan #4 

1 400   Not Applicable  22,0   Electrical  
 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  1913     



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-204 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Ramp Portal to M130L (new) 

Contact Water West 

decline - Sump Pump 

- 366L G4 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water West 

decline - Sump Pump 

- 314L/298L G5 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water West 

decline - Sump Pump 

- 282L/253L/235L  

G6 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water West 

decline - Sump Pump 

- 176L G7 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  120     

Levels - 350W  to M130W - Ramp and Production 

Air Compressor - 

350L West CP03 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP03 - 350L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 350L #1 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 350L #2 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 290L 

West CP04 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP04 - 290L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 290L #1 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 290L #2 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 290L #3 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 230L 

West CP05 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP05 - 230L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 230L #1 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 230L #2 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 230L #3 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-205 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Compressor - 170L 

West CP06 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Sat. shop - 

170L V31 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                       

7,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Dispensing pump - 

Sat. shop - 170L 
1 

                     

25  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP06 - 170L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 170L #1 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 170L #2 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 170L #3 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 110L 

West CP07 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP07 - 110L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 110L #1 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 110L #2 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 110L #3 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 50L 

West CP08 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

4,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP08 - 50L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

4,3  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 50L #1 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 50L #2 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 50L #3 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - M10L 

West CP10 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP10 - M10L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M10L 

#1 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M10L 

#2 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-206 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M10L 

#3 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - M70L 

West CP11 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,3  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP11 - M70L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M70L 

#1 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M70L 

#2 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M70L 

#3 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - M130L 

West CP12 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,1  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Ven Fan - AC cutout 

CP12 - M130L West 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,1  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M130L 

#1 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M130L 

#2 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  5220     

Any Level (Transient) 

Diamond Drill 1 
                     

90  
 Not Applicable  

                       

6,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  90     

Σύνολο  7343     

FEEDER #2 - CENTRAL LINE 

Level - 350C  to M130C - Dewatering 

Non-Contact Water 

Sump Pump - 350L, 

B1 

1 
                   

315  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water Sump 

Pump - Clean Water - 

350L C1 

1 
                   

400  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - 350L 

,V1 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Advanced 

Sump - 360L, V47 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Contact 

Dewater U-drive 

Sump - 350L V52 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-207 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

UG Mine Level 

Primary Fan - 290L 

,V2 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Advanced 

Sump - 300L, V48 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Dewater 

U-drive Sump - 290L 

V53 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Non-Contact Water 

Sump Pump - 230L, 

B3 

1 
                   

110  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Dewater U-

drive Sump - 230L 

D3 

1 
                     

25  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - 230L 

,V3 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Advanced 

Sump - 340L, V49 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water Sump 

Pump - Clean Water - 

170L, C4 

1 
                   

250  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water - 

Paralos System Sump 

- 170L C4-SR 

1 
                     

40  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - 170L 

,V4 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Advanced 

Sump - 170L, V50 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Contact 

Water U-Drive Sump 

- 170L, V55 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Non-Contact Water 

Sump Pump - 110L, 

B5 

1 
                     

45  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water U-

Drive Sump - 110L, 

D5 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - 110L 

,V5 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Advanced 

Sump - 110L, V51 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Contact 

Water U-Drive Sump 

- 110L, V56 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - 50L, 

V6 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-208 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Vent Fan - Contact 

Water U-Drive Sump 

- 50L V57 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Non-Contact Water 

Sump Pump - M10L, 

B7 

1 
                     

45  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - M10L 

,V7 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Contact 

Water U-Drive Sump 

- M10L, V58 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water Sump 

Pump - Clean Water - 

M70L, C8 

1 
                     

75  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water Sump 

Pump - Clean Water - 

M70L, C8 

1 
                     

75  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water Sump 

Pump - Clean Water - 

M70L, C8 

1 
                     

75  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water - 

Paralos System Sump 

- M70L C8-SR 

1 
                     

40  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - M70L 

,V8 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Contact 

Water U-Drive Sump 

- M70L V59 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Non-Contact Water 

Sump Pump - 

M130L, B9 

1 
                     

45  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Non-Contact Water 

Sump Pump - 

M130L, B9 

1 
                     

45  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Non-Contact Water 

Sump Pump - 

M130L, B9 

1 
                     

45  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water U-

Drive Sump - 

M130L, D9, 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water U-

Drive Sump - 

M130L, D9, 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water U-

Drive Sump - 

M130L, D9, 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

UG Mine Level 

Primary Fan - 

M130L ,V9 

1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-209 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Vent Fan - Contact 

Water U-Drive Sump 

- M130L V60 

1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Σύνολο  2718     

FEEDER #3 - EAST RAMP 

Portal East (#2) Ramp 

Howden 6000-vax-

3150 Decline Fan #4 

(Decline) 

1 
                   

400  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  400     

Ramp / Level development / Contractor 

Contractor's 

Office/shop 
1 

                     

40  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Air compressor, 

CP02 
1 

                   

273  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline East Fan #3 

1 
                   

400  
 Not Applicable  

                     

22,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline East Fan #4 

1 
                   

400  
 Not Applicable  

                     

22,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline East Fan #5 

1 
                   

400  
 Not Applicable  

                     

22,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan Howden 

6000-vax-3150 - 

Decline Esst Fan #6 

1 
                   

400  
 Not Applicable  

                     

22,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  1913     

Portal to M130L - Dewatering 

Contact Water East 

decline - Sump Pump 

- 557L H1 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water East 

decline - Sump Pump 

- 511L/497L H2 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water East 

decline - Sump Pump 

- 440L H3 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water East 

decline - Sump Pump 

- 344L/311L/293L 

H4 

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water East 

decline - Sump Pump 

- 271L/230L H5  

1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-210 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Μερικό Σύνολο  150     

Levels - 350E  to M130E - Ramp and Production 

Air Compressor - 

350L East CP03 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP03 - 350L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 350L #3 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 290L 

East CP04 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Sat. shop - 

290L V30 
1 

                     

25  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP04 - 290L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

7,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 290L #4 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 290L #5 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 290L #6 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 230L 

East CP05 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP05 - 230L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 230L #4 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 230L #5 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 230L #6 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 170L 

East CP06 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP06 -170L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 170L #4 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 170L #5 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 170L #6 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Fire 

reservoir- 110L East 

V70 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-211 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Compressor - 110L 

East CP07 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP07 -110L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 110L #4 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 110L #5 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 110L #6 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Fire 

reservoir- 110L East 

V64 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 50L 

East CP08 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

4,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP08 - 50L East V71 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                       

4,3  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 50L #4 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 50L #5 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - 50L #6 
1 

                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - 

Workshop - 40L 

CP09 

1 
                   

275  
 Not Applicable  

                       

4,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP09 - 40L East V71 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                       

4,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Workshop 

Lub Bay - 40L V61 
1 

                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Workshop 

- 40L V62 
1 

                   

110  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Workshop 

- 40L V63 
1 

                   

200  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - M10L 

East CP10 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP10 - M10L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M10L 

#4 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M10L 

#5 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M10L 

#6 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-212 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Compressor - M70L 

East CP11 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

6,5  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP11 - M70L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

6,5  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M70L 

#4 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M70L 

#5 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M70L 

#6 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Compressor - M130L 

East CP12 
1 

                   

275  
 Not Applicable  

                       

3,1  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - AC cutout 

CP12 - M130L East 

V71 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                       

3,1  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M130L 

#3 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Howden 4800-vax-

2100 TV01 - M130L 

#4 

1 
                   

100  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  5804     

Material Handling 

Vent Fan - Grizzly - 

65L V65 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Fuel Bay - 

65L V69 
1 

                     

55  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

BEV Charging 

Station - Fuel Bay - 

65L #1 

1 
                   

200  
 Not Applicable  

                     

16,1  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

BEV Charging 

Station - Fuel Bay - 

65L #2 

1 
                   

200  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

BEV Charging 

Station - Fuel Bay - 

65L #3 

1 
                   

200  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Rock Breaker #1, 

10L 
1 

                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Rock Breaker #2, 

10L 
1 

                     

55  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Crusher 

Station - 5L V66 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

BEV Charging 

Station - Fuel Bay - 

5L #4 

1 
                   

200  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

BEV Charging 

Station - Fuel Bay - 

5L #5 

1 
                   

200  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-213 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

BEV Charging 

Station - Fuel Bay - 

5L #6 

1 
                   

200  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Hydraulic Press 

Frame (3) 
1 

                     

90  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Feeder #1 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Feeder #2 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Feeder #3 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Rock Breaker 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Gyratory Crusher & 

auxiliaries 
1 

                   

600  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Spile Bar System 

(x3) 
1 

                     

25  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

65T OH Dual Hook 

Crane 
1 

                     

90  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Crusher 

Station - M7L V67 
1 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vent Fan - Transfer 

Conveyor - M24L 

V68 

1 
                     

22  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Hydraulic Press 

Frame, 
1 

                     

30  
 Not Applicable  

                       

4,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Conveyor,  1 
                     

90  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Loadout HPP,  1 
                     

30  
 Not Applicable  

                       

7,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Loadout HPP, 1 
                     

30  
 Not Applicable  

                       

7,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Conveyor,  1 
                     

37  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Loading pocket HPP,  1 
                     

30  
 Not Applicable  

                       

7,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Transfer Car pocket 

HPP  
1 

                     

30  
 Not Applicable  

                       

7,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Contact Water - Shaft 

Bottom Sump Pump - 

M117L, S4 

1 
                     

30 
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  2785     

Σύνολο  11052     

ADDITIONAL CONSTRUCTION LOADS- 

Ramp Portal to 355L (existing) 

Contractor's 

Office/shop 
1 

                     

40  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC1 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-214 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Existing Dewater 

Pumps CC1 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC2 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC2 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC3 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC3 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC4 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC4 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC5 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Existing Dewater 

Pumps CC5 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

3,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  410     

TVX REHAB - GENERATOR 

Vent Fan 1 
                   

100  
 Not Applicable  

                       

9,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  100     

Σύνολο  510     

Επιφανειακές Εγκαταστάσεις 

SURFACE - FACILITIES (UG MINE) 

Fuel Dispensing #1 1 
                     

25  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Fuel Dispensing #2 1 
                     

25  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Fuel Dispensing #3 1 
                     

25  
 Not Applicable  

                         

-    
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Dry and Tech office  1 
                   

500  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Electrical Building 

and Control Room 
1 

                     

25  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  600     

SURFACE - FAR (UG MINE) 

Raise Bore 1 
               

1.000  
 Not Applicable  

                     

19,2  
    

Μερικό Σύνολο  1000     

SURFACE - RAR's (UG MINE) 

RAR Fan #1 - V10 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

RAR Fan #2 - V11 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  
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ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

RAR Fan #3 - V12 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

RAR Fan #4 - V13 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

RAR Fan #5 - V14 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

RAR Fan #6 - V15 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

RAR Fan #7 - V16 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

RAR Fan #8 - V17 1 
                   

900  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  7200     

Σύνολο  8800     

FEEDER #4 - SHAFT 

SURFACE - SHAFT HOISTING PLANT (UG MINE) 

Temp. Sinking 

Sinking Hoist 

(Permanent prod.) 
1 

               

5.000  
 Not Applicable  

                     

18,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Equipping Stage 

Winche 
1 

                     

55  
 Not Applicable  

                       

1,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Galloway Winche #1 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                       

1,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Galloway Winche #2 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                       

1,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Air Compressor #1 1 
                   

250  
 Not Applicable  

                     

21,6  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Air Compressor #2 1 
                   

250  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Air Compressor #3 1 
                   

250  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Air Compressor #4 1 
                   

250  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Sinking Fan#1 1 
                   

150  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Sinking Fan#2 1 
                   

150  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Sub-collar HPU 1 
                     

25  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Dump HPU 1 
                     

25  
 Not Applicable  

                       

2,4  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Sinking Galloway 1 
                     

50  
 Not Applicable  

                     

22,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Dry / Trailer 1 
                     

75  
 Not Applicable  

                     

22,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Temp warehouse 1 
                     

30  
 Not Applicable  

                     

22,8  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  6670     

Permanent 

O/H Crane (35T) 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                       

1,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  
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ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(t/h) 

Production Friction 

Hoist 
1 

               

5.000  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Production Hoist 

Services MCC 
1 

                     

75  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Aux. Hoist 1 
                   

160  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Aux. Hoist MCC 1 
                     

40  
 Not Applicable  

                     

12,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Headframe/ collar 

electrical 
1 

                   

150  
 Not Applicable  

                     

19,2  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Electrical Room 

Services 
1 

                     

20  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

HVAC 1 
                   

150  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Μερικό Σύνολο  5650     

Material Handling - Bin House 

Apron Feeder HPU 1 150 Not Applicable 7,2 Electrical 
Not 

Applicable 

Dump Chute HPU 1 30 Not Applicable 7,2 Electrical 
Not 

Applicable 

HVAC 1 100 Not Applicable 24,0 Electrical 
Not 

Applicable 

Μερικό Σύνολο  280     

Σύνολο  12600     

Paste Plant 

Cyclone Feed Pump 1 
                   

335  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Cyclone Underflow 

Pump 
1 

                   

200  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Filter Feed Tank 

Agitator 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Filter Feed Pump 2 
                     

75  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vacuum Pump (2D + 

1S) 
3 

                   

150  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Vortex Mixer Feed 

Pump 
2 

                     

22  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Paste Mixer 2 
                   

160  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Hydraulic Power 

Pack (D/S) 
2 

                   

400  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Air Compressor 1 
                     

55  
 Not Applicable  

                     

24,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Emergency Flush 

Pump 
1 

                     

37  
 Not Applicable  

                       

1,0  
 Electrical  

 Not 

Applicable  

Σύνολο  1471     

Σύνολο σταθερού 

εξοπλισμού 

Υπόγειου 

Μεταλλείου 

 44494     
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 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και μηχανολογικές εγκαταστάσεις Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού 

Ο κινητός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμέρους εργασίες δίνεται συγκεντρωτικά 

στον Πίνακα 6.6.13.3-1. 

 

Πίνακας 6.6.13.3-1. Ενδεικτικοί τύποι για Κινητό εξοπλισμό Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού Σκουριών 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ισχύς 

(kW) 

Συνολική 

Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικότ

ητα 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(l/h) 

Front End 

Loader - 

CAT 966M 

1 205 205   12 

Diesel 30 

SCISSOR 

LIFT  -

ELECTRO 

HYDRAULI

C  

1 100 100   1 

Diesel 15 

Management 

L.V. 
3 96 288   7,1808 

Diesel 5 

Operations 

L.V. 
10 96 960   14,3616 

Diesel 5 

Boom Truck 

19T 
1 260 260   3 

Diesel 20 

Forklift 

General - 

Manitou 

MSI 20T 

1 49 49   4 

Diesel 6 

Forklift 

Warehouse - 

Caterpillar 

C3500 

2 44 88   4 

Diesel 6 

Welding 

Truck 
1 96 96   4 

Diesel 4 

Fire Truck 1 260 260   0,1 Diesel 20 

Ambulance 1 200 200   0,1 Diesel 20 

Skid-steer 

Loader 
1 68 68   6 

Diesel 10 

Mobile 

Crane - 20-

tonne  

1 200 200   1 

Diesel 20 

Portable Air 

Compressor 
1 35 35   1 

Diesel 8 

Portable 

Electric 

Generator 

2 20 40   1 

Diesel 3 

Σύνολο   2849     

 

Ο σταθερός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμέρους εργασίες δίνεται 

συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6.6.13-3.2 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.6.13.3-2. Σταθερός εξοπλισμός Εργοστασίου Εμπλουτισμού Σκουριών 

(Εγκαθιστούμενος εξοπλισμός άνω των 20 kW / Περιλαμβάνει την μονάδας διήθησης 

αποβλήτων και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις) 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εξοπλισμός Μονάδας Πρόθραυσης επιφανείας / Περιοχή 32 

ΣΠΑΣΤΗΡΑ

Σ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΘΡΑΥΣΗΣ 

1 432 

1215 t/h/ F100 

1400 mm P80 

150 mm 

      

ΥΔΡΑΥΛΙΚ

Η ΣΦΥΡΑ 
1 48         

ΓΕΡΑΝΟΓΕ

ΦΥΡΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣ

ΗΣ  

ΣΠΑΣΤΗΡΑ 

1 39 

40/10 t 

/span:12,5 m 

/Height:15,5 m 

      

ΤΟΠΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΥΜ

ΠΙΕΣΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΘΡΑΥΣ

ΗΣ 

1 36,8 221 Νm3/h       

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΣΠΑΣΤΗΡΑ 

1 400 

Belt:1,6m / 

L:295m H:45m 

/ 9.5o/1215tph 

      

ΑΝΤΙΚΑΘΙ

ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΣΠΑΣΤΗΡΑ 

1 55 

Belt: 1,6 m / 

L: 28 m 

H: 2,5 m / 5o 

/1215 t/h 

      

ΤΡΟΦΟΔΟΤ

ΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΣΠΑΣΤΗΡΑ 

1 55 1215 t/h        

Μερικό 

Σύνολο 
 1065,8     

Εξοπλισμός Σωρού Προθραυσμένου μεταλλεύματος και Τροφοδοσία / Περιοχή 34 

ΤΡΟΦΟΔΟΤ

ΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕ

ΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΣΩΡΟ 

Νο. 1 

1 75 1215 t/h       

ΤΡΟΦΟΔΟΤ

ΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕ

ΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΣΩΡΟ 

Νο. 2 

1 75 1215 t/h       
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ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΤΡΟΦΟΔΟΤ

ΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕ

ΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΣΩΡΟ 

Νο. 3 

1 75 1215 t/h       

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΜΥΛΟΥ 

Η/ΑΛ 

1 350 
Belt: 54" / 

L:284 m H:55 m 
      

ΑΝΤΙΚΑΘΙ

ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕ

ΥΜΑΤΟΣ 

1 110 
Belt:54" / 

L:100m H:8,6m 
      

Μερικό 

Σύνολο 
 685     

Εξοπλισμός Κυκλώματος Λειοτρίβησης / Περιοχή 36 

ΜΥΛΟΣ 

ΗΜΙΑΥΤΟΓ

ΕΝΟΥΣ 

ΛΕΙΟΤΡΙΒΗ

ΣΗΣ (Η/ΑΛ) 

1 9600 

max 881 t/h 

(dia: 9,75 m x 

Length: 4,57 m) 

      

ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σ 

ΜΙΚΡΟΡΥΘ

ΜΙΣΗΣ 

ΜΥΛΟΥ 

Η/ΑΛ 

1 132         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 30         
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Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ

TΗ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚ

ΟΥ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 30         

ΣΦΑΙΡΟΜΥ

ΛΟΣ 
1 9600 

max 881 tph 

(dia:7,01 m x 

Length: 9,75 m) 

      

ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σ 

ΜΙΚΡΟΡΥΘ

ΜΙΣΗΣ 

ΣΦΑΙΡΟΜΥ

ΛΟΥ 

1 132         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΣΥΣΩΡΕΥT

Η 

ΛΙΠΑΝΤΙΚ

ΟΥ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΝΩ

Ν 

1 1000 
5016,2 m3/h 

@36,7 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΝΩ

Ν 

1 1000 
5016,2 m3/h 

@36,7 m  
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-221 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ 

1 200 
810 m3/h 

@28,8 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 200 
810 m3/h 

@28,8 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΤΗΣ

ΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝ

ΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΜΥΛΩΝ 

1 22 
150 m3/h 

@7,5m  
      

ΥΔΡΑΥΛΙΚ

Ο 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΒΑΝΩΝ 

1 22         

ΚΟΣΚΙΝΟ 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΜΥΛΟΥ 

Η/ΑΛ 

1 55 
1520 t/h  

(2,8 m x 9 m) 
      

ΓΕΡΑΝΟΓΕ

ΦΥΡΑ 

ΜΥΛΩΝ 

1 42,1 

30/5t 

/span: 41,3 m 

/Height: 29 m 

      

Μερικό 

Σύνολο 
 22245,1     

Εξοπλισμός Συγκροτήματος Θραυστήρων Κροκάλων / Περιοχή 37 

ΣΠΑΣΤΗΡΑ

Σ 

ΚΡΟΚΑΛΩ

Ν Νο.1 

1 450 

254 t/h,  F75-80 

12-55 mm, P80 

12 mm 

      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-222 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΣΠΑΣΤΗΡΑ

Σ 

ΚΡΟΚΑΛΩ

Ν Νο.2 

1 450 

254 t/h,  F75-80 

12-55 mm, P80 

12 mm 

      

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΚΡΟΚΑΛΩ

Ν Νο.1 

1 75 

Belt:1m / 

L: 97 m, 

H=14 m 510t/h 

      

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΚΡΟΚΑΛΩ

Ν Νο.2 

1 75 

Belt:1 m / 

L:125 m, 

H=15 m 510 t/h 

      

Μερικό 

Σύνολο 
 1050     

Εξοπλισμός Κυκλώματος Βαρυτομετρικού Διαχωρισμού και Ανάκτησης του Χρυσού / Περιοχή 38  

ΣΥΓΚΡΟΤΗ

ΜΑ 

ΠΛΥΣΗΣ 

ΑΠΑΕΡΙΩΝ 

1 20         

ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΤΗΞΗΣ 
1 50 20,000 cm3       

ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

- ΦΡΥΞΗΣ 

1 20 0.16 m3       

ΦΥΓΟΚΕΝΤ

ΡΙΚΟΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤ

ΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ Νο.1 

1 45 220-440 t/h       

ΦΥΓΟΚΕΝΤ

ΡΙΚΟΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤ

ΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ Νο.2 

1 45 220-440 t/h       

ΦΥΓΟΚΕΝΤ

Ρ. ΔΙΑΧΩΡ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡ. 

ΠΡΩΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

Νο.1 

1 45 220-440 t/h       

ΦΥΓΟΚΕΝΤ

Ρ. ΔΙΑΧΩΡ. 

ΚΥΚΛ. 

1 45 220-440 t/h       



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-223 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡ. 

ΠΡΩΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

Νο.2 

ΦΥΓΟΚΕΝΤ

Ρ. ΔΙΑΧΩΡ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡ. 

ΠΡΩΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

Νο.3 

1 45 220-440 t/h       

ΦΥΓΟΚΕΝΤ

Ρ. ΔΙΑΧΩΡ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡ. ΠΡ. 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

Νο.4  

(ΜΕΛΛΟΝΤ

.) 

1 45 220-440 t/h       

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ Νο.1 

1 90 
975 m3/h 

@ 13 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝ

ΟΥΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 90 
975 m3/h 

@ 13 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ Νο.1 

1 22 
455 m3/h 

@ 7,3 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

1 22 
455 m3/h 

@ 7,3 m  
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-224 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

Μερικό 

Σύνολο 
 584     

Εξοπλισμός Κυκλώματος Επίπλευσης και Επαναλειοτρίβησης / Περιοχή 40 

ΣΦΑΙΡΟΜΥ

ΛΟΣ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ 

1 2250         

ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σ 

ΜΙΚΡΟΡΥΘ

ΜΙΣΗΣ 

ΣΦΑΙΡΟΜΥ

ΛΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 22         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 22         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ

TΗ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚ

ΟΥ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤ

ΙΚΟΥ 

ΕΔΡΑΝΟΥ 

1 22         

ΑΝΑΔΕΥΤ

ΗΡΑΣ 

ΠΡΟΟΔΟΠ

ΟΙΗΤΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ 

1 90         



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-225 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΑΝΑΔΕΥΤ

ΗΡΑΣ 

ΠΡΟΟΔΟΠ

ΟΙΗΤΗ 1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ 

1 37         

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.1 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.2 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.3 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.4 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.5 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.6 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.7 

1 200 

5200(H) x 6826

(D)mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.8 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-226 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.9 

ΚΥΨΕΛΗ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.10 

1 200 

5200(H) x 6826

(D) mm, 160 m3 

up to 2256 m3/h 

35% w/w solids 

      

ΚΥΨΕΛΗ 

1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 75 

4580(H) x 4270

(D)mm, 50 m3, 

653 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

1 75 

4580(H) x 4270

(D)mm, 50 m3, 

653 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.3 

1 75 

4580(H) x 4270

(D)mm, 50 m3, 

653 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.4 

1 75 

4580(H) x 4270

(D)mm, 50 m3, 

653 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙ

ΚΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.1 

1 75 

4580(H) x 4270

(D) mm, 50 m3, 

577 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙ

ΚΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.2 

1 75 

4580(H) x 4270

(D) mm, 50 m3, 

577 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙ

ΚΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.3 

1 75 

4580(H) x 4270

(D) mm, 50 m3, 

577 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙ

1 75 

4580(H) x 4270

(D) mm, 50 m3, 

577 m3/h  

      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-227 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΚΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.4 

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙ

ΚΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.5 

1 75 

4580(H) x 4270

(D) mm, 50 m3, 

577 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙ

ΚΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.6 

1 75 

4580(H) x 4270

(D) mm, 50 m3, 

577 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

136 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

136 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.3 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

136 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.4 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

136 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.5 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

136 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

3ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

82 m3/h  

      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-228 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΚΥΨΕΛΗ 

3ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

82 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

3ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.3 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

82 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

3ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.4 

1 18,5 

2800(H) x 2500

(D) mm, 10 m3, 

82 m3/h  

      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 110 
4500(H) x 6100

(D) mm, 100 m3 
      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

1 110 
4500(H) x 6100

(D) mm, 100 m3 
      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.3 

1 110 
4500(H) x 6100

(D) mm, 100 m3 
      

ΚΥΨΕΛΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.4 

1 110 
4500(H) x 6100

(D) mm, 100 m3 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΝΩ

Ν 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ Νο.1 

1 200 
1040 m3/h @ 

32,3 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΝΩ

Ν 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

1 200 
1040 m3/h @ 

32,3 m  
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-229 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ Νο.1 

1 90 
55,1 m3/h @ 

18,8 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙ

ΟΤΡΙΒΗΣΗ

Σ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 90 
55,1 m3/h @ 

18,8 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ 1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 90 
170,6 m3/h @ 

13,5 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ 1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 90 
170,6 m3/h @ 

13,5m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ 2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

1 18,5 
111,3 m3/h @ 

13,1m  
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-230 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ 2ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 18,5 
111,3 m3/h @ 

13,1m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 37 
73 m3/h @ 

19,8 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 37 
73 m3/h @ 

19,8 m  
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΧΟΝΔΡΟΕΙ

ΔΟΥΣ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.2 

1 22         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 55         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 1ου 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 55         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

1 90         



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-231 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 90         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.1 

1 37         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟ

Σ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 37         

Μερικό 

Σύνολο 
 7086,5     

Εξοπλισμός Εγκατάστασης Πύκνωσης αποβλήτων εμπλουτισμού / Περιοχή 42 

ΜΗΧΑΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.1 

1 44 
D: 26 m 

EIMCO DCT 
      

ΜΗΧΑΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.2 

1 44 
D: 26 m 

EIMCO DCT 
      

ΜΗΧΑΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.3 

1 44 
D: 26 m 

EIMCO DCT 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΤΗΣ

ΗΣ 

1 110 200 m3/h @  m       



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-232 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΤΕΛΜΑΤΩ

Ν 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΟΡΡΟΗΣ 

Νο.1 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.1 

1 110 
400 m3/h @ 15 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΟΡΡΟΗΣ 

Νο.2 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.1 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 110 
400 m3/h @ 15 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΟΡΡΟΗΣ 

Νο.1 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.2 

1 110 
400 m3/h @ 15 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΟΡΡΟΗΣ 

Νο.2 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 110 
400 m3/h @ 15 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΟΡΡΟΗΣ 

Νο.1 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.3 

1 110 
400 m3/h @ 15 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΟΡΡΟΗΣ 

Νο.2 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.3 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 110 
400 m3/h @ 15 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛ

ΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.1 

1 90 
550 m3/h @ 18 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛ
1 90 

550 m3/h @ 18 

m 
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-233 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.2 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛ

ΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.3 

1 90 
550 m3/h @ 18 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.1 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.2 

1 30         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο.3 

1 30         

Μερικό 

Σύνολο 
 1262     

Εξοπλισμός Συστήματος Ασβέστη / Περιοχή 44 

ΑΝΑΔΕΥΤ

ΗΡΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝ

ΗΣ 

ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤ

ΟΣ 

ΑΣΒΕΣΤΗ 

1 37 
(D:1100 mm @ 

125 rpm) 
      

ΑΝΑΔΕΥΤ

ΗΡΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝ

ΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕ

ΥΣΗΣ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤ

ΟΣ 

ΑΣΒΕΣΤΗ 

1 45 
(D:1500 mm @ 

58 rpm) 
      

Μερικό 

Σύνολο 
 82     



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-234 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εξοπλισμός Συστήματος όξινου θειώδους νατρίου / Περιοχή 47 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣ

ΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΙΩΣΗΣ 

Νο.1 

1 55 50 m3/h @ 9m        

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣ

ΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΙΩΣΗΣ 

Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 55 50 m3/h @ 9m        

ΣΥΜΠΙΕΣΤ

ΗΣ ΣΑΚΩΝ 
1 22         

Μερικό 

Σύνολο 
 132     

Εξοπλισμός Συστήματος Πύκνωσης Συμπυκνώματος / Περιοχή 50 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΕΡΡΟΗΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΣΥΜΠΥΚΝ

ΩΜΑΤΟΣ 

Νο.1 

1 18,5 80 m3/h @ 13m       

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΕΡΡΟΗΣ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΣΥΜΠΥΚΝ

ΩΜΑΤΟΣ 

Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 18,5 80 m3/h @ 13m       

Μερικό 

Σύνολο 
 37     

Εξοπλισμός Συστήματος Διήθησης Συμπυκνωμάτων / Περιοχή 52 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑ 

ΣΥΜΠΥΚΝ

ΩΜΑΤΟΣ 

Νο.1 

1 110 

1,5 m x 4,01 m 

(FILTERS 

60 m2) 

      

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑ 

ΣΥΜΠΥΚΝ

ΩΜΑΤΟΣ 

Νο.2 

1 110 

1,5 m x 4,01 m 

(FILTERS 

60 m2) 

      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ
1 75 

230 m3/h @ 26 

m 
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-235 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΙΑΣ 

ΠΟΛΦΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ Νο.1 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΠΟΛΦΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ Νο.2 

1 75 
230 m3/h @ 26 

m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΠΛΥΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΟΠΑ

ΝΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ Νο.1 

1 110 
343 m3/h @ 

65 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΠΛΥΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΟΠΑ

ΝΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 110 
343 m3/h @ 

65 m 
      

ΑΝΕΜΙΣΤΗ

ΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤ

ΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΚΟΝΗΣ 

ΚΑΙ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙ

ΩΝ 

1 132         

Μερικό 

Σύνολο 
 722     

Εξοπλισμός Συστήματος Πεπιεσμένου Αέρα / Περιοχή 54 

ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Σ ΑΕΡΑ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.1Α 

1 630 

29430 m3/h 

FAD @ 

0,49 bar(g) 

      

ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Σ ΑΕΡΑ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.1Β 

(ΕΦΕΔΡΙΚΟ

Σ) 

1 630 

29430 m3/h 

FAD @ 

0,49 bar(g) 

      

ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Σ ΑΕΡΑ 

ΕΠΙΠΛΕΥΣ

ΗΣ Νο.2 

1 132 
5988 m3/h 

@ 0,49 bar(g) 
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-236 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΑΕΡΟΣΥΜΙ

ΕΣΤΗΣ 

Νο.01A 

1 237 
1585 Nm3/h 

@ 10bar(g)  
      

ΑΕΡΟΣΥΜΙ

ΕΣΤΗΣ 

Νο.01B 

1 237 
1585 Nm3/h 

@ 10bar(g)  
      

ΑΕΡΟΣΥΜΙ

ΕΣΤΗΣ 

Νο.01C 

(ΕΦΕΔΡΙΚΟ

Σ) 

1 237 
1585 Nm3/h 

@ 10 bar(g)  
      

Μερικό 

Σύνολο 
 2103     

Εξοπλισμός Συστήματος Νερού Διεργασίας / Περιοχή 55 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Σ Νο.1 

1 400 
1100 m3/h @ 

80 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Σ Νο.2 

1 400 
1100 m3/h @ 

80 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Σ Νο.3 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 400 
1100 m3/h @ 

80 m 
      

Μερικό 

Σύνολο 
 1200     

Σύστημα Νερού Γενικής Χρήσης / Περιοχή 56 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

Νο.1 

1 30 
100 m3/h @ 

40 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

Νο.2 

1 30 
100 m3/h @ 

40 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

Νο.3 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 30 
100 m3/h @ 

40 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

1 55 
150 m3/h @ 

80 m 
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-237 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ Νο.1 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ Νο.2 

1 55 
150 m3/h @ 

80 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

ΒΑΡΥΤΟΜ

ΕΤΡΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣ

ΜΟΥ Νο.3 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 55 
150 m3/h @ 

80 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΣΑΛΑΜΑΣ

ΤΡΑΣ Νο.1 

1 37 50 m3/h @ 95 m       

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΣΑΛΑΜΑΣ

ΤΡΑΣ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 37 50 m3/h @ 95 m       

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΨΥΞΗΣ 

Νο.1 

1 18,5 88 m3/h @ 45 m       

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΨΥΞΗΣ 

Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 18,5 88 m3/h @ 45 m       

Μερικό 

Σύνολο 
 366     

Εξοπλισμός Συστήματος Νερού Πυρόσβεσης / Περιοχή 57 

ΗΛΕΚΤΡΟΚ

ΙΝΗΤΗ 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΗΣ 

1 200 
340 m3/h @ 

85 m  
      

ΒΟΗΘΗΤΙΚ

Η ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

1 22,3 

23 m3/h @ 60 m 

RAT. 34 m3/h 

@ 60 m 

      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-238 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΗΣ 

Μερικό 

Σύνολο 
 222,3     

Εξοπλισμός Συστήματος Νερού Μεταλλείου / Περιοχή 58 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙ

ΟΥ Νο.1 

1 21 
275 m3/h @ 

17 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙ

ΟΥ Νο.2 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 21 
275 m3/h @ 

17 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙ

ΟΥ Νο.3 

1 21 
275 m3/h @ 

17 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙ

ΟΥ Νο.4 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 21 
275 m3/h @ 

17 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΕΡΡΟΗΣ 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ

Σ Νο.1 

1 110 
275 m3/h @  

65 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΕΡΡΟΗΣ 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ

Σ Νο.2 

1 110 
275 m3/h @  

65 m 
      

ΑΝΤΛΙΑ 

ΥΠΕΡΡΟΗΣ 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ

Σ Νο.3 

(ΕΦΕΔΡΙΚΗ

) 

1 110 
275 m3/h @  

65 m 
      

ΒΥΘΙΖΟΜΕ

ΝΗ 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΑΣΠΗΣ 

Νο.1 

1 18,5 
80 m3/h @  

16 m 
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-239 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΒΥΘΙΖΟΜΕ

ΝΗ 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΑΣΠΗΣ 

Νο.2 

1 18,5 
80 m3/h @  

16 m 
      

Μερικό 

Σύνολο 
 451     

Εξοπλισμός μονάδας αφύγρανσης τελμάτων και ταινιόδρομων μεταφοράς / Περιοχή 61 

ΑΝΑΔΕΥΤ

ΗΡΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝ

ΗΣ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣ

ΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕ

ΥΣΗΣ 

ΤΕΛΜΑΤΩ

Ν Νο. 1-3 

3 450         

ΑΕΡΟΣΥΜ

ΠΙΕΣΤΗΣ 

ΑΕΡΑ 

ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΜΕΜΒΡΑΝ

ΗΣ Νο. 1-2 

2 360 
L 2800 x W 

2000 x H 2000 
      

ΑΕΡΟΣΥΜ

ΠΙΕΣΤΗΣ 

ΑΕΡΑ 

ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

ΑΦΥΓΡΑΣ

ΜΕΝΟΥ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο. 1-2 

2 2500 
L 5220 x W 

2350 x H 2770 
      

ΑΕΡΟΣΥΜ

ΠΙΕΣΤΗΣ 

ΑΕΡΑ 

ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

ΑΦΥΓΡΑΣ

ΜΕΝΟΥ 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ Νο. 3 

1 1000 
L 5220 x W 

2350 x H 2770 
      

ΑΕΡΟΣΥΜ

ΠΙΕΣΤΗΣ 

ΑΕΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ/ΟΡ

ΓΑΝΩΝ Νο. 

1-2 

2 110 
L 2158 x W 

1223 x H 1971 
      

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

9 495 
30.5 m Lg x 

2400 mm W 
      



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-240 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ Νο. 1-

9 

ΤΑΙΝΙΟΔΡΟ

ΜΟΣ 

ΕΚΤΡΟΠΗΣ 

Νο. 1-5 

5 110         

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑ 

ΤΕΛΜΑΤΩ

Ν Νο. 1-9 

9 167,4         

ΥΔΡΑΥΛΙΚ

ΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σ Νο. 1 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ 

ΤΕΛΜΑΤΩ

Ν Νο. 1-9 

9 270         

ΥΔΡΑΥΛΙΚ

ΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σ Νο. 2 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ 

ΤΕΛΜΑΤΩ

Ν Νο. 1-9 

9 270         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

ΦΙΛΤΡΟΠΡ

ΕΣΑΣ 

ΤΕΛΜΑΤΩ

Ν Νο. 1-9 

9 1800         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΡΡΟΩ

Ν 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ  Νο.1-2 

2 37         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΡΡΟΩ

Ν 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ  Νο.3-4 

2 37         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΡΡΟΩ

Ν 

ΤΕΛΜΑΤΟ

Σ  Νο.5-6 

2 37         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑΣ 

2 60         



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-241 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΔΕΞΑΜΕΝ

ΗΣ 

ΔΙΑΥΓΑΣΗ

Σ Νο. 1-2 

ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Νο. 1-2 

2 150         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΟΠΑ

ΝΩΝ Νο.1-4 

4 800         

ΑΝΤΛΙΑ 

ΝΕΡΟΥ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 

ΠΛΥΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΟΠΑ

ΝΩΝ Νο.1-3 

3 135         

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

ΚΑΙ 

ΔΟΣΟΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ 

ΚΡΟΚΙΔΩΤΙ

ΚΟΥ 

1 20         

Μερικό 

Σύνολο 
 8808,4     

Πετρελαιοκίνητες γεννήτριες έκτακτης ανάγκης 

ΦΟΡΗΤΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙ

ΟΚΙΝΗΤΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙ

Α 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

1 0 110 kVA       

ΠΕΤΡΕΛΑΙ

ΟΚΙΝΗΤΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙ

Α 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

(περιοχή 32) 

1 0 1700 kVA       

ΠΕΤΡΕΛΑΙ

ΟΚΙΝΗΤΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙ

Α 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

1 0 1700 kVA       



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-242 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

(περιοχή 42) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙ

ΟΚΙΝΗΤΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙ

Α 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

(περιοχή 74) 

1 0 450 kVA       

Εξοπλισμός HVAC 

C-3601 AIR 

COOLED 

WATER 

CHILLER 

1 195         

C-3601 AIR 

COOLED 

WATER 

CHILLER 

2 390         

SS-7002 AIR 

COOLED 

WATER 

CHILLER 

2 176         

SS-7004 AIR 

COOLED 

WATER 

CHILLER 

1 127         

C-3601 

OFFICES 

FRESH AIR 

HANDLING 

UNIT 

1 27,2         

C-3601 

GROUND 

FLOOR 

ELECTRIC

AL ROOM 

ALL AIR 

HANDLING 

UNIT 

1 16,5         

C-3601 1ST 

& 2ND 

FLOOR 

ELECTRIC

AL ROOM 

ALL AIR 

HANDLING 

UNIT 

1 21         

SS-7002 

GROUND 

FLOOR 

SWITHGEA

1 18,2         



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-243 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική 

Ισχύς (kw) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

((h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

R ROOM 

ALL AIR 

HANDLING 

UNIT 

SS-7004 

GROUND 

FLOOR 

SWITHGEA

R ROOM 

ALL AIR 

HANDLING 

UNIT 

1 19         

C-3601 

OFFICES 

HEAT 

PUMP FOR 

HOT 

WATER 

HEATING 

1 45         

C-7401 1ST 

FLOOR 

OFFICES 

VRV 

OUTDOOR 

UNIT 

1 26         

C-7401 GR. 

FLOOR 

OFFICES 

VRV 

OUTDOOR 

UNIT 

1 28         

Μερικό 

Σύνολο 
 1088,9     

Σύνολο   49191   
      

6.6.14. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και 

κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση 

Στον Πίνακα 6.6.14-1 παρουσιάζονται οι καταλήψεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών, όπως αποτυπώθηκαν  

 

Πίνακας 6.6.14-1. Καταλήψεις μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Ζώνη Εγκαταστάσεων 
Κατάληψη 0-10 έτη 

(στρ.) 

Κατάληψη 

10-26 έτη 

(στρ.) 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 296,57 296,57 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 883,42 883,42 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. ενέργειας 31,43 31,43 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Χώρος Απόθεσης Καρατζά Λάκκου 1.194,92 - 

Χώρος Απόθεσης Φυτικής Γης 99,55 99,55 

Οδοποιία 38,57 38,57 

Πλατείες γεωτρήσεων 8,14 - 

ΣΥΝΟΛΟ 2.552,60 1.349,54 

6.6.15. Φάση Προπαρασκευής - Κατασκευής 

 Περιγραφή προπαρασκευαστικών εργασιών 

Με την επανέναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δυνάμει της Τροποποιημένης 

σύμβασης μεταβίβασης του 2021, στο μεταλλείο των Σκουριών ξεκινούν σειρά έργων 

(προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου, προπαρασκευής και ανάπτυξης του 

ενοποιημένου ορύγματος με παράλληλη δόμηση της  Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.), ολοκλήρωση της κατασκευής του 

εργοστασίου εμπλουτισμού και του εργοστασίου διήθησης των τελμάτων) με στόχο την 

δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών για την έναρξη της παραγωγής της πρώτης 

φάσης εκμετάλλευσης. Τα έργα περιλαμβάνουν: 

 Στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων, κατασκευάζονται οι απαραίτητοι οδοί 

πρόσβασης, σύνδεσης και μεταφοράς (που δεν έχουν ήδη διαμορφωθεί) για την 

εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν για την εκμετάλλευση και 

κατεργασία του κοιτάσματος των Σκουριών. 

 Στην περιοχή του μεταλλείου: 

o Στην υπόγεια εκμετάλλευση, κατασκευή δύο κύριων κεκλιμένων στοών πρόσβασης, 

μία από τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται (έχουν κατασκευαστεί τα πρώτα 

1283 m περίπου) ενώ η δεύτερη θα εκκινήσει με την έλευση της επανέναρξης του 

έργου και λοιπά έργα ανάπτυξης (καμινέτα αερισμού, αποκατάσταση της στοάς TVX 

και σύνδεσής της με τα καμινέτα καθαρού αέρα, διάνοιξη στοών περιχάραξης, 

κατασκευή αντλιοστασίων, κλπ.).  

o Στην επιφανειακή εκμετάλλευση, ολοκλήρωση της αρχικής αποκάλυψης μέρος της 

οποίας έχει ήδη υλοποιηθεί και κατασκευή των συναφών εγκαταστάσεων και 

υποδομών.  

 Στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού, προετοιμασία του χώρου και ολοκλήρωση 

του εργοστασίου και των συναφών βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

 Στην περιοχή νοτιοανατολικά του εργοστασίου εμπλουτισμού θα κατασκευαστεί η 

μονάδα αφύγρανσης τελμάτων. 

 Στην ίδια περιοχή θα κατασκευαστούν Μονάδα Κατεργασίας Νερών και μονάδα 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

 Στην περιοχή των εγκαταστάσεων απόθεσης, προετοιμασία της επιφάνειας και έναρξη 

κατασκευής του αναχώματος της (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) του Καρατζά Λάκκου και των 

απαραίτητων υποδομών. 

 Στην περιοχή βόρεια της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και εντός αυτής, θα κατασκευαστεί το επίχωμα 

και η διαμόρφωση της πλατείας απόθεσης μεταλλεύματος ROM χαμηλής 

περιεκτικότητας (LGO) με κατάλληλο σύστημα στεγανοποίησης.  

 Στην περιοχή νοτιοανατολικά του εργοστασίου εμπλουτισμού θα κατασκευαστεί η λίμνη 

διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο2 χωρητικότητας 110.000 m3 με 

κατάλληλο σύστημα στεγανοποίησης. 
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 Στην περιοχή πλησίον της υπαίθριας εκμετάλλευσης θα κατασκευαστεί η λίμνη 

διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο1 χωρητικότητας 350.000 m3, με 

κατάλληλο σύστημα στεγανοποίησης. 

 Τέλος, κατασκευή της γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης για την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας στις εγκαταστάσεις. 

 

 Κατασκευή οδών πρόσβασης και μεταφοράς  

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο καλύπτει τις ανάγκες για μετακίνηση και μεταφορά εντός των 

εγκαταστάσεων και κυρίως για χρήση από βαρέως τύπου φορτηγά.  Η περιγραφή του 

εσωτερικού δικτύου παρουσιάζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.6.8.15.  

 

Κατά τη φάση προπαρασκευής, θα κατασκευαστούν οι εναπομείναντες εσωτερικοί δρόμοι που 

δεν έχουν ήδη διαμορφωθεί. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των οδών του εσωτερικού οδικού 

δικτύου, διαμορφώνεται επί των χωματουργικών των επιφανειακών εγκαταστάσεων, στην 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και των 

αποψιλώσεων.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των εργασιών κατασκευής του αναχώματος στη 

λεκάνη Καρατζά Λάκκου προβλέπεται η κατασκευή των εξής οδών: 

 Η μεταφορά των υλικών για την κατασκευή του αναχώματος προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί μέσω της βασικής οδού R02 διπλής κυκλοφορίας, η οποία εκκινεί από 

την έξοδο της ράμπας του επιφανειακού ορύγματος και καταλήγει στο βόρειο όριο της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., στο αριστερό αντέρεισμα του Καρατζά. 

 Η οδός R07 εκκινεί επίσης από την έξοδο της ράμπας του επιφανειακού ορύγματος στην 

περιοχή της λίμνης Νο 1 και οδεύει προς την περιοχή του χώρου προσωρινής απόθεσης 

των υλικών κατασκευής. Στο τέλος της οδού R07 εκκινεί η οδός R05 η οποία καταλήγει 

στο ανάχωμα του Καρατζά Λάκκου. Οι εν λόγω οδοί (R07 & R05) θα αποτελούν την 

κύρια οδό μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του αναχώματος στην 

προπαρασκευαστική περίοδο και στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η κατασκευή του αναχώματος δύναται να εξυπηρετηθεί και 

από την οδό R06 (μονής κυκλοφορίας) η οποία χωροθετείται στο αριστερό αντέρεισμα 

της λεκάνης Καρατζά Λάκκου. Η οδός R06 εκκινεί από το τέλος της οδού R02.  

 

Η εξυπηρέτηση της κατασκευής και λειτουργίας του χώρου απόθεσης Καρατζά Λάκκου θα 

πραγματοποιηθεί από το ανωτέρω περιγραφόμενο εσωτερικό οδικό δίκτυο. Μέσω του 

εσωτερικού δικτύου θα πραγματοποιείται η μεταφορά των στείρων υλικών από την έξοδο της 

ράμπας της επιφανειακής εκμετάλλευσης έως τον πόδα του αναχώματος Καρατζά Λάκκου, με 

τη χρήση φορτηγών αυτοκινήτων κατάλληλης δυναμικότητας.  

 

Η εγκατάσταση του εργοταξίου κατασκευής του αναχώματος και των συνοδών αυτού έργων 

(τάφρος ΚΤ1, υπερχειλιστές, κλπ.) θα γίνει σε κατάλληλη περιοχή στα ανάντη του αναχώματος 

Καρατζά Λάκκου.  

 

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας έδρασης θα 

πραγματοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσωρινών προσβάσεων και εργοταξιακών οδών 

εξυπηρέτησης με τις κατάλληλες προδιαγραφές του Κ.Μ.Λ.Ε. για την κίνηση του εκάστοτε 
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μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται ανά φάση εργασίας. Ανάλογα με τη φάση εργασίας 

απαιτείται η διαμόρφωση προσωρινών οδών εξυπηρέτησης της κατασκευής οι οποίες θα 

αναδιευθετούνται συνεχώς επί τόπου του έργου, ούτως ώστε να εξυπηρετούν την εκάστοτε 

εργασία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τις εργασίες υλοτόμησης, για την απομάκρυνση των 

υλοτομημένων δέντρων απαιτούνται αντίστοιχες προσβάσεις που θα κατασκευαστούν με 

προδιαγραφές κατάλληλες για την κίνηση των ελκυστήρων (τρακτέρ). Για την εκρίζωση των 

θαμνωδών στοιχείων θα κατασκευαστούν κατάλληλες προσβάσεις και αναβαθμοί κατάλληλων 

προδιαγραφών που θα εξυπηρετήσουν την κίνηση του αντίστοιχου εξοπλισμού για τη 

συγκεκριμένη εργασία. Για την αφαίρεση της φυτικής γης και εν συνεχεία τον καθαρισμό της 

περιοχής έδρασης του αναχώματος αλλά και την εξομάλυνση του φυσικού αναγλύφου όπου 

απαιτείται (τόσο στην κοίτη όσο και στα αντερείσματα) θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη 

διαφορετικών οδών προσπέλασης και εξυπηρέτησης σε διαφορετικά επίπεδα και με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές που απαιτούνται για τις αντίστοιχες εργασίες.  

 

Σημειώνονται τα εξής:  

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προπαρασκευής θα υπάρξουν αλλεπάλληλες 

διευθετήσεις, αναδιαμορφώσεις της επιφάνειας, νέες χαράξεις οδών εξυπηρέτησης 

προκειμένου να κατασκευαστεί εν συνεχεία η εγκατάσταση απόθεσης.  

2. Οι εργοταξιακές οδοί που δύνανται να απαιτηθούν εκτός του περιγράμματος της 

εγκατάστασης απόθεσης και για τις οποίες δεν προβλέπεται περαιτέρω χρήση για τη 

λειτουργία και την τελική αποκατάσταση της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, θα αποδοθούν στην 

προηγούμενη ή σχεδιαζόμενη νέα χρήση μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους και 

με την κατάλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση. 

 

Οι διάφορες εργοταξιακές οδοί που θα διανοιχθούν για την εξυπηρέτηση της κατασκευής, θα 

έχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που απαιτούνται ανάλογα με το μηχανολογικό εξοπλισμό 

που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά. Ενδεικτικά, τα πλάτη των οδών θα κυμαίνονται από 5 m 

έως 12 m πλάτος κυκλοφορίας, ενώ η τυπική διατομή θα περιλαμβάνει ανάχωμα ασφαλείας 

προς την πλευρά των επιχωμάτων (για την προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού) και 

τάφρο κατάλληλης γεωμετρίας και διαστάσεων προς την πλευρά των ορυγμάτων για την 

αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών. Επιπροσθέτως, όπου απαιτηθεί θα υπάρχει 

πρόβλεψη κατάλληλου επιπρόσθετου χώρου για τη διέλευση δικτύων και σωληνώσεων που θα 

εξυπηρετήσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες και την κατασκευή.  

 

Τέλος, όπως έχει προαναφερθεί ο κύριος δρόμος μεταφοράς προϊόντων  είναι αυτός που 

συνδέει το εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου 

και κατ’ επέκταση τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου και εξυπηρετεί την μεταφορά των 

προϊόντων του έργου (συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού και χρυσού dore). Αναλυτική 

περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας αυτού του δρόμου δίνεται στην Παράγραφο 6.7 

του Κεφαλαίου 6 της παρούσας μελέτης. 

 Προπαρασκευαστικές ενέργειες ενοποιημένου ορύγματος  

Όπως αναφέρθηκε, για τη εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Σκουριών επιλέχθηκε ως 

περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδος ένας συνδυασμός υπόγειας εκμετάλλευσης για το κυρίως 

κοίτασμα (βάθους 540 m) και ενοποιημένου ορύγματος πολλαπλών χρήσεων με παράλληλη 

εξόρυξη του ανώτερου ορίζοντα (μέγιστου βάθους 245 m από την επιφάνεια). Ως εκ τούτου, 

το ενοποιημένο όρυγμα διαμορφώνεται γεωμετρικά ως ένας ανεστραμμένος κώλουρος κώνος 
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με μέση διάμετρο πυθμένα ~200 m και μέση επιφανειακή διάμετρο ~650 m που ισοδυναμεί με 

επιφάνεια 397.000 m².  

 

Με την επανέναρξη υλοποίησης του έργου, προβλέπεται μια 12μηνη περίοδος προπαρασκευής, 

κατά τη διάρκεια της οποίας, θα απομακρυνθούν η βλάστηση, η φυτική γη και τα υπερκείμενα 

στείρα που δεν έχουν ήδη απομακρυνθεί, θα κατασκευαστούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις 

και υποδομές και θα ξεκινήσει η αποκάλυψη του κοιτάσματος. Οι εργασίες κατά την περίοδο 

αυτή έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να εξορυχθεί η ποσότητα αποβλήτων εξόρυξης που 

απαιτούνται για το πρώτο στάδιο κατασκευής του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. στη λεκάνη 

Καρατζά Λάκκου δεδομένου ότι το ανάχωμα θα πρέπει να είναι έτοιμο με την έναρξη 

λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού και της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων.  

 

Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

 Καθαρισμός από τα δέντρα και τη βλάστηση της περιοχής που περικλείεται εντός των 

ορίων του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος (397 στρέμματα) και των συναφών 

εγκαταστάσεών της (πλατεία προσωρινής απόθεσης μεταλλεύματος ROM, λίμνες 

διαχείρισης εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων Νο1 και Νο2, προσωρινή απόθεση 

μεταλλεύματος LGO, αποθεσιοθάλαμος διαχείρισης αδρανών αποβλήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν για το κλείσιμο και την αποκατάσταση. 

 Απομάκρυνση και αποθήκευση της φυτικής γης. 

 Όρυξη γεωτρήσεων περιμετρικά του μεταλλείου για ελεγχόμενη προαποστράγγιση, 

εφόσον απαιτηθεί, συμπληρωματικά αυτών που ήδη λειτουργούν. 

 Προμήθεια και ενεργοποίηση του κινητού εξοπλισμού των επιφανειακών έργων. 

 Κατασκευή μηχανουργείου και συνεργείου οχημάτων (απέναντι από την πλατεία 

μεταλλεύματος).   

 Κατασκευή ή διαχειριστική προσέγγιση αποθήκης εκρηκτικών. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πρόθραυσης στην πλατεία του μεταλλεύματος.  

 Κύρια έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου 

Ταυτόχρονα με τις όποιες επιφανειακές εργασίες προπαρασκευής, επανεκκινούν και τα έργα 

προσπέλασης και ανάπτυξης της υπόγειας εκμετάλλευσης που περιλαμβάνουν τη συνέχιση της 

διάνοιξης της δυτικής στοάς προσπέλασης / ελικοειδούς κεκλιμένου, την κατασκευή της 

ανατολικής κύριας στοάς προσπέλασης / ελικοειδούς κεκλιμένου, τα καμινέτα αερισμού 

καθαρού και ακάθαρτου αέρα που θα εξυπηρετήσουν την πρώτη φάση εκμετάλλευσης από το 

υπόγειο μεταλλείο, την αποκατάσταση της στοάς TVX που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 

αερισμού και τα λοιπά έργα υποστήριξης της υπόγειας εκμετάλλευσης (αντλιοστάσια, υπόγειοι 

χώροι συντήρησης εξοπλισμού, κλπ.).   

 

Η περιγραφή των κύριων έργων προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην Παράγραφο 6.6.5.2.1.  

 

Στην περίοδο προπαρασκευής έχει προγραμματιστεί η όρυξη των κεντρικών καμινέτων 

αερισμού για τη Φάση 1 της υπόγειας εκμετάλλευσης. Πρόκειται για καμινέτα εισαγωγής 

καθαρού αέρα που θα τέμνουν την υφιστάμενη ερευνητική στοά της TVX η οποία θα 

διευρυνθεί σε γεωμετρία 7 m x 7 m από την τρέχουσα διατομή με μέγεθος 4,0 m x 4,3 m. Η 

γεωμετρία των καμινέτων θα οριστικοποιηθεί σε τεχνική μελέτη, στην οποία θα διερευνηθούν 

οι γεωτεχνικές συνθήκες και η ακτίνα της διατομής των καμινέτων θα καθοριστεί αναλόγως 
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για την εξασφάλιση ευσταθούς διατομής. Εκτιμάται καταρχήν ότι η διατομή των καμινέτων 

δύναται να έχει διάμετρο εντός των ορίων 3,5 m έως 5,5 m. Η εκσκαφή των καμινέτων θα 

πραγματοποιηθεί με αρχικά ανυποστήρικτη διερευνητική γεώτρηση και στη συνέχεια διάνοιξη 

με εφαρμογή της μεθόδου ανερχόμενης όρυξης (raise boring). Στην επιφάνεια του εδάφους το 

προφρέαρ των καμινέτων θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο της αντιστηριζόμενης εκσκαφής με 

πασσάλους. 

 Κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού και των συναφών βοηθητικών 

εγκαταστάσεων 

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού και όλων των 

βοηθητικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του εργοστασίου και του μεταλλείου απαιτείται μια 

προπαρασκευαστική περίοδος 24 μηνών. έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της πρώτης 

φάσης επεξεργασίας του μεταλλεύματος (λειτουργία εργοστασίου). 

 

Πριν την έναρξη της δεύτερης φάσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επίσης η διάνοιξη και η 

κατασκευή του φρέατος και να έχει εγκατασταθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός του εξοπλισμός. 

Επίσης πρέπει να έχει αναβαμιστεί η μονάδα λιθογόμωσης ώστε να έχει την απαιτούμενη 

αυξημένη παραγωγικότητα, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες υπόγειες 

εγκαταστάσεις (πχ θραυστήρας κλπ) και να έχει κατασκευαστεί η μετασφορική ταινία που 

συνδέει το φρέαρ με την πλατεία προθραυσμένου μετσλλεύματος. 

 Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 

Στην περίοδο της προπαρασκευής κατασκευάζεται το πρώτο στάδιο ανύψωσης του 

αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. του Καρατζά Λάκκου, προκειμένου να είναι καθόλα έτοιμο για 

την απόθεση των αποβλήτων του εμπλουτισμού με την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας 

που προγραμματίζεται στο 3ο έτος από την επανεκκίνηση του έργου ή στο 1ο έτος λειτουργίας 

του μεταλλείου, με μια μικρή ποσότητα να αποτίθεται στο έτος -1.. Παράλληλα, διερευνάται η 

πιθανότητα για την εμπορική διαχείριση του αποβλήτου αυτού.  Σημειώνεται ότι οι εργασίες 

που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο χώρο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. περιγράφονται στην Παράγραφο 

6.6.2.3.8 της παρούσας μελέτης. 

 

Εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας 

Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης του αναχώματος, είναι ζωτικής σημασίας για 

την ευστάθεια των έργων και μειώνει την πιθανότητα αστοχίας λόγω μακροχρόνιων 

μετακινήσεων της επιφάνειας θεμελίωσης. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή 

θεμελίωσης του αναχώματος Καρατζά Λάκκου θα πραγματοποιηθούν στα πρώτα στάδια 

κατασκευής και ουσιαστικά περιλαμβάνουν όλες τις ενέργειες που θα διασφαλίσουν 

ικανοποιητική συμπύκνωση των διαφόρων στρώσεων των υλικών και τις απαιτούμενες 

συνθήκες θεμελίωσης.  

 

Η επιφάνεια έδρασης του αναχώματος θα προετοιμαστεί κατάλληλα πριν από οποιαδήποτε 

εργασία κατασκευής. Η προετοιμασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Κόψιμο των δέντρων από την περιοχή έδρασης και απομάκρυνση των θαμνωδών 

στοιχείων. 

 Αφαίρεση και αποθήκευση του στρώματος φυτικής γης πάχους 0,5m περίπου.  

 Εκσκαφή και απομάκρυνση όλων των ακατάλληλων, μαλακών και ασθενών εδαφικών 

υλικών από τη ζώνη θεμελίωσης. Οι εκσκαφές περιλαμβάνουν ουσιαστικά απομάκρυνση 
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όλων των ακατάλληλων επιφανειακών υλικών του μανδύα αποσάθρωσης στο 

απαιτούμενο εκτιμώμενο βάθος, μέχρι την εμφάνιση της μορφής του βραχώδους 

υποβάθρου που απαιτείται από τη μελέτη.  

 Τοπική εξομάλυνση όλων των απότομων πρανών στα αντερείσματα για την εξασφάλιση 

ικανοποιητικής συμπύκνωσης. 

 

Πριν τη θεμελίωση του αναχώματος, η επιφάνεια έδρασης θα πρέπει να είναι καθαρή από 

οποιαδήποτε φερτά και χαλαρά υλικά και να μην υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, προς 

εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσφυσης μεταξύ των υλικών κατασκευής και της ζώνης 

θεμελίωσης. 

 

Τα κύρια έργα που κατασκευάζονται στην προπαρασκευαστική περίοδο εργασιών και 

σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων είναι τα ακόλουθα: 

 Εκτροπή των νοτίων λεκανών απορροής με την κατασκευή του πρώτου τμήματος της 

Νότιας Τάφρου Εκτροπής (SD2). 

 Εκτροπή των βορείων και δυτικών λεκανών απορροής, ανάντη του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, με την ολοκλήρωση της κατασκευής της τάφρου ΚΤ2 και την 

παροχέτευση των καθαρών υδάτων που θα συλλέγονται προς το ρέμα Καρόλακκα για τη 

μόνιμη εκφόρτιση. 

 Κατασκευή των δύο λιμνών συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων απορροών, οι οποίες θα 

αποτελέσουν τα κύρια έργα διαχείρισης των εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας. 

 Κατασκευή του προφράγματος στην ανάντη περιοχή των εργασιών του αναχώματος 

Καρατζά Λάκκου, με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά (μέσω άντλησης) των εισροών 

από τη λεκάνη της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου προς το Νότιο Κανάλι Εκτροπής του Καρατζά Λάκκου. 

Τα ύδατα που συλλέγονται στη λεκάνη του προφράγματος, θα αντλούνται σταδιακά με 

σταθερό ρυθμό, ούτως ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης υδάτων 

για τη διευκόλυνση της κατασκευής του αναχώματος εκκίνησης. Οι πλεονάζουσες 

εισροές υδάτων θα παροχετεύονται προς τα κατάντη μέσω του υπερχειλιστή του 

προφράγματος.  

 Κατασκευή του αναχώματος εκκίνησης Καρατζά Λάκκου, κατά το δυνατόν τη ξηρή 

περίοδο, για τη μείωση του κινδύνου υπερπήδησης του αναχώματος στην περίπτωση που 

ξεπεραστεί η χωρητικότητα του προφράγματος. 

 Προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή απόθεσης των αδρανών υλικών για την 

κατασκευή του αναχώματος και την τελική αποκατάσταση, στα ανάντη της λεκάνης του 

Καρατζά Λάκκου, μαζί με τις σχετικές υδραυλικές διευθετήσεις. 

 Κατασκευή της πλατείας για την απόθεση του μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας. 

 Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων 

6.6.15.7.1. Ισοζύγια μάζας 

Τα υλικά που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου προπαρασκευής αφορούν τα υλικά 

των εκσκαφών προκειμένου να προετοιμαστούν οι χώρου των έργων υποδομής.  
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Στον Πίνακα 6.6.15.7-1 που ακολουθεί δίνεται η εκτιμώμενη παραγωγή υλικών κατά τη φάση 

της προπαρασκευής από το ενοποιημένο όρυγμα. 

 

Πίνακας 6.6.15.7-1. Παραγωγή αδρανών υλικών εξόρυξης κατά τη φάση της 

προπαρασκευής 

Έτος Λειτουργίας 
Αδρανή υλικά εξόρυξης επιφανειακού μεταλλείου  

t m3 

Έτος -2 2.901.052 1.381.453 

Έτος -1 14.264.226 6.792.489 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων υποδομής του έργου θα προκύψουν οι 

ακόλουθες ποσότητες αδρανών υλικών. 

 

Πίνακας 6.6.15.7-2. Παραγωγή αδρανών υλικών έργων υποδομής κατά τη φάση της 

προπαρασκευής 

Έτος Λειτουργίας 

Αδρανή υλικά έργων υποδομής 

Yλικά εκσκαφής από την 

περιοχή της λίμνης Νο1 

t 

Υλικά εκσκαφής από πλατεία απόθεσης 

μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας 

t 

Έτος -2 5.400.000 1.674.000 

Έτος -1 0 0 

 

Τέλος, οι ανάγκες που θα καλυφθούν με τα υλικά που θα προκύψουν κατά την περίοδο 

προπαρασκευής για την κατασκευή υποδομών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.15.7-3 που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.6.15.7-3. Ανάγκες αδρανών υλικών για έργα υποδομής κατά τη φάση της 

προπαρασκευής 

Ανάγκες Μονάδες έτος -2 έτος -1 

Πρόφραγμα t 140.000  

Λίμνη Νο1 t 220.000  

Λίμνη Νο2 t 1.620.000  

Πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος 

χαμηλής περιεκτικότητας 
t 4.608.000  

Ανάχωμα Καρατζά Λάκκου & 

ανάντη αποθεσιοθάλαμος 
t  10.646.330 

Σύνολο αναγκών t 6.588.000 10.646.330 

6.6.15.7.2. Χαρακτηρισμός εξορρυσσόμενων υλικών 

Όπως προαναφέρθηκε, τα υλικά της περιόδου προπαρασκευής προκύπτουν είτε από τα υλικά 

που εξορρύσσονται από την περιοχή του επιφανειακού μεταλλείου είτε από τις εκσκαφές εντός 

της περιοχής του έργου. Για λόγους πληρότητας, ο χαρακτηρισμός των υλικών αυτών δίνεται 

στην Παράγραφο 6.6.16 που αφορά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 
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Οι εισροές νερών κατά τη διάρκειας της προπαρασκευής αφορούν στην άντληση των υδάτων 

για τις εργασίες αποστράγγισης του επιφανειακού μεταλλείου. Για λόγους πληρότητας, τα 

στοιχεία εισροών υδάτων κατά την περίοδο της προπαρασκευής δίνονται στην Παράγραφο 

6.6.16 που αφορά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Τα μοναδικά υγρά απόβλητα που αναμένονται σχετίζονται αφενός μεν με τα αστικά λύματα 

του προσωπικού και τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη χρήση των μηχανημάτων. 

Αμφότερα τα θέματα καλύπτονται από τον τρόπο διαχείρισης της περιόδου λειτουργίας που 

περιγράφονται στην Παράγραφο 6.6.16 της παρούσας.  

 

Ειδικά, όσον αφορά στα αστικά λύματα της αρχικής περιόδου και μέχρι την κατασκευή του 

βιολογικού καθαρισμού, οι ανάγκες θα καλύπτονται είτε μέσω διαχείρισης με στεγανό βόθρο 

και μεταφορά σε κατάλληλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις είτε μέσω της χρήσης χημικών 

τουαλετών που θα τοποθετηθούν σε σημεία πλησίον των εργασιών.  

 

Θεωρώντας εργοτάξιο με μέγιστο αριθμό εργαζομένων περίπου 200 ατόμων, εκτιμάται παροχή 

λυμάτων ίση με: 100 L/ άτομο/ d x 200 άτομα = 20.000 L/ d ή 20 m3/d. Η διάθεση των λυμάτων 

που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του 

έργου.  

 

Επιπλέον, από τη διαύγαση των νερών μεταλλείου θα προκύψει ιλύς, η οποία θα 

ανακυκλώνεται στην παραγωγική διαδικασία. 

 Εκροές και διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Όπως προαναφέρθηκε τα υλικά που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προπαρασκευής αφορούν εν μέρει τα υλικά των εκσκαφών από την περιοχή του επιφανειακού 

μεταλλείου και αποτελούν εξορυκτικά απόβλητα.  

 

Όσον αφορά στις εκροές τους, ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 6.6.15.7 ενώ τα 

θέματα διαχείρισης τους περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.6.16 της παρούσας. 

Πέραν των εξορυκτικών αποβλήτων, άλλα είδη αποβλήτων κατά την περίοδο της 

προπαρασκευής αφορούν έλαια συντήρησης εξοπλισμού, απόβλητα ΑΕΚΚ, η διαχείριση των 

οποίων θα γίνεται ανάλογα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.6.16 της παρούσας. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Η διακίνηση των υλικών καθώς και η πρόσβαση των εργαζομένων για τις κατασκευαστικές 

εργασίες στο εργοτάξιο των Σκουριών γίνεται μέσω των κόμβων και των οδών που 

περιγράφηκαν στην Παράγραφο 6.6.11. Οι μοναδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα 

χρειαστούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου αφορούν στην μεταφορά ορισμένων 

τεμαχίων εξοπλισμού μεγάλου μεγέθους (φιλτρόπρεσσες, εξοπλισμός φρέατος) παρόμοιες με 

αυτές που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την μεταφορά των ήδη εγκατεστημένων μύλων καθώς 

και για την κατασκευή των κόμβων σύνδεσης του εξωτερικού δικτύου του έργου με το 

επαρχιακό δίκτυο της περιοχής.  
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Οι θέσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία αυτών των κόμβων παρουσιάζονται συνοπτικά στην 

Παράγραφο 6.11 και αναλυτικά στην Παράγραφο 6.7 της παρούσας μελέτης 

Οι ρυθμίσεις που θα γίνουν για το μικρό χρονικό διάστημα κατασκευής των έργων αφορούν 

στην εκτροπή της κυκλοφορίας σταδιακά ανά ρεύμα και η τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων για 

την ενημέρωση των οδηγών. 

 Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

6.6.15.12.1. Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων 

Ως φάση ανάπτυξης επιλέχθηκε ο πρώτος χρόνος της περιόδου προπαρασκευής (έτος -1), 

δηλαδή το διάστημα κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη δραστηριότητα σε επίπεδο 

εξόρυξης και διακίνησης υλικών και στείρων με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου. 

Με βάση την περιγραφή του υποέργου, στη φάση ανάπτυξης οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα 

προέρχονται ως επί το πλείστον από: 

 Τις εργασίες περαιτέρω αποκάλυψης του επιφανειακού μεταλλείου (εκσκαφές και 

ανατινάξεις) και διάνοιξης στοών υπογείου. 

 Τις εργασίες κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού (προετοιμασία χώρου) 

 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)  

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, έχουν ακολουθηθεί διακριτές μεθοδολογίες 

υπολογισμού με βάση κατάλληλους συντελεστές εκπομπής ανά πηγή καθώς και με τα 

λεπτομερή στοιχεία της δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα, τα 

οποία αναλύονται στο Παράρτημα ΧΙΙ (Α). Οι συνολικές εκπομπές παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.6.15.12-1.  

 

Πίνακας 6.6.15.12-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

των Σκουριών κατά τη φάση ανάπτυξης (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Κατασκευαστική Δραστηριότητα     765,2 

Χρήση Εκρηκτικών  104,2   6384,0 

Εκσκαφές/Αποθέσεις     471,8 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 443,5 1422,3 201,1 1,4 161,9 

Σύνολο 444 1527 201 1 7783 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 
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 Εκπομπές θορύβου – δονήσεων 

6.6.15.13.1. Εκπομπές θορύβου 

Για την εκτίμηση των εκπομπών θορύβου στη φάση κατασκευής του έργου, θεωρήθηκε μία 

δυσμενής σύνθεση εργοταξίου, όσον αφορά στις εκπομπές θορύβου με βάση τα όσα 

αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 6.6.15 ανωτέρω. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του έργου και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σταθερό και 

κινητό) που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης του, στον 

Πίνακα 6.6.15.13-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες στάθμες ακουστικής 

ισχύος (PWL – dB).  

 

Πίνακας 6.6.15.13-1. Σύνθεση εξοπλισμού και εκτιμώμενα επίπεδα θορύβου έργου 

Σκουριών (περίοδος ανάπτυξης) 

ID Περιγραφή Σημειακή / Επιφανειακή PWL (dB) 

1C Κατασκευή φράγματος  Σημειακή 100 

2C  Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Σημειακή 90 

3C Κατασκευή λίμνης συγκέντρωσης   Σημειακή 100 

4C Κατασκευή λίμνης συγκέντρωσης  #2  Σημειακή 100 

5C Ανοιχτός λάκκος  Σημειακή 100 

6C Εγκαταστάσεις επιφανειακής υποστήριξης  Σημειακή 100 

7C Εδαφική Συγκέντρωση 1 Σημειακή 100 

8C Εδαφική Συγκέντρωση 2 Σημειακή 100 

9C Εδαφική Συγκέντρωση 3 Σημειακή 100 

10C Διάνοιξη σκάμματος   Σημειακή 100 

11C  Διάνοιξη σκάμματος   Σημειακή 100 

1 Ανατινάξεις, Φορτοεκφορτώσεις Σημειακή 112 

2 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

4 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

5 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

6.6.15.13.2. Εκπομπές δονήσεων 

Στη φάση κατασκευής του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις είτε λόγω των ανατινάξεων 

για την αποκάλυψη του επιφανειακού μεταλλείου είτε λόγω των μεγάλων μηχανημάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν και αφορούν δονήσεις  

 Μέσω του εδάφους 

 Μέσω του αέρα  

 

Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να 

είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το είδος 

του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την μορφή 

κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο ανάπτυξης 

παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 6.6.13 και παρόλο που οι εργασίες που θα προκύψουν θα 
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είναι εντατικές, λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό υπόβαθρο εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικά επίπεδα δονήσεων στο έδαφος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο 9 της παρούσας μελέτης. 

 

Όσον αφορά, στις δονήσεις που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκάλυψης του κοιτάσματος 

του επιφανειακού μεταλλείου, με βάση το σχεδιασμό του έργου, αναμένονται ανατινάξεις, στις 

οποίες θα χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες με κατανάλωση εκρηκτικών ανά ανατίναξη 

περίπου 150 kg. 

 

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει ότι το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το 

μέτωπο εργασιών κτίριο, δεν αναμένεται να υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται 

στον πίνακα της παρ. 1.β του άρθρου 88 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/ οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011), όπως αναφέρεται στην 

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 170613 (ΦΕΚ 2505 Β΄ 2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για 

έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων 

μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε 

ισχύει.». 

 

Πίνακας 6.6.15.13-2. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της ταχύτητας δόνησης των 

σωματιδίων του εδάφους σε συνάρτηση με τη συχνότητα για διάφορα είδη κατασκεύών 

Είδος Κατασκευής Ταχύτητα δονήσεως (mm/s) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 
10 – 

50 Hz 

50 – 

100 Hz 

>100 

Hz 

1. Κτίρια γραφείων και Εργοστάσια 20 20 - 40 40 - 50 50 

2. Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5 - 15 15 - 20 20 

3. Κατασκευές που λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας τους στις δονήσεις δεν εντάσσονται 

στις κατηγορίες 1 και 2 (π.χ. διατηρητέα) 

3 3 - 8 8 - 10 10 

Πηγή: ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011. 

 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά τη φάση ανάπτυξης του έργου δεν υπάρχουν εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εκτίμηση εκπομπών. 

6.6.16. Φάση Λειτουργίας 

 Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 6.6.16.1-1 δίνεται το ισοζύγιο μάζας ανά τόννο εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος ενώ στον Πίνακα 6.6.16.1-1 δίνονται οι συνολικές ποσότητες των υλικών που 

θα εξορυχθούν και κατεργαστούν και οι αντίστοιχες ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα 

παραχθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου Σκουριών μέχρι της εξάντλησης των 

σημερινών βεβαιωμένων αποθεμάτων του. 
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Πίνακας 6.6.16.1-1. Συνολικό ισοζύγιο μαζών έργου Σκουριών (μέχρι εξάντλησης 

αποθεμάτων) 

Περιγραφή 

Ξηρό 

βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

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 

Στερεά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 51,27 

51,27 

  για την κατασκευή των αναχωμάτων και 

άλλων τεχνικών εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Απόβλητα  

εμπλουτισμού  
172,88 Επιφανειακή απόθεση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 63,31 

    
55,86 

  
συστατικό του υλικού λιθογόμωσης 

    

53,71 

  για επαναπλήρωση του ενοποιημένου 

ορύγματος  

Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου  
0,10 

0,10 

   ανακύκλωση στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 
227,05 163,74 63,31 
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Σχήμα 6.6.16.1-1. Ισοζύγιο μάζας ανά τόνο εξορυσσόμενου μετ/τος από το υποέργο 

Σκουριών 

 Ισοζύγιο υδάτων  

6.6.16.2.1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ, εκπονήθηκε μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για το σύνολο των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων μέσω του λογισμικού GoldSimTM για τη διερεύνηση του 

σχεδιασμού της διαχείρισης των υδάτων του μεταλλείου των Σκουριών και την εκτίμηση των 

δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το λογισμικό GoldSim είναι το κυρίαρχο λογισμικό 

προσομοίωσης μέσω της μεθόδου Monte Carlo για την προσομοίωση της μελλοντικής 

απόδοσης ενός υδατικού συστήματος καθώς και την ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων στο 

τεχνικο-οικονομικό σχεδιασμό. 

 

Το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της μεταφοράς των 

ποσοτήτων υδάτων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων του Υποέργου και του 

περιβάλλοντος, καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου. Οι παραπάνω εκτιμήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν και για την εκτίμηση των επιπτώσεων του Έργου στα επιφανειακά νερά, 

όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9. 
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6.6.16.2.2. Περιγραφή του Μοντέλου Υδατικού Ισοζυγίου 

Το μοντέλο προσομοιώνει την πλήρη διάρκεια ζωής του μεταλλείου (Life of Mine), η οποία 

εκτιμάται σε 26 έτη. Δεν έχει προσομοιωθεί η φάση κατασκευής του μεταλλείου όπως δεν έχει 

προσομοιωθεί κάποιο σενάριο κλεισίματος του μεταλλείου. Το Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου 

(εφεξής ΜΥΙ), προσομοιώνει τη δέσμευση και ροή του νερού στις εγκαταστάσεις για τις 

παρακάτω εγκαταστάσεις: 

 Επιφανειακό όρυγμα 

 Υπόγειο μεταλλείο και συναφείς εργασίες 

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

 Φράγμα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

 Σωρός μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας 

 Εργοστάσιο εμπλουτισμού (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων λιθογόμωσης και 

επεξεργασίες τελμάτων (φιλτρόπρεσσες) 

 Ανάντη φυσικές λεκάνες απορροής 

 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι: 

o Λίμνη διαχείρισης των υδάτων 

o Λίμνες αποθήκευσης νερού επεξεργασίας 

o Λίμνη J5 

o Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και Επιφανειακό όρυγμα, ως θέσεις συγκέντρωσης απορροών 

 Υποδομές διαχείρισης των υδάτων, όπως κανάλια εκτροπής, αντλητικά συστήματα σε 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και επιφανειακό όρυγμα καθώς και τα συστήματα αποστράγγισης υδάτων 

 Μονάδα Κατεργασίας Υδάτων για την επεξεργασία των νερών επαφής 

 Εκροές του συστήματος διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της διαβροχής 

για μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, αυξημένης εξάτμισης, της 

επανεισπίεσης καθαρών νερών και νερών επαφής καθώς και της εκροής επεξεργασμένων 

νερών επαφής στον Καρόλακκα λόγω έκτακτων αναγκών 

 

Το σύστημα διαχείρισης των υδάτων του μεταλλείου των Σκουριών αναπαρίσταται από το ΜΥΙ 

όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.6.16.2-1, στο οποίο παρατίθενται χωρικά τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στα διαγράμματα ροής κάθε φάσης λειτουργίας (βλ. Πίνακα 6.6.16.2-1). 

Το Σχήμα 6.6.16.2-1 παρουσιάζει τη χωροθέτηση και τις υδραυλικές επικοινωνίες μεταξύ των 

εγκαταστάσεων, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν κατά την 1η φάση λειτουργίας (έτη 1-

11) του μεταλλείου Σκουριών και οι οποίες αναμένεται εν γένει να συνεχίσουν να λειτουργούν 

και κατά τη 2η φάση λειτουργίας (έτη 12-26), με μικρές διαφοροποιήσεις. Σημειώνεται ότι το 

Σχήμα 6.6.16.2-1 πρόκειται περί σχηματικής αναπαράστασης και δεν αποτελεί το σχέδιο της 

ακριβούς χωροθέτησης των εγκαταστάσεων.  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-258 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.6.16.2-1. Επισκόπηση του συστήματος διαχείρισης νερών των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

Πίνακας 6.6.16.2-1. Φάση μεταλλευτικής δραστηριότητας Σκουριών όπως εισήχθησαν 

στο ΜΥΙ 

Φάση Έτη 
Μεταλλευτική 

δραστηριότητα 
Διαχείριση τελμάτων 

Προπαρασκευή  
Έτη -2 

έως -1 
Δεν εξετάζεται στο παρόν ΜΥΙ 

Φάση 

Λειτουργίας 1 

Έτος 1 

έως 11 

Επιφανειακό όρυγμα & 

υπόγειο μεταλλείο 

Τα αφυγρασμένα τέλματα οδηγούνται 

στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και χρησιμοποιούνται 

ως υλικό λιθογόμωσης των υπογείων.  

 

Η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. αποκαθίσταται σταδιακά 

πριν την έναρξη της 2ης φάσης 

λειτουργίας. 

Φάση 

Λειτουργίας 2 

Έτος 12 

έως 26 

Μόνο υπόγεια 

εκμετάλλευση 

Τα αφυγρασμένα τέλματα 

επαναπληρώνουν το επιφανειακό όρυγμα 

και χρησιμοποιούνται ως υλικό 

λιθογόμωσης των υπογείων.  
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Φάση Έτη 
Μεταλλευτική 

δραστηριότητα 
Διαχείριση τελμάτων 

Κλείσιμο και 

αποκατάσταση 

Έτος 27 

και 

εφεξής 

Δεν εξετάζεται ποσοτικά στο παρόν ΜΥΙ 

6.6.16.2.3. Μεθοδολογία 

Το ΜΥΙ αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις και τη συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων θέσεων / 

στοιχείων αποθήκευσης, ελέγχου ή και χρήσης νερού του συστήματος του μεταλλείου. 

Δημιουργήθηκε δε, χρησιμοποιώντας μια πρότυπη προσέγγιση για μεταλλευτικές 

δραστηριότητες, βασισμένη στη χρόνια εμπειρία της Golder’s. 

 

Η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου περιλαμβάνει την αναπαράσταση και πρόβλεψη μίας 

σειράς από στοιχεία του υδρολογικού κύκλου εντός του μεταλλείου, βασισμένη στα διαθέσιμα 

δεδομένα του περιβάλλοντος (κλιματικά και υδρολογικά) και των διεργασιών εντός του 

μεταλλείου (π.χ. εργοστάσιο εμπλουτισμού), τα οποία επηρεάζουν τον υδρολογικό κύκλο. 

Μερικά από αυτά τα στοιχεία είναι μεταβλητά σε ένα βαθμό εμπεριέχουν αβεβαιότητα, η οποία 

λαμβάνεται υπόψη στο ΜΥΙ: 

 Μεταβλητότητα: Η μεταβλητή φύση του πραγματικού συστήματος διεργασιών όπως το 

κλίμα και οι τεχνικές εργασίες (π.χ. απόδοση εργοστασίου εμπλουτισμού, απόδοση 

παραγωγής κ.ά.) 

 Αβεβαιότητα: Εξαιτίας της έμφυτης αβεβαιότητας των προγνωστικών μοντέλων, ακόμα 

και με διαθέσιμες παρελθοντικές μετρήσεις, παραμένει ένας βαθμός αβεβαιότητας 

αναφορικές με τα εκτιμώμενα αποτελέσματα του ΜΥΙ.  

 

Τα παρακάτω εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας των 

παραμέτρων και το μετριασμό των αβεβαιοτήτων στο ΜΥΙ: 

 Χρήση μικρού χρονικού βήματος: για το προσδιορισμό της μεταβλητότητας και της 

εποχικότητας των κλιματικών παραμέτρων. 

 Χρήση διαρκούς και συνεχούς προσομοίωσης: για την κατανόηση του αντίκτυπου 

ορισμένων κλιματικών και μη παραγόντων κατά τη διάρκεια ποικίλων φάσεων 

λειτουργίας του μεταλλείου. 

 Ανάπτυξη σεναρίων: για τον προσδιορισμό των σημαντικών παραμέτρων εισόδου του 

ΜΥΙ (πρωτίστως των κλιματικών συνθηκών). 

 Χρήση δεδομένων εισόδου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ή και βάση την εμπειρία σε 

αντίστοιχες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

 

Παραπάνω πληροφορίες αναφορικές με τις αβεβαιότητες παρέχονται κατά την παρουσίαση 

των κύριων δεδομένων εισόδου του ΜΥΙ. 

 

Το ΜΥΙ θα συνεχίσει να εξελίσσεται παράλληλα με την ανάπτυξη του Έργου, όπως η 

ωρίμανση του σχεδιασμού και η εξέλιξη της λειτουργίας και όπως περισσότερα δεδομένα 

γίνονται διαθέσιμα. 
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6.6.16.2.4. Περίοδος προσομοίωσης και χρονικό βήμα 

Η προσομοίωση έλαβε χώρα χρησιμοποιώντας ημερήσιο χρονικό βήμα για το σύνολο της 

διάρκειας ζωής του μεταλλείου, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων λειτουργίας 1 & 2. Ο 

εκτιμώμενος προγραμματισμός λειτουργίας του μεταλλείου, λογίζεται πως ξεκινά στις αρχές 

του φθινοπώρου, ώστε να υπάρχει ευθυγράμμιση με την έναρξη του ετήσιου υδρολογικού 

κύκλου του περιβάλλοντος. Το ΜΥΙ λειτουργεί ντετερμινιστικά, ήτοι μία συγκεκριμένη 

ημερήσια τιμή για κάθε χρονοσειρά των παραμέτρων εισόδου, προσομοιώνεται σε κάθε 

προσομοίωση. 

 

Για το σκοπό της εκτίμησης των επιπτώσεων, έχουν καταγραφεί  στιγμιότυπα του υδρολογικού 

κύκλου κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου. Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, έχουν επιλεχθεί 

με βάση τα αρχικά αποτελέσματα της προσομοίωσης, ώστε να εξετάζονται υγρά και ξηρά 

σενάρια σε κρίσιμα έτη λειτουργίας του μεταλλείου, όπως περιγράφονται και στην 

Παράγραφο 6.6.16.2.12.  

6.6.16.2.5. Εννοιολογικό μοντέλο 

Το εννοιολογικό ΜΥΙ για τις φάσεις λειτουργίας 1 & 2 παρουσιάζονται σχηματικά στα 

Σχήματα 6.6.16.2-2 και 6.6.16.2-3 αντίστοιχα. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε 

Παράρτημα ΧΙ. 
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Σχήμα 6.6.16.2-2. Εννοιολογικό διάγραμμα ροής ΜΥΙ φάσης λειτουργίας 1 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

ΕΠΑΦΗΣ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΙΣΠΙΕΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΩΝ 

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 

ΟΔΩΝ 

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΟΕΔΕΑ 

ΛΕΚΑΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ 

ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

ΛΙΜΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΔΑΤΩΝ 

ΛΙΜΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΝΕΡΟΥ J5 

ΕΟΕΔΕΑ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΙΕΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΩΝ ΝΕΡΩΝ 

ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΑΚΚΑ 

Άμεση Βροχόπτωση (DP) 

Εξατμισοδιαπνοή (Ε) 

Απορροή (R) 

Διήθηση (S) 

Εσωτερική Μεταφορά (T) 

Διαβροχή (DS) 

Υπερχείλιση (OF) 

Εκροές ΜΥΙ (Τ) 

Νερά Επαφής 

Υπερχείλιση έκτακτων 

συνθηκών 

Καθαρά νερά 

Ταμίευση νερού 

Πηγή νερού ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Διάγραμμα ροή Σκουριών – 

Φάση 1η 
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Σχήμα 6.6.16.2-3. Εννοιολογικό διάγραμμα ροής ΜΥΙ φάσης λειτουργίας 2

ΛΙΜΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΔΑΤΩΝ 

ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΛΕΚΑΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ 

ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

ΛΙΜΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 

J5 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΩΝ 

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 

ΟΔΩΝ 

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΕΛΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΑΚΚΑ 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ 

ΣΤΟΝ ΚΑΡΟΛΑΚΚΑ 

ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ  

ΕΟΕΔΕΑ 

Άμεση Βροχόπτωση (DP) 

Εξατμισοδιαπνοή (Ε) 

Απορροή (R) 

Διήθηση (S) 

Εσωτερική Μεταφορά (T) 

Διαβροχή (DS) 

Υπερχείλιση (OF) 

Εκροές ΜΥΙ (Τ) 

Νερά Επαφής 

Υπερχείλιση έκτακτων 

συνθηκών 

Καθαρά νερά 

Ταμίευση νερού 

Πηγή νερού 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Διάγραμμα ροή Σκουριών – 

Φάση 2η 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-263 

ENVECO A.E. 

6.6.16.2.6. Κλιματικά δεδομένα εισόδου 

Οι μετρήσεις της ημερήσιας βροχόπτωση, θερμοκρασία και εξάτμιση για τις εγκαταστάσεις 

των Σκουριών, σχηματίζουν τη βάση για τα κλιματικά δεδομένα εισόδου στο ΜΥΙ. Αναφορικά 

με τα κλιματικά δεδομένα, σημειώνονται τα παρακάτω: 

 

Κατακρήμνιση: 

 Οι μετρήσεις βροχόπτωσης των Σκουριών αναλύθηκαν στατιστικά για τον προσδιορισμό 

εκατοστημορίων ετήσιων τιμών υψών κατακρήμνισης, τα οποία έρχονται σε συμφωνία 

με την ENVECO Α.Ε., 2011 (βλ. αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ):  

o Υγρό υδρολογικό έτος: Τα ετήσια ύψη κατακρήμνισης προσδιορίστηκαν ως το 98ο και 

75ο εκατοστημόριο των συνολικών ετήσιων παρατηρήσεων (με περίοδο επαναφοράς 

τα 50 και 4 χρόνια αντίστοιχα) 

o Ξηρό υδρολογικό έτος: Τα ετήσια ύψη κατακρήμνισης προσδιορίστηκαν ως το 2ο και 

25ο εκατοστημόριο των συνολικών ετήσιων παρατηρήσεων (με περίοδο επαναφοράς 

τα 50 και 4 χρόνια αντίστοιχα)  

o Η μέση ετήσια, και όχι η διάμεση, κατακρήμνιση αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια όπου επικρατούν οι χαρακτηριστικές μέσες 

συνθήκες. 

o Τα αθροίσματα της ετήσιας κατακρήμνισης υπολογίστηκαν με βάση τον τοπικό 

υδρολογικό κύκλο, ο οποίος λογίζεται ως το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – 

Σεπτέμβριος, παρά με βάση το ημερολογιακό έτος. Παραδείγματος χάρην, το 

υδρολογικό έτος 1961, διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου του 1960 έως την 30η 

Σεπτεμβρίου του 1961. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-2. Ετήσιες ποσότητες κατακρήμνισης για τα διαφορετικά κλιματικά 

σενάρια 

Ισοδύναμη 

Περίοδος 

Επαναφοράς 

50-Έτη Ξηρό 4-Έτη Ξήρό 4-Έτη Υγρό 50-Έτη Υγρό 

Μέση Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

2ο 

Εκατοστημόριο 

(98ο εκατοστη-

μόριο ξηρό) 

25ο Εκατοστημόριο  

(75Ο εκατοστη-

μόριο ξηρό) 

75 Εκατοστημόριο 

Υγρό 

98ο 

Εκατοστημόριο 

Υγρό 

755,5 408,0 618,9 892,3 1.202,9 

 

 Η ετήσια κατακρήμνιση για τα διαφορετικά σενάρια, η οποία παρουσιάζεται παραπάνω, 

στον Πίνακα 6.6.16.2-2, κατανεμήθηκε σε ημερήσια κατακρήμνιση για κάθε σενάριο, 

αναπαριστώντας υγρές, ξηρές ή μέσες συνθήκες 

 Τα έτη που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ημερήσια κατανομή της βροχόπτωσης 

για κάθε σενάριο επιλέχθηκε από την υπερετήσια συνθετική χρονοσειρά κατακρήμνισης 

των Σκουριών ως ακολούθως: 

o Ένας αριθμός υδρολογικών ετών με υψηλή, χαμηλή και περί τη μέση ετήσια 

κατακρήμνιση προσδιορίστηκαν στη χρονοσειρά και θεωρήθηκαν η σύστασή τους 

θεωρήθηκε χαρακτηριστική της μηνιαίας και ημερήσιας κατανομής της 

κατακρήμνισης για τις υγρές, ξηρές και μέσες συνθήκες. 
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o Για κάθε σενάριο (υγρό, ξηρό και μέσο), για την επιλογή του υγρότερου, ξηρότερου 

και πλησιέστερου στο μέσο, ελήφθησαν υπόψη η αλληλουχία των υγρότερων και 

ξηρότερων μηνών καθώς και των μέγιστων ημερήσιων βροχοπτώσεων (βλέπε 

αναλυτικά Παράρτημα ΧΙ) 

o Η κατανομή της βροχόπτωσης για το υδρολογικό έτος 1961 επιλέχθηκε ως η βάση για 

το 75ο και το 98ο εκατοστημόριο των υγρών σεναρίων, καθώς τα ύψη κατακρήμνισης 

είναι υψηλά για τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με 

το αναμενόμενο μοτίβο κατακρήμνισης. Επίσης το συγκεκριμένο έτος, 

καταγράφονται και υψηλές ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης (μεγαλύτερες των 

50 mm/d), γεγονός που επιτρέπει την αποτύπωση των επιπτώσεων ισχυρών 

καταιγίδων στο σύστημα διαχείρισης των υδάτων. 

o Η κατανομή της βροχόπτωσης για το υδρολογικό έτος 1993 επιλέχθηκε ως η βάση για 

το 75ο και 98ο εκατοστημόριο των ξηρών σεναρίων. Το συγκεκριμένο έτος είναι το 

ξηρότερο του συνόλου, ενώ επίσης περιλαμβάνει ξηρούς χειμερινούς μήνες και ξηρές 

περιόδους κατά το καλοκαίρι.  

o Η κατανομή της βροχόπτωσης για το υδρολογικό έτος 1964 επιλέχθηκε ως βάση για 

το μέσο σενάριο. Το συγκεκριμένο έτος παρουσιάζει την πλησιέστερη στη μέση 

ετήσια βροχόπτωση, καθώς και οι μηνιές τιμές βροχόπτωσης προσεγγίζουν την 

υπερετήσια μέση μηνιαία κατανομή της βροχόπτωσης. Η κατανομή περιλαμβάνει 

επίσης και ένα σημαντικό γεγονός βροχόπτωσης κατά το Δεκέμβριο.  

o Τα έτη που επιλέχθηκαν προς χρήσης για τη θεώρηση των ημερήσιων και των 

μηνιαίων κατανομών της κατακρήμνισης για τα υγρά, ξηρά και μέσα σενάρια 

παρατίθενται παρακάτων στον Πίνακα 6.6.16.2-3. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-3. Επιλεχθέντα έτη για την επιλογή της κατανομής της ημερήσιας 

βροχόπτωσης 

Υγρά Έτη Ξηρά Έτη Μέσα Έτη 

Υδρολογικό 

Έτος 

Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

(mm) 

Υδρολογικό 

Έτος 

Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

(mm) 

Υδρολογικό 

Έτος 

Ετήσια 

Κατακρήμνιση 

(mm) 

1963 1136,9 1993 338,1 1988 755,8 

2006 1113,0 1992 391,8 2008 750,3 

1961 941,2 1990 437,9 1964 760,9 

 

 Το άθροισμα των ημερήσιων βροχοπτώσεων για τα επιλεγμένα έτη (υγρό, ξηρό και μέσο) 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.6.16.2-3, σε συνάρτηση με το επιλεγμένο έτος για το 

απαιτούμενο ετήσιο σενάριο κάθε εκατοστημορίου. 

 Η πλήρης χρονοσειρά ημερήσια κατακρήμνισης για ολόκληρη της διάρκεια ζωής του 

μεταλλείου (26 έτη) συγκροτήθηκε για κάθε ένα εκ των πέντε κλιματικών σεναρίων (δύο 

ξηρά, δύο υγρά και ένα μέσο), ως ακολούθως: 

o Το μέσο σενάριο αποτελείται από την κατανομή του έτους 1964, πολλαπλασιασμένη 

επί ενός συντελεστή, ώστε να ταυτίζεται ο ετήσιος μέσος της κατακρήμνισης με 

755,5 mm. Η συγκεκριμένη ετήσια χρονοσειρά αναπαράχθηκε 26 φορές για το 

σχηματισμό χρονοσειράς διάρκειας 26 ετών. 

o Για τα υγρά και ξηρά σενάρια, μεμονωμένα υδρολογικά έτη (του 75ου και 98ου ξηρού 

και υγρού εκατοστημορίου), εισήχθησαν στη χρονοσειρά του μέσου σεναρίου για το 

σχηματισμό χρονοσειρών 26 ετών. Τα υγρά και ξηρά σενάρια εισήχθησαν σε τρεις 
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επιλεγμένες θέσεις ετών για των οποίων παρουσιάζονται τα στιγμιότυπα (βλ. 

Παράγραφο 6.6.16.2.12). 

o Η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου είναι συνεχής, όπου τα αποτελέσματα ενός 

έτους επηρεάζονται από τα αποτελέσματα (συνθήκες) του προηγούμενου έτους, και 

κατά συνέπεια επηρεάζουν τα αποτελέσματα του επόμενου έτους.  

o Η επιλεχθείσα ντετερμινιστική προσέγγιση και τα συγκεκριμένα σενάρια επιτρέπουν 

την αξιολόγηση των αναμενόμενων τυπικών συνθηκών (μέσο κλιματικό σενάριο) 

καθώς και τις επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν στη λειτουργία του μεταλλείου 

και τη διαχείριση των υδάτων από τα ξηρά ή των υγρά σενάρια. 

o Η κατακρήμνιση στο ΜΥΙ λογίζεται ως βροχόπτωση. Όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στο Παράρτημα ΧΙ, χιονοπτώσεις δύναται να λάβουν χώρα στα υψηλότερα 

υψόμετρα, αλλά σε μικρές ποσότητες, οι οποίες λιώνουν εντός ημερών από την 

εκδήλωση της χιονόπτωσης. 

 Η ημερήσια θερμοκρασία στο ΜΥΙ βασίζεται στη συγκροτημένη χρονοσειρά 

θερμοκρασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ. Το μοντέλο επιλέγει 

μία κατάλληλη τιμή θερμοκρασίας με βάση μία μηνιαία κανονική κατανομή των 

καταγεγραμμένων δεδομένων κατά το διάστημα παρακολούθησης Αύγουστος 2006 – 

Φεβρουάριος 2021. 

 Η εξάτμιση βασίζεται στις μηνιαίες τιμές εξατμισοδιαπνοής όπως παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο στο Παράρτημα ΧΙ. Η θερμοκρασία και η εξάτμιση δεν συνδέονται με 

το εργαλείο επιλογής της κατακρήμνισης, στο οποίο βασίζεται το ΜΥΙ (παραδείγματος 

χάριν, η εκτιμώμενη εξάτμιση του μοντέλου δε διαφέρει αναλογικά με τη βροχόπτωση). 

 Για την εκτίμηση της εξάτμισης επιφανειακών νερών, επιλέχθηκε συντελεστής εξάτμισης 

0,8. 

6.6.16.2.7. Εισροές υδάτων 

Οι εκτιμώμενες μέσες εισροές υπογείων υδάτων για τέσσερεις περιόδους ανάπτυξης του 

μεταλλείου  κατά τη διάρκεια ζωής του παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.16.2-4. Κατά την 

ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου, κάποιες εισροές θα εγκλωβίζονται στο αντλητικό σύστημα 

του επιφανειακού ορύγματος. Παρόλα αυτά, στο ΜΥΙ, αυτές οι αμελητέες ποσότητες εισροών 

συνυπολογίζονται στη συνολική ποσότητα των υδάτων που αντλούνται από το υπόγειο 

μεταλλείο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε αναλυτικά Παράρτημα ΧΙ. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-4. Περίληψη εκτιμώμενων ρυθμών απάντλησης υδάτων κατά επίπεδο 

μεταλλείου 

Επίπεδο 

πηγής 

Εισροές από το υπόγειο μεταλλείο (m³/d) 

0.0–0.5 έτη 0.5–1.5 έτη 1.5–5 έτη 5-11 έτη 11-20 έτη >20 έτη 

TVX 428 295 134 67 32 18 

Επιφανειακό 

όρυγμα 
0 0 0 0 0 0 

Κεντρική στοά 

πρόσβασης 
562 169 11 0 0 0 

350 0 2.013 327 56 0 0 
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Επίπεδο 

πηγής 

Εισροές από το υπόγειο μεταλλείο (m³/d) 

0.0–0.5 έτη 0.5–1.5 έτη 1.5–5 έτη 5-11 έτη 11-20 έτη >20 έτη 

290 0 2.456 3.339 2.896 2.521 2.266 

230 0 144 782 836 855 844 

170 0 0 723 727 820 798 

110 0 0 269 331 287 271 

50 0 0 0 149 166 136 

-10 0 0 0 184 340 183 

-70 0 0 0 0 103 166 

-130 0 0 0 0 113 206 

Σύνολο 990 5.078 5.584 5.246 5.237 4.889 

 

Με βάση την εμπειρία της Golder’s σε παρόμοια έργα με αντίστοιχα γεωλογικό υπόβαθρο, το 

ΜΥΙ θεωρεί πως το 30% των εισροών υπογείων υδάτων θα είναι νερά επαφής και πως το 

υπόλοιπο 70% των υπόγειων εισροών θεωρείται καθαρό νερό. Το τελευταίο αναμένεται να 

χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ή να επανεισπιέζεται μέσω μίας σειράς 

γεωτρήσεων στο ανάντη τμήμα της λεκάνης του Λοτσάνικου ρ. Η εικασία της παραπάνω 

αναλογίας αποτελεί ένα ευμενές σενάριο εργασίας με βάση την εμπειρία της Golder’s και θα 

επιβεβαιωθεί με την έναρξη των εργασιών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών. 

 

Η εισροή των επιφανειακών υδάτων στο ΜΥΙ εκτιμάται με βάση την επιφανειακή απορροή 

από τις λεκάνες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.16.2-5, καθώς και από την άμεση 

βροχόπτωση εντός των διαφόρων λιμνών ή χώρων συγκέντρωσης νερού. Η επιφανειακή 

απορροή υπολογίζεται στο ΜΥΙ χρησιμοποιώντας την ογκομετρική ορθολογική μέθοδο 

(Chow, 2008). 

 

Πίνακας 6.6.16.2-5. Λεκάνες επιφανειακών υδάτων κατά τις φάσεις λειτουργίας 

Χώρος Είδος νερού 

Έκταση  

(Ha) 

Έτος 1 Έτος 11 Έτος 12 Έτος 26 

Επιφανειακό όρυγμα Επαφής 40,4 40,4(*) 

Εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 
Επαφής 26,9 

Περιοχή τελμάτων Επαφής 6,8 74,4 0(*) 

Πρόσθετη λεκάνη 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Επαφής (Φάση 1) 

Καθαρό (Φάση 2) 
82,8 15,2 89,6(*) 

Βόρειο κανάλι 

εκτροπής (KT2) 
Καθαρό 149,3 

Νότιο κανάλι 

εκτροπής 
Καθαρό 120,5 

(*)  Το επιφανειακό όρυγμα λειτουργεί ως χώρος απόθεσης τελμάτων από το τέλος του έτους 11 και μετά (Φάση 2). Η 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. αποκαθίσταται πριν την έναρξης της Φάσης 2 και θεωρείται φυσικό έδαφος 
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Οι συντελεστές απορροής που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.16.2-6. Οι 

συντελεστές απορροής αναπαριστούν τις απώλειες του υδρολογικού συστήματος λόγω 

εξατμισοδιαπνοής και κατείσδυσης, όπως αυτές σχετίζονται με το φυσικό έδαφος ανά μήνα με 

βάση εκτιμήσεις που προέκυψαν από ένα τοπικό σύνολο δεδομένων. Οι ίδιοι συντελεστές 

απορροής εφαρμόζονται για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια (υγρά, ξηρά και μέσο), ενώ 

μεταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα. Οι τιμές των συντελεστών απορροής βασίζονται στη 

βιβλιογραφία και στην εμπειρία από πεδία με παρόμοιες κλιματικές και γεωλογικές συνθήκες. 

Η συλλογή στοιχεία κατά τα πρώτα έτη λειτουργία του μεταλλείου θα προσφέρει κρίσιμα 

στοιχεία για την επιβεβαίωση ή και την επικαιροποίηση των επιλεγμένων τιμών των 

συντελεστώ απορροής. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-6. Συντελεστές απορροής που χρησιμοποιήθηκαν στο ΜΥΙ 

Μήνας Φυσικό έδαφος 
Περιοχή 

τελμάτων 

Επιφανειακό 

όρυγμα 

Περιοχή 

εργοστασίου 

Ιανουάριος 0,7 

0,7 0,7 0,9 

Φεβρουάριος 0,6 

Μάρτιος 0,5 

Απρίλιος 0,4 

Μάιος 0,3 

Ιούνιος 0,2 

Ιούλιος 0,1 

Αύγουστος 0,2 

Σεπτέμβριος 0,3 

Οκτώβριος 0,4 

Νοέμβριος 0,5 

Δεκέμβριος 0,6 

 

Η προσομοίωση της επιφανειακής απορροής των περιοχών που εκτρέπουν τα κανάλια 

εκτροπής καθαρού νερού έλαβε χώρα υπό την υπόθεση πως δεν υπάρχουν υπερχειλίσεις από 

τα κανάλια σε περιοχές που επηρεάζονται από μεταλλευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 

γεγονότων καταιγίδας. 

6.6.16.2.8. Εκροές υδάτων 

Η κατανάλωση νερού στο χώρο προσομοιώνεται ως εξής: 

 Η κατανάλωση νερού των εγκαταστάσεων επίπλευσης και λιθογόμωσης βασίζεται στην 

πλέον πρόσφατη πληροφορία που δόθηκε από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε. 

o Ντετερμινιστικά στοιχεία ισοζυγίων του εργοστασίου εμπλουτισμού εισάγονται στο 

ΜΥΙ με βάση το πρόγραμμα παραγωγής του υφιστάμενου σχεδιασμού 

o Η κατανάλωση νερού του εργοστασίου και της λιθογόμωσης υπολογίστηκε από την 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., ως το άθροισμα του νερού που φεύγει από 

το σύστημα (υγρασία προϊόντων, υγρασία τελμάτων και νερό λιθογόμωσης) 

αφαιρώντας το νερό που προέρχεται από πηγές μη επιφανειακής απορροής 
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(περιεχόμενη υγρασία εξορρυσόμενου μεταλλεύματος και καθαρό υπόγειο νερό που 

χρησιμοποιείται από τις εγκαταστάσεις). 

o Η ετήσια ζήτηση νερού των εγκαταστάσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.6.16.2-7: 

 Η ετήσια κατανάλωση νερού των εγκαταστάσεων για τη φάση 1 (έτη 1 έως 11) 

εκτιμάται σε 135 m3/h (3.234 m3/d) και με εύρος από 119 m3/h έως και 142 m3/h 

(από 2.864 m3/d έως 3.410 m3/d). 

 Η ετήσια κατανάλωση νερού των εγκαταστάσεων για τη φάση 2 (έτη 12 έως 26) 

εκτιμάται σε 180 m3/h (4.311 m3/d) και με εύρος από 119 m3/h έως και 142 m3/h 

(από 3.674 m3/d έως 4.509 m3/d). 

 Το ΜΥΙ βασίζεται στις συνολικές ετήσιες ποσότητες εξορυσσόμενου μεταλλεύματος και 

παραγόμενων τελμάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το είδος του τέλματος (προς 

λιθογόμωση / προς απόθεση) που θα παράγεται ανά ημέρα. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-7. Μέση ετήσια ημερήσια ζήτηση νερού εγκαταστάσεων (m3/d) 

Έτος ΜΥΙ Ημερολογιακό έτος 
Ζήτηση νερού εγκαταστάσεων 

(m³/d) 

Ημέρα 0 2023  2.864  

Έτος 1 2023  2.973  

Έτος 2 2024  3.220  

Έτος 3 2025  3.357  

Έτος 4 2026  3.285  

Έτος 5 2027  3.410  

Έτος 6 2028  3.371  

Έτος 7 2029  3.381  

Έτος 8 2030  3.379  

Έτος 9 2031  3.344  

Έτος 10 2032  2.987  

Έτος 11 2033  3.808  

Έτος 12 2034  4.509  

Έτος 13 2035  4.475  

Έτος 14 2036  4.456  

Έτος 15 2037  4.462  

Έτος 16 2038  4.466  

Έτος 17 2039  4.466  

Έτος 18 2040  4.455  

Έτος 19 2041  4.468  

Έτος 20 2042  4.468  

Έτος 21 2043  4.468  

Έτος 22 2044  4.456  

Έτος 23 2045  4.366  

Έτος 24 2046  3.674  

Έτος 25 2047  3,675  
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Έτος ΜΥΙ Ημερολογιακό έτος 
Ζήτηση νερού εγκαταστάσεων 

(m³/d) 

Έτος 26(*) 2048  3.675  

(*)  Με βάση υπόθεση εν μέρει όμοιας παραγωγής έτους με το έτος 25.  

 

 Ο όγκος νερού που χρησιμοποιείται για διαβροχή των οδών για καταπολέμηση των 

εκπομπών σκόνης υπολογίζεται με ρυθμό διαβροχής 0,25 L/m2/h, όπου υπάρχει 

δραστηριότητα στις περιοχές του Πίνακα 6.6.16.2-8. 

o Η διαβροχή λαμβάνει χώρα για 12-ωρη λειτουργία, ενώ είναι μειωμένη κατά τη 

διάρκεια ημερών με βροχόπτωση. 

o Το νερό για τη διαβροχή του επιφανειακού ορύγματος, των αποθέσεων τελμάτων και 

μεταλλεύματος θεωρείται πως μεταφέρεται μέσω συστήματος αγωγών. 

o Περαιτέρω διαβροχή στους δρόμους εντός του μεταλλείου λαμβάνει χώρα με τη 

χρήση αυτοκινούμενων δεξαμενών, οι οποίες τροφοδοτούνται με επεξεργασμένο νερό 

επαφής από την προτεινόμενη Μονάδα Κατεργασίας Νερών. 

o Το ΜΥΙ συνεκτιμά και διαβροχή για την καταπολέμηση της σκόνης στο 60% της 

επιφάνειας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Η συγκεκριμένη επιφάνεια αυξάνει μέχρι και το 10ο έτος, 

ενώ έκτοτε βαίνει μειούμενη κατ’ αναλογία της αποκαθιστάμενης έκτασης απόθεσης 

τελμάτων. 

o Η διαβροχή θεωρείται πως παύει να λαμβάνει χώρα στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. μετά την 

αποκατάσταση της τελευταίας, κατά τη 2η φάση λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών. 

o Το ποσοστό του επιφανειακού ορύγματος που θεωρείται πως χρήζει διαβροχής 

θεωρείται πως είναι 25% για τη φάση λειτουργίας 1 και 50% για τη φάση λειτουργίας 

2, όπου το επιφανειακό όρυγμα λειτουργεί ως χώρος απόθεσης τελμάτων. Οι 

συγκεκριμένες αναλογίες είναι ενδεχομένως συντηρητικές και οι επιχειρησιακές 

ανάγκες σε νερό θα ορίσουν τις πραγματικές αναλογίες ζήτησης νερού διαβροχής για 

τις παραπάνω φάσεις λειτουργίας. 

o Περαιτέρω διαβροχή δύναται να λάβει χώρα κατά την περίοδο προπαρασκευής. Η 

συγκεκριμένη ποσότητα δεν λαμβάνεται υπόψη στο ΜΥΙ.  

 

Πίνακας 6.6.16.2-8. Περιοχές διαβροχής για καταπολέμηση της σκόνης 

Περιγραφή Μήκος (km) Έκταση (στρέμματα) 

Δρόμοι εξυπηρέτησης 

(πλάτος 5,5 m) 
13,1 72 

Δρόμοι μεταφοράς υλικών 

(πλάτος 9,5 m) 
7,3 70 

Επιφάνεια τελμάτων 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.Λ 
- 

0 – 744  

(Μεγιστοποιείται κατά το τέλος της 

φάσης 1) 

Περιοχή επιφανειακού 

ορύγματος 
- 40 

Σύνολο - 940 

 

 Η επανεισπίεση της περίσσειας των καθαρών νερών έχει προσομοιωθεί με βάση τις 7 

υφιστάμενες και τις 8 προτεινόμενες γεωτρήσεις επανεισπίεσης, οι οποίες θα 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-270 

ENVECO A.E. 

κατασκευαστούν πριν την έναρξη της φάσης λειτουργίας 1. Η πλήρης συστοιχία των 

παραπάνω γεωτρήσεων θα έχει ικανότητα επανεισπίεσης περί τα 3.700 m3/h, με βάση 

ρυθμό επανεισπίεσης για κάθε γεώτρηση τα 10 m3/h. Η παραπάνω εκτίμηση βασίζεται 

σε προκαταρτική μελέτη του μέγιστου επιτρεπόμενου ρυθμού επανεισπίεσης και χρήζει 

επιβεβαίωσης στο μέλλον. 

 Η αυξημένη εξάτμιση βασίζεται στη χρονοσειρά που ελήφθη από πέντε μονάδες 

250 L/min, τοποθετημένες σε κατάλληλες θέσεις πέριξ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. Ο ρυθμός της εξάτμισης εξαρτάται από της προσομοιωμένες τιμές 

ημερήσιας θερμοκρασίας και βροχόπτωσης και έχει προσδιοριστεί εντός του εύρους 10% 

έως 50%, με βάση μετρήσεις πεδίου (Golder, 2017c). Οι συγκεκριμένες μονάδες δύναται 

να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενές νερού διαβροχής κατά τη φάση προπαρασκευής σε 

περιοχές που δεν έχουν άμεσα περιγραφεί παραπάνω και ως δεξαμενές υποστήριξης της 

αποκατάστασης κατά τις φάσεις λειτουργίας. 

 Έχει προσομοιωθεί Μονάδα Κατεργασίας Νερών, η οποία λειτουργεί σε δύο 

καταστάσεις: 

o Φυσιολογική λειτουργία, με παροχή 70 m3/h, όπου το επεξεργασμένο νερό επαφής 

διοχετεύεται είτε στις 7 υφιστάμενες γεωτρήσεις επανεισπίεσης είτε χρησιμοποιείται 

για διαβροχή. Η συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας θα παραμένει σε ισχύ και όταν 

το αποθηκευμένο νερό επαφής ξεπερνάει το όριο όγκου απρόοπτων καταστάσεων για 

την ομαλή κάλυψη της ζήτησης νερού, αλλά υπάρχει ικανοποιητική διαθέσιμη 

αποθηκευτική ικανότητα. 

o Λειτουργία έκτακτης ανάγκης, με εγκεκριμένη παροχή 250 m3/h, όπου το 

επεξεργασμένο νερό παροχετεύεται απευθείας στο βόρειο κανάλι εκτροπής (ΚΤ2) και 

στον Καρόλακκα. Η συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας, λαμβάνει χώρα μόνο όταν 

το αποθηκευμένο νερό στις εγκαταστάσεις προσεγγίζει την μέγιστη αποθηκευτική 

ικανότητα και αρχίζει να λιμνάζει αμέσως ανάντη του φράγματος του Καρατζά 

Λάκκου. Σημειώνεται ότι οι προσομοιώσεις δεν παρουσιάζουν εκροή από την 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε κανένα κλιματικό σενάριο. 

 Η επανεισπίεση επεξεργασμένου νερού έχει προσομοιωθεί για κατ’ ελάχιστον 7 

γεωτρήσεις, ίδιων χαρακτηριστικών με τις υφιστάμενες, έχοντας ως αποτέλεσμα μία 

ικανότητα επανεισπίεσης ίση με αυτή την φυσιολογική λειτουργίας της Μονάδας 

Κατεργασίας Νερών (1.680 m3/d). Αρχικά προσδιορίστηκε μία περιοχή για τη 

χωροθέτηση των 7 γεωτρήσεων στη ράχη της κοιλάδας του Καρατζά Λάκκου, νότια των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Το ΜΥΙ υποθέτει πως και οι 7 γεωτρήσεις είναι σε 

επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά την έναρξη της φάσης λειτουργίας 1. Μολονότι, οι 

γεωτρήσεις αναμένεται να κατασκευαστούν διαδοχικά κατά τους πρώτους μήνες / έτη 

λειτουργίας, όποτε και θα επιβεβαιωθεί ο πραγματικός αριθμός και χωροθέτηση των 

γεωτρήσεων, είναι εφικτό να κατασκευαστούν άμεσα νέες γεωτρήσεις, εφόσον 

απαιτηθούν, σε κατάλληλες θέσεις όπως έχουν υποδειχθεί από τη Golder, 2020. 

6.6.16.2.9. Αποθήκευση υδάτων 

Οι λεπτομέρειες της αποθήκευσης νερού των διαφόρων εγκαταστάσεων εντός του μοντέλου 

παρατίθενται παρακάτω: 

 Λίμνη διαχείρισης υδάτων (περιλαμβάνει τη λίμνη J5 και τη Λίμνη Διαχείρισης Υδάτων 

(ΛΔΥ)): 

o 460.000 m3 αθροιστική αποθηκευτική ικανότητα, η οποία αποτελείται από 110.000 

m3 της λίμνης J5 και 350.000 m3 της λίμνης διαχείρισης υδάτων. 
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o Η λίμνη διαχείρισης υδάτων λογίζεται ως η βασική λίμνη διαχείρισης υδάτων, η οποία 

βρίσκεται στα ΝΑ του επιφανειακού ορύγματος. 

o Η λίμνη J5 βρίσκεται Ν των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού σε ένα 

νέο ανάχωμα και λειτουργεί ως κόμβος για εισροές από το επιφανειακό όρυγμα και 

των υπερροών από το εργοστάσιο εμπλουτισμού.  

o Όλα τα νερά επαφής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών οδηγούνται στη 

λίμνη J5 για εξισορρόπηση και κατόπιν οδηγούνται είτε στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού είτε στη Μονάδα Κατεργασίας Νερών. 

o Αμφότερες οι λίμνες διαχείρισης υδάτων και J5 θεωρείται πως αρχικά δεν έχουν 

αποθηκευμένο νερό. 

o Το ΜΥΙ συμπεριλαμβάνει σύνδεση για την παραλαβή υπερροών από τις δύο λίμνες 

στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. Καμία υπερροή από τις λίμνες δεν αναμένεται να λάβει χώρα κατά 

τις φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Τέτοιες συνδέσεις έχουν συμπεριληφθεί για 

την εννοιολογική αναπαράσταση υπερχειλιστών σε αυτές τις λίμνες που πιθανώς θα 

κατασκευαστούν ως συνηθισμένο μέτρο διαχείρισης των κινδύνων, 

 Λίμνες (Ανατολική και Δυτική) αποθήκευσης νερού επεξεργασίας (ΛΝΕ):  

o Συνίστανται από δύο λίμνες 22.000 m3, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 

44.000 m3. 

o Θεωρείται πως ο αρχικός όγκος νερού των δύο λιμνών ανέρχεται σε 30.000 m3 για την 

κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου εμπλουτισμού. 

o Ενδεχόμενες υπερροές θεωρείται πως οδηγούνται στη λίμνη J5. 

 Αποθήκευση νερού στο επιφανειακό όρυγμα: 

o Η κοιλότητα του επιφανειακού ορύγματος θεωρείται πως έχει αποθηκευτική 

ικανότητα περί τα 17.400 m3, με μέγιστη επιφάνεια 4.350 m2 και μέσο βάθος 4 m. 

o Υπάρχει ονομαστική επιπλέον χωρητικότητα στο επίπεδο του επιφανειακού 

ορύγματος 10.000 m3, στην οποία θεωρείται δυνατή η αποθήκευση νερού σε βάθος 1 

m και σε έκταση 10 στρεμμάτων. 

o Τα νερά από το επιφανειακό όρυγμα αντλούνται προς τη λίμνη διαχείρισης υδάτων, 

όποτε αυτό είναι εφικτό. Η περίσσεια νερού σε σχέση με την αντλητική ικανότητα, 

προσομοιώνεται ως άμεση υπερροή από την κοιλότητα του επιφανειακού ορύγματος 

προς τη λίμνη διαχείρισης υδάτων. 

 Προσωρινή αποθήκευση στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.: 

o  Μία κοιλότητα ονομαστικής χωρητικότητας 5.000 m3 λογίζεται πως υπάρχει στο 

ανάχωμα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. για τη συλλογή και τη μεταφορά των επιφανειακών 

απορροών νερού επαφής. 

o Κατά τη διάρκεια γεγονότων βροχής, το σύνολο του νερού που συγκεντρώνεται στην 

κοιλότητα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. θα αντλείται προς τις σχεδιασμένες εγκαταστάσεις 

διαχείρισης υδάτων, όπως η λίμνες J5 και διαχείρισης υδάτων. 

o Κατά τη φάση λειτουργίας 1, όπου η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. λειτουργεί ως χώρος απόθεσης 

τελμάτων, η κατ’ ελάχιστον αποθηκευτική ικανότητα νερού ανάντη του αναχώματος 

του Καρατζά Λάκκου ανέρχεται σε 500.000 m3 για την προσωρινή διαχείριση των 

απορροή που προκύπτουν λόγω βροχοπτώσεων. Πάραυτα, η συγκεκριμένη 

αποθηκευτική ικανότητα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη διαχείριση έντονων, και 

μικρής διάρκειας καταιγίδων. Μάλιστα, βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος 

διαχείρισης υδάτων αποτελεί η διατήρηση του χώρου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ελεύθερου 

από λιμνάζοντα νερά επαφής, και η αποτροπή εισόδου των νερών επαφής στους 

υπερχειρλιστές. 
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o Η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. θα αποκατασταθεί πλήρως με την έναρξης της 2ης φάσης λειτουργίας 

και η απορροής που θα προκύπτουν από αυτήν θεωρούνται καθαρά νερά και 

κατάλληλα για απευθείας εκροή στον αποδέκτη. Έχει σχεδιαστεί μία κοιλότητα, η 

οποία θεωρείται πως συλλέγει την απορροή της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. κατά τη δέυτερη φάση 

λειτουργίας για χρήση αυτού του νερού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

6.6.16.2.10. Κριτήρια λειτουργίας 

Τα βασικά κριτήρια λειτουργίας καθώς και οι δικλείδες ασφαλείας (κατώφλια) που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ΜΥΙ και ελέγχουν τη διαχείριση του νερού παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.6.16.2-9. 

 

Τα συγκεκριμένα κατώφλια έχουν βελτιστοποιηθεί με στόχο την ομαλότερη λειτουργία του 

σχεδία διαχείρισης των υδάτων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. Πιο 

συγκεκριμένα βελτιστοποιήθηκαν ώστε να περιοριστεί ο συνολικός όγκος των 

συσσωρευμένων νερών επαφής στις εγκαταστάσεις κατά τις υγρές περιόδους, ενώ παράλληλα 

να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

εγκαταστάσεων κατά τις ξηρότερες περιόδους. 

 

Η αύξηση των κατωφλιών για την ενεργοποίηση των μεθόδων διάθεσης θα μειώσει περαιτέρω 

τις ποσότητες εκροής επεξεργασμένων υδάτων μέσω επανεισπίεσης, αλλά ταυτόχρονα θα 

αυξήσει τον κίνδυνο μεγαλύτερης και πιο παρατεταμένης συσσώρευσης υδάτων στην 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ή θα αυξήσει και την εκροή επεξεργασμένων υδάτων στον Καρόλακκα. 

Αντιθέτως, η μείωση των κατωφλιών οδηγεί σε αύξηση της επανεισπίεσης επεξεργασμένου 

νερού και σε αύξηση του κινδύνου μη ικανοποίησης των αναγκών του εργοστασίου κατά του 

ξηρότερους μήνες. Στον Πίνακα 6.6.16.2-9, παρουσιάζονται τα κατώφλια που επιλέχθηκαν για 

την εξισορρόπηση των κινδύνων έλλειψης νερού για τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και της 

εκροής επεξεργασμένων υδάτων στον Καρόλακκα. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-9. Κριτήρια / κατώφλια λειτουργίας για μεταφορές νερού εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Περιγραφή Απαιτούμενες Συνθήκες Σκοπός 

Όριο μεταφοράς 

καθαρού νερού στη 

λίμνη J5 

ΛΔΥ < 37,600 m³ (Φάση 

1) 

ΛΔΥ < 26,350 m³ (Φάση 

2) 

Κάτω από τα συγκεκριμένα όρια, ενεργοποιείται 

η μεταφορά καθαρού νερού προς τη λίμνη J5 για 

την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου. 

Όριο ενεργοποίησης 

αυξημένης εξάτμισης 

στη ΛΔΥ  

ΛΔΥ > 45,100 m³ 

Πάνω από το συγκεκριμένο όρια, λαμβάνεται 

αυξημένη εξάτμιση (10% πάνω από το όρια για 

τη μεταφορά νερού αποστράγγισης στη λίμνη J5.  

Όριο ενεργοποίησης 

Μονάδας Κατεργασίας 

Νερών (Φάση 1) 

ΛΔΥ >94,100 m³ 

Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, εκκινεί η 

επανεισπίεση επεξεργασμένων νερών (Φάση 1, 

εν γένει υπάρχει περίσσεια νερού). 

Όριο ενεργοποίησης 

Μονάδας Κατεργασίας 

Νερών (Φάση 2) 

ΛΔΥ >150,600 m³ 

Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, εκκινεί η 

επανεισπίεση επεξεργασμένων νερών (Φάση 2, 

εν γένει υπάρχει έλλειψη νερού). 
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Περιγραφή Απαιτούμενες Συνθήκες Σκοπός 

Εισροές ΛΔΥ ΛΔΥ <282,300 m³ 

Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, σταματά η 

εισροή νερών από την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και το 

επιφανειακό όρυγμα. 

Εισροές ΛΝΕ ΛΝΕ <30,000 m³ 
Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, σταματά η 

εισροή νερών στις ΛΝΕ. 

Εισροές λίμνης J5 Λίμνη J5 > 82,500 m³ 
Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, σταματά η 

εισροή νερών στη λίμνη J5. 

Μεταφορά νερού από 

τη λ. J5 στη ΛΔΥ 
Λίμνη J5 > 93,500 m³ 

Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, ξεκινά η 

μεταφορά νερού από τη λίμνη J5 στη ΛΔΥ. 

Φάση 2 – Συγκράτηση 

απορροών από την 

αποκατεστημένη 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Λίμνη J5 < 23,800 m³ 

Κάτω από το συγκεκριμένο όριο, η απορροή από 

την αποκατεστημένη Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. συλλέγεται 

και μεταφέρεται στη ΛΔΥ για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών του εργοστασίου. 

Βροχόπτωση – Όρια 

καθαρών νερών 

Ημερήσια βροχόπτωση 

<20 mm/d 

Η εισροή καθαρών νερών αποστράγγισης 

μεταλλείων στη ΛΔΥ μπορεί να λάβει χώρα μόνο 

όταν η ημερήσια βροχόπτωση είναι μικρότερη 

των 20 mm/d.  

 

Το παραπάνω όριο αντανακλά την πιο πιθανή 

άμεση αντίδραση διαχείρισης κατά τη διάρκεια 

έντονων βροχοπτώσεων, ώστε να 

μεγιστοποιείται η αποθηκευτική ικανότητα 

νερών επαφής. 

Όριο χαμηλής 

άντλησης 
100 m³ 

Κάτω από το συγκεκριμένο όριο, σταματά η 

άντληση νερού από τις Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., ΛΔΥ και 

το επιφανειακό όρυγμα. 

Όριο άντλησης 

επιφανειακού 

ορύγματος - Καταιγίδα 

Κοιλότητα ορύγματος 

> 50% Χωρητικότητας 

Πάνω από το συγκεκριμένο όριο, εκκινεί 

άντληση με αυξημένο ρυθμό για τη διαχείριση 

έντονων βροχοπτώσεων. 

 

Τα κριτήρια λειτουργίας που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 6.6.16.2-9, έχουν εφαρμογή για 

φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της επανεισπίεσης 

επεξεργασμένων νερών επαφής. Τα συγκεκριμένα κριτήρια εφαρμόζονται για όλα τα 

κλιματικά σενάρια στο ΜΥΙ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα παραπάνω κριτήρια θα 

αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία παρακολούθησης των παραπάνω κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

θα επιτρέψει την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ορίων με στόχο την επιπλέον μείωση των 

κινδύνων από τη διαχείριση των νερών και την πιο αποδοτική εξασφάλιση των αναγκών σε 

νερό των εγκαταστάσεων. 

 

Όταν η περίσσεια του νερού επαφής προσεγγίζει την μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα και 

αρχίζει να συσσωρεύεται στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., οι εγκαταστάσεις εισέρχονται σε λειτουργία 

έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, εκκινεί η διαδικασία διάθεσης επεξεργασμένων υδάτων στον 

Καρόλακκα και έπειτα στον Ασπρόλακκα για την αποτροπή προβλημάτων ευστάθειας του 
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αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για την ενεργοποίηση της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης παρουσιάζονται παρακάτω, στον Πίνακα 6.6.16.2-10. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-10. Κριτήρια διάθεσης νερών κατά τη λειτουργία έκτατκης ανάγκης  

Περιγραφή Κριτήριο Σκοπός 

ΛΔΥ. Όριο έκτακτης 

διάθεσης  
ΛΔΥ > 262,200 m³ 

Εξασφαλίζεται πως όλες οι λίμνες αποθήκευσης 

είναι πληρωμένες ή σχεδόν πληρωμένες, πριν 

αρχίσει η διάθεση νερού στον Καρόλακκα. 

(Ισοδυναμεί με ΛΔΥ πλήρης κατά 75%) 

Κατώφλι έκτακτης 

διάθεσης από 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. >5,000 m³ 
Εξασφαλίζεται πως δεν λαμβάνει χώρα διάθεση 

υπό συνθήκες μικρών γεγονότων βροχής. 

 

 Οι ρυθμοί για τη μεταφορά νερού εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. έχουν υπολογιστεί με βάση τις 

τιμές από τη μελέτη της Knight Piesold για το αντλητικό σύστημα των Σκουριών (ΚP, 

2017). Οι ρυθμοί άντλησης νερού από το επιφανειακό όρυγμα έχουν βασιστεί στον 

παλαιότερο σχεδιασμό της Golder, 2017b και δεν επικαιροποιήθηκαν λεπτομερώς με 

βάση μεταγενέστερες μεταβολές στο σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης των 

υδάτων. 

 Το νερό επαφής καταναλώνεται κατά προτεραιότητα ως εξής: 

o Χρήση για τη λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

o Διαβροχή για καταπολέμηση της σκόνης 

o Αυξημένη εξάτμιση 

o Επανεισπίεση επεξεργασμένων νερών επαφής (μέσω της Μονάδας Κατεργασίας 

Νερών) 

o Διάθεση στον Καρόλακκα λόγω έκτακτης ανάγκης 

 Το καθαρό νερό από τις εισροές λόγω αποστράγγισης του μεταλλείου καταναλώνεται κατά 

προτεραιότητα ως εξής: 

o Εξασφάλιση νερού επεξεργασίας για το εργοστάσιο εμπλουτισμού (όταν η παροχής 

νερού επαφής είναι ανεπαρκής) 

o Διάθεση στα υπόγεια ύδατα μέσω των γεωτρήσεων επανεισπίεσης. 

6.6.16.2.11. Αβεβαιότητες και κενά γνώσης 

Το μοντέλο του υδατικού ισοζυγίου έχει διαμορφωθεί για να αντιπροσωπεύει τη διαχείριση 

νερού του Έργου όπως περιγράφεται σε αυτήν την έκθεση και βασίζεται στις παραμέτρους 

εισόδου που ήταν διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. Δεδομένου ότι τα μοντέλα μπορούν να 

παρέχουν μόνο μια προσέγγιση των φυσικών υδρολογικών αποκρίσεων και δυναμικών, έχουν 

εγγενώς περιορισμούς και βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων. 

 

Η Golder χρησιμοποίησε την τρέχουσα κατανόηση των συνθηκών και την εμπειρίας της σε 

παρόμοιες τοποθεσίες για να αυξήσει την εμπιστοσύνη του μοντέλου του υδατικού ισοζυγίου 

ώστε να παράσχει αξιόπιστες ποσοτικές εκτιμήσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων του υδατικού ισοζυγίου. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από τις αποδεκτές φυσικές 

αρχές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν στο μοντέλο. 
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Οι ακόλουθες αβεβαιότητες και τα ακόλουθα κενά γνώσεων ισχύουν για το μοντέλο υδατικού 

ισοζυγίου που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο: 

 Θεωρείται ότι τα ύδατα και τα φερτά κατά τις κατασκευαστικές εργασίες της φάσης 1 

διαχειρίζονται τοπικά μέσω προσωρινών τεχνικών έργων και βέλτιστων τεχνικών. 

Επίσης θεωρείται ότι η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα εξακολουθήσει να 

ακολουθεί στις εγκαταστάσεις τις τρέχουσες τεχνικές διαχείρισης υδάτων και φερτών, 

όπως για τις κατασκευές που ήδη έχουν ολοκληρωθεί. 

 Αναλυτικοί κανόνες λειτουργίας για τις μεταφορές νερού (λ.χ. έναρξη – παύση 

αντλήσεων, στάθμες – αντλητικοί ρυθμοί κ.ά.) δεν έχουν συμπεριληφθεί. Το υδατικό 

ισοζύγιο εφαρμόζει αντλητικού ρυθμούς ώστε να καλύπτεται η ζήτηση νερού. Είναι 

σύνηθες πως οι παραπάνω κανόνες λειτουργίας ορίζονται μέσω αναλυτικού σχεδιασμού 

και κατόπιν ρυθμίζονται περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου. 

 Η εκτίμηση των εισροών επιφανειακών υδάτων βασίζεται στην υπόθεση των 

προαναφερμένων συντελεστών επιφανειακής απορροής και δεν έχει γίνει βαθμονόμηση, 

καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα ανά επιμέρους λεκάνη. 

 Οι κατεισδύσεις από την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. έχουν ενσωματωθεί στο συνολικά διαθέσιμο νερό 

της εγκατάστασης και δεν προσομοιώθηκαν σαν ξεχωριστή ροή του συστήματος. 

 Το ΜΥΙ δεν λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις από συγκεκριμένα ημερήσια ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Παρόλα αυτά, όπως υποδείχθηκε ανωτέρω, συμπεριλαμβάνει ορισμένες 

υψηλές ημερήσιες βροχοπτώσεις ανάλογα με το κλιματικό σενάριο και ιδίως στα υγρά 

σενάρια.  

 

Το ΜΥΙ έχει διαμορφωθεί για την αναπαράσταση της διαχείρισης των υδάτων του Έργου, όπως 

περιεγράφηκε στην παρούσα Παράγραφο 6.6.16.2, και βασίζεται στα δεδομένα εισόδου που 

υπήρξαν διαθέσιμα κατά τη διαμόρφωσή του. Δεδομένου ότι τα μοντέλα είναι ικανά να 

παρέχουν μία εκτίμηση των φυσικών υδρολογικών διεργασιών, έχουν έκ φύσεως περιορισμούς 

και βασίζονται σε ορισμένες υποθέσεις. 

 

Η Golder χρησιμοποίησε την παρούσα κατανόηση που είχε για τις συνθήκες πεδίου και την 

εμπειρία της σε αντίστοιχα έργα μεταλλευτικής δραστηριότητας, με σκοπό την αύξηση της 

εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του υδατικού ισοζυγίου. Η εμπιστοσύνη 

πηγάζει από την αποδοχή των φυσικών αρχών που διέπουν το πραγματικό έργο και 

εφαρμόζονται όσο το δυνατόν πιστότερα στο ΜΥΙ. 

6.6.16.2.12. Στιγμιότυπα του ΜΥΙ 

Επιλέχθηκαν στιγμιότυπα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου με βάση τα όσα 

περιγράφηκαν στην Παράγραφο 6.6.16.2.4. Τα αποτελέσματα του ΜΥΙ κατά τα πέντε σενάρια 

επιλέχθηκαν ούτως ώστε να αναγνωριστεί το πότε (λ.χ. ποιο έτος κατά τη διάρκεια ζωής του 

μεταλλείου) ασκείται η μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα διαχείρισης των υδάτων (λ.χ. 

συσσώρευση νερών επαφής, ποσότητα επεξεργασμένου νερού προς επανεισπίεση κ.ά.).  

 

Τα τρία επιλεγμένα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι τα ακόλουθα: 

 Έτος 3 (2025): Για την αποτύπωση των επιπτώσεων των κλιματικών συνθηκών αμέσως 

μετά την παρουσία των υψηλότερων εισροών υπογείου νερού στο σύστημα, ταυτόχρονα 

με την περιορισμένη ακόμα παραγωγή και άρα ζήτηση νερού από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού. Η επίπτωση μετριάζεται εν μέρει δια μέσω των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης νερού, οι οποίες είναι άδειες κατά την έναρξη των εργασιών, δίχω 

συσσώρευση χρόνο με το χρόνο περίσσειας νερών επαφής. 
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 Έτος 9 (2031): Αναπαριστά την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. στη σχεδόν μέγιστη έκτασή της, γεγονός 

που ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη έκταση παραγωγής νερών επαφής, πριν τη σταδιακή 

αποκατάστασή της στα τελευταία έτη της φάσης λειτουργίας 1. 

 Έτος 18: (2040): Αναπαριστά, κατά τη φάση λειτουργίας 2, υψηλούς ρυθμούς παραγωγής 

και άρα υψηλή ζήτηση νερού, ενώ οι εισροές υπογείων υδάτων είναι χαμηλές και οι 

οποιεσδήποτε αποθηκευμένες ποσότητες νερών επαφής από τη φάση 1 έχουν εξαντληθεί. 

6.6.16.2.13. Αποτελέσματα 

Το αποτελέσματα του ΜΥΙ που αποτελεί κύριο κριτήριο αξιολόγησης των δυνητικών 

επιπτώσεων στα επιφανειακά ύδατα, είναι ο όγκος επεξεργασμένων νερών επαφές που δύναται 

να διατεθεί στον Καρόλακκα, εξαιτίας ιδιαίτερα υγρών κλιματικών συνθηκών. Στον Πίνακα 

6.6.16.2-12 παρουσιάζονται οι παραπάνω όγκοι για τα πέντε προσομοιωμένα κλιματικά 

σενάρια, όπου αποτυπώνεται η ενδεχόμενη ανάγκη απόρριψης μόνο κατά τα υγρά κλιματικά 

σενάρια. 

 

Περαιτέρω αποτελέσματα του ΜΥΙ για τις βασικές μεταφορές νερού και το συνολικό ισοζύγιο 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧΙ, για κάθε κλιματικό 

σενάριο και κάθε ένα από τα έτη όπου λαμβάνονται στιγμιότυπα. Στο παράρτημα αυτό 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους εισροές και εκροές του έργου, εκφρασμένες σε m3/h, 

ως ακολούθως 

 

Πίνακας 6.6.16.2-11. Εισροές και εκροές του Καρόλακκα 

Εισροές Εκροές 

Υγρασία μεταλλεύματος Υγρασία συμπυκνωμάτων 

Βροχόπτωση και επιφανειακή απορροή (εκτός 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Υγρασία τελμάτων 

Βροχόπτωση και επιφανειακή απορροή εντός Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Νερό λιθογόμωσης 

Εισροές υπογείων υδάτων Περίσσεια νερού 

 

Πίνακας 6.6.16.2-12. Αθροιστικές ποσότητες διάθεσης υδάτων στον Καρόλακκα (m3) 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 50 έτη) 
297.771  314.761  -    

75ο Υγρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 4 έτη) 
70.210  72.649  -    

Μέσο -    -    -    

75ο Ξηρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 4 έτη) 
-    -    -    

98ο Ξηρό 

 (Περίοδος επαναφοράς: 50 έτη) 
-    -    -    

 

Για ξηρές ή και μέσες συνθήκες και για όλες τις συνθήκες κατά τη φάση λειτουργίας 2, η όποια 

περίσσεια νερών επαφής είναι διαχειρίσιμη εντός των εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται 

επεξεργασία και διάθεση στο περιβάλλον των επιφανειακών υδάτων. Στην περίπτωση υγρών 
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κλιματικών συνθηκών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε κρίσιμα στάδια της λειτουργίας του 

μεταλλείου, δύναται να υπάρξει περιορισμένη διάθεση στον Καρόλακκα, για την αποφυγή 

μακροπρόθεσμης συσσώρευσης νερού στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ή υπερχείλιση νερού επαφής εκτός 

των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι ιδίως για το 75ο υγρό σενάριο, με μικρή μεταβολή των 

κριτηρίων λειτουργίας δύναται να μειώσει σημαντικά και ενδεχομένως να εξαλείψει την 

ανάγκη διάθεσης στον Καρόλακκα. Το ΜΥΙ δείχνει πως η συγκεκριμένη μέθοδος διάθεσης 

(επεξεργασία και διάθεση στον Καρόλακκα) είναι κρίσιμη για τη διαχείριση των υδάτων σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τη διάρκεια πολύ υγρών ετών, έντονων καταιγίδων, ιδίως 

όταν αυτά συμβαίνουν κατά τα κρίσιμα έτη ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου.  

 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, όταν τα νερά επαφής αυξάνονται πέραν από τη 

ζήτηση των εγκαταστάσεων σε νερό και άλλων μεθόδων διάθεσης, η όποια περίσσεια νερών 

επαφής επεξεργάζεται και επανεισπιέζεται σε νέα διάταξη γεωτρήσεων επανεισπίεσης, η οποία 

θα κατασκευαστεί Ν των εγκαταστάσεων. Στον Πίνακα 6.6.16.2-13 παρουσιάζονται οι 

ποσότητες επεξεργασμένων νερών επαφής, οι οποίες αναμένεται να διαχειριστούν μέσω του 

συστήματος επανεισπίεσης κατά τη φάση λειτουργίας 1, οι οποίες μηδενίζονται για τα 

περισσότερα σενάρια κατά τη φάση λειτουργίας 2, με εξαίρεση το 98ο υγρό σενάριο. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-13. Ποσότητες επεξεργασμένων νερών επαφής προς επανεισπίεση (m3) 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 221,155  186,875  48,720  

75ο Υγρό 201,409  171,178  -    

Μέσο 107,211  63,849  -    

75ο Ξηρό 82,132  60,588  -    

98ο Ξηρό 10,080  8,400  -    

 

Τα αποτελέσματα του ΜΥΙ καταδεικνύουν πως κατά τη φάση λειτουργίας 1, η επανεισπίεση 

επεξεργασμένων νερών επαφής αναμένεται να απαιτηθεί για όλα τα χρονικά στιγμιότυπα και 

για όλα τα κλιματικά σενάρια που εξετάστηκαν. Κατά τη φάση λειτουργίας 2, η επανεισπίεση 

επεξεργασμένων νερών επαφής δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση, με εξαίρεση το 98ο Υγρό 

κλιματικό σενάριο και κατά τη διάρκεια του 18ου έτους λειτουργίας του μεταλλείου. 

 

Παρά τα παραπάνω, σημειώνεται ότι η συχνότητα και η διάρκεια της επανεισπίεσης μέσα σε 

ένα χρόνο είναι σχετικά μικρή, και συγκεντρώνεται εντός κάποιων εβδομάδων/μηνών. Στο 

Παράρτημα ΧΙ, παρουσιάζεται μέσω διαγραμμάτων ο ρυθμός της επανεισπίεσης για κάθε ένα 

από τα τρία έτη στιγμιότυπα για κάθε κλιματικό σενάριο. Τα διαγράμματα αυτά καταδεικνύουν 

το σύντομο χρονικό διάστημα που λαμβάνει χώρα επανεισπίεση, ιδίως για το μέσο και τα ξηρά 

κλιματικά σενάρια. Επανεισπίεση θα απαιτηθεί κατά τα ξηρά έτη, στο πέρας αυτών, μόνο όταν 

η αποθηκευμένη ποσότητα νερών επαφής είναι μεγαλύτερη του ορίου έναρξης της 

επανεισπίεσης. 

 

Ακόμα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.6.16.2-13, οι ετήσιες ποσότητες επεξεργασμένων 

νερών που επανεισπιέζονται είναι σχετικά μικρή, ιδίως για τα ξηρά κλιματικά σενάρια και για 

τη φάση λειτουργίας 2. Μικρές μεταβολές των κριτηρίων λειτουργίας δύναται να επιτρέψουν 
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την περαιτέρω μείωση, ή και την εξάλειψη των αναγκών για επανεισπίεση στις παραπάνω 

συνθήκες. 

 

Τα καθαρά νερά που προέρχονται από την αποστράγγιση του ανοιχτού ορύγματος και των 

υπόγειων μεταλλείων επαναχρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα εντός των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, όταν η ζήτηση νερού δεν καλύπτεται από τα αποθηκευμένα νερά επαφής. 

Παρόλα αυτά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των ξηρών κλιματικών σεναρίων, αναμένεται 

περίσσεια καθαρών νερών, η οποία σε συμμόρφωση και με το αδειοδοτημένο έργο, 

επανεισπιέζεται μέσω των γεωτρήσεων στη λεκάνη του Λοτσάνικου. Οι ποσότητες αυτές 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.16.2-14. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-14. Ποσότητες καθαρών νερών προς επανεισπίεση (m3) 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 990,665  819,693  532,800 

75ο Υγρό 896,780  646,958  380,700 

Μέσο 875,590  577,567  245,321 

75ο Ξηρό 747,504  443,249  212,400 

98ο Ξηρό 591,868  253,296  85,500 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα και για τα πέντε κλιματικά σενάρια, καταδεικνύουν ότι απαιτείται 

επανεισπίεση νερού καθώς η ζήτηση του νερού καλύπτεται κατά βάση από τα νερά επαφής. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. υποστηρίζει την 

υλοποίηση κοινοτικών έργων τα οποία θα επωφεληθούν από τη λήψη είτε επεξεργασμένων 

νερών επαφής είτε καθαρών νερών, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα επανεισπιέζονται είτε 

θα αποθηκεύονταν εντός των εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη επιλογή δύναται να 

αξιολογηθεί, όταν τα κοινοτικά έργα οριστικοποιηθούν.  

 

Ο περιορισμός του όγκου των αποθηκευμένων νερών επαφής στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., παρότι δεν 

επηρεάζει τα επιφανειακά ύδατα, είναι σημαντικό να περιοριστεί για λόγους ασφαλείας της 

εγκατάστασης. Στους Πίνακες 6.6.16.2-15 & 6.6.16.2-16, για το 98ο υγρό σενάριο και κατά τη 

φάση λειτουργίας 1, προβλέπεται να συγκεντρωθούν υψηλοί όγκοι νερών επαφής στην 

εγκατάσταση, οι οποίοι όμως, όπως παρουσιάζεται, δύναται να απαντληθούν σε περίοδο 

μικρότερη των 40 ημερών. Οι μέγιστοι αποθηκευμένοι όγκοι του 98ου υγρού σεναρίου στην 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. είναι μικρότεροι της διαθέσιμης αποθηκευτικής ικανότητας για κάθε έτος και ως 

εκ τούτου δεν αναμένονται υπερχειλίσεις ανεπεξέργαστων νερών επαφής σε καμία περίπτωση. 

 

Τα αποτελέσματα του ΜΥΙ δεν προβλέπουν καμία εκροή νερού μέσω του υπερχειλιστή της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., για οποιοδήποτε κλιματικό σενάριο. 

 

Πίνακας 6.6.16.2-15. Όγκος συσσωρευμένου νερού στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 147,542 191,635 4,056 

75ο Υγρό 37,730 47,282 - 
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Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

Μέσο 18,757 39,886 - 

75ο Ξηρό 17,201 22,814 - 

98ο Ξηρό 11,461 15,445 - 

 

Πίνακας 6.6.16.2-16. Συνεχόμενες ημέρες συσσώρευσης νερού στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Σενάριο Έτος 3 Έτος 9 Έτος 18 

98ο Υγρό 36 39 - 

75ο Υγρό 11 8 - 

Μέσο - 1 - 

75ο Ξηρό - 1 - 

98ο Ξηρό - - - 

 Εισροές υλικών 

6.6.16.3.1. Πρώτες ύλες και προϊόντα 

Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο των Σκουριών αποτελεί την πρώτη ύλη που 

τροφοδοτεί το παρακείμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού για την ανάκτηση δύο εμπορεύσιμων 

προϊόντων, ενός συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού και ενός κράματος χρυσού dorė. Στους 

Πίνακες 6.6.16.3-1 και 6.6.16.3-2 δίνονται το πρόγραμμα παραγωγής και η τυπική χημική 

σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων, αντίστοιχα.  

 

Το συμπύκνωμα χαλκού – χρυσού μεταφέρεται μέσω του εξωτερικού δικτύου σύνδεσης του 

έργου με την ΕΟ Σταυρού – Ιερισσού, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.6.11.2, 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). Τέλος, το κράμα χρυσού doré μεταφέρεται με ειδικά φορτηγά 

αυτοκίνητα για πώληση στην εγχώρια αγορά ή/και στο εξωτερικό.
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Πίνακας 6.6.16.3-1. Πρόγραμμα παραγωγής μεταλλεύματος και προϊόντων έργου Σκουριών 

Φάση εκμετάλλευσης ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΣΗ 1 - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Έτος -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Πρώτη ύλη               

Ενοποιημένο όρυγμα (kt)  1.000 7.106 6.720 5.773 5.428 5.500 5.429 5.500 5.500 5.500 2.379  55.835 

Μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας, LGO            3.021 4.979 8.000 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 1 (kt)   226 1.224 2.154 2.499 2.360 2.572 2.500 2.499 2.500 2.399 2.039 22.972 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 2 (kt)               

Σύνολο μεταλλεύματος (kt) 0 1.000 7.332 7.944 7.927 7.927 7.860 8.001 8.000 7.999 8.000 7.799 7.018 86.807 

Προϊόντα               

Συμπύκνωμα χρυσού - χαλκού (dmt)  11.910 127.243 142.875 163.881 127.911 103.702 105.333 121.839 113.543 129.923 96.378 69.608 1.314.146 

Κράμα χρυσού dore (oz Au)  5.937 30.064 32.712 39.961 27.962 19.998 20.955 25.354 23.051 27.797 22.495 13.590 289.876 

 

Φάση εκμετάλλευσης ΦΑΣΗ 2 - ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Έτος 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Πρώτη ύλη                 

Ενοποιημένο όρυγμα (kt)                55.835 

Μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας, LGO                8.000 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 1 (kt)                22.972 

Υπόγεια Εκμετάλλευση - Φάση 2 (kt) 5.486 6.488 6.500 6.499 6.492 6.499 6.500 6.499 6.499 6.499 6.499 6.498 6.348 5.335 322 88.964 

Σύνολο μεταλλεύματος (kt) 5.486 6.488 6.500 6.499 6.492 6.499 6.500 6.499 6.499 6.499 6.499 6.498 6.348 5.335 322 175.771 

Προϊόντα                 

Συμπύκνωμα χρυσού - χαλκού (dmt) 110.635 118.808 114.188 115.390 122.852 136.077 134.875 123.493 115.496 114.161 108.229 99.955 92.362 71.768 4.043 2.896.479 

Κράμα χρυσού dore (oz Au) 26.633 27.372 25.932 25.104 26.762 28.910 25.736 22.464 18.692 19.266 16.998 13.912 13.472 12.219 803 594.154 
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 Πίνακας 6.6.16.3-2. Τυπική χημική σύσταση μεταλλεύματος και προϊόντων έργου 

Σκουριών (επί ξηρού) 

Στοιχείο Μετάλλευμα 
Συμπύκνωμα 

χαλκού - χρυσού 
Κράμα χρυσού dorė 

Cu, % 0,48 26,0 10 

S, % 0,8 36,4 - 

Fe, % 6,1 32,2 - 

Au, g/t 0,70 27 80 

Ag, g/t 0,84 - 10 

6.6.16.3.2. Βοηθητικές ύλες 

Οι ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών στο μεταλλείο και το εργοστάσιο εμπλουτισμού 

ανά τόνο εξορυσσόμενου ή κατεργαζόμενου μεταλλεύματος δίνονται στους 

Πίνακες 6.6.16.3-3 και 6.6.16.3-4, αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 6.6.16.3-3. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος από το μεταλλείο Σκουριών 

ΥΛΙΚΑ Μονάδα Μέτρησης Ειδική Κατανάλωση 

Ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,18 – 0,25 

Υπόγεια εκμετάλλευση 

Εκρηκτικά kg/t R.O.M 0,54 

Συρματόσχοινα για υποστήριξη m/t  R.O.M 0,002 

Binder Τσιμέντο λιθογόμωσης 

(κονία) να μείνει και ο αγγλικός 

όρος 

t/t  R.O.M. 0,05 

 

Πίνακας 6.6.16.3-4. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόμενου 

μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,03 

Αφριστικό MIBC 0,03 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) 

[(CH3)2CHOCSSNa)] 

0,07 

Συλλέκτης Aeropromoter MX-5010 ή 5540 0,04 

Άσβεστος 1 

Όξινο Θειώδες Νάτριο 2,5 

Κόμμι Γκουάρ 0,2 

Κροκιδωτικά 0,02 

 Χρήση ενέργειας 

Η παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις των Σκουριών γίνεται από την ΑΔΜΗΕ ή τον 

εκάστοτε πάροχο. Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται μέσω 2 γραμμών 150 kV και 

μετασχηματίζεται σε 20 kV για τη διανομή του Υ/Σ, όπως περιγράφονται στη Παράγραφο 
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6.6.10. Όλοι οι κινητήρες ισχύος ≥315 kW και οι 6,6/0,4 kV μετασχηματιστές συνδέονται σε 

υποσταθμούς των 6,6 kV. 

 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής χρησιμοποιείται εργοταξιακή παροχή 20kV ισχύος 

3000kVA, η οποία ενδέχεται να αυξηθεί στα 9000 kVA. 

 

Η συνολική ισχύς λειτουργίας για το όλο έργο υπολογίζεται σε  74,7 MW. Στον Πίνακα 

6.6.16.4-1 φαίνεται η κατανομή ενέργειας σε κάθε τμήμα του εργοστασίου και του μεταλλείου. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία για τη χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Πίνακας 6.6.16.4-1. Κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

Περιγραφή 

Συνολική 

εγκατεστημένη 

Ισχύς 

Εκτιμώμενο 

% 

λειτουργίας 

Ισχύς 

λειτουργίας 

(kW)   (kW) 

Θραύση στην επιφάνεια και μεταφορά (32) 1.113 90% 1.001 

Σωρός προθραυσμένου μεταλλεύματος & 

Τροφοδοσία συστήματος Λειοτρίβησης (34) 
686 90% 617 

Μονάδα θραύσης και λειοτρίβησης (36) 22.585 90% 20.326 

Συγκρότημα θραύσης κροκαλών (37) 1.195 90% 1.076 

Κύκλωμα Βαρυτομετρικής επεξεργασίας και 

Ανάκτησης του Χρυσού (38) 
720 55% 396 

Μονάδα Επίπλευσης (40) 7.355 70% 5.148 

Μονάδα πύκνωσηςτελμάτων (42) 1.276 70% 893 

Μονάδα ασβέστη (44) 134 55% 74 

Μονάδα παρασκευήςκροκιδωτικού (46) 138 55% 76 

Μονάδα παρασκευήςσουλφιδίου (47) 350 55% 192 

Μονάδα αντιδραστηρίων (48) 213 90% 192 

Μονάδα Πύκνωσηςσυμπυκνωμάτων (50) 59 55% 32 

Μονάδα Διήθησηςσυμπυκνωμάτων (52) 829 55% 456 

Μονάδα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 54 2.114 55% 1.163 

Σύστημα Διάθεσηςνερού (55,56,57,58,59) 2.384 55% 1.311 

Γεωτρήσεις (53) 1.450 55% 798 

Μονάδα διήθησης αποβλήτων εμπλουτισμού 

(61) 
9.308 65% 6.050 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης και Απόθεσης 

Αποβλήτων Εμπλουτισμού (62) 
3.834 55% 2.109 

Σύστημα Ανάκτησηςνερού φραγμάτων (63) 1.615 55% 888 

Βιολογικός Καθαρισμός (66) 75 55% 41 

Μηχανουργείο, γραφεία, Υποσταθμοί (70,74) 1.450 75% 1.088 
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Περιγραφή 

Συνολική 

εγκατεστημένη 

Ισχύς 

Εκτιμώμενο 

% 

λειτουργίας 

Ισχύς 

λειτουργίας 

(kW)   (kW) 

Ασφάλεια Μεταλλείου (77) 150 55% 83 

Υπόγειο μεταλλείο συμπεριλαμβανομένων της 

μονάδας Λιθογόμωσης, Φρέατος και 

Επιφανειακών εγκαταστάσεων (22,24, 26, 27) 

53.000 55% 29.150 

Εγκαταστάσεις Ανοικτού ορύγματος (12) 600 55% 330 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης νερού (64, 68) 1.415 55% 778 

Μονάδα Επεξεργασίας νερού (65) 822 55% 452 

ΣΥΝΟΛΑ 114.868   74.720 

 

 Πίνακας 6.6.16.4-2. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας έργου Σκουριών 

Εγκατεστημένη ισχύς 154.040 ΗP 114.868 ΚW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας 1.325.000 kWh/d 39.800 MWh/month 

Τάση δικτύου 690/400/230 V 690/400/230 V 

 Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Οι συνολικές ποσότητες υγρών αποβλήτων που θα καταλήγουν μονάδα κατεργασίας νερών 

των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.16.5-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.6.16.5-1. Εισροές μονάδων κατεργασίας νερών ΜΕ Σ/ΜΠ 

 

Τα θέματα της διαχείρισης υδάτων περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.6.16.2 της 

παρούσας, όπως περιγράφονται αναλυτικά τόσο τα θέματα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, 

όσο και οι εκροές τους. 

 

Όσον αφορά στα αστικά λύματα που προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, αυτά 

εκτιμώνται σε 50.297 m3/y, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων : 1378 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και άτομο 100 L/d/capita 

 

Όπως έχει προαναφερθεί στην Παράγραφο 6.6.9.7, τα λύματα θα επεξεργάζονται στην 

προτεινόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Σκουριών μέσω συστήματος 

επεξεργασίας MBR. 

Εισροές 

Ξηρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μέσο 

σενάριο 

(m3/h) 

Υγρό 

σενάριο 

(m3/h) 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

Σκουριών 

Φάση Α’ 1,0 7,3 57,2 

Φάση Β’ 0,0 0,0 5,5 
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 Διαχείριση και εκροές στερεών αποβλήτων  

6.6.16.6.1. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων  

Τύποι στερεών αποβλήτων 

Οι κύριοι τύποι εξορυκτικών αποβλήτων που παράγονται από την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και 

λειτουργία του μεταλλείου των Σκουριών και τις συναφείς εγκαταστάσεις εμπλουτισμού 

περιλαμβάνουν: 

 Απόβλητα εξόρυξης (Ε.Κ.Α.: 01 01 01), τα οποία είναι τα άγονα υλικά που παράγονται 

από τις εργασίες προσπέλασης και ανάπτυξης του κοιτάσματος.  

 Απόβλητα εμπλουτισμού (Ε.Κ.Α.: 01 03 06), τα οποία είναι τα στερεά απόβλητα που 

παράγονται από την κατεργασία του μεταλλεύματος για την ανάκτηση του περιεχόμενου 

συμπυκνώματος χαλκού και χρυσού. 

 Ιλύς, από τη διαύγαση των νερών του μεταλλείου που θα ανακυκλώνεται στην 

παραγωγική διαδικασία. 

 Ιλύς βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, η οποία θα συλλέγεται και θα 

παραδίδεται προς περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία. 

 

Πέραν των ανωτέρω, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αναμένεται να προκύψουν μια 

σειρά από άλλα απόβλητα, τα οποία ενδεικτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.16.6-1 που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.6.16.6-1. Αναμενόμενα βιομηχανικά απόβλητα από το έργο των Σκουριών 

Βιομηχανικά Απόβλητα * 

08 03 17* Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

13 02 05* Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα 

ορυκτά 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα 

επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 02 02* Απορροοφητικά υλικά, υλικά φίλτρων 

(συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που 

δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα 

σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που 

έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 01 07* Φίλτρα λαδιού Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 02 13* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει επικίνδυνα στοιχεία (3), εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

17 06 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

18 01 03* Απόβλητα των οποίων η συλλογή και 

διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε 

σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού και άλλα 

απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 
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Βιομηχανικά Απόβλητα * 

02 01 04 Απορρίμματα πλαστικών (εκτός της 

συσκευασίας) 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν 

αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 15 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 23* Απορριπτόμενος εξοπλισμός που 

περιέχει χλωροφθοράνθρακες 
Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 35* Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που 

περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

20 01 40 Μέταλλα Αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης 

 

Ποσότητες στερεών αποβλήτων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Οι πρακτικές διαχείρισης που έχουν υιοθετηθεί αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή 

οικονομική και περιβαλλοντική αξιοποίηση των μεταλλευτικών στερεών αποβλήτων 

 Για την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας κατάληψης του συνολικού έργου, το βάθος του 

ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος του ανώτερου ορίζοντα του κοιτάσματος 

καθορίστηκε με γνώμονα το ισοζύγιο μαζών:  

o Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων εξόρυξης του ορύγματος σε συνδυασμό με 

τα ελάχιστα στείρα που αναμένονται από τα έργα ανάπτυξης της πρώτης φάσης 

εκμετάλλευσης, αξιοποιούνται για την κατασκευή του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

στον Καρατζά Λάκκο, τις διάφορες κατασκευές εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και την 

αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.. Τα απόβλητα εξόρυξης που 

δεν δύνανται να αξιοποιηθούν στην κατασκευή των έργων, αποτίθενται εντός της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και στον αποθεσιοθάλαμο που διαμορφώνεται στα 

νότια του ενοποιημένου ορύγματος.  

o Ταυτόχρονα, η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων από την κατεργασία του 

μεταλλεύματος που εξορύσσεται από την πρώτη φάση εκμετάλλευσης, 

ισοσταθμίζεται με τη αποθηκευτική χωρητικότητα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. αφαιρουμένης 

της ποσότητας που θα αξιοποιηθεί για τη λιθογόμωση των υπογείων ανοιγμάτων κατά 

την πρώτη φάση εκμετάλλευσης.  

o Τέλος, η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων από την κατεργασία του μεταλλεύματος 

που εξορύσσεται από την υπόγεια εκμετάλλευση κατά τη δεύτερη φάση, 

ισοσταθμίζεται με την ποσότητα που απαιτείται για την επαναπλήρωση των κενών 

του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος και της υπόγειας εκμετάλλευσης της ίδιας 

φάσης.  
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Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία (1) πρόσθετου δανειοθαλάμου στην περιοχή για 

υλικό κατασκευής του αναχώματος και (2) μεγαλύτερου χώρου απόθεσης, η οποία λόγω της 

μορφολογίας της περιοχής, θα οδηγούσε σε κατάληψη της λεκάνης του κυρίως ρέματος της 

περιοχής.   

 Από τα απόβλητα εξόρυξης της εκμετάλλευσης, επιφανειακής διαχείρισης χρήζουν αυτά 

που προέρχονται από το ενοποιημένο όρυγμα, δηλαδή τα άγονα υλικά που παράγονται 

από τη διαμόρφωση  των απαιτούμενων μετώπων / βαθμίδων εξόρυξης με πρανή 

ασφαλούς κλίσεως. 

 Το ειδικό βάρος των αποβλήτων εξόρυξης in situ είναι 1,8-2,7 t/m3, εξορυγμένο και 

συμπιεσμένο 2,0-2,5 t/m3 (περίπτωση κατασκευής αναχώματος της εγκατάστασης 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) ενώ σε ελεύθερη απόθεση 1,8-2,1 t/m3 (περίπτωση αποκατάστασης 

τελικής επιφάνειας εγκαταστάσεων απόθεσης και ορύγματος). 

 Τα μεταλλευτικά υλικά που θα παραχθούν από την κατασκευή των έργων προσπέλασης 

της υπόγειας εκμετάλλευσης και λόγω της ποιότητάς τους δεν συνιστούν απόβλητα 

εξόρυξης, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από επαρκείς περιεκτικότητες σε Cu και Au 

για να ταξινομηθούν ως μετάλλευμα χαμηλής ποιότητας (συνολική ποσότητα περί τους 

750 kt). 

 Η συνολική ποσότητα του εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος ανέρχεται με βάση τα 

σημερινά βέβαια και πιθανά αποθέματα και τους εν δυνάμει εξορύξιμους πόρους, σε 

175,77 Mt. Από αυτά, τα 111,94 Μt θα εξορυχθούν με αμιγώς υπόγεια εκμετάλλευση 

ενώ τα υπόλοιπα θα προέλθουν από τη διαμόρφωση του ενοποιημένου ορύγματος. 

 Τα εμπορεύσιμα υλικά, δηλαδή το συμπύκνωμα χαλκού και χρυσού, αποτελούν κατά 

μέσο όρο το 1,65% της τροφοδοσίας του εργοστασίου εμπλουτισμού σε μετάλλευμα, ενώ 

το υπόλοιπο 98,35% είναι τα απόβλητα του εμπλουτισμού. 

 Από τα απόβλητα εμπλουτισμού, αυτά που αποτίθενται στον επιφανειακό χώρο 

απόθεσης είναι αυτά που προέρχονται από την κατεργασία του μεταλλεύματος κατά την 

πρώτη φάση εκμετάλλευσης ήτοι, του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος και της 

υπόγειας εκμετάλλευσης της ίδιας φάσης, αφαιρουμένης της ποσότητας που θα 

χρησιμοποιηθεί ως υλικό λιθογόμωσης των υπογείων ανοιγμάτων.  

 Τα απόβλητα του εμπλουτισμού αποτίθενται υπό ξηρή μορφή (συσσωμάτωμα φίλτρου 

με υγρασία 12 - 18%). Με την εν λόγω μέθοδο αυξάνεται σημαντικά το φαινόμενο ειδικό 

βάρος των προς απόθεση στερεών, το οποίο υπολογίζεται συντηρητικά σε 1,6 t/m3 και 

μετά από συμπύκνωση έως 1,7 t/m3. 

 Τα απόβλητα που παράγονται από την κατεργασία του μεταλλεύματος της δεύτερης 

φάσης εκμετάλλευσης που είναι αμιγώς υπόγεια, ισοσταθμίζονται με (α) την ποσότητα 

που απαιτείται να επιστρέψει στα υπόγεια ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης μετά 

από ανάμειξη με κονία (binder) και (β) την ποσότητα που απαιτείται για την 

επαναπλήρωση του κενού του ενοποιημένου ορύγματος, το οποίο είναι πλέον πλήρως 

διαμορφωμένο, προκειμένου η μορφολογία του εδάφους να επανέλθει στην πρότερη 

κατάστασή της. 

 Η λιθογόμωση των υπογείων κενών γίνεται με απόβλητο εμπλουτισμού στο οποίο 

προστίθεται 5% τσιμέντο με ποσοστό πλήρωσης κατ’ ελάχιστον 90%. Το ειδικό βάρος 

του υλικού λιθογόμωσης είναι 1,3 t/m3. 

 Η ιλύς που θα συλλέγεται στις δεξαμενές διαύγασης των νερών μεταλλείου, θα 

τροφοδοτείται στο κύκλωμα επίπλευσης, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί στερεό απόβλητο 

προς διάθεση 
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Εκτιμάται ότι μέχρι την εξάντληση των βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων ύψους 

175,77 Mt, από την εξόρυξη του μεταλλεύματος παράγονται 51,3 Mt αποβλήτων εξόρυξης, τα 

οποία αξιοποιούνται τόσο για την κατασκευή του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου, όσο και για τις διάφορες κατασκευές εντός της εγκατάστασης αλλά και την 

επακόλουθη αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και του ενοποιημένου 

ορύγματος.  

 

Από την κατεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο κατεργασίας παράγονται συνολικά 

172,8 Mt (ισοδύναμα 108 Μm3) αποβλήτου εκ των οποίων προς απόθεση οδηγούνται 63,3 Mt 

(ισοδύναμα 39,6 Μm3).  

 

Οι υπόλοιποι 110 Mt (ισοδύναμα 66 hm3) επαναφέρονται στα κενά της εκμετάλλευσης. 

Συγκεκριμένα:  

 55,8 Mt (ισοδύναμα 34,4 hm3), μετά από προσθήκη της απαιτούμενης ποσότητας κονίας 

(binder), αξιοποιούνται για τη λιθογόμωση των κενών της υπόγειας εκμετάλλευσης  

 53,7 Mt (ισοδύναμα 33 hm3) για την επαναπλήρωση του ενοποιημένου επιφανειακού 

ορύγματος. 

 0,1 Mt ιλύος από τη διαύγαση των νερών των μεταλλείων ανακυκλώνονται ως 

τροφοδοσία στο κύκλωμα εμπλουτισμού.  

 

Η εκτιμώμενη διαχρονική παραγωγή μεταλλευτικών στερεών αποβλήτων από την αξιοποίηση 

των σημερινών βεβαιωμένων μεταλλευτικών αποθεμάτων του κοιτάσματος των Σκουριών 

αναλύεται στον Πίνακα 6.6.16.6-2. Επιπλέον, οι συνολικές ποσότητες που θα παραχθούν σε 

όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, ο τρόπος διαχείρισής τους και ο αντίστοιχος χώρος 

απόθεσής τους. 
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Πίνακας 6.6.16.6-2. Παραγωγή στερεών αποβλήτων από την παραγωγική δραστηριότητα του έργου Σκουριών 

ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 1η ΦΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Πρ. & 1η 

Φάση 

Έτος 
Ετος -2 Ετος -1 Ετος 1 Ετος 2 Ετος 3 Ετος 4 Ετος 5 Ετος 6 Ετος 7 Ετος 8 Ετος 9 Ετος 10 Ετος 11 

Μερ. 

Σύνολο 

A. Στείρα εξόρυξης (1000t) 
               

Α1. Στείρα εξόρυξης από ανοικτό όρυγμα 2.901 14.264 7.024 3.781 3.628 7.246 5.771 2.040 1.203 325 50   48.233 

Α2. Στείρα εξόρυξης από φάση 1 υπόγειας εκμετάλλευσης 
  388 216 202 136 449 353 32 105 102 170 175 2.328 

Α3. Στείρα εξόρυξης από φάση 2 υπόγειας εκμετάλλευσης 
             0 

Στείρα εξόρυξης σύνολο Α1+Α2+Α3 2.901 14.264 7.411 3.998 3.830 7.382 6.219 2.393 1.235 430 152 170 175 50.560 

Β. Διαχείριση τελμάτων (1000t) 
               

Β1. Απόθεση στον χώρο Καρατζά Λάκκου 0 988 7.205 7.189 6.686 6.550 6.576 6.609 6.628 6.636 6.620 1.626 0 63.313 

Β2. Αξιοποίηση για λιθογόμωση 0 0 0 612 1.077 1.250 1.180 1.286 1.250 1.250 1.250 1.199 1.020 11.374 

Β3. Αξιοποίηση για επαναπλήρωση ανοικτού ορύγματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.877 5.929 10.806 

Σύνολο παραγόμενων τελμάτων Β1+Β2+Β3 0 988 7.205 7.801 7.763 7.799 7.756 7.895 7.878 7.886 7.870 7.703 6.949 85.493 
 

ΦΑΣΗ 2η ΦΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   Φάση 2 

Έτος 

Ετος 

12 

Ετος 

13 

Ετος 

14 

Ετος 

15 

Ετος 

16 

Ετος 

17 

Ετος 

18 

Ετος 

19 

Ετος 

20 

Ετος 

21 

Ετος 

22 

Ετος 

23 

Ετος 

24 

Ετος 

25 

Ετος 

26 

Μερ.  Συνολο 

A. Στείρα εξόρυξης (1000t) 
                   

Α1. Στείρα εξόρυξης από ανοικτό 
όρυγμα 

               0 48.233 

Α2. Στείρα εξόρυξης από φάση 1 

υπόγειας εκμετάλλευσης 
               0 2.328 

Α3. Στείρα εξόρυξης από φάση 2 
υπόγειας εκμετάλλευσης 

46 71 80 71 49 15 223 58 30 69      712 712 

Στείρα εξόρυξης σύνολο Α1+Α2+Α3 46 71 80 71 49 15 223 58 30 69      712 51.272 

Β. Διαχείριση τελμάτων (1000t) 
                   

Β1. Απόθεση στον χώρο Καρατζά 
Λάκκου 

               0 63.313 

Β2. Αξιοποίηση για λιθογόμωση 2.743 3.244 3.250 3.250 3.246 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.249 3.249 3.174 2.668 161 44.484 55.858 

Β3. Αξιοποίηση για επαναπλήρωση 

ανοικτού ορύγματος 
2.632 3.125 3.136 3.134 3.123 3.114 3.115 3.126 3.134 3.135 3.141 3.149 3.082 2.596 157 42.899 53.705 

Σύνολο παραγόμενων τελμάτων 

Β1+Β2+Β3 
5.376 6.369 6.386 6.384 6.369 6.363 6.365 6.376 6.384 6.385 6.390 6.398 6.256 5.264 318 87.383 172.876 
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6.6.16.6.2. Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων  

Ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των εξορυκτικών αποβλήτων που εν μέρει θα αξιοποιηθούν 

και εν μέρει θα αποτεθούν στο χώρο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και στο ενοποιημένο 

όρυγμα του έργου, παρατίθεται στην Παράγραφο 6.6.7.8 καθώς και στο Παράρτημα ΙΧ της 

παρούσας μελέτης. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Από τη λειτουργία του έργου προκύπτουν μια σειρά από μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός 

των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Τα υλικά των αντιδραστηρίων, το τσιμέντο λιθογόμωσης, τα υλικά παρασκευής εκρηκτικών, 

τα υλικά για την συντήρηση ή και επισκευή εξοπλισμού καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό 

απαιτηθεί για την λειτουργία των εγκαταστάσεων θα έρχεται μέσω της κύριας οδού  

πρόσβασης. 

 

Το συμπύκνωμα χαλκού – χρυσού μεταφέρεται μέσω του εξωτερικού δικτύου σύνδεσης του 

έργου με την ΕΟ Σταυρού – Ιερισσού, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.6.11.2, 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). Τέλος, το κράμα χρυσού doré μεταφέρεται με ειδικά φορτηγά 

αυτοκίνητα για πώληση στην εγχώρια αγορά ή/και στο εξωτερικό. 

 

Οι παραπάνω δρόμοι περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.7 της παρούσας μελέτης. 

 Εκπομπές αέριων ρύπων και αεριών του θερμοκηπίου 

6.6.16.8.1. Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων 

Ως φάση λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της λειτουργίας. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτός είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας (έτος 1), όπως προκύπτει από το 

χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου. Mε βάση τα παραπάνω, 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. 

 

Για την εκτίμηση των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη φάση λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, έχουν ακολουθηθεί διακριτές μεθοδολογίες 
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υπολογισμού με βάση, κατάλληλους συντελεστές εκπομπής ανά πηγή καθώς και τα λεπτομερή 

στοιχεία της δραστηριότητας για τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα, τα οποία 

αναλύονται στο Παράρτημα ΧΙΙ (Α). Οι συνολικές εκπομπές παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.6.16.8-1.  

 

Πίνακας 6.6.16.8-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή των 

Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 

Διαχείριση Σωρών      16,6 

Οδικό Δίκτυο 28,2 11,9 9,5 3,7 3,7 

Χρήση Εκρηκτικών   226,3   13860,0 

Εκσκαφές/Αποθέσεις     555,4 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 494,7 1641,3 214,8 5,6 185,9 

Σύνολο 523 1880 224 9 14622 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

6.6.16.8.2. Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Για την εκτίμηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, CO2, εκπονήθηκε διακριτή 

μελέτη εκτίμησης των εκπομπών των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΧΙΙ (Β). Η εκτίμηση των εκπομπών CO2 καλύπτει δύο τύπους εκπομπών, οι 

οποίοι παρατίθενται παρακάτω: 

 Τύπος 1: Η γενική προσέγγιση για την εκτίμηση των εκπομπών του τύπου αυτού 

συνίσταται στην ανάλυση των εκπομπών με βάση την κατανάλωση καυσίμου. 

 Τύπος 2: Η εκτίμηση των εκπομπών του τύπου αυτού βασίζεται στο είδος της πηγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και στον όγκο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά τη φάση λειτουργίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.6.16.8-2. 

 

Πίνακας 6.6.16.8-2. Συνολικές εκπομπές CO2 από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή 

των Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας (t/d) 

 CO2 

Εκπομπές Τύπου 1 148 

Εκπομπές Τύπου 2 1340 

Σύνολο (*) 1488 

(*) Οι συνολικές εκπομπές CO2 οφείλονται κυρίως στον όγκο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

(Εκπομπές Τύπου 2). 
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 Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

6.6.16.9.1. Εκπομπές θορύβου εγκαταστάσεων 

Ως Φάση Λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της λειτουργίας. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτός είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας (έτος 1), όπως προκύπτει από το 

χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου. Με βάση την περιγραφή του υποέργου, στη φάση 

ανάπτυξης οι πηγές επιβάρυνσης της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή 

των Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας εντός των εγκαταστάσεων είναι οι ακόλουθοι : 

 Τα εκσκαπτικά μηχανήματα καθώς και άλλα μηχανήματα κάθε είδους (φορτωτές κλπ) 

που θα χρησιμοποιούνται στο μεταλλείο για την εξόρυξη μεταλλεύματος και αγόνων 

 Τα εκρηκτικά που θα χρησιμοποιούνται στον χώρο του μεταλλείου (ανοικτού) 

 Τη μεταφορά του εξορυσσόμενου υλικού (απόβλητα εξόρυξης) προς την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

με τη χρήση ταινιοδρόμων 

 Τη λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

 Τη λειτουργία 

 

Για τις προαναφερόμενες πηγές εκτιμήθηκαν τα επίπεδο εκπομπών θορύβου με βάση την 

μεθοδολογία CNOSSOS-EU, που είναι πλέον σε ισχύ για όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να 

υπολογίζονται ενιαία και με τον ίδιο τρόπο οι δείκτες του περιβαλλοντικού θορύβου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του έργου και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σταθερό και 

κινητό) που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης του, στον 

Πίνακα 6.6.16.9-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου.  

 

Πίνακας 6.6.16.9-1. Σύνθεση εξοπλισμού και εκτιμώμενα επίπεδα θορύβου έργου 

Σκουριών (περίοδος λειτουργίας) 
ID Περιγραφή Σημειακή / Επιφανειακή PWL (dB) 

1C Κατασκευή φράγματος  Σημειακή 100 

5C Ανοιχτός λάκκος  Σημειακή 100 

6C Εγκαταστάσεις επιφανειακής υποστήριξης  Σημειακή 100 

1 Ανατινάξεις, Φορτοεκφορτώσεις Σημειακή 112 

2 Φορτοεκφόρτωση στείρων Σημειακή 110 

3 Φορτοεκφόρτωση αποβλήτων εμπλουτισμού Σημειακή 110 

4 Φορτοεκφόρτωση στείρων Σημειακή 110 

5 
Φορτοεκφόρτωση μετα. Χαμηλής 

περιεκτικότητας 
Σημειακή 110 

6 Ανεμιστήρες (PWL for each fan) Σημειακή 101 

7 Σπαστήρας Σημειακή 112 

8 Ανεμιστήρες (PWL for each fan) Σημειακή 101 

9 Φορτοεκφόρτωση Σημειακή 110 

10 Ανεμιστήρας Σημειακή 102 

11 Γεωτρήσεις επανεισπίεσης Σημειακή 100 

1 Μονάδα Θραύσης & Επίπλευση Επιφανειακή 112 

2 Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Επιφανειακή 110 

3 Μονάδα Αφύγρανσης Τελμάτων Επιφανειακή 85 

4 Ταινιόδρομος Μεταφοράς Μεταλλεύματος Επιφανειακή 112 

5 Μονάδα Λιθογόμωσης Επιφανειακή 108 

6 Μονάδα Κατεργασίας Νερών Επιφανειακή 88 
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ID Περιγραφή Σημειακή / Επιφανειακή PWL (dB) 

7 
Ταινιόδρομος Μεταφοράς Αφυγρασμένων 

Τελμάτων 
Επιφανειακή 119 

8 Μηχανουργείο Επιφανειακή 90 

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, στο Κεφάλαιο 9 (βλ. Παράγραφο 9.12) υπολογίζονται οι 

αναμενόμενες ηχοστάθμες θορύβου για τα διάφορα οδικά τμήματα με βάση την μεθοδολογία 

CNOSSOS-EU, που είναι πλέον σε ισχύ για όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να υπολογίζονται 

ενιαία και με τον ίδιο τρόπο οι δείκτες του περιβαλλοντικού θορύβου. 

6.6.16.9.2. Εκπομπές κυκλοφοριακού θορύβου από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

Για τον υπολογισμό του κυκλοφοριακού θορύβου από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, 

χρησιμοποιήθηκαν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι (υφιστάμενοι και εκτιμώμενοι) από τη μελέτη 

κυκλοφοριακών επιπτώσεων (βλ. Παράρτημα ΧIV). Στον Πίνακα 6.6.16.9-2 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι με βάση τη σημερινή κατάσταση καθώς και την 

κατάσταση που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου, οι οποίοι σχετίζονται 

με το υποέργο Σκουριών. 

 

Πίνακας 6.6.16.9-2. Κυκλοφοριακοί φόρτοι υποέργου Σκουριών (περίοδος λειτουργίας) 

Όνομα 

Οδού 

Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ 

ΒΑΕΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBO

X 
BOX EIX 2K 

Επιπρόσθετα 

ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητα

ς 

Οδός προς 

Στρατώνι 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκ

α 

Στρατώνι 75 75 0 0 1 0 212 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκ

α 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

1033 1034 0.016 0.024 0.927 0.02 29 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκ

ης Ιερισσού 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Δασική Οδός 501 563 0.043 0.028 0.905 0.023 29 

Δασική 

Οδός 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Ορυχείο 

Σκουριών 
0 0     29 

Δασική 

Οδός 

Ορυχείο 

Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου 

- Αγίου 

Νικολάου 

159 159 0 0 1 0 62 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρί

ου - Αγίου 

Νικολάου 

Δασική Οδός 

Παρακαμπτήρ

ια Οδός 

Αρναίας 

1332 1356 0.019 0.008 0.956 0.017 62 

Παρακαμπτ

ήρια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Οδός Αρναίας 

Απόλλωνος 
805 811 0.081 0.011 0.891 0.017 62 

Παρακαμπτ

ήρια Οδός 

Αρναίας 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου 

- Αγίου 

Νικολάου 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

857 872 0.08 0.011 0.891 0.017 62 
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Με βάση τα στοιχεία αυτά, στο Κεφάλαιο 9 (βλ. Παράγραφο 9.12) υπολογίζονται οι 

αναμενόμενες ηχοστάθμες θορύβου για τα διάφορα οδικά τμήματα με βάση την μεθοδολογία 

CNOSSOS-EU, που είναι πλέον σε ισχύ για όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να υπολογίζονται 

ενιαία και με τον ίδιο τρόπο οι δείκτες του περιβαλλοντικού θορύβου. 

6.6.16.9.3. Εκπομπές δονήσεων 

Στη φάση λειτουργίας  του έργου, δύναται να προκληθούν δονήσεις είτε λόγω των ανατινάξεων 

είτε λόγω των μεγάλων μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και αφορούν δονήσεις  

 Μέσω του εδάφους 

 Μέσω του αέρα  

 

Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να 

είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το είδος 

του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την μορφή 

κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο λειτουργίας 

παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 6.6.13 και παρόλο που οι εργασίες που θα προκύψουν θα 

είναι εντατικές, λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό υπόβαθρο εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικά επίπεδα δονήσεων στο έδαφος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο 9 της παρούσας μελέτης. 

 

Όσον αφορά, στις δονήσεις που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκάλυψης του κοιτάσματος 

του επιφανειακού μεταλλείου, με βάση το σχεδιασμό του έργου, αναμένονται ανατινάξεις, στις 

οποίες θα χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες ως ακολούθως 

 Επιφανειακό μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη : 36.000 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 50 kg 

 Υπόγειο μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη : 16.200 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 12 kg 

 

Οι ποσότητες αυτές είναι σχετικά μικρές λαμβάνοντας τη μεγάλη απόσταση του έργου από 

ευαίσθητους αποδέκτες και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικά επίπεδα 

δονήσεων τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 

9 της παρούσας μελέτης. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στη βάση κατασκευής το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το 

μέτωπο εργασιών κτίριο, δεν αναμένεται να υπερβαίνει το ήμισυ των ορίων που καθορίζονται 

στον πίνακα της παρ. 1.β του άρθρου 88 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/ οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011), όπως αναφέρεται στην 

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 170613 (ΦΕΚ 2505 Β΄ 2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για 

έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων 

Παράκαμψη 

Αρναίας 

Παρακαμπτήρ

ια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

880 588 0.023 0.028 0.939 0.01 62 
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μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε 

ισχύει.». 

 

Πίνακας 6.6.16.9-3. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της ταχύτητας δόνησης των 

σωματιδίων του εδάφους σε συνάρτηση με τη συχνότητα για διάφορα είδη κατασκευών 

Είδος Κατασκευής Ταχύτητα δονήσεως (mm/s) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 
10 – 

50 Hz 

50 – 

100 Hz 

>100 

Hz 

1. Κτίρια γραφείων και Εργοστάσια 20 20 - 40 40 - 50 50 

2. Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5 - 15 15 - 20 20 

3. Κατασκευές που λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας τους στις δονήσεις δεν εντάσσονται 

στις κατηγορίες 1 και 2 (π.χ. διατηρητέα) 

3 3 - 8 8 - 10 10 

Πηγή: ΦΕΚ 1227 Β΄ 2011. 

 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Οι πιθανές πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών σχετίζονται με τους υποσταθμούς που βρίσκονται εντός των 

εγκαταστάσεων και τη Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας για τη σύνδεση του Υποσταθμού με το 

Εθνικό Δίκτυο, όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 6.6.10 της παρούσας μελέτης.  

 

Όπως προκύπτει από το Σχέδιο 1-3 της γενικής διάταξης,  οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε αρκετά 

μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές αναμένεται να 

είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, στη 

χώρα μας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 

!512/Β 725-04-2002) με θέμα "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων 

εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων". Σ' αυτήν προσδιορίζονται τα 

επίπεδα αναφοράς και οι βασικοί περιορισμοί για την προστασία του κοινού από στατικά και 

ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας όπως ακριβώς αυτά 

καθορίστηκαν στη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας 6.6.16.10-1. Όρια ασφαλούς έκθεσης για τη συχνότητα των 50Hz στην 

Ελληνική Νομοθεσία 

Επίπεδα Αναφοράς Γενικός Πληθυσμός 

Μαγνητική Επαγωγή (B) 100 μΤ 

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (Ε) 5 kV/m 

6.6.17. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διατήρηση, προστασία και διαφύλαξη του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είναι θεμελιώδους σημασίας (Νόμος 1650/85, Νόμος 3028/2002, 

Νόμος Προστασίας Δασών 998/79 και Κοινοτικές Οδηγίες 85/837, DIR 84/360 και 92/43/ΕΟΚ). 

Επομένως, ταυτόχρονα με το σχεδιασμό της υλοποίησης του υπό μελέτη έργου, απαιτείται και ο 

σχεδιασμός κλεισίματος και αποκατάστασής του, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 

με τους σχετικούς κανόνες της αναγνωρισμένης και καθιερωμένης διεθνώς πρακτικής καθώς και 

τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
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Με βάση τα παραπάνω, οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός 

κλεισίματος και αποκατάστασης του υπό μελέτη έργου καθώς και οι προτεινόμενοι στόχοι 

αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.17-1 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 6.6.17-1. Αρχές και στόχοι / μέτρα υλοποίησης του σχεδιασμού κλεισίματος και 

αποκατάστασης 

Κατηγορία Αρχή Στόχοι / Μέτρα 

Ασφάλεια 
Μηδενική επικινδυνότητα στα μέλη 

της πολιτείας 

Kανένας προβλέψιμος 

τραυματισμός ή θάνατος 

Σταθερότητα εδάφους 

Τα απόβλητα παραμένουν σταθερά 

μακροπρόθεσμα. 

 

Η σταθερότητα των 

αποκατεστημένων περιοχών 

λαμβάνει υπόψη και συμμορφώνεται 

κατά το δυνατόν με τη σταθερότητα 

των στοιχείων που απαρτίζουν τα 

φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής. 

 

Η επιφάνεια του εδάφους που 

υπέρκειται και περιβάλλει το 

μεταλλείο διατηρείται σε σταθερή 

κατάσταση. 

Δεν γίνεται καμία 

έκθεση επικίνδυνων 

υλικών. 

 

Δεν υπάρχει κανένα 

στοιχείο καθίζησης ή 

ρηγμάτωσης  του 

εδάφους στην άμεση 

περιοχή του μεταλλείου 

Υπόγεια νερά 

Ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

διήθησης στα υπόγεια νερά με τη 

χρήση κατάλληλων υλικών. 

 

Προστατεύονται τα υπόγεια νερά και 

τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται 

από αυτά 

Ποιότητα υπόγειων 

υδάτων συμβατών με 

την ποιότητα αυτών που 

υπήρχαν πριν την 

υλοποίηση του έργου 

Χερσαία οικολογία 

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

εμφάνισης ρυπασμένου 

επιφανειακού εδάφους ή νερού που 

βλάπτει την οικολογική ισσοροπία 

της περιοχής 

Καμία δυσμενής 

επίδραση στην 

οικολογική ισσοροπία 

της περιοχής 

Ρύπανση εδάφους 

Ποιότητα εδάφους συμβατή με την 

επιλεγόμενη χρήση γης μετά το 

κλείσιμο 

Ποιότητα εδάφους 

συμβατή με την 

ποιότητα αυτού πριν την 

υλοποίηση του έργου 

Οπτική υποβάθμιση 

Οι αποκατεστημένες περιοχές είναι 

συμβατές οπτικά με τις συνθήκες και 

τα στοιχεία που συνιστούν το 

ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής  

Ένταξη της περιοχής του 

έργου στα υφιστάμενα  

χαρακτηριστικά του 

τοπίου 

Λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής επέμβασης 

Η περιοχή αποκτά σταδιακά τις 

λειτουργίες των οικοσυστημάτων 

που προϋπήρχαν  

Ένταξη των περιοχών 

επέμβασης στο 

περιβάλλον της περιοχής 

μελέτης  
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Κατηγορία Αρχή Στόχοι / Μέτρα 

Σχεδιασμός Μετα – 

Μεταλλευτικών 

Χρήσεων 

Η υλοποίηση ενός οράματος 

συνολικής ανάπτυξης για την 

ευρύτερη περιοχή διασφαλίζοντας 

ένα βιώσιμο μέλλον για τον κάτοικο, 

τον επισκέπτη και το περιβάλλον 

Χρήσεις που θα 

προσφέρουν ανάπτυξη 

συμβατή με την 

μεταλλευτική χρήση και 

μελλοντική προοπτική 

για την περιοχή 

 

Επιπλέον, οι ενέργειες κλεισίματος και αποκατάστασης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τέσσερα 

θεμελιώδη κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.17-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.6.17-2. Θεμελιώδη κριτήρια κλεισίματος και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης υπό μελέτη Έργου 

Κριτήριο Περιγραφή 

Κριτήριο προστασίας 

δημόσιας υγείας και 

ασφάλειας 

Απόδοση της περιοχής δραστηριοποίησης του Έργου σε 

κατάσταση που δεν θα δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, της πανίδας, της 

χλωρίδας και γενικά την ασφάλεια του περιβάλλοντος. 

Κριτήριο γεωτεχνικής 

σταθερότητας 

Όλες οι παραμένουσες κατασκευές, περιλαμβανομένων 

των παρεμβάσεων, που έχουν γίνει στο φυσικό ανάγλυφο 

της περιοχής του Έργου, δεν πρέπει να παρουσιάζουν από 

πλευράς γεωτεχνικής σταθερότητας κίνδυνο για τη δημόσια 

υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον. 

Κριτήριο χημικής 

σταθερότητας 

Όλα τα παραμένοντα υλικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν 

κίνδυνο για τις μελλοντικές χρήσεις της περιοχής, τη 

δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. 

Κριτήριο βιολογικής 

σταθερότητας 

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα πρέπει να οδηγεί 

προς την κατεύθυνση ενός αυτοσυντηρούμενου, τυπικού 

για την περιοχή οικοσυστήματος. Ο σκοπός του 

προγράμματος αποκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις μελλοντικές χρήσεις γης της περιοχής και η 

αποκατάσταση πρέπει να στοχεύει στην επαναδημιουργία 

ασφαλών και σταθερών βιολογικά συνθηκών που θα 

ενθαρρύνουν τη φυσική αναγέννηση και την ανάπτυξη της 

βιοποικιλότητας. 

 

Στο Σχήμα 6.6.17-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται σε μορφή διαγράμματος ροής, οι ενέργειες 

σχεδιασμού και υλοποίησης των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των 

εγκαταστάσεων του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών. 
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Σχήμα 6.6.17-1. Προγραμματισμός σχεδιασμού κλεισίματος και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης περιοχών επέμβασης 

 Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, κλεισίματος 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των Σκουριών 

παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Α.  Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

 

Αφορά τις εγκαταστάσεις που είναι ενεργές το τρέχον χρονικό διάστημα και είναι οι εξής: 

 Κλείσιμο επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου Σκουριών 

 Κλείσιμο εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού στον Καρατζά Λάκκο  

 Κλείσιμο μονάδας λιθογόμωσης Σκουριών 

 Κλείσιμο εργοστάσιου εμπλουτισμού Σκουριών  

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικής περιοχής επέμβασης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης των μεταλλευτικών αποθεμάτων του μεταλλείου 

Σκουριών, το σύνολο των εγκαταστάσεων του υποέργου μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών θα κλείσουν και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της περιοχής επέμβασης. 

Οι μόνες εγκαταστάσεις που θα παραμείνουν θα είναι οι εξής: 

 Οδικό δίκτυο  

 Άλλες εγκαταστάσεις που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό των μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης 

6.6.17.1.1. Κλείσιμο και αποκατάσταση υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Κλείσιμο υπόγειου μεταλλείου Σκουριών 

Για τo κλείσιμο του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 

Παράγραφο 6.2  για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

 

Ενοποιημένο όρυγμα Σκουριών 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην περιγραφή των έργου, το ενοποιημένο όρυγμα στην περιοχή 

του κοιτάσματος των Σκουριών, εκτός από την εξόρυξη του μεταλλεύματος, εξυπηρετεί κατά 

βάση την υπόγεια εκμετάλλευση του κοιτάσματος με λιθογόμωση καθώς ενοποιεί (α) την 

εξόρυξη της επιφανειακής εμφάνισης του κοιτάσματος, (β) παρέχει τα απαιτούμενα απόβλητα 

εξόρυξης για την κατασκευή του φράγματος διαμόρφωσης της εγκατάστασης απόθεσης των 

αποβλήτων εμπλουτισμού και (γ) αποτελεί την κύρια εγκατάσταση απόθεσης (των 2/3) των 

αποβλήτων εμπλουτισμού της υπόγειας εκμετάλλευσης. Επομένως, το ενοποιημένο όρυγμα 

ενώ αρχικά (για τα πρώτα 9 χρόνια) λειτουργεί για την εξόρυξη μεταλλεύματος και αποβλήτων 

εξόρυξης, στη συνέχεια του έργου (για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια) λειτουργεί ως 

εγκατάσταση απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού της κατεργασίας του μεταλλεύματος 

που εξορύσσεται από τα υπόγεια. Με την προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται, πέραν της 

ελαχιστοποίησης της κατάληψης γης, η σταδιακή επαναπλήρωση του κενού του ενοποιημένου 

ορύγματος παράλληλα με την εξέλιξη της υπόγειας εκμετάλλευσης και επαναφορά της 

μορφολογίας του ορύγματος στην πρότερη κατάστασή της με την ολοκλήρωση της υπόγειας 

εκμετάλλευσης. Τέλος, η επιφάνεια που διαμορφώνεται αποκαθίσταται με την ίδια προσέγγιση 

που εφαρμόζεται και στην επιφανειακή εγκατάσταση απόθεσης Καρατζά Λάκκου. 

 Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 

διάθεσής τους  

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-299 

ENVECO A.E. 

 Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση 

του χώρου  

6.6.17.3.1. Σχεδιασμός αποκατάστασης εγκατάστασης απόθεσης στον Καρατζά Λάκκο και στο 

ενοποιημένο όρυγμα των Σκουριών 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των εγκαταστάσεων απόθεσης του 

υποέργου των Σκουριών, συνυπολογίζοντας και το ότι τα απόβλητα εμπλουτισμού που θα 

προκύψουν από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, θεωρούνται αδρανή, ο σχεδιασμός του 

έργου προβλέπει την κατάληλη κάλυψη των αποθέσεων μετά το πέρας των εργασιών απόθεσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του καλύμματος έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην KYA 29407/3508/2002 και Κ.Υ.Α. 114218 

(ΦΕΚ 1016Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων» για αδρανή απόβλητα. 

 

Όπως και στην περίπτωση του Κοκκινόλακκα ο σχεδιασμός της κάλυψης εξαρτάται από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων 

των Σκουριών προτείνεται ξηρά κάλυψη αποτελούμενη από στρώματα διαφορετικών τύπων 

εδαφών. Τα συστατικά του συστήματος κάλυψης προτείνεται να περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Διάστρωση προστατευτικού στρώματος αποτελούμενο από στείρα υλικά που θα 

προκύψουν από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, για την περεταίρω μείωση της 

διήθησης του νερού, πάχους 2,5 m 

 Διάστρωση στρώματος κατάλληλου εδάφους, πάχους 0,5 m. 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλης, για την εξέλιξη της αποκατάστασης του 

οικοσυστήματος, ποιότητας εδάφους για το ανώτερο επικάλυμμα και μικτά εδαφικά υλικά για 

το προστατευτικό στρώμα. Με τον τρόπο αυτόν ευνοείται η ανάπτυξη βλάστησης και η 

επαναφορά της βιολογικής δραστηριότητας, επιτρέπει την εξάτμιση και διαπνοή ενός μέρους  

των κατακρημνισμάτων περιορίζει τη διάβρωση και τέλος επιταχύνει το ρυθμό 

αποκατάστασης.  

 

Οι εδαφικές στρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα μπορούσαν να προέρχονται από την 

αποθηκευμένη φυτική γη που θα αφαιρεθεί από την περιοχή για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων. Η φυτική γη θα πρέπει εν συνεχεία να εμπλουτιστεί με κατάλληλης ποιότητας  

οργανική ουσία, για την βελτίωση των φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του 

εδάφους (αερισμό, δομή, συγκράτηση εδαφικής υγρασίας, γονιμότητα, βιολογική 

δραστηριότητα κ.ά). Παράλληλα, στις περιπτώσεις τις οποίες κρίνεται αναγκαίο, η γονιμότητα 

του εδάφους να βελτιωθεί με χρήση ειδικών ανόργανων λιπασμάτων και συμπληρωμάτων, για 

τη βελτίωση της ανάπτυξης της βλάστησης και μέσω αυτής την γρηγορότερη αποκατάσταση 

των περιοχών. 

 

Τέλος, η αποστράγγιση του τελικού καλύμματος αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράγοντα 

επιτυχίας της αποκατάστασης. Θα πρέπει, επομένως, να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος αποστράγγισης επί της 

αποκαταστημένης επιφάνειας. Η διατομή του συστήματος αποστράγγισης θα πρέπει να 

καθοριστεί κατά τις τελευταίες φάσεις απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού και εξαρτάται 

εν πολλοίς από την τοπογραφία της τελικής επιφάνειας. Ενδεικτικές προτάσεις συστημάτων 

αποστράγγισης περιλαμβάνουν: 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-300 

ENVECO A.E. 

 Εγκατάσταση υπο-επιφανειακού συστήματος αποστράγγισης αποτελούμενο από 

διάτρητους σωλήνες σχεδιασμένους να παροχετεύουν τα νερά της βροχής. 

 Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποστράγγισης αποτελούμενο από κατάλληλα 

θραυστά υλικά με περίβλημα από ειδικά υλικά τύπου Terram ή ανάλογων. 

 

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την προοδευτική αποκατάσταση της 

εγκατάστασης της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, ενέργεια που παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα, όπως μικρότερο χρονικό διάστημα για τις εργασίες αποκατάστασης, και 

ενσωμάτωση των σχετικών εργασιών στον καθημερινό κύκλο εργασιών λειτουργίας του 

μεταλλείου.  

6.6.17.3.2. Διαχείριση εδαφικού υλικού 

Για τη διαχείριση του εδαφικού υλικού ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2  για 

τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.3. Επιλογή ειδών  

Κατά την αποκατάσταση της βλάστησης, θα επιδιωχθεί: 

 Η χρησιμοποίηση αυτοχθόνων φυτικών ειδών, τα οποία διασφαλίζουν καλύτερη 

προσαρμογή στις συνθήκες της περιοχής, αλλά και εξασφαλίζουν κατά τον καλύτερο 

τρόπο την επίτευξη του σκοπού. Πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι όλες οι περιοχές είναι 

αρκετά πλούσιες σε δενδρώδη και θαμνώδη είδη, με διαφορετικές λειτουργίες των 

οικοσυστημάτων κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ευχέρεια στην επιλογή ειδών. 

 Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω η βλάστηση στην περιοχή των Σκουριών 

χαρακτηρίζεται από τους αυξητικούς χώρους Quercetum confertae (frainetto), Tilio – 

castanetum και Carpinetum orientalis όσον αφορά στην παραμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης και τον αυξητικό χώρο Fagetum moesiacae submontanum όσον αφορά στη 

ζώνη δασών οξιάς-ελάτης. 

 Η αποκατάσταση θα σεβαστεί τη διαφορετική βλαστητική φυσιογνωμία των 

προαναφερθέντων αυξητικών χώρων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά και κατάλληλα 

είδη για την κάθε περιοχή και για το λόγο αυτό, πριν τη φάση αποκατάστασης των 

παραπάνω περιοχών. 

 Θα ληφθεί υπ’ όψη ότι, μετά το πέρας των εργασιών κλεισίματος του Έργου θα 

προκύψουν οι προς φυτοαποκατάσταση εκτάσεις, που αρχικά θα είναι γυμνές από 

βλάστηση. Αν και στις εκτάσεις αυτές, πριν την φυτοαποκατάσταση της βλάστησης, θα 

τοποθετηθεί ένα στρώμα εδάφους, προερχόμενο από τους επιφανειακούς ορίζοντες των 

εδαφών της περιοχής, παρ’ όλα αυτά οι συνθήκες των επιφανειών αυτών θα 

προσομοιάζουν με τις συνθήκες των γυμνών από βλάστηση εδαφών. Για τους παραπάνω 

λόγους η αποκατάσταση προγραμματίζεται να γίνει σε δύο διακριτά στάδια που θα 

απέχουν χρονικά μεταξύ τους. Αυτή η στρατηγική επιβάλλεται προκειμένου να 

αναδημιουργηθούν τα οικοσυστήματα που προϋπήρχαν των οποίων η σύνθεση της 

χλωρίδας αποτελούνταν από σκιόφυτα φυτικά είδη, όπως η οξιά, και ο ίταμος. Για το 

λόγο αυτό δίνονται παρακάτω η αιτιολογία της επιλογής αυτής. 

 

Τονίζεται ότι οι εργασίες που περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δασών της Νομαρχίας Χαλκιδικής. 
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Με βάση τα ανωτέρω προτείνονται τα παρακάτω φυτικά είδη για την φυτοαποκατάσταση των 

διαταραγμένων εδαφών της περιοχής Σκουριών. 

 

Η επανεγκατάσταση της βλάστησης στην περιοχή των Σκουριών αποτελεί προτεραιότητα λόγω 

του φυσικού χαρακτήρα των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής. 

 

Η επανεγκατάσταση της βλάστησης, η επαναφορά του δασικού οικοσυστήματος και  η 

αποκατάσταση του δασικού εδάφους είναι στενά συνδεδεμένα με το είδος του φυτού. Για 

παράδειγμα τα σκιόφιλα είδη, όπως αυτά της οξιάς, του ίταμου και του αρκοδοπούρναρου που 

συναντά κανείς στην περιοχή δεν αναγεννούνται εύκολα σε ανοικτά περιβάλλοντα, γιατί για 

να φυτρώσουν οι σπόροι και να εξελιχθούν τα νεαρά φυτά (αρτίφυτα) απαιτούν την προστασία 

που παρέχουν άλλα είδη φυτών. Συνήθως για την εγκατάσταση των ειδών αυτών προτείνεται 

η δημιουργία προδάσους με φωτόφιλα είδη της ζώνης αυτής που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για την επιτυχή εγκατάσταση των ειδών αυτών. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται ευνοϊκές 

οικολογικές συνθήκες για τη νέα βλάστηση και την εγκατάσταση και την ανάπτυξη των 

σκιοφύτων ειδών. Στη διαδικασία του φυσικού αποικισμού μιας γυμνής από βλάστηση 

έκτασης, η οξιά γίνεται κυρίαρχο είδος και δημιουργεί κλίμαξ φυτοκοινότητες αργά και μόνον 

τότε όταν δημιουργηθεί από την πρόδρομη βλάστηση ένα ενδοδασικό περιβάλλον που ευνοεί 

τη φύτρωση των σπόρων και την εξέλιξη των μικρών φυτών. 

 

Το κύριο πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι η σταδιακή αποκατάσταση των οικολογικών 

συνθηκών που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και εξέλιξη των ειδών αυτών, την 

προστασία των σπόρων και των μικρών φυτών από τους παγετούς, την ξηρασία, τον υψηλό 

ρυθμό διαπνοής των νεαρών φυτών, τη μείωση της ανταγωνιστικής βλάστησης καθώς και την 

προστασία από τις διάφορες ασθένειες.  

 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η επαναφορά των οικοσυστημάτων της περιοχής των 

Σκουριών να γίνει σε στάδια ως εξής: 

 

1ο Στάδιο (δημιουργία προδάσους) 

Ως προδάσος χαρακτηρίζεται ένα οικοσύστημα που δημιουργείται τεχνητά σε μία περιοχή Το 

προδάσος επιτρέπει τη σταδιακή εγκατάσταση άλλων περισσότερο απαιτητικών ειδών τα οποία 

και θα αποτελέσουν την τελική φυτοκοινότητα, όπως συμβαίνει με την εγκατάσταση 

σκιοφύτων ειδών σε γυμνές εκτάσεις.  

 

Στο πρώτο στάδιο θα πρέπει να εγκατασταθούν φυτικά είδη που είναι συμβατά με τις συνθήκες 

των οικοσυστημάτων της περιοχής ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 

γρήγορη εγκατάσταση σκιοφύτων ειδών. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

είδη: 

 

Castanea sativa Η καστανιά ευδοκιμεί στην περιοχή των Σκουριών. Προτιμά επικλινή εδάφη 

και ηλιόλουστες θέσεις. Στη χώρα μας απαιτεί όξινα εδάφη (pΗ 5-6) και αναπτύσσεται καλά 

σε βαθιά, γόνιμα εδάφη που εξασφαλίζουν πολύ καλή αποστράγγιση. Η καστανιά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ένα μικρό ποσοστό (10%). 

 

Fraxinus oxycarpa ή Fraxinus angustifolia. Το είδος αυτό παρουσιάζει μεγάλο ρυθμό 

ανάπτυξης και αντέχει στους παγετούς (αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και κάτω των 

-20°C), ενώ θεωρείται κατάλληλο και για τη μελισσοκομία. Αναπτύσσεται καλά σε εδάφη 
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πηλοαμμώδους έως πηλώδους υφής, απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις είναι αδιάφορο ως προς την 

αντίδραση του εδάφους, ενώ απαιτεί καλές συνθήκες υγρασίας εδάφους (απαντάται στην 

περιοχή). 

 

Sorbus domestica. Το είδος είναι κατάλληλο για τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας 

μας Αναπτύσσεται καλά σε πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη, πηλοαμμώδους έως πηλώδους 

υφής, όξινα, ενώ απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις και καλές συνθήκες υγρασίας (νωπά εδάφη). Το 

είδος αυτό είναι υπό εξαφάνιση σήμερα και προστατεύεται (απαντάται στην περιοχή). 

 

Populus tremula. Το είδος αυτό απαντάται σε πολλές περιοχές της ορεινής Ελλάδας (500 έως 

2000 m). Εμφανίζεται ως πρόδρομο είδος σε γυμνά πετρώδη εδάφη . Η Populus tremula 

ριζοβλαστάνει και πρεμνοβλαστάνει πολύ έντονα. Η ιδιότητα αυτή είναι σημαντική καθότι τα 

φυτά του είδους αυτού μπορούν να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η 

εγκατάσταση των σκιοφύτων ειδών .Θεωρείται κατάλληλο είδος  για ελαφρά αμμώδη έως 

πηλώδη εδάφη, αν και μπορεί να αναπτυχθεί και σε αργιλώδη εδάφη αρκεί αυτά να 

αποστραγγίζονται. Αναπτύσσεται καλά σε όξινα, ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη, ενώ δεν 

αναπτύσσεται σχεδόν καθόλου υπό σκιά. Η ιδιότητα αυτή κάνει το είδος πολύ ελκυστικό για 

τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάσταση σκιοφύτων ειδών, ενώ είναι 

είδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα φυτοεξυγίανσης. Όπως  σχεδόν 

συμβαίνει με όλα τα πρόδρομα δασικά είδη το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη 

ανάπτυξη και την ικανότητά του να αναπτύσσεται σε γυμνές από δάσος περιοχές. Για τον ίδιο 

σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το είδος Populus nigra το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί με 

φυσικό τρόπο στην περιοχή των διαταραγμένων εδαφών της περιοχής των Σκουριών. 

 

Tilia platyphyllos. Το είδος αυτό ανήκει στην χλωρίδα της περιοχής των Σκουριών και 

αναπτύσσεται μαζί με τα είδη όπως Fagus sylvatica, Quercus petraea, Taxus baccata και Acer 

pseudoplatanus. Η Τilia platyphyllos είναι ευρέως διαδεδομένο είδος στη χώρα μας και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση του προδάσους (απαντάται στην περιοχή). 

 

Μαζί με τα παραπάνω αναφερόμενα δασικά είδη για την δημιουργία της πρόδρομης βλάστησης 

(προδάσος) θα χρησιμοποιηθούν και ορισμένα άλλα είδη φυτών που ήδη αναπτύσσονται στην 

περιοχή των διαταραγμένων εδαφών των Σκουριών (open pit) όπως για παράδειγμα τα είδη 

Astragalus glycyphyllos, Dorycnium hirsitum, Lotus corniculatus και Rhus coriaria. Ο σκοπός 

της χρήσης των ειδών αυτών είναι κυρίως η σταθεροποίηση των εδαφών και ιδιαίτερα ο 

περιορισμός της επιφανειακής διάβρωσης. 

 

2ο Στάδιο (εγκατάσταση σκιοφύτων ειδών)  

 

Οξιά (Fagus orientalis).Η οξιά προτιμά πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, όξινο, υγρό, καλά 

αποστραγγιζόμενο έδαφος. Για την εγκατάστασή της πρέπει να προτιμάται η φύτευση σε σχέση 

με την άμεση σπορά, καθότι οι σπόροι κινδυνεύουν με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η 

επιτυχής εγκατάστασή της. 

 

Η φυσική αναγέννηση της οξιάς απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις. Βασικά είναι: η παρουσία 

δέντρων που παράγουν πολλούς, καλής ποιότητας σπόρους, η κατάλληλη υγρασία και 

θερμοκρασία για τη φύτρωση των σπόρων, οι κατάλληλες συνθήκες του εδάφους. Οι σπόροι 

της οξιάς είναι πολύ πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και ως εκ τούτου καταναλώνονται 

εύκολα από τα ζώα. Παράλληλα οι σπόροι της οξιάς που παραμένουν στο έδαφος για μεγάλο 
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χρονικό διάστημα μπορεί να προσβληθούν από σαπροφυτικούς μύκητες με αποτέλεσμα να 

μειώνεται σημαντικά η βλάστηση των σπόρων. Παράλληλα τα νεαρά φυτά υποφέρουν από 

όψιμους παγετούς. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται ως μέθοδος εγκατάστασης της 

Οξιάς, η φύτευση. 

 

Τα χαρακτηριστικά των προς φύτευση φυτών, η προέλευση του σπόρου, ο τρόπος φύτευσης 

και η πυκνότητα (φυτευτικός σύνδεσμος) θα αναφερθούν αναλυτικά στη μελέτη 

αποκατάστασης. 

 
Ίταμος (Taxus bacata). Το είδος  αυτό  αναπτύσσεται στην περιοχή των Σκουριών, κυρίως 

στις υγρότερες περιοχές και ιδιαίτερα μέσα σε σκιερές θέσεις. Παρουσιάζει ιδιαίτερα 

προβλήματα στην αναγέννηση με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στα είδη που κινδυνεύουν με 

εξαφάνιση, ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες. Λόγω της σημασίας του είδους αυτού θεωρείται 

απαραίτητη η χρήση του κατά την τελική αποκατάσταση. Ως σκιόφυτο είδος για την 

εξασφάλιση της επιτυχίας εγκατάστασης θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή της οξιάς. 

Αν και η χρήση φυτών που προέρχονται από αγενή πολλαπλασιασμό πρέπει να αποφεύγεται 

σε προγράμματα αποκατάστασης διαταραγμένων εδαφών, εντούτοις λόγω της ιδιαιτερότητας 

του είδους αυτού τα φυτά μπορούν να προέρχονται από αγενή πολλαπλασιασμό, αρκεί τα 

μοσχεύματα να προέρχονται από περισσότερα φυτά που αναπτύσσονται στην περιοχή. Επειδή 

το είδος αυτό δεν αναπτύσσεται γρήγορα συνιστάται ο έγκαιρος προγραμματισμός της 

παραγωγής. 

 

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium). Το είδος αυτό εμφανίζεται στην περιοχή μαζί με το 

Taxus bacata ως υπόροφος κυρίως στα δάση οξιάς της περιοχής και ιδιαίτερα σε σκιερές και 

υγρές καλά αποστραγγιζόμενες θέσεις. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στις συνθήκες του 

εδάφους είδος. Αναπτύσσεται σε εδάφη με μεγάλο εύρος pH και μπορεί να ευδοκιμήσει σε 

πολύ όξινα εδάφη. Είναι είδος με αργή ανάπτυξη και μπορεί να φυτευτεί είτε κατά το πρώτο 

στάδιο είτε στο δεύτερο στάδιο μετά τη δημιουργία του προδάσους. 

 

Παράλληλα με τα δύο παραπάνω αναφερόμενα στάδια μπορούν να γίνονται διάφορες άλλες 

εργασίες συμπλήρωσης της φυτοαποκατάστασης, όπως σπορές με το είδος Quercus petraea. 

Στην περίπτωση αυτή η σπορά θα γίνεται σε πινάκια και με σπόρους που θα συλλέγονται από 

την περιοχή. Επειδή η παραγωγή σπόρων δεν είναι σταθερή από έτος σε έτος συνιστάται ο 

προγραμματισμός των σπορών να προσαρμόζεται στις συνθήκες συλλογής των σπόρων. 

Επίσης κατά το στάδιο αυτό μπορεί να γίνεται και προσπάθεια εμπλουτισμού με άλλα δασικά 

είδη της περιοχής, όπως Acer platanoides,  Ulmus mantanum, ή Alnus glutinosa κ.ά. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των ειδών αυτών. 

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι στην τελική φυτοκοινωνία που είναι αυτή της οξιάς τα είδη 

αυτά περιορίζονται. 

6.6.17.3.4. Μέθοδοι τεχνητής εγκατάστασης - Δοκιμές φύτευσης 

Κατ’ αρχήν τονίζεται ότι οι σπόροι, που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση θα 

προέλθουν από την ίδια την περιοχή μελέτης. Έτσι, θα διασφαλισθεί η πλήρης ή σχεδόν πλήρης 

προσαρμογή του φυτευτικού υλικού στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και θα 

εξασφαλισθεί η διατήρηση της γενετικής δομής των ιθαγενών πληθυσμών των 

προαναφερθέντων ειδών. 
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Οι μέθοδοι της φυτοαποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν είναι η σπορά σε πινάκια, η 

φύτευση και η υδροσπορά. Από τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί 

από την Εταιρεία στα διαταραγμένα εδάφη της περιοχής, η μέθοδος των σπορών σε πινάκια 

φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματική. 

 

Σπορά: Η σπορά έχει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του ότι είναι μία φυσική μέθοδος 

αποκατάστασης, κατά την οποία τα αρτίφυτα και ιδίως το ριζικό τους σύστημά τους 

αναπτύσσονται φυσιολογικά, χωρίς να υφίστανται το «σοκ» της μεταφύτευσης. Έχει όμως και 

το μειονέκτημα του κινδύνου, είτε της καταστροφής των σπόρων από μύκητες, είτε της 

κατανάλωσής τους από τρωκτικά και πουλιά. Παρά το ότι έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία 

αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, αυτοί παραμένουν σημαντικοί. Επίσης, τα βασικά 

πλεονεκτήματα της απευθείας σποράς είναι η απρόσκοπτη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος 

των φυτών που χρησιμοποιούνται στα διαταραγμένα εδάφη. Η μέθοδος της απευθείας σποράς 

σε πινάκια ιδιαίτερα των δρυών θεωρείται επιβεβλημένη γιατί η ρίζα των δρυών αποκτά μήκος 

μεγαλύτερο από 60 cm κατά τον πρώτο μήνα, πριν ακόμη εμφανισθεί ο βλαστός. 

 

Φύτευση: H φύτευση έχει το πλεονέκτημα του κέρδους χρόνου και αύξησης, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα της προστασίας των νεαρών φυτών έναντι μυκήτων, τρωκτικών και πουλιών. 

Έχει όμως και το μεγάλο μειονέκτημα της πιθανότητας σοβαρής αποτυχίας εξ αιτίας του 

«μεταφυτευτικού σοκ» που υφίστανται τα νεαρά φυτά, την πολυτέλεια της οποίας δε διαθέτει 

η επείγουσα διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Υδροσπορά: Με την υδροσπορά επιτυγχάνεται η μείωση της επιφανειακής διάβρωσης των 

περιοχών αυτών (επιχώματα, ορύγματα, επιφάνειες στις οποίες έχει καταστραφεί η βλάστηση). 

Με τη βοήθεια της υδροσποράς  γίνεται κάλυψη του γυμνού εδάφους με τα κατάλληλα για το 

σκοπό αυτό φυτικά είδη. Η υδροσπορά συμβάλει στην σταθεροποίηση και στη συγκράτηση 

του εδάφους, στη μείωση της επιφανειακής απορροής του νερού και της διάβρωσης, στη 

βελτίωση των οικολογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής και τέλος στην αισθητική 

αναβάθμιση της περιοχής και στην ένταξή της στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Η 

εγκατάσταση της βλάστησης στα διαταραγμένα από τη μεταλλευτική δραστηριότητα εδάφη 

στην περιοχή του Στρατωνίου αποσκοπεί σε πρώτο στάδιο στη σταθεροποίηση των εδαφών 

και στη προστασία τους από τη διάβρωση. Μακροχρόνια η εγκατάσταση της βλάστησης 

αποσκοπεί στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που προϋπήρχαν. Έτσι, με τη μέθοδο 

αυτή αυξάνεται η  σταθερότητα των κατασκευών. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και ένα καλό 

αισθητικό αποτέλεσμα στα υποβαθμισμένα περιβάλλοντα. Η υδροσπορά που θα εκτελεστεί 

διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Υδραυλική υδροσπορά 

 Υδραυλική υδροσπορά με τη χρήση κατάλληλων γεωϋφασμάτων 

 

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εξαρτάται από το είδος και τα χαρακτηριστικά του 

πρανούς (κλίση, μήκος, έκθεση, εδαφικές συνθήκες, τις κλιματικές συνθήκες, τους διαθέσιμους  

για το σκοπό αυτό πόρους, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα κα). Στα μικρού μήκους πρανή, στις 

μικρές κλίσεις, σε περιοχές με καλές συνθήκες υγρασίας και εδάφους η υδραυλική υδροσπορά 

θεωρείται αρκετή για να προστατεύσει το έδαφος. Η αναγκαιότητα της υδραυλικής 

υδροσποράς αυξάνεται όσο αυξάνονται η κλίση, οι συνθήκες ξηρασίας, το μήκος του πρανούς 

και η περιεκτικότητά του εδάφους  σε άργιλο. Στις περισσότερο απαιτητικές θέσεις, πχ μήκος 

πρανούς μεγαλύτερο από 6 m, κλίση πρανούς μεγαλύτερη από 2/3, περιεκτικότητα σε άργιλο 
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μεγαλύτερη από 25% ή σε περιπτώσεις εμφάνισης συμπτωμάτων αστάθειας προτείνεται η 

χρησιμοποίηση της υδραυλικής υδροσποράς με τη χρήση κατάλληλων γεωϋφασμάτων. 

 

Η επιτυχής εγκατάσταση της βλάστησης με τη μέθοδο της υδροσποράς  εξαρτάται από τους 

παράγοντες: 

 το χρόνο της υδροσποράς, 

 τις εδαφικές συνθήκες, 

 τις κλιματικές συνθήκες, 

 τη μέθοδο της υδροσποράς, 

 την ποιότητα των μιγμάτων των σπόρων, 

 την προεργασία των σπόρων (προχειρισμό των σπόρων). 

 

Η επιλογή του χρόνου υδροσποράς εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Για 

τη χώρα μας ως καταλληλότερη περίοδος θεωρείται οι μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και 

Νοέμβριος (Εγνατία Οδός, 2006, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 2006). Στην περίπτωση κατά την οποία η ζώνη 

βλάστησης βρίσκεται στη ζώνη Quercetalia frainetto και υψηλότερα, η υδροσπορά μπορεί να 

γίνεται και λίγο νωρίτερα (15 ημέρες). Αντίθετα για τις ζώνες βλάστησης Quercetalia 

pubescentis και χαμηλότερα η εποχή αυτή μπορεί να παραταθεί έως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε 

περίπτωση που η υδροσπορά δεν μπορεί να γίνει κατά την περίοδο αυτή τότε η υδροσπορά 

μπορεί να γίνει με επιτυχία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου ή τις αρχές 

Μαρτίου (Εγνατία Οδός, 2006). Σε περίπτωση που λόγω συνθηκών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η υδροσπορά τον Οκτώβριο ή τον Φεβρουάριο και όταν οι συνθήκες 

επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ενδείκνυται να 

γίνεται άμεσα η υδροσπορά, με επιφύλαξη όμως επαναληπτικής υδροσποράς στην αμέσως μετά 

καταλληλότερη περίοδο (μετά από την σχετική εκτίμηση του αποτελέσματος). Σε περίπτωση 

που γίνεται υδροσπορά τον Φεβρουάριο ή αργότερα και ανάλογα με τις συνθήκες (βροχόπτωση) 

που επικρατούν θα πρέπει να προβλέπεται και η πιθανότητα άρδευσης για τρεις με τέσσερις 

φορές. Αυτή πρέπει να γίνεται με προσοχή και για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ακόμη και ο υδροσπορέας. 

 

Η επιλογή των φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για τις υδροσπορές αποτελεί έναν από τους 

πλέον κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία των υδροσπορών. Ως κριτήρια επιλογής 

λαμβάνονται οι κλιματικές συνθήκες ή η ζώνη βλάστησης, τα χαρακτηριστικά του εδάφους 

(κοκκομετρική σύσταση, pH, CaCO3, θρεπτικά στοιχεία). 

 

Πίνακας 6.6.17.3-1. Φυτικά είδη κατάλληλα για τη ζώνη βλάστησης (αυξητικό χώρο 

Quercetum frainetto), για μέτρια εδάφη (Πηγή: Εγνατία Οδός, 2006, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2006) 

Lolium perenne  30% 

Festuca rubra 20% 

Bromus catharticus  10% 

Agrostis stolonifera 10% 

Poa pratensis  10% 

Trifolium repens  10% 

Medicago sativa 10% 
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Η παρασκευή των μιγμάτων της υδροσποράς παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία. Ένα καλό 

και αντιπροσωπευτικό δείγμα κατάλληλο για υδραυλική υδροσπορά αποτελείται από (Εγνατία 

Οδός, 2006) :  

 σπόρους  σε ποσότητα 20 kg/στρέμμα, 

 κυτταρίνη 200 – 300 kg/ στρέμμα, 

 πλήρες λίπασμα υδατοδιαλυτό σε ποσότητα  30 kg/στρέμμα, 

 οργανικό λίπασμα 3κg/ στρέμμα, 

 κόλλα και σταθεροποιητικό εδάφους 1-1,5 kg/στρέμμα 

6.6.17.3.5. Φυτώριο και εγκατάσταση αποθήκευσης σπόρων  

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.6. Φυτευτικός σύνδεσμος και μίξη εγκαθιστάμενων φυτών 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.7. Εποχή σποράς ή φύτευσης 

H βλάστηση στην περιοχή των Σκουριών χαρακτηρίζεται από τους αυξητικούς χώρους 

Quercetum confertae (frainetto), Tilio – castanetum και Carpinetum orientalis και τον αυξητικό 

χώρο Fagetum moesiacae submontanum. Ως καταλληλότερη περίοδος σποράς θεωρείται οι 

μήνες Δεκέμβριος και Φεβρουάριος. Η επιλογή της κατάλληλης εποχής για τη φύτευση παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των φυτεύσεων, γιατί με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται: 1) 

άμεση ριζοβολία των φυταρίων, 2) αντοχή αυτών στο δυσμενές περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά το 

πρώτο έτος μετά τη φύτευση και 3) μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των φυτών κατά τα 

πρώτα έτη. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν παράλληλα και την οικονομικότητα της 

αποκατάστασης. 

 

Ως καλύτερη εποχή για τη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος θεωρείται εκείνη κατά την οποία 

το έδαφος είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 cm, η θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του 

ριζικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από 5 ˚C, η σχετική υγρασία του αέρα είναι υψηλή, η 

εξάτμιση χαμηλή, το υπέργειο τμήμα των φυταρίων βρίσκεται σε βλαστητική ηρεμία, ενώ το 

ριζικό σύστημα βρίσκεται σε δραστηριότητα. Οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες 

πληρούνται στη χώρα μας από το τέλος φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές έως και νωρίς την 

άνοιξη. Ως καταλληλότερη εποχή φύτευσης θεωρείται το διάστημα Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου 

(εκτός των ημερών ισχυρού παγετού και ισχυρών ανέμων). 

6.6.17.3.8. Συμπληρωματικές φυτεύσεις – σπορές 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.9. Περιποίηση των αρτιφύτων 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 
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6.6.17.3.10. Άρδευση 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.11. Λίπανση 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.12. Προστασία της αποκαθιστάμενης βλάστησης 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.13. Τεκμηρίωση επιτυχίας αποκατάστασης 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

6.6.17.3.14. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και δράσεις συντήρησης 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. 

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σχεδιασμός της λειτουργίας του έργου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών έχει προβλεφθεί για χρονικό διάστημα περίπου 30 ετών. Ωστόσο, ο 

σχεδιασμός κλεισίματος του Έργου και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των περιοχών 

επέμβασης είναι μια δυναμική διαδικασία, που αρχίζει στην παρούσα φάση (ΜΠΕ) με τον 

προκαταρκτικό σχεδιασμό, εμπλουτίζεται με την ενσωμάτωση πληροφοριών και εμπειρίας που 

αποκτάται κατά τη λειτουργία του Έργου (αναθεωρημένοι σχεδιασμοί κλεισίματος) και 

οριστικοποιείται με την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, 2 χρόνια πριν από το τέλος 

της παραγωγικής λειτουργίας (Σχήμα 6.6.17.4-1).  

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, μπορεί να απαιτηθούν αναθεωρήσεις 

του προκαταρκτικού σχεδιασμού, στις οποίες θα απεικονίζονται οι αλλαγές στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μεταλλευτικών έργων και ιδιαίτερα αυτές, που αφορούν στον 

προγραμματισμό διαχείρισης του μεταλλεύματος και των αποβλήτων εξόρυξης του 

μεταλλείου. Το κλείσιμο του μεταλλείου θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση λόγω της 

φύσης της μεθόδου εκμετάλλευσης (λιθογόμωση) όπως και η περιβαλλοντική αποκατάσταση 

των περιοχών επέμβασης θα γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση. Δηλαδή όταν η 

λειτουργία ενός επιμέρους έργου ολοκληρώνεται, θα ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες 

αποκατάστασης. 

 

Παράμετροι κλεισίματος 

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει: 
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 Λόγω της μεθόδου εκμετάλλευσης με λιθογόμωση που εφαρμόζεται σε όλες τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του έργου (Σκουριές), ο κενός χώρος που δημιουργείται 

από την εξόρυξη κάθε φέτας του μεταλλεύματος σε κάθε πάτωμα λιθογομώνεται άμεσα 

προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας για την εξόρυξη 

της διπλανής ή και της υπερκείμενης φέτας. Επομένως, το κλείσιμο όλων των υπόγειων 

μεταλλείων γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, το οποίο συνεπάγεται ότι με την 

εξόφληση του κοιτάσματος κλείνει και το μεταλλείο. 

 Την μετά το πέρας λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης και σε διάστημα 3 ετών 

ολοκλήρωση όλων των τελικών εργασιών αποκατάστασης (αποξήλωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων, διαμόρφωση τελικών επιφανειών, φυτοτεχνική αποκατάσταση κλπ). 

 Έναρξη της επαναφοράς της βλάστησης στις διαταραγμένες εκτάσεις το συντομότερο 

δυνατόν, και δη αμέσως μόλις η κάθε περιοχή αποδεσμεύεται από την μέχρι πρότινος 

χρήση της και καθίσταται διαθέσιμη για επαναφορά της βλάστησης. 

 Περιποίηση μετά τις φυτεύσεις για 3 έτη.  

 

Παρακολούθηση για 5 έτη των παραμέτρων εκείνων που ελέγχουν την επιτυχία της όλης 

προσπάθειας μετά το κλείσιμο του Έργου, προκειμένου να καταδειχτεί η επιτυχία της 

αποκατάστασης, σχετικά με την ποιότητα των νερών, την αυτοσυντήρηση της φυτοκάλυψης, 

και τη φυσική ευστάθεια των πρανών. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα 

ενσωματωθούν στην Έκθεση Περάτωσης Κλεισίματος, η οποία θα δείχνει ότι το κλείσιμο του 

Έργου ήταν επιτυχές. Αν δεν επιτευχθεί ο 5ετής στόχος, η Εταιρεία θα παρουσιάσει ένα σχέδιο 

το οποίο θα προσδιορίζει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά για να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα των έργων αποκατάστασης. 
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Πίνακας 6.6.17.4-1. Χρονοπρόγραμμα εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Περιγραφή έργου Έκταση (m2) 0-5 5-10 10-15 15-26 26-30 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 883.418     883.418 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 296.573     296.573 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας 31.433     31.433 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 1.194.921  298.730 896.191   

Χώρος απόθεσης φυτικής γης 99.551     99.551 

Πλατείες Γεωτρήσεων 8.138 2.712,6 2.712,6 2.712,6   

ΣΥΝΟΛΟ 2.514.034 2.712,6 301.443 898.904  1.310.975 

 

 
Σχήμα 6.6.17.4-1. Κατειλημμένη και αποκαθιστάμενη επιφάνεια συναρτήσει του χρόνου 
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 Κόστος κλεισίματος 

Στον Πίνακα 6.6.17.5-1 δίνεται μία εκτίμηση του προϋπολογισμού του κόστους φυτοτεχνικής 

αποκατάστασης ανά στρέμμα επιφάνειας που θα αποκατασταθεί, τόσο των εκτάσεων που θα 

καταληφθούν από τις νέες εγκαταστάσεις όσο και αυτών που είναι διαταραγμένες από τη 

μακρόχρονη παλαιά μεταλλευτική δραστηριότητα. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές μονάδας για έργα πρασίνου που δίνονται στο ΦΕΚ 

1661/Β/13.8.2009 όπως αυτές τροποποιηθήκαν από το ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010. 

 

Πίνακας 6.6.17.5-1. Προϋπολογισμός φυτοτεχνικής αποκατάστασης και συντήρησης της 

βλάστησης (ανά στρέμμα επιφάνειας) 

α/α Είδος Εργασίας 
Αριθμός 

Άρθρου 

Όμοια 

μέρη 
Mονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

Ποσότητα / 

στρέμμα 

Δαπάνη 

 / στρέμμα 

€ 

1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους 

για τη φύτευση φυτών  
ΠΡΣ 1140 1 στρ. 105 1 105 

2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 

(20%) - Σε βάθος 0,5 m 
ΠΡΣ 1620 1 m3 5,5 100 550 

3 Διάνοιξη λάκκων φύτευσης  - 

Φυτευτικός σύνδεσμος 1,5x1,5m - 

Λάκκοι 0,30x0,30x0,30m 
ΠΡΣ 5150 1 τεμ. 0,5 400 200 

4 Προμήθεια φυτών σπορείου εντός 

σακιδίων 
ΠΡΣ 5210 1 τεμ. 2,1 400 840 

5 Φύτευση φυτών σε λάκκους 
ΠΡΣ 5210 1 τεμ. 0,8 400 320 

6 Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης 

νερού (2 φορές το χρόνο για 3 χρόνια) 
ΠΡΣ 5330 6 τεμ. 0,45 2.400 1.080 

7 Λίπανση φυτών με τα χέρια - 2 φορές το 

χρόνο για 3 χρόνια 
ΠΡΣ 5340 6 τεμ. 0,1 2.400 240 

8 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα 

άρδευσης μη αυτοματοποιημένο 
ΠΡΣ 5321 35 τεμ. 0,009 14.000 126 

9 Βοτάνισμα-σκάλισμα (2 φορές το χρόνο 

για 3 χρόνια) 
ΠΡΣ 5371 6 στρ. 90 6 540 

10 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διατομής 

Φ20/6ατμ. 

ΗΛΜ 8 1 m 

0,35 500 175 

11 Σταλλάκτης αυτορυθμιζόμμενος μη 

επισκέψιμος 

ΗΛΜ 8 1 τεμ. 

0,19 400 76 

12 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης ΗΛΜ 4 1 τεμ. 

0,25 200 50 

  ΣΥΝΟΛΟ (στρογγυλοποιημένη τιμή)           
4.300 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Το κόστος κλεισίματος όλων των μεταλλείων, λόγω της μεθόδου εκμετάλλευσης με 

λιθογόμωση που εφαρμόζεται, είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος της 

εκμετάλλευσης. 

 Το κόστος επαναπλήρωσης του επιφανειακού ορύγματος των Σκουριών, λόγω του ότι 

λειτουργεί ταυτόχρονα και ως χώρος απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων, είναι 

ενσωματωμένο στο λειτουργικό κόστος της διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-311 

ENVECO A.E. 

 Το κόστος για την παύση λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, την 

αποσυναρμολόγηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εμπορεύσιμου και μη, και 

την κατεδάφιση των κτιρίων θα αποπληρωθούν από την εκποίηση του εμπορεύσιμου 

εξοπλισμού. 

 Για τις ανάγκες της παρούσας εκτιμάται ότι το κόστος για τις προς αποκατάσταση 

περιοχές των νέων εγκαταστάσεων απόθεσης με 2,0+0,5 m στείρο και εδαφικό υλικό, 

αντίστοιχα, που έχει φυλαχθεί στην περιοχή, σε μέση απόσταση 5 km και για τα εδάφη 

των επιφανειακών εγκαταστάσεων με εδαφοκάλυψη πάχους 0,5m 

 Με βάση το ενιαίο τιμολόγιο έργων πρασίνου (ΦΕΚ 1661/Β/13.9.2009) και οικοδομικών 

έργων (ΦΕΚ 513/Β/19.3.2009), το κόστος για την εκσκαφή είναι 0,36€/m3 (ΟΔΟ-1110), 

την φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 1,80 €/t (ΟΙΚ-1104), την μεταφορά με 

αυτοκίνητα σε βατό δρόμο 0,20 €/(t*km) (ΟΙΚ-1137) και το ειδικό βάρος υλικού προς 

εκσκαφή-φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 1,7 t/m3, το συνολικό κόστος των 

χωματουργικών εργασιών υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 8.000 €/στρέμμα για τους 

χώρους απόθεσης και 1.600 €/στρέμμα για τα εδάφη των επιφανειακών εγκαταστάσεων, 

και τέλος 

 Το κόστος για τη φυτοτεχνική αποκατάσταση και συντήρηση της βλάστησης, όπως αυτό 

τεκμηριώνεται στην Παράγραφο 6.6.6 της παρούσας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 4.300 

€/στρέμμα, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέμμα ανέρχεται 

σε περίπου 12.300 €/στρέμμα. Με βάση τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκτάσεις του Πίνακα 6.6.17.3-2, προκύπτει ο Πίνακας 6.6.17.5-2 με την κατανομή του 

κόστους αποκατάστασης συναρτήσει του χρόνου.  

 

Πίνακας 6.6.17.5-2. Κατανομή κόστους εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης 

α/α 
Περίοδος (έτη από την έναρξη 

υλοποίησης του έργου) 

Έκταση που 

αποκαθίσταται 

(στρέμματα) 

Κόστος κλεισίματος 

& αποκατάστασης (€) 

1 0-5 2,7 1.356 

2 5-10 301,4 3.675.360 

3 10-15 898,9 11.024.610 

4 15-26 0 0 

5 26-30 1.311 10.114.730 

6 ΣΥΝΟΛΟ 2.514 24.816.056 

 Μετα-μεταλλευτικές χρήσεις 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 (Σχήμα 6.6.17.6-1). 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. Πρωταρχικής σημασίας 

θεωρείται η δημιουργία ενός νέου branding της περιοχής, σε συνεργασία με το δήμο 

Αριστοτέλη. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν ως τοπόσημα η γενέτειρα του Αριστοτέλη, η 

Βιομηχανική Αρχαιολογία, το φυσικό τοπίο και το όρος Άθως. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει 

καταρτιστεί στρατηγική δράσεων σε φάσεις με τις παρακάτω βασικές θεματικές: 

 Περιβάλλον – Οικολογία και Κοινωνικές Υποδομές 
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 Βιομηχανική Αρχαιολογία 

 Αρχαιολογία 

 Παραγωγικές και «μη» μεταλλευτικές διαδικασίες. 
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Σχήμα 6.6.17.6-1.  Γενική διάταξη σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων περιοχής Σκουριών
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6.6.18. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

 Εξέταση υπαγωγής στην Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 

6.6.18.1.1. Εισαγωγή - θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006», και το Παράρτημα III αυτής, τα κριτήρια για την ταξινόμηση των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων είναι τα εξής: 

 Κριτήριο Νο 1: βάσει εκτίμησης κινδύνων κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό 

ατύχημα λόγω βλάβης ή λανθασμένου χειρισμού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων 

ή η ρήξη φράγματος, 

 Κριτήριο Νο 2: περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που 

υπερβαίνουν ορισμένο όριο, και αξιολογούνται ως επικίνδυνα βάση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα σαν επακόλουθο του 

νέου νομικού πλαισίου αξιολόγησης της επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων 

(Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ), 

 Κριτήριο Νο 3: περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β΄ 

705), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση (ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν 

ορισμένο όριο. 

6.6.18.1.2. Αστοχία αναχώματος Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

Έλεγχος ευστάθειας 

Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου σχεδιασμού του έργου εξετάστηκαν σενάρια θραύσης του 

αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., τα οποία εξετάζουν την υποθετική ανεξέλεγκτη απελευθέρωση 

των αποβλήτων εμπλουτισμού από την εγκατάσταση διαχείρισης, λόγω θραύσης του σώματος 

του αναχώματος. Το σενάριο αυτό είναι εντελώς υποθετικό, καθώς ένα ανάχωμα που 

σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις πλέον βέλτιστες πρακτικές δεν 

αναμένεται να αστοχήσει. Η αστοχία ενός αναχώματος συγκράτησης αποβλήτων 

εμπλουτισμού μπορεί να προκύψει από ποικιλία μηχανισμών (π.χ. πλημμύρα, εσωτερική 

διάβρωση, υπερπήδηση της στέψης, ρευστοποίηση ή συνδυασμό διαφορετικών αιτιών). 

 

Ο σκοπός της ανάλυσης θραύσεως φράγματος είναι η πρόβλεψη των συνεπειών της αστοχίας, 

δηλαδή ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ροής και η πιθανή διανυόμενη απόσταση 

του κύματος των αποβλήτων εμπλουτισμού.  

 

Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα αριθμητικά προσομοιώματα και οι εμπειρικές μεθοδολογίες 

για τις αναλύσεις θραύσης φραγμάτων, αναπτύχθηκαν για φράγματα νερού. Απαιτείται ακόμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-315 

ENVECO A.E. 

μεγάλη προσπάθεια για την καθιέρωση αξιόπιστης μεθοδολογίας για την πρόβλεψη των 

κινδύνων που προέρχονται από αστοχίες φραγμάτων συγκράτησης αποβλήτων εμπλουτισμού, 

η οποία μπορεί να χρησιμεύσει στην ταξινόμηση των λεκανών απόθεσης αποβλήτων 

εμπλουτισμού σύμφωνα με τις δυνητικές ζημιές στα κατάντη (Rico et al. 2008). Ο κύριος λόγος 

για αυτή την έλλειψη είναι ότι η ροή των μεταλλευτικών αποβλήτων καθορίζεται από μεγάλο 

αριθμό παραμέτρων, όπως: 

 Ο όγκος των αποθηκευμένων υδάτων. 

 Ο όγκος των αποθηκευμένων αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 Τα ρεολογικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων εμπλουτισμού πριν και μετά την αστοχία. 

 Ο τύπος της αστοχίας (π.χ., σεισμικές δράσεις, ρευστοποίηση υπό στατικές συνθήκες, 

ολίσθηση κτλ.). 

 Η κλίση και ο τύπος του υλικού της ευρύτερης περιοχής. 

 Η γεωμετρία του καναλιού εκφόρτισης. 

 Η παρουσία εμποδίων που παρεμποδίζουν μεταξύ άλλων τη ροή του πολφού. 

 Το μέγεθος, η τοποθεσία και η ροή των γειτονικών ρεμάτων και ποταμών. 

 

Σε αντίθεση με τα φράγματα αποθήκευσης νερού, απελευθερώνεται τμήμα μόνο του όγκου που 

συγκρατείται, λόγω της διατμητικής αντοχής που αναπτύσσουν τα απόβλητα εμπλουτισμού. 

Διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι κατά την εκδήλωση αστοχίας φραγμάτων, 

απελευθερώνεται κατά μέσο όρο περίπου το ένα τρίτο των αποβλήτων εμπλουτισμού και του 

αποθηκευμένου νερού (Rico et al, 2008). Εν τούτοις, τονίζεται ότι αυτή η εμπειρική εκτίμηση 

βασίζεται στην εξέταση εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποβλήτων εμπλουτισμού, οι οποίες 

περιέχουν σημαντικές ποσότητες επιφανειακών υδάτων. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί την 

περίπτωση της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

εμπλουτισμού στις Σκουριές, στην οποία τα απόβλητα εμπλουτισμού αποτίθενται σε 

αφυγρασμένη μορφή και επιπλέον συμπυκνώνονται κατά τη διάρκεια της απόθεσης (π.χ. πυκνό 

υλικό μη κορεσμένο). Επομένως, δεν αναμένεται η δημιουργία παρά μόνον προσωρινής λίμνης 

νερού ανάντη του αναχώματος της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης. Συνεπώς, ο 

όγκος ροής των αποβλήτων εμπλουτισμού αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερος από 

αυτόν που παρουσιάζεται στις προβλέψεις των Rico et al. (2008). 

 

Υπέρ της ασφαλείας, από συντηρητική άποψη, διερευνήθηκαν δύο περιπτώσεις: 

I. το Βασικό Σενάριο: κατά το οποίο τα απόβλητα εμπλουτισμού αναμένεται να 

συμπεριφερθούν ως πυκνό μη κορεσμένο υλικό κατά τη εκροή τους, 

II. το Συντηρητικό Σενάριο: κατά το οποίο τα απόβλητα εμπλουτισμού θωρούνται 

συντηρητικά κορεσμένα με νερό και ως εκ τούτου, ρευστοποιημένα κατά την ενδεχόμενη 

εκροή. Το σενάριο αυτό δεν αναμένεται να εκδηλωθεί, όμως παρέχει μια συντηρητική 

εκτίμηση για το άνω όριο της αναμενόμενης διανυόμενης απόστασης της ροής. 

 

Από την εξέταση αυτών των σεναρίων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά 

στα θέματα θραύσης φράγματος: 

I. Η μέγιστη εκτιμώμενη διανυόμενη απόσταση είναι περίπου 600m υποθέτοντας ότι τα 

απόβλητα εμπλουτισμού είναι ξηρά (Βασικό Σενάριο). Για το δυσμενές σενάριο των 

αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού στην απίθανη περίπτωση ρευστοποίησης, η 

πιθανή ζώνη επιρροής εκτιμάται σε 5.000 – 6.000 m (Συντηρητικό Σενάριο), 

II. Η απόσταση μεταξύ του αναχώματος των αποβλήτων εμπλουτισμού και του κόλπου της 

Ιερισσού (περιοχή Κρυονερίου) βρίσκεται σε απόσταση 10,5 km, δηλ. πολύ μεγαλύτερη 

από την αναμενόμενη απόσταση που μπορεί να διανύσουν τα απόβλητα εμπλουτισμού. 
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Οι κατοικημένες περιοχές βρίσκονται προς το τέλος μιας ακτογραμμής μήκους 2,5 km 

όπου εκεί γίνεται και η εκφόρτιση του ρέματος προς τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, οι 

κατοικημένες περιοχές βρίσκονται μακριά από την πιθανή ζώνη επιρροής της ροής των 

αποβλήτων εμπλουτισμού ακόμη και στη περίπτωση αστοχίας των αναχωμάτων του 

φράγματος. 

III. Σύμφωνα με αρχεία του Δήμου Σταγίρων – Ακάνθου, η κοινότητα της Ιερισσού έχει 

πληθυσμό 3.318 κατοίκων και η κοινότητα του Στρατωνίου έχει πληθυσμό 1.174 

κατοίκους. Οι προαναφερθείσες κοινότητες βρίσκονται περίπου 5-6 χιλιόμετρα από την 

περιοχή Κρυονερίου και επομένως βρίσκονται εκτός της εκτιμώμενης ζώνης επιρροής 

ενδεχόμενης διαδρομής αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 

Εκτίμηση επικινδυνότητας θραύσης αναχώματος 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η ποσοτική αποτίμηση επικινδυνότητας αστοχίας του 

αναχώματος της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

εμπλουτισμού Καρατζά Λάκκου. Αποτιμάται δηλαδή, «η συχνότητα μίας ανεπιθύμητης 

αστοχίας και οι ποσοτικοποιημένες συνέπειες αυτής όπως ο αριθμός των θανάτων ή το κόστος 

των ζημιών»  (ICOLD 2001, Dise & Vick 2000).  

 

Η αποτίμηση επικινδυνότητας της παρούσας φάσης αποτελεί την καλύτερη τεχνικά εφικτή 

εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου και είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τις 

προηγούμενες αντίστοιχες εκτιμήσεις, καθώς βασίζεται στους υπολογισμούς της οριστικής 

γεωτεχνικής μελέτης κατά τις οποίες: 

 Υιοθετήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα ενός εκτεταμένου προγράμματος ερευνών, 

 Ελήφθη υπόψη και ποσοτικοποιήθηκε κατάλληλα κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί 

να προκύψει κατά τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, 

 Ακολουθήθηκε εκτεταμένη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης. 

 

Η εκτίμηση των πιθανοτήτων αστοχίας βασίζεται στην πρόσφατη μεθοδολογία των Silva et al. 

(2008). Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή η ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων εμπλουτισμού ανήκει στην κατηγορία Ι, δεδομένου ότι σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της μηχανικής, ενώ ισοδύναμου επιπέδου αρτιότητα 

αναμένεται να εφαρμοστεί και κατά τις φάσεις κατασκευής, λειτουργίας και τελικής 

αποκατάστασης.  

 

Ως ανάλυση κινδύνου ενός φράγματος ορίζεται η χρήση της διαθέσιμης πληροφορίας για την 

εκτίμηση του κινδύνου σε μεμονωμένα άτομα ή πληθυσμούς, ιδιοκτησίες ή στο περιβάλλον 

από τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω της κατασκευής του φράγματος. Περιλαμβάνει την 

αναγνώριση του κινδύνου, την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και την εκτίμηση του 

μεγέθους των επιπτώσεων.  

Οι τρεις κύριες μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου, είναι οι ακόλουθες:  

1. Ποιοτική ανάλυση κινδύνου, στην οποία αναλύονται οι διάφοροι κίνδυνοι σε όρους 

πιθανότητας και σοβαρότητας των συνεπειών με βάση περιγραφικούς όρους όπως «πολύ 

πιθανό» και «πιθανό». Οι περιγραφικοί όροι διατάσσονται με φθίνουσα βαρύτητα 

επιπτώσεων, συνήθως σε μια κλίμακα από 1 έως 5.  

2. Ποσοτική ανάλυση κινδύνου, όπου οι διάφοροι κίνδυνοι αναλύονται σε όρους πιθανότητας 

βασισμένοι σε αριθμητικές αναλύσεις που ανταποκρίνονται με συγκριμένες τιμές της 

πιθανότητας. Οι ανωτέρω τιμές συνδυάζονται με όρους της «Άλγεβρας Boole», όπου 

συνδυάζονται σε διαγράμματα γεγονότων – επιπτώσεων (fault – event tree) όπου τα 
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διάφορα γεγονότα και οι διάφορες επιπτώσεις τους συνδυάζονται με όρους «ΚΑΙ» όταν οι 

πιθανότητες πολλαπλασιάζονται και με όρους «’Η» όταν οι πιθανότητες προστίθεται.  

3. Ημι-ποσοτική ανάλυση κινδύνου, στην οποία οι διάφοροι κίνδυνοι υπολογίζονται από 

στατιστική επεξεργασία και προσομοίωση, ή εκτιμώνται ανάλογα με την πιθανότητα να 

συμβούν. Οι ανωτέρω πιθανότητες συνδυάζονται και πάλι με όρους της «Άλγεβρας Boole».  

 

Η μέθοδος ανάλυσης που υιοθετήθηκε στη παρούσα μελέτη χαρακτηρίζεται ως ημι-ποσοτική 

και ειδικότερα η δημιουργία διαγραμμάτων γεγονότων – επιπτώσεων, η οποία αποτελεί τη 

συνήθη πρακτική όταν υιοθετείται η εν λόγω ημιποσοτική ανάλυση της επικινδυνότητας. 

 

Η σύνταξη διαγραμμάτων γεγονότων - επιπτώσεων είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική για να 

χαρτογραφηθεί η συσχέτιση μεταξύ της γενεσιουργού αιτίας της αστοχίας του φράγματος 

(απειλή) και της απόλυτης αστοχίας. Η ανάλυση μέσω της τεχνικής διαγραμμάτων γεγονότων 

- επιπτώσεων είναι δόκιμη για φράγματα συγκράτησης αποβλήτων εμπλουτισμού, δεδομένου 

ότι παρέχει μια γραφική απεικόνιση της λογικής δομής για την πρόκληση του κάθε πιθανού 

μηχανισμού αστοχίας, ενώ το διάγραμμα συνιστά πρότυπο για το μεταγενέστερο καθορισμό 

των πιθανοτήτων εκδήλωσης γεγονότων και τον υπολογισμό της διακινδύνευσης. 

 

Με τα εν λόγω διαγράμματα είναι εφικτή η αξιολόγηση των μεταβολών του κινδύνου εφόσον 

πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες ή υποθέσεις. Επιπροσθέτως συνιστά εργαλείο για 

τον εντοπισμό των μεγαλύτερων πιθανών κινδύνων. Ένα διάγραμμα γεγονότων – επιπτώσεων 

αποτελείται από κόμβους και κλάδους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε κόμβος 

συμβολίζει ένα πιθανό γεγονός / αίτιο, ενώ ο κάθε κλάδος συμβολίζει το αποτέλεσμα των 

ανωτέρω γεγονότων / αιτιών. Μαζί όλοι οι κλάδοι που ξεκινούν από ένα κόμβο 

αντιπροσωπεύουν την αμοιβαίως πλήρη και συνολική αντιμετώπιση του συνόλου των πιθανών 

αποτελεσμάτων ή καταστάσεων. 

 

Κατά την κατάρτιση ενός διαγράμματος γεγονότων – επιπτώσεων, τα διάφορα γεγονότα 

συνδυάζονται με όρους «ΚΑΙ» και «Ή». Όροι «ΚΑΙ» χρησιμοποιούνται όταν δύο ή 

περισσότερα γεγονότα πρέπει να συμβούν ταυτόχρονα ενώ οι όροι «Ή» όταν η αστοχία μπορεί 

να συμβεί με την ανάπτυξη ενός από τα δύο γεγονότα. Οι ανωτέρω όροι συνδυάζονται με όρους 

της «Άλγεβρας Boole». 

 

Το κύριο συμβάν στην κορωνίδα του διαγράμματος αιτίου- συμβάντος (the fault-event tree) 

για το οποίο αναπτύχθηκε η εκτίμηση του κινδύνου της περιοχής ξηρής απόθεσης της 

ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων εμπλουτισμού του 

Καρατζά Λάκκου, είναι η αστοχία του αναχώματος και η επακόλουθη απελευθέρωση 

αποβλήτων εμπλουτισμού στο περιβάλλον.  

 

Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία του αναχώματος και τα γεγονότα που μπορούν 

οδηγήσουν στην εμφάνιση τους είναι τα ακόλουθα : 

 Αστοχία αναχώματος υπό στατικές συνθήκες. 

o Αστοχία πρανούς φράγματος υπό στατικές συνθήκες φόρτισης. 

o Αστοχία πρανούς φράγματος λόγω διήθησης ή εσωτερικής διάβρωσης. 

o Αστοχία θεμελίωσης. 

o Ρευστοποίηση των αποβλήτων εμπλουτισμού υπό στατικές συνθήκες. 

 Αστοχία αναχώματοςλόγω σεισμού 

o Αστοχία του πρανούς του αναχώματος υπό δυναμικές συνθήκες λόγω σεισμού. 
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o Ρευστοποίηση του σώματος του αναχώματος λόγω σεισμού.ι 

o Ρευστοποίηση της απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού λόγω σεισμού. 

  Υπερπήδηση στέψης αναχώματος.  

o Ανεξέλεγκτη αύξηση της στάθμης νερού στον προσωρινό ταμιευτήρα. 

o Καθίζηση της στέψης.  

o Κατολίσθηση εντός του προσωρινού ταμιευτήρα. 

 

Τα ανωτέρω γεγονότα για να συμβούν απαιτούν την ύπαρξη γενεσιουργών αιτίων, όπως 

παρουσιάστηκε ανωτέρω. Επισημαίνονται τα εξής: 

 Οι σχετικοί υπολογισμοί για την επικαιροποίηση των υδρολογικών & βροχομετρικών 

παραμέτρων σχεδιασμού έχουν βασιστεί σε αναθεωρημένα βροχομετρικά στοιχεία και 

δεδομένα, στα οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι δυσμενείς επιπτώσεις του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής. 

 Ο σχεδιασμός του αναχώματος έχει πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη ακραία 

πλημμυρικά φαινόμενα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης, 

λαμβάνεται ότι η πλημμύρα σχεδιασμού (Inflow Design Flood – IDF) θα έχει τιμή ίση 

με τα 2/3 μεταξύ του γεγονότος με περίοδο επαναφοράς 1000 έτη και της Μέγιστης 

Δυνατής Πλημμύρας (PMF). Η εκτιμώμενη πλημμυρική παροχή εισροής είναι 180m3/s 

και ο συνολικός όγκος του νερού που λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό είναι 2Mm3. 

Μετά την αποκατάσταση της εγκατάστασης, το πλημμυρικό γεγονός σχεδιασμού που 

έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό αντιστοιχεί στη Μέγιστη Δυνατή Πλημμύρα (PMF), 

με εκτιμώμενη πλημμυρική παροχή 230m3/s και όγκο νερού 2,6 Mm3. Ο τελικός 

υπερχειλιστής που θα κατασκευαστεί στο ανάχωμα έχει διαστασιολογηθεί για να 

παροχετεύσει τη Μέγιστη Δυνατή Πλημμύρα (PMF), συμπεριλαμβανομένης της 

απορροής από το αποκατεστημένο Επιφανειακό Όρυγμα. Για την ασφάλεια του 

αναχώματος, προβλέπονται ενδιάμεσοι υπερχειλιστές μέσω των οποίων θα 

παροχετεύονται οι επιπρόσθετες ποσότητες νερού που θα εισρέουν στην εγκατάσταση, 

εφόσον ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος πλημμυρικών παροχών εντός της 

εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. ανά φάση ανύψωσης, είναι μικρότερος από τον πλημμυρικό 

όγκο που εισρέει στην εγκατάσταση και δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στις δύο λίμνες 

συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι οι 

παραδοχές του σχεδιασμού καλύπτουν και τα σενάρια εμφάνισης φαινομένων κλιματικής 

αλλαγής. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος η κίνηση των αποβλήτων εμπλουτισμού θα πραγματοποιηθεί 

υπό μορφή πυκνού μη κορεσμένου υλικού (αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού). Εν 

τούτοις, εάν το σώμα του αναχώματος καταρρεύσει, τα απόβλητα εμπλουτισμού 

βρίσκονται σε στερεά κατάσταση και δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν λασπορροή. 

Ωστόσο, υπό τις τρέχουσες εκτιμήσεις αξιολόγησης της διακινδύνευσης, λήφθηκε υπόψη 

επίσης η ρευστοποιημένη κατάσταση των αποβλήτων εμπλουτισμού ως μια εξαιρετικά 

συντηρητική θεώρηση. 

 Επισημαίνεται ότι δεν αναμένεται διακινδύνευση από τον χώρο απόθεσης αδρανών 

υλικών εξόρυξης και από την πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας. Ειδικότερα: 

o Ο χώρος απόθεσης αδρανών υλικών εξόρυξης, αναπτύσσεται στο δυτικότερο όριο της 

λεκάνης Καρατζά Λάκκου, στην κεφαλή του κλάδου 1ης τάξης του ομώνυμου 

ρέματος. Η απόθεση θα μεταβάλλεται χρονικά ανάλογα με την εξόρυξη των υλικών 

από το επιφανειακό όρυγμα και τις ανάγκες της κατασκευής και επομένως τα 

αποτιθέμενα υλικά δεν θα παραμένουν στον χώρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η 

γεωμετρική ανάπτυξη στη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου, σχεδιάζεται 
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με ασφαλείς ήπιες κλίσεις και ενδιάμεσους αναβαθμούς, σύμφωνα με τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές. Περιμετρικά του χώρου σχεδιάζονται κατάλληλες υδραυλικές 

διευθετήσεις απομάκρυνσης των καθαρών υδάτων και σε συνδυασμό με τη 

γεωμετρική ανάπτυξη του χώρου, δεν αναμένεται η τοπική συσσώρευση υδάτων. 

Τέλος, ο χώρος παύει να υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και της πλατείας απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, 

καθώς όλα τα αδρανή υλικά που θα έχουν αποτεθεί θα αξιοποιηθούν για την 

αποκατάσταση και ο χώρος θα μεταβεί στην αρχική του μορφολογική κατάσταση. Ο 

εν λόγω χώρος αναπτύσσεται σε ευθεία απόσταση 1,5 km περίπου από τη στέψη του 

αναχώματος Καρατζά Λάκκου και στα κατάντη του χώρου αναπτύσσεται η απόθεση 

των αποβλήτων εμπλουτισμού. Επομένως, προκύπτει ότι η πιθανότητα αστοχίας του 

χώρου απόθεσης είναι αμελητέα και τυχόν ακόμα και σε περίπτωση δημιουργίας 

τοπικής μικρής κλίμακας αστοχίας, η ασφάλεια του αναχώματος Καρατζά Λάκκου 

δεν επηρεάζεται. 

o Η πλατεία απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, αναπτύσσεται στα 

βόρεια της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., σε ικανή απόσταση από το ανάχωμα Καρατζά Λάκκου, 

μεγαλύτερη των 500 m. Το ανάχωμα δημιουργίας της πλατείας διαμορφώνεται κυρίως 

εντός της προπαρασκευαστικής περιόδου και του 1ου έτους εκμετάλλευσης και εν 

συνεχεία καλύπτεται από τα απόβλητα εμπλουτισμού που αποτίθενται στη λεκάνη 

Καρατζά Λάκκου, τα οποία δρουν ως αντίβαρο, εγκιβωτίζοντας επί της ουσίας το 

επίχωμα. Ο σχεδιασμός του επιχώματος έχει πραγματοποιηθεί με ευσταθή γεωμετρία, 

όπως κατέδειξαν οι σχετικές αναλύσεις ευστάθειας. Επομένως η πιθανότητα αστοχίας 

του επιχώματος είναι αμελητέα. Η απόθεση του μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας θα είναι δυναμική, εξαρτώμενη από τις τιμές των μετάλλων και τον 

εν γένει προγραμματισμό της εκμετάλλευσης και λειτουργίας του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. Στη μέγιστη αποθήκευση, προβλέπεται η γεωμετρική ανάπτυξη με 

ήπιες ευσταθείς κλίσεις, βαθμιδωτή ανάπτυξη με μέγιστο ύψος που δεν θα υπερβαίνει 

τα 50 m και κατάλληλη διαμόρφωση που δεν θα επιτρέπει τη συσσώρευση υδάτων επί 

της απόθεσης. Η πλατεία απόθεσης παύει να υφίσταται με το τέλος της 1ης φάσης 

εκμετάλλευσης και ο χώρος αποκαθίσταται πλήρως. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει 

ότι δεν αναμένεται αστοχία στην πλατεία και την απόθεση μεταλλεύματος χαμηλής 

περιεκτικότητας που δύνανται να επηρεάσει το ανάχωμα Καρατζά Λάκκου.   

 

Εκτίμηση Πιθανότητας Απώτερου γεγονότος 

Το απώτερο γεγονός στην κορωνίδα του δικτυωτού διαγράμματος αιτίου-συμβάντος (fault / 

event tree) είναι η αστοχία του αναχώματος Καρατζά Λάκκου και η επακόλουθη 

απελευθέρωση των αποβλήτων εμπλουτισμού στο περιβάλλον κατάντη του χώρου απόθεσης. 

Στο Σχήμα 6.6.18.1-1 παρουσιάζεται το διάγραμμα Γεγονότων / Επιπτώσεων της ανάλυσης 

κινδύνου. 

 

Η συνδυασμένη πιθανότητα εμφάνισης του απώτερου γεγονότος εκτιμήθηκε σε P19 = 1,35 

∙ 10-5, με την ανεξέλεγκτη άνοδο της στάθμης της προσωρινής λίμνης ανάντη του 

αναχώματος να αντιπροσωπεύει μακράν το πιο επικίνδυνο γεγονός (P8 = 1,0 ∙ 10-5). 

Σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια (Wellington, 1997) η υπολογιζόμενη πιθανότητα 

αντιπροσωπεύει μια αρκετά χαμηλή ως αμελητέα πιθανότητα αστοχίας της εγκατάστασης 

(10-6 ÷10-3), αντιπροσωπεύοντας το συντηρητικό επίπεδο των προβλέψεων του σχεδιασμού της 

προτεινόμενης εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α..  
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Πίνακας 6.6.18.1-1. Χαρακτηρισμός συμβάντων ανάλογα με την ισοδύναμη πιθανότητα 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

Βέβαιο 1,00 

Πολύ πιθανό 0,90 

Αρκετά πιθανό  0,75 

Αβέβαιο ή 50:50 0,50 

Μετρια πιθανότητα  0,20 – 0,40 

Σχεδόν χαμηλή πιθανότητα 0,01 – 0,10 

Χαμηλή πιθανότητα 0,001 – 0,01 

Πολύ χαμηλή πιθανότητα 1·10-6 – 0,001 

Αμελητέα πιθανότητα 0 – 1·10-6 

 

Σημειώνεται, ότι η αντίστοιχη πιθανότητα εμφάνισης του απώτερου γεγονότος στο αρχικώς 

περιβαλλοντικά εγκεκριμένο έργο, για τα δύο φράγματα (Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου) 

ήταν αντίστοιχα 9.71 10-6 (επίσης αρκετά χαμηλής ως αμελητέας πιθανότητας), ενώ για το 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο του Χώρου Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων του 

Κοκκινόλακκα (αφυγρασμένα απόβλητα εμπλουτισμού) η πιθανότητα εμφάνισης του 

απώτερου συμβάντος υπολογίστηκε 1,7 10-6. 
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Σχήμα 6.6.18.1-1. Διάγραμμα γεγονότων – επιπτώσεων για την αποτίμηση της πιθανότητας αστοχίας του αναχώματος Καρατζά Λάκκου

O

R

OR

Landslide into Reservoir

Waste dump failure 

during temporary 

storage

P13 = 1.0 x 10
-8

P15 = P11 + P12 +  P13 + P14 = 1 x 10
-6

LGO failure during 

temporary storage

P12 = 1.0 x 10
-8

Seismic Event

P7c = 2.1 x 10
-3

AND

OR

Post-earthquake 

failure

Saturation

P7a = 1.0 x 10
-3

P7b = 1 x 10
-1

Uncontrolled Rise 

of Pond Water 

Level

OVERTOPPING

P18 = P8+ P9 + P15 = 1.1 x 10
-5

Natural slopes 

failure during 

temporary storage

P14 = 1.0 x 10
-6

P7 = 2.1 x 10
-7

P8 = 1.0 x 10
-5

Crest Settlement

P9 = 1.0 x 10
-7

Cofferdam failure 

during temporary 

storage

STATIC FAILURE

P6 = 1.0 x 10
-7

Static Liquefaction 

of Tailings

Dynamic Slope 

Failure

Dynamic 

Liquefaction 

of Tailings

Dynamic Liquefaction 

of Dam's Body

P5 =  2.1 x 10
-10

P16 = P1 + P2 + P3 + P4 = 2.20 x 10
-6

P10 = 1.0 x 10
-8

Tailings failure during 

temporary storage

P11 =  1.0 x 10
-8

P4 = 1.0 x 10
-6

P3 = 1.0 x 10
-7

FAILURE OF IWMF DAM

P19 = P16 + P17 + P18 = 1.35 x 10
-5

OR

OR

FAILURE DUE TO EARTHQUAKE

P17 = P5 + P6 + P7 =3.10 x 10
-7

OR

AND

Static Slope Failure

Slope Failure due to 

Seepage or Internal Erosion

Foundation Failure

P1 = 1.0 x 10
-6

P2 = 1.0 x 10
-7

Critical Seismic 

Displacements

P5a = 1.0 x 10
-7

Seismic Event

P5b = 2.1 x 10
-3



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-322 

ENVECO A.E. 

Αποτίμηση της πιθανότητας απώλειας ζωής  

Η συνολική αποτίμηση της γεωτεχνικής επικινδυνότητα από πιθανή αστοχία του φράγματος 

της εγκατάστασης, γίνεται με βάση το διάγραμμα συσχέτισης της πιθανότητας αστοχίας με την 

Πιθανή απώλεια ζωής (LLOL). 

 

Η έκθεση "Risk management for UK Reservoirs - CIRIA 2000" εκτιμά την Πιθανή απώλεια 

ζωής (LLOL) με βάση τον διατρέχοντα κίνδυνο πληθυσμό (PAR) ως ακολούθως: 

 LLOL=0,5 PAR εγγύς πεδίου: χωρίς γνωστοποίηση  

 LLOL = PAR 0.6 μακρού πεδίου: επίοσημες οδηγίες προς τον πληθυσμό από τις τοπικές 

αρχές για την εκκένωση της περιοχής 15 έως 90 λεπτά πριν από την άφιξη της ροής των 

αποβλήτων εμπλουτισμού. 

 

Εάν αστοχήσει το φράγμα Καρατζά Λάκκου, αρχικά αναμένεται τα εκλυόμενα απόβλητα 

εμπλουτισμού να κατευθυνθούν προς το ρέμα Καρόλακκα και κατόπιν προς το ρέμα 

Ασπρόλακκα. 

 

Χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογική υπολογιστική προσέγγιση η οποία παρουσιάζεται στην 

ενότητα η οποία αναφέρεται στοην ανάλυση αστοχίας του φράγματος, εκτιμήθηκε ότι η 

μέγιστη απόσταση που θα διανύσουν τα απόβλητα της διεργασίας εμπλουτισμού, είναι 6.000 

m. Αυτή η εκτίμηση προϋποθέτει ότι τα απόβλητα εμπλουτισμού είναι κορεμένα και υγρά (το 

συντηρητικό σενάριο). Για το πιθανότερο σενάριο (Βασικό) όπου τα διηθημένα τέλματα είναι 

εν μέρει κορεσμένα, η απόσταση περιορίζεται σε 600 m. 

 

Σημειώστε ότι η απόσταση μεταξύ της τοποθεσίας του φράγματος αντιστήριξης και του κόλπου 

Ιερισσού (περιοχή Κρυονερίου) είναι περίπου 10,5 km, η οποία είναι πολύ μακρύτερη από την 

εκτιμώμενη διαδρομή των αποβλήτων εμπλουτισμού. Οι κατοικημένες περιοχές βρίσκονται 

κατά μήκος μιας ακτογραμμής 2,5 km όπου τα ρέματα εκβάλλουν στη θάλασσα. 

  

Κατά συνέπεια, οι κατοικημένες περιοχές βρίσκονται μακριά από την πιθανή ζώνη που θα 

μπορούσε να επηρεαστεί από τα εκλυόμενα απόβλητα εμπλουτισμού, ακόμα και αν η 

περίπτωση αναφέρεται στο δυσμενέστερο συμβάν αστοχίας του φράγματος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη απόσταση την οποία αναμένεται να διανύσουν τα 

απόβλητα της διεργασίας εμπλουτισμού μετά την αστοχία του φράγματος, ο πληθυσμός που 

διατρέχει κίνδυνο (PAR) είναι μηδέν, ενώ για συντηρητικούς λόγους θεωρήθηκε ότι  PAR=10 

και συνεπώς η εν δυνάμει απώλεια ζωής είναι LLOL = 4.   
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Σχήμα 6.6.18.1-2. Διάγραμμα F-LLOL 

 

Η συσχέτιση μεταξύ της πιθανότητας αστοχίας και της πιθανής απώλειας ζωής (διάγραμμα F-

LLOL) κατατάσσει την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. εντός του αποδεκτού εύρους για εγκαταστάσεις διάθεσης 

αποβλήτων με αποδεκτό βαθμό επικινδυνότητας και ευνοϊκότερη κατηγοριοποίηση από την 

αντίστοιχη στο διάγραμμα F-LLOL για το εγκεκριμένο σχέδιο (ανεκτή επικινδυνότητα).   

6.6.18.1.3. Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται εάν στην Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) του Καρατζά Λάκκου, υπεισέρχονται επικίνδυνες 

ουσίες. 

 

Όπως προαναφέρθηκε για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, τα θέματα 

πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων καλύπτονται και από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 

Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006.» 

 

Τα βασικά συμπεράσματα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων που θα 

αποτεθούν στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου είναι τα εξής: 

 

Απόβλητα εμπλουτισμού του υποέργου Σκουριών 

Για το απόβλητο εμπλουτισμού εκπονήθηκε και η «Μελέτη χαρακτηρισμού του ¨Αποβλήτου 

εμπλουτισμού Σκουριών¨ σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ και τον αναθεωρημένο 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, Ιούλιος 2017» όπου έγινε αξιολόγηση του αποβλήτου ανά 

επικίνδυνη ιδιότητα του Κανονισμού 1357/2014.  
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Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι επικίνδυνες ιδιότητες ΗΡ1 «εκρηκτικό», ΗΡ2 «οξειδωτικό» και ΗΡ3 «εύφλεκτο» δεν 

μπορούν να αποδοθούν στο απόβλητο εμπλουτισμού του υποέργου Σκουριών. 

Επιπροσθέτως, βάσει ορυκτολογικής ανάλυσης τεκμηριώθηκε πως το απόβλητο δε 

σχετίζεται με τη φάση του πυρροτίτη, τη μοναδική φάση των θειούχων ορυκτών που 

παρουσιάζει κίνδυνο αυτανάφλεξης. 

2. Η επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ4 Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη 

δε σχετίζεται με καμία αναγνωρισμένη και πιθανή ένωση του αποβλήτου. Από τις 

ενώσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη ύστερα από εκτεταμένη έρευνα για την 

ανεύρεση των φάσεων που απαντώνται όλα τα στοιχεία της χημικής ανάλυσης καμία από 

τις αναγνωρισμένες και τις πιθανές ενώσεις του αποβλήτου δεν έχει λάβει ταξινόμηση 

για τις κατηγορίες κινδύνου που απαριθμούνται στην ΗΡ6 σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1357/2014/ΕΕ. 

3. Η επικίνδυνη ιδιότητα HP 5 «Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/ 

Τοξικότητα από αναρρόφηση», διερευνήθηκε λόγω της ύπαρξης S1O2 στο απόβλητο. Η 

ιδιότητα αυτή σχετίζεται με την επικίνδυνη φάση του κρυσταλλικού S1O2, και της 

ύπαρξης λεπτόκοκκου ινώδους κλάσματος χαλαζία ή χριστοβαλίτη, που ταξινομείται ως 

STOT RE. Η αξιολόγηση της ΗΡ5 βασίζεται στην κοκκομετρική σύσταση του υλικού 

και στην πιθανότητα των λεπτών σωματιδίων να φτάσουν στις κυψελίδες του πνεύμονα. 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος Size Weighted 

Respirable Fraction of Crystalline Silica (SWeRFcs), η οποία εκφράζει το ποσοστό του 

κρυσταλλικού S1O2 στο αναπνεύσιμο κλάσμα και υπολογίζεται ως το γινόμενο του 

SWeRF με την περιεκτικότητα του δείγματος σε κρυσταλλικό SiCh. Σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση του εργαστηρίου Μεταλλουργίας ΕΜΠ η παράμετρος SWeRF 

ποσοτικοποιήθηκε στο 3,41%. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κρυσταλλικού SiCh, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΙΝΥΑΕ, ανέδειξαν πως το ποσοστό του ελεύθερου 

κρυσταλλικού SiC>2 στο αναπνεύσιμο κλάσμα προσδιορίστηκε σε 5,93% και η τιμή της 

παραμέτρου SWERFcs είναι 0,2%. Η τιμή SWeRFcs = 0,2% είναι μικρότερη του ορίου 

ταξινόμησης 1%, ως αποτέλεσμα το απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών δε σχετίζεται με 

τον κίνδυνο της Ειδικής Τοξικότητας στα Όργανα-Στόχους (Ε.Τ.Ο.Σ.) μετά από 

επανειλημμένη έκθεση. Επίσης, το απόβλητο δε σχετίζεται με τα ινώδη - αμιαντούχα 

ορυκτά όπως είναι ο σερπεντίνης και ο αμφίβολος και δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία του ανθρώπου ύστερα από εισπνοή, σύμφωνα με την ορυκτολογική ανάλυση 

του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας -Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας της Σχολής 

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ. Τέλος, δεν υπάρχει καμία 

αναγνωρισμένη ή πιθανή ένωση που έχει λάβει ταξινόμηση για τις κατηγορίες κινδύνου 

της ΗΡ5 σε συγκέντρωση ικανή να το ταξινομήσει. Συνεπώς, το απόβλητο δε σχετίζεται 

με την επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ5. 

4. Η επικίνδυνη ιδιότητα, HP 6 «Οξέος Τοξικό» δεν ταξινομεί το απόβλητο εμπλουτισμού 

Σκουριών. Σύμφωνα με την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη 

καμία από τις αναγνωρισμένες και πιθανές ενώσεις του αποβλήτου δεν έχει λάβει 

ταξινόμηση για την οξεία τοξικότητα. 

5. Η επικίνδυνη ιδιότητα HP 7 «Καρκινογόνο» δεν ταξινομεί το απόβλητο καθώς καμία από 

τις κύριες ενώσεις του αποβλήτου δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες. Επιπλέον, οι 

πιθανές ενώσεις που έχουν ταξινομηθεί για τους κινδύνους τις καρκινογένεσης 

βρίσκονται σε περιεκτικότητα ιδιαίτερα χαμηλή και δεν ταξινομούν το απόβλητο. Όπως 

εκτενώς περιγράφηκε στη μελέτη το κρυσταλλικό πυριτικό, που απαντάται στις φάσεις 

του Χαλαζία (CAS: 14808- 60-7), του Τριδυμίτη (CAS: 15468-32-3) και του 
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Χριστοβαλίτη (CAS 14464- 46-1) εισήχθη στο Μητρώο Προθέσεων του ECHA τον 

Μάρτιο του 2017, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα ταξινομηθεί ως επικίνδυνο 

καρκινογένεσης. 

6. Η επικίνδυνη ιδιότητα HP 8 «Διαβρωτικό» δεν ταξινομεί το απόβλητο, καθώς το 

απόβλητο δεν έχει χαρακτηριστεί ούτε με την επικίνδυνη ιδιότητα HP 4 ερεθισμός - 

ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη, που αποτελεί την χαμηλότερη βαθμίδα 

κινδύνου. Επιπλέον, το απόβλητο δεν περιέχει καμία ένωση (αναγνωρισμένη ή πιθανή) 

που να έχει λάβει ταξινόμηση για αυτή την κατηγορία κινδύνου. Τέλος, το απόβλητο 

αξιολογήθηκε και βάσει του μετρούμενου pH = 8,8, το οποίο είναι μεγαλύτερο του 2 και 

μικρότερο του 11,5 (κριτήριο ταξινόμησης μειγμάτων 3.2.3.1.2 στον Κανονισμό CLP). 

Βάσει όλων των παραπάνω η επικίνδυνη ιδιότητα ΗΡ8 δε σχετίζεται με το απόβλητο. 

7. Η επικίνδυνη ιδιότητα HP 9 «Μολυσματικό» δεν εφαρμόζεται στο απόβλητο 

εμπλουτισμού Σκουριών καθώς είναι ένα ανόργανο στερεό απόβλητο που προέρχεται 

από τον φυσικό διαχωρισμό μεταλλεύματος με την μέθοδο εμπλουτισμού της 

επίπλευσης. Τόσο το μετάλλευμα του μεταλλείου Σκουριές όσο και οι υπόλοιπες πρώτες 

ύλες δεν ευνοούν την ύπαρξη αλλά ούτε και την ανάπτυξη μικροοργανισμών ή τοξινών 

μικροοργανισμών. 

8. Οι επικίνδυνες ιδιότητες HP 10 «Τοξικό για την αναπαραγωγή» και HP 11 

«Μεταλλαξιογόνο» δε σχετίζονται με το απόβλητο καθώς καμία από τις κύριες και 

πιθανές ενώσεις που αναγνωρίστηκαν και εξετάστηκαν δεν είναι ταξινομημένες ως 

τοξικές στην αναπαραγωγή και ως μεταλλαξιογόνες. 

9. Για την επικίνδυνη ιδιότητα HP 12 «Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας» εξετάστηκαν οι 

πιθανές ενώσεις Na2Sx, Na2S2O4, Na2S2Os και K2SX, οι οποίες θα μπορούσαν να 

σχηματίζονται και σε επαφή με οξύ εκλύουν τοξικό αέριο. Καμία από αυτές τις ενώσεις 

δεν βρίσκεται σε περιεκτικότητα ικανή να χαρακτηρίσει το απόβλητο σύμφωνα με τις 

διαθέσιμες χημικές αναλύσεις. 

10. Για την HP 13 «Ευαισθητοποιητικό» η μελέτη εστιάστηκε κυρίως στα ιχνοστοιχεία και 

ειδικότερα στην πιθανή ύπαρξη ενώσεων, ταξινομημένων για αυτή την ιδιότητα με 

συγκέντρωση μεγαλύτερη του 10%, που αποτελεί το όριο ταξινόμησης. Καμία από τις 

πιθανές ενώσεις δεν πλησιάζει την τιμή αυτή, άρα το απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών 

δεν ταξινομείται για την HP13. 

11. Το απόβλητο δεν είναι επικίνδυνο για την HP 14 «Οικοτοξικό», το οποίο αξιολογήθηκε 

βάσει του νέου Κανονισμού 2017/997/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος III 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος 

δε βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, όπως επίσης και με το παλιό πλαίσιο αξιολόγησης της HP 

14 βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Το απόβλητο εξετάστηκε χρησιμοποιώντας και τις 

δύο μεθόδους που έχουν δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ταξινομείται ως 

Οικοτοξικό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων. 

12. Η ιδιότητα HP 15 «Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που 

αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο», ελέγχθηκε 

στο απόβλητο και δεν υπάρχουν ενώσεις που να έχουν ταξινομηθεί στο πλαίσιο της 

νομοθεσίας των χημικών βάσει των δηλώσεων επικινδυνότητας Η205, EUH001, EUH01, 

EUH044, ενώ και οι δοκιμές εκπλυσιμότητας σύμφωνα με την ανάλυση ΕΛΟΤ ΕΝ 

12457.02 επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων του 

αποβλήτου εμπλουτισμού Σκουριών βρίσκονται εντός των ορίων υγειονομικής ταφής μη 

επικινδύνων αποβλήτων. 
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Σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων το απόβλητο εμπλουτισμού 

Σκουριών δεν αξιολογείται ως επικίνδυνο και καταχωρείται με τον κωδικό 01 03 06, ο 

οποίος αφορά υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05. 

Στείρα απόβλητα εξόρυξης του μεταλλείου Σκουριών: 

 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων, τα στείρα που θα παραχθούν από την εξόρυξη του μεταλλεύματος μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για απόθεση σε χώρους αδρανών καθώς έχουν μικρή 

περιεκτικότητα σε θείο (0,58-1,1%), αλκαλικό pH πολφού, τις συγκεντρώσεις όλων των 

στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύματα των δοκιμών ΕΝ 12457 και CEN 14405 μικρότερες 

των ορίων που έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής 

αδρανών αποβλήτων. Επιπλέον, τα προαναφερθέντα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των 

στείρων εξόρυξης καταγράφονται ως πολύ καλύτερα των αντίστοιχων των εδαφών της 

περιοχής ανάπτυξης του έργου καθώς τα εδάφη έχουν pH πολφού ελαφρά όξινο, 

συγκεντρώσεις σε ορισμένα στοιχεία μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των στείρων (π.χ. As 

έως και 0,5%, Pb έως και 2,5%, κλπ) και τέλος τα εκπλύματα των δοκιμών ΕΝ 12457 και CEN 

14405 ορισμένων εδαφικών δειγμάτων παρουσιάζουν συγκεντρώσεις σε Αs, Ni και Pb που 

υπερβαίνουν τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, οι κωδικοί των παραγόμενων αποβλήτων από το υποέργο των 

Σκουριών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων είναι οι 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 σημεία01 03 04 & 01 03 05 

 Εξέταση υπαγωγής στις διατάξεις της οδηγίας Seveso III 

6.6.18.2.1. Εισαγωγή - θεσμικό πλαίσιο 

H KYA 172058/2016 «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της 

ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 

96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 

Ιουλίου 2012. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 (πεδίο εφαρμογής) της Κ.Υ.Α. 172058/2016, η 

απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται  

α)  στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες, ή αποθήκες· 

β)  σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με κινδύνους από ιονίζουσα ακτινοβολία που 

προέρχεται από ουσίες· 

γ)  σε οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά με την 

οποία σχετίζεται άμεσα ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών εκτός 

των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, 

συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς 

άλλο μεταφορικό μέσο σε νηοδόχους, αποβάθρες και σιδηροδρομικούς σταθμούς 

διαλογής· 
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δ) σε μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 

άντλησης, έξω από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση 

ε) στην εκμετάλλευση, δηλαδή στην έρευνα, στην εξόρυξη και στην επεξεργασία, 

ορυκτών σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, μεταξύ άλλων και μέσω γεωτρήσεων, 

με την επιφύλαξη της παραγράφου 3· 

στ) στην υπεράκτια έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των 

υδρογονανθράκων· 

ζ)  στην υπόγεια υπεράκτια αποθήκευση αερίου, σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και σε 

χώρους στους οποίους γίνεται ακόμα έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, 

συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων· 

η) σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας 

αποθήκευσης αποβλήτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3· 

 

Ειδικά, όσον αφορά στα σημεία ε) και η) ανωτέρω, η παράγραφος 3 του άρθρου 2 (πεδίο 

εφαρμογής) της Κ.Υ.Α. 172058/2016 αναφέρει 

3. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις ε) και η) της παραγράφου 2, στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας απόφασης συμπεριλαμβάνονται: 

α)  η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώματα, σε κοιλότητες 

αλατωρυχείων και σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία/ ορυχεία, και 

β)  οι εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με τις 

εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες, καθώς επίσης και εν 

ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή 

φραγμάτων. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μεταλλευτική δραστηριότητας του υποέργου Σκουριών, που 

αφορά την εξόρυξη και επεξεργασία ενός κοιτάσματος χαλκού- χρυσού, εξαιρείται σύμφωνα 

με το σημείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 από πεδίο εφαρμογής 

της εν λόγω Κ.Υ.Α., υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 Υπάρχουν εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που 

σχετίζονται με τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες 

 Υπάρχουν εγκαταστάσεις διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή 

φραγμάτων. 

 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να υπάρχει οριστική εξαίρεση του υποέργου Σκουριών από το 

πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 172058/2016, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η μη ύπαρξη 

επικίνδυνων ουσιών, αφενός μεν στις εργασίες αποθήκευσης και χημικής/θερμική 

επεξεργασίας (εφόσον υφίστανται) και αφετέρου στις εγκαταστάσεις διάθεσης 

καταλοίπων επεξεργασίας μεταλλευμάτων. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 (ορισμοί) της Κ.Υ.Α. 172058/2016 ισχύουν τα 

παρακάτω όσον αφορά στις επικίνδυνες ουσίες: 

10) «επικίνδυνη ουσία», ουσία ή μείγμα που καλύπτεται από το μέρος 1 ή απαριθμείται στο 

μέρος 2 του παραρτήματος Ι, μεταξύ άλλων υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντος, 

παραπροϊόντος, καταλοίπου (residue) ή ενδιάμεσου προϊόντος· 

12) «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών», η πραγματική ή προβλεπόμενη παρουσία επικίνδυνων 

ουσιών στην εγκατάσταση ή επικίνδυνων ουσιών που τεκμαίρεται λογικά ότι 
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προβλέπεται να προκύψουν σε περίπτωση απώλειας ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων αποθήκευσης, σε οποιαδήποτε 

μονάδα της εγκατάστασης, σε ποσότητες ίσες με ή μεγαλύτερες από τις οριακές 

ποσότητες που αναφέρονται στο μέρος 1 ή το μέρος 2 του παραρτήματος Ι, 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 το άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 : 

3) Ο φορέας εκμετάλλευσης ως υπόχρεος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, 

όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε 

εφαρμογή αυτού και ειδικότερα της υπ’ αριθ. 3017130/2798/2009 υπουργικής απόφασης 

(Β΄1843) και της υπ’ αριθ. 3015811/2663/2010 κοινής υπουργικής από φάσης (Β΄1410), 

για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων έχει περαιτέρω την 

ευθύνη για την κατάταξη της εγκατάστασης ως ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που 

υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην εγκατάσταση καθώς και για την τήρηση των 

απαιτήσεων που, κατά περίπτωση, προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 

 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 το άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 : 

4) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή, όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει:  

α)  τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και των μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να 

υπάρξουν στην εγκατάσταση και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και,  

β)  εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση που διενεργεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 και 

την παράγραφο Β, η εγκατάσταση ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα, ή στη κατώτερη 

βαθμίδα, προσκομίζοντας σχετική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα Ι (σημείο 

4 των σημειώσεων). Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον φορέα 

εκμετάλλευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII και υποβάλλεται 

μαζί με το φάκελο Κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1. του άρθρου 6. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ειδικά για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων, τα θέματα πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων καλύπτονται και από τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006.» 

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., Το κεφάλαιο Γ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ−ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ», διέπει τις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της κατηγορίας Α, εκτός των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 12044/613/20071 κοινής 

υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις...κ.λπ.» (Β΄ 376). 

 

Επιπλέον, τα άρθρα 9 και 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που εντάσσονται στο κεφάλαιο Γ, 

περιγράφουν τις διατάξεις που σχετίζονται με την σύνταξη Μελέτης Ασφαλείας (άρθρο 9) και 

                                                 
1 Έχει αντικατασταθεί από την Κ.Υ.Α. 172058/2016 
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Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 10) για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της 

κατηγορίας Α. 

6.6.18.2.2.  Εργασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται εάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

υπάρχουν εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με 

την εξόρυξη και επεξεργασία του κοιτάσματος, υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες. 

 

Όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2.1.3 του ΦΤ-ΑΕΠΟ-ΣΚ-2021, 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 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. 

 

Η μονάδα κατεργασίας περιλαμβάνει: 

 Κύκλωμα λειοτρίβησης για την εν υγρώ θραύση – λειοτρίβηση του προθραυσμένου 

μεταλλεύματος σε μύλο ημιαυτογενούς λειοτρίβησης και σφαιρόμυλο  

 Κύκλωμα επίπλευσης για την παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού/χρυσού 

 Κύκλωμα βαρυτομετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού για την παραγωγή 

κράματος χρυσού doré 

 Πύκνωση και διήθηση του παραγόμενου συμπυκνώματος 

 Πύκνωση των αποβλήτων εμπλουτισμού 

 

Οι παραπάνω διαδικασίες σχετίζονται με εργασίες φυσικής επεξεργασίας των εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος. Η μοναδική διεργασία που σχετίζεται με την εισαγωγική ορισμένων χημικών 

ουσιών (αντιδραστήρια) όχι ως παράγοντες χημικής επεξεργασίας αλλά ως παράγοντες 

υποβοήθησης της διαδικασίας διαχωρισμού των χρήσιμων μεταλλικών στοιχείων από τα 

υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μετάλλευμα είναι η διαδικασία της επίπλευσης.  

 

Όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2.1.3 του ΦΤ-ΑΕΠΟ-ΣΚ-2021 τα αντιδραστήρια που 

χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα εμπλουτισμού είναι τα ακόλουθα: 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) ως αρχικός συλλέκτης 

 Aeropromoter MX-5010 (ή εναλλακτικά κάποιο θειονοκαρβαμικό ισοδύναμο με το 

διακοπτόμενο Aeropromoter 5540) ως προωθητικό 

 Μεθυλισοβουτυλκαρβινόλη (MIBC) ως κύριο αφριστικό και Dowfroth 250 ως 

βοηθητικό αφριστικό (πολυαλκοόλες). 

 Κροκιδωτικό για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχωρισμού στερεών – υγρών.  

 Πολφός υδρασβέστου για τη ρύθμιση του pH στην καθαριστική επίπλευση και στο 

κύκλωμα συμπυκνωμάτων.  

 Όξινο θειώδες νάτριο (NaHS), για την μετατροπή του οξειδωμένου σε θειούχο 

μετάλλευμα (Μόνο κατά τη διάρκεια της κατεργασίας των οξειδωμένων 

μεταλλευμάτων από το ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα). 

 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται και το Κόμμι Γκουάρ (πολυσακχαρίτης) ως μέσο διασποράς για 

τη μείωση του ποσού των λεπτόκοκκων ορυκτών αποβλήτων σωματιδίων που ανακτώνται 

στο τελικό συμπύκνωμα χαλκού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνο. 
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Η ταξινόμηση των ανωτέρω αντιδραστηρίων σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης του 

Κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 «Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και 

μειγμάτων» παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.6.18.2-1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.6.18.2-1. Ταξινόμηση αντιδραστηρίων υποέργου Σκουριών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 

Αντιδραστήριο 
Αριθμός 

CAS 
Κατηγορία/Τάξη Κινδύνου Δήλωση επικινδυνότητας (CLP) 

Υδράσβεστος 1305-62-0 

Ερεθιστική για το δέρμα κατηγορίας 2  

Οφθαλμική βλάβη κατηγορίας 1  

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — 

Μια Εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 3 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

Νατριούχος ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 
140-93-2 

Οξεία τοξική κατηγορίας 4*  

Ερεθιστική για το δέρμα κατηγορίας 2  

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 2 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

Aeropromoter MX-5010 
Μη 

Διαθέσιμο 

Οφθαλμική βλάβη 1  

Εύφλεκτη υγρή κατηγορίας 3 

Ερεθιστική για το δέρμα 2  

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — 

Μια Εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 3 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 1 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H336; Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Μεθυλισοβουτυλκαρβινόλη 

(MIBC) 
108-11-2 

Εύφλεκτη υγρή κατηγορίας 3 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — 

Μια Εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 3 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

Dowfroth 250 
Μη 

Διαθέσιμο 
Ερεθιστική για το δέρμα κατηγορίας 2  

Οφθαλμική βλάβη κατηγορίας 1  

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Όξινο θειώδες νάτριο (NaHS) 16721-80-5 

οξεία τοξικότητα κατηγορίας 3 

διάβρωση του δέρματος κατηγορίας 1 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – 

οξεία επικινδυνότητα κατηγορίας 1 

Διαβρωτική μετάλλων  

H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης., 

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές 

βλάβες. 

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.. 

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 6 6.6-332 

ENVECO A.E. 

Οι κατωτέρω ουσίες του πίνακα 1 ανωτέρω, εμπίπτουν σε κατηγορίες κινδύνου που 

απαριθμούνται στη στήλη 1 του 1ου Μέρους του Παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 

 Νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) 

 Aeropromoter MX-5010 

 Όξινο θειώδες νάτριο (NaHS) 

 

Σημειώνονται τα εξής:  

 Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 3 υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016, μόνο 

εάν υπόκεινται σε αυξημένη θερμοκρασία ή πίεση κατά την αποθήκευση ή τη χρήση. Τα 

αντιδραστήρια MIBC και Aeropromoter MX-5010 θα αποθηκεύονται και θα 

χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και πίεση και, ως εκ τούτου, δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016.  

 Άλλες τάξεις και κατηγορίες κινδύνου στις οποίες αποδίδονται τα αντιδραστήρια του 

υποέργου Σκουριών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016 

 

Ως εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τις δραστηριότητες που 

υπάγονται στις διατάξεις της, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν οι ποσότητες επικίνδυνων ουσιών 

που αποθηκεύονται ή διακινούνται πρέπει να υπερβαίνουν το κατώτατο όριο βαθμίδας ή το 

ανώτατο όριο βαθμίδας του παραρτήματος Ι της ανωτέρω Κ.Υ.Α.. Όταν μια μεμονωμένη ουσία 

υπερβαίνει ένα από τα προαναφερόμενα όρια, ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να 

συμμορφώνεται αναλογικά με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. Όταν καμία 

μεμονωμένη ουσία δεν υπερβαίνει ένα όριο, αξιολογούνται οι συνολικές ποσότητες ως 

ποσοστό του ορίου. Όταν οι συνολικές αναλογικές ποσότητες υπερβαίνουν το "1" (δηλαδή το 

100% του ορίου), η εγκατάσταση υπόκειται στις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το υποέργο Σκουρίων υπάγεται στις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016, στους πίνακες που ακολουθούν αξιολογήθηκαν αφενός μεν 

οι μεμονωμένες ποσότητες των τριών (3) ουσιών που παρουσιάζουν κατηγορίες κινδύνου της 

στήλης 1, του 1ου Μέρους του παραρτήματος 1, της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και αφετέρου οι 

αθροιστικές ποσότητες με την ίδια ομάδα κινδύνου σύμφωνα με τη σημείωση 4 του 

παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α.. 

 

Πίνακας 6.6.18.2-2. Διερεύνηση υπαγωγής με βάση τις αποθηκευμένες ποσότητες 

μεμονωμένων ουσιών 

Αντιδραστήριο 
Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Βαθμίδες Κ.Υ.Α. 172058/2016 Μέγιστη 

αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός 

της εγκατάστασης 

(t) 

Ποσότητα 

Κατώτερη 

Βαθμίδας (t) 

Ποσότητα 

Ανώτερης 

Βαθμίδας (t) 

Νατριούχος 

ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο περιβάλλον 

– Χρόνιος κίνδυνος 

κατηγορίας 2 

200 500 40 

Aeropromoter 

MX-5010 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο περιβάλλον 100 200 25 
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Αντιδραστήριο 
Κατηγορία/Τάξη 

Κινδύνου 

Βαθμίδες Κ.Υ.Α. 172058/2016 Μέγιστη 

αποθηκευμένη 

ποσότητα εντός 

της εγκατάστασης 

(t) 

Ποσότητα 

Κατώτερη 

Βαθμίδας (t) 

Ποσότητα 

Ανώτερης 

Βαθμίδας (t) 

– Χρόνιος κίνδυνος 

κατηγορίας 1 

Όξινο θειώδες 

νάτριο (NaHS) 

Επικίνδυνο για το 

υδάτινο περιβάλλον 

– οξεία 

επικινδυνότητα 

κατηγορίας 1 

100 200 50 

 

Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι καμία από τις ουσίες που εξετάστηκαν, δεν αναμένεται να έχει 

μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα μεγαλύτερη από την ποσότητα της κατώτερης ή ανώτερης 

βαθμίδας του 1ου Μέρους του Παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 

 

Πίνακας 6.6.18.2-3. Διερεύνηση υπαγωγής με βάση τις αθροιστικές αποθηκευμένες 

ποσότητες ουσιών της ίδιας ομάδας κινδύνου 

Αντιδραστήριο 

Μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα 

εντός της εγκατάστασης (t) δια του 

ορίου της ποσότητας της 

κατώτερης βαθμίδας (t) 

Υπολογισμός 

αθροιστικού κανόνα 

Νατριούχος ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX) 40/200 0,2 

Aeropromoter MX-5010 25/100 0,25 

Όξινο θειώδες νάτριο 

(NaHS) 
50/100 0,5 

Σύνολο 0,95 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ακόμα και στην περίπτωση της εφαρμογής του 

αθροιστικού κανόνα που καθορίζεται στη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

172058/2016, οι αθροιστικές ποσότητες της κατηγορίας κινδύνου «Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον» διαιρούμενες με τις αντίστοιχες ποσότητες της κατώτερης βαθμίδας έχουν 

συνολικό άθροισμα μικρότερο του 1 (100%). 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν και οι ουσίες που υπεισέρχονται στη διαδικασία της 

επίπλευσης του κοιτάσματος του υποέργου Σκουριών έχουν ορισμένες επικίνδυνες 

ιδιότητες, σύμφωνα με την ταξινόμηση του κανονισμού 1272/2008, εντούτοις οι μέγιστες 

αποθηκευμένες ποσότητες εντός της εγκατάστασης είναι μικρότερες από της ποσότητες 

τόσο της ανώτερης όσο και της κατώτερης βαθμίδας του παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α. 

172058/2016, και ως εκ τούτου οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεν υπάγονται στις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 172058/2016. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου δεν υπεισέρχονται 

επικίνδυνες ουσίες από τη διαδικασία της επεξεργασίας του μεταλλεύματος, τα στείρα 

απόβλητα εξόρυξης χαρακτηρίζονται ως αδρανή ενώ από την αξιολόγηση των αποβλήτων 

εμπλουτισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 1357/2014, δεν προέκυψε η ύπαρξη κάποια 

επικίνδυνης ιδιότητας. Ως εκ τούτου, η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου δεν υπάγεται στις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.7. Οδοποιία Σκουριών 

6.7.1. Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου 

6.7.1.1. Αναλυτική Περιγραφή 

6.7.1.1.1. Γενική Περιγραφή Έργου 

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί έχει σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης δασικής 

οδού Σκουριών – Στρατωνίου προκειμένου να επιτευχθεί η απευθείας σύνδεση του εργοταξίου 

των Σκουριών με την περιοχή του Στρατωνίου προς διευκόλυνση της μεταφοράς 

συμπυκνωμάτων στις εγκαταστάσεις φόρτωσεις Στρατωνίου αποφεύγοντας την χρήση του 

υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου. Εκτείνεται νοτιοδυτικά του εργοταξίου των Σκουριών, έως 

την περιοχή των εργοταξίων Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου, εντός των ορίων του Δήμου 

Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Η βελτίωση της υφιστάμενης οδού συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, 

διαπλάτυνσης του καταστρώματος και μείωσης της αξονικής κλίσης, βελτίωσης των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου (ακτίνες καμπυλότητας, μήκος απόσβεσης 

της επίκλισης μεταξύ αντίρροπων καμπυλών) διαμόρφωσης του καταστρώματος και 

οδοστρωσίας, την κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων καθώς και την 

κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών, κιβωτοειδών οχετών και γεφυρών). Η χάραξη 

ακολουθεί τον υπάρχοντα χωμάτινο δασικό δρόμο, του οποίου βελτιώνονται τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος των 28,7 km. Η οδός θα είναι διπλής 

κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος 7,50 m έως 8,00 m. Στα Σχέδια 6-1, 6-2 και 6-3 δίνονται 

αντίστοιχα η οριζοντιογραφία, η μηκοτομή και οι τυπικές διατομές της προτεινόμενης οδού. 

6.7.1.1.2. Εκτίμηση κυκλοφοριακού φόρτου 

Η περιγραφόμενη οδός όπως προαναφέρθηκε σκοπό έχει την απευθείας σύνδεση του 

εργοταξίου των Σκουριών με την περιοχή του Στρατωνίου αποφεύγοντας την χρήση του 

υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου. Η οδός θα εξυπηρετεί βαρέα οχήματα, κυρίως για τη 

μεταφορά των συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού που παράγονται στο εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού Σκουριών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, ενώ ο αναμενόμενος 

αριθμός διερχόμενων οχημάτων σε καθημερινή βάση επί της μελετώμενης οδού εκτιμάται ότι 

θα είναι εικοσιεννέα (29) βαρέα οχήματα ανά κατεύθυνση (βλ. Παράρτημα XIV). Τα 

παραπάνω βαρέα οχήματα ισοδυναμούν σε 86 Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (Μ.Ε.Α.). 

Επίσης εκτιμάται πως ο δρόμος θα χρησιμοποιείται και από 175 Ε.Ι.Χ. 

 

Αναλυτικότερα, για τη διακίνηση των συμπυκνωμάτων, τα φορτηγά μέσω της Δασικής Οδού 

θα κατευθύνονται βορειοανατολικά προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, όπου θα 

στρίβουν δεξιά στην Ε.Ο. Μέσω ανισόπεδου κόμβου, θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό 

Ιερισσού – Σταυρού, και θα συνεχίζουν έως τον ανισόπεδο κόμβο με την Εργοταξιακή Οδό, 

μέσω της οποίας θα καταλήξουν στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου. 
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6.7.1.1.3. Ταχύτητα σχεδιασμού 

Γενικά  

Σε κάθε κατηγορία οδού αντιστοιχούν συγκεκριμένες ταχύτητες μελέτης, είδη διατομών και 

κόμβων, μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες και επιτρεπόμενο είδος οχημάτων. Με την επιλογή 

της κατάλληλης ταχύτητας μελέτης που αντιστοιχεί σε μια κατηγορία οδού και εφαρμογή των 

κριτηρίων μελέτης και ασφάλειας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ - Χ (Οδηγίες Μελετών Οδικών 

Έργων – Χαράξεις), εξασφαλίζεται η άνετη, ομοιόμορφη και ασφαλής κίνηση των οχημάτων 

στην οδό. 

 

Στόχος της μελέτης έργων οδοποιίας είναι η επιλογή της βέλτιστης χάραξης που θα εξασφαλίζει 

τη συντομότερη διαδρομή, το χαμηλότερο κόστος συντήρησης των οδών, και την κίνηση των 

αυτοκινήτων με άνεση και προπαντός με ασφάλεια. Στην προσπάθεια αυτή λήφθηκαν υπόψη: 

• Ο τύπος των οδών. 

• Ο αναμενόμενος κυκλοφοριακός φόρτος. 

• Η σύνθεση της κυκλοφορίας (το είδος των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται). 

• Ο βαθμός ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων. 

• Η τοπογραφία της περιοχής. 

• Η σύσταση του εδάφους της περιοχής. 

• Το κόστος κατασκευής. 

 
Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να γίνουν οι τυχόν 

απαιτούμενες παραδοχές και να επιλεχθούν τα σταθερά στοιχεία των οδών που θα καθορίσουν 

τις προδιαγραφές τους και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των υπολογισμών. 

 

Ταχύτητα μελέτης  

Ως ταχύτητα μελέτης (Vμ), ονομάζεται η μέγιστη ταχύτητα, που μπορούν να αναπτύξουν τα 

οχήματα με ασφάλεια, σε ένα τμήμα της οδού, με την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά μελέτης της οδού εφαρμόζονται με ακρίβεια. 

Η ταχύτητα μελέτης κατά κύριο λόγο διαμορφώνεται από τους παρακάτω παράγοντες: 

• Τύπος οδού. 

• Χαρακτηριστικά του εδάφους. 

• Ύπαρξη κόμβων, τεχνικών έργων, κλπ. 

 

Συχνά, για οικονομικούς κυρίως λόγους, ορισμένα τμήματα της οδού μελετώνται με ταχύτητα 

μελέτης μικρότερη της αρχικά επιλεχθείσας. Η τιμή της ταχύτητας μελέτης αποτελεί κριτήριο 

για τον καθορισμό πλήθους παραμέτρων που αφορούν τη χάραξη της οδού. Τέτοιες παράμετροι 

είναι: 

• Οι ελάχιστες ακτίνες των καμπυλών της οριζοντιογραφίας. 

• Οι μέγιστες κατά μήκος κλίσεις. 

• Οι ελάχιστες ακτίνες των κατακόρυφων καμπυλών της μηκοτομής. 

 

Στην μελετώμενη οδό η ταχύτητα μελέτης είναι 30 km/h και το συνολικό πλάτος κυκλοφορίας 

είναι 7,50 m στις ευθυγραμμίες (διπλή κυκλοφορία – πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,75 m) και 

8,00 m στις στροφές (διαπλάτυνση της μίας λωρίδας κατά 0,50 m). 
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Ταχύτητα κυκλοφορίας  

Ως ταχύτητα κυκλοφορίας (Vκ), ονομάζεται η ταχύτητα, με την οποία μπορεί να διανυθεί με 

ασφάλεια το σύνολο της οδού. Είναι προφανές, από τους αντίστοιχους ορισμούς, ότι η 

ταχύτητα κυκλοφορίας προκύπτει πάντα από την ταχύτητα μελέτης της οδού. Έτσι σε μια οδό 

ή σε ένα τμήμα της που κατασκευάστηκε με μια ταχύτητα μελέτης (Vμ), η ταχύτητα 

κυκλοφορίας (Vκ), κατά μέσο όρο, είναι μικρότερη της (Vμ). Στην μελετώμενη οδό η ταχύτητα 

κυκλοφορίας είναι 30 km/h. 

6.7.1.1.4. Παράμετροι σχεδιασμού 

Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών 

 

Γενικά 

Στόχος της μελέτης έργων οδοποιίας είναι η επιλογή της βέλτιστης χάραξης που θα εξασφαλίζει 

τη συντομότερη διαδρομή, το χαμηλότερο κόστος συντήρησης των οδών, και την κίνηση των 

αυτοκινήτων με άνεση και προπαντός με ασφάλεια. Στην προσπάθεια αυτή λήφθηκαν υπόψη: 

• Ο τύπος των οδών. 

• Ο αναμενόμενος κυκλοφοριακός φόρτος. 

• Η σύνθεση της κυκλοφορίας (το είδος των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται). 

• Ο βαθμός ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων. 

• Η τοπογραφία της περιοχής. 

• Η σύσταση του εδάφους της περιοχής. 

• Το κόστος κατασκευής. 

 

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να γίνουν οι τυχόν 

απαιτούμενες παραδοχές και να επιλεχθούν τα σταθερά στοιχεία των οδών που θα καθορίσουν 

τις προδιαγραφές τους και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των υπολογισμών. 

 

Χάραξη των οδών  

Το ζητούμενο της επιλογής της βέλτιστης διαδρομής προκύπτει με τη χάραξη της ισοκλινούς 

(λόγω της ίδιας κλίσης όλων των επιμέρους τμημάτων) ή μηδενικής ή οδηγήτριας (λόγω των 

μηδενικών ορυγμάτων και επιχωμάτων στον άξονα της οδού) γραμμής η οποία αποτελεί την 

ισόπλευρη τεθλασμένη γραμμή που έχει ορισμένη κλίση, ενώ οι κορυφές της βρίσκονται επί 

διαδοχικών ισοϋψών καμπυλών. Η χάραξη αυτή γίνεται με τη χρήση διαβήτη με αρχικό και 

τελικό σημείο επί διαδοχικών ισοϋψών και άνοιγμα ίσο με την οριζόντια απόσταση που πρέπει 

να διανυθεί για την κάλυψη συγκεκριμένης υψομετρικής διαφοράς, όπως προκύπτει από την 

επιτρεπόμενη κατά μήκος κλίση της οδού. 

 

Πολυγωνική καλείται η τεθλασμένη, η οποία αποτελεί τη βέλτιστη προσαρμογή της 

ισοκλινούς, διατηρώντας όμως μεγαλύτερες ευθυγραμμίες από αυτήν. 

 

Κάποιες από τις γενικές αρχές για την υψομετρική χάραξη είναι: 

• Ο καθορισμός των κατά μήκος κλίσεων των ευθειών της οδού πρέπει να γίνεται με βάση 

την εξίσωση των χωματισμών. 

• Η δημιουργία ισχυρών και μεμονωμένων κλίσεων είναι ανεπιθύμητη. 

• Ισχυρή κλίση της οδού σε μήκος πάνω από 1.000 m είναι ανεπιθύμητη. 

• Δεν πρέπει η χάραξη να κατεβαίνει, όταν πρόκειται να ανεβεί και αντίστροφα, εκτός αν 

με αυτόν τον τρόπο η δαπάνη κατασκευής είναι μικρότερη. 
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• Στα πεδινά και ομαλά εδάφη να προτιμούμε η οδός να είναι σε επίχωμα. Στα ορεινά 

προτιμούμε συνήθως το αντίθετο. 

• Στα ορύγματα πρέπει να δίνουμε μικρή κατά μήκος κλίση για την ταχύτερη απορροή των 

υδάτων. 

• Στις διαβάσεις ποταμών και ρευμάτων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για την 

απρόσκοπτη ροή των υδάτων. 

• Στα ομαλά πεδινά εδάφη και όπου η οδός είναι σε επίχωμα, το οδόστρωμα πρέπει να 

κατασκευάζεται τουλάχιστον 0,30 – 0,50 m υψηλότερα από το φυσικό έδαφος. 

• Σε τμήματα που βρίσκονται σε απότομες πλαγιές προτιμούμε την κατασκευή της οδού 

σε όρυγμα, για να αποφύγουμε μεγάλα τεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, κλπ.). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω επιλέγεται η βέλτιστη διαδρομή και χαράσσεται η 

πολυγωνική μαζί με τις σχετικές οριζόντιες καμπύλες συναρμογές, μεταξύ όλων των 

επιθυμητών θέσεων αφετηρίας και προορισμού του έργου. Πρόκειται ουσιαστικά για την 

πορεία που ακολουθεί ο άξονας της οδού ενώ για τη συγκεκριμένη φάση του σχεδιασμού 

αγνοείται το εύρος κατάληψης της οδού. 

 

Ακολουθεί η σχεδίαση της μηκοτομής του εδάφους κατά μήκος των διαδρομών και η 

προσαρμογή σε αυτήν της τελικής κατακόρυφης χάραξης, της ερυθράς, λαμβάνοντας υπόψη 

τις τιμές των επιτρεπόμενων κατά μήκος κλίσεων και των παραμέτρων των κατακόρυφων 

συναρμογών που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. 

 

Οριζοντιογραφική χάραξη των οδών 

Τα κυριότερα από τα οριζοντιογραφικά στοιχεία της μελέτης είναι: 

• Η ελάχιστη απαιτούμενη ακτίνα (minR) καμπύλης στην οριζοντιογραφία. 

• Το ελάχιστο μήκος (minL’) απόσβεσης της επίκλισης. 

• Το απαιτούμενο, κάθε φορά, μήκος της κλωθοειδούς (L) και τα γεωμετρικά στοιχεία της 

(εφόσον η καμπύλη της οδού έχει καμπύλη συναρμογής και δεν αποτελείται μόνο από 

κυκλικό τόξο). 

• Το ελάχιστο απαιτούμενο ευθύγραμμο τμήμα (Ζ΄) μεταξύ δύο διαδοχικών αντίρροπων 

καμπυλών της οδού. 

• Η απαιτούμενη διαπλάτυνση (W) στην καμπύλη, εφόσον απαιτείται. 

• Η απαιτούμενη ορατότητα στις ευθυγραμμίες και στις καμπύλες. 

 
Για τις οδούς των ομάδων Α, οι ελάχιστες ακτίνες των καμπύλων Rmin και των παραμέτρων 

των κλωθοειδών Αmin εξαρτώνται από την ταχύτητα μελέτης Ve, τον βαθμό εκμετάλλευσης 

του συντελεστή τριβής n, τις οριακές τιμές της επίκλισης q και την κατηγορία του εδάφους 

(πεδινό, λοφώδες ή ορεινό). 

 

Λόγω της φύσης της υφιστάμενης οδού (οδός εξυπηρέτησης εργοταξίων) δεν ανήκει σε 

συγκεκριμένη ομάδα οδών και τόσο η ταχύτητα μελέτης όσο και η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι 

μικρότερες από τις εφαρμοζόμενες. Κριτήριο λοιπόν για την οριζοντιογραφική χάραξη των 

οδών υπήρξε η ασφαλή και χωρίς προβλήματα διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της οδού. 

 

Σε περιπτώσεις τέτοιων οδικών δικτύων εκλέγεται ως καμπύλη συναρμογής το κυκλικό τόξο, 

το οποίο στην εφαρμογή (πασσάλωση) είναι η απλούστερη και ευκολότερη καμπύλη. Το 

σύνολο της οδού χαράχθηκε με κυκλικά τόξα ακτίνας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

μεγαλύτερης των 40 m εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν κυκλικά τόξα 
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ακτίνας 20 m με ταυτόχρονη διαπλάτυνση προς το εσωτερικό της οδού ώστε το πλάτος του 

οδοστρώματος που χρησιμοποιήθηκε να είναι αρκετό για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. 

 

Κατά μήκος κλίσεις και καμπύλες συναρμογής μηκοτομής 

Οι κατά μήκος κλίσεις πρέπει για λόγους κυκλοφοριακής ασφάλειας, λειτουργικού κόστους, 

εξοικονόμησης ενέργειας, μειωμένης ρύπανσης και κυκλοφοριακής ποιότητας να διατηρούνται 

κατά το δυνατό μικρές και να προσαρμόζονται στο ανάγλυφο του εδάφους προκειμένου να 

προστατευθεί το περιβάλλον και να μειωθεί το κόστος κατασκευής. 

 

Ως κατακόρυφη καμπύλη συναρμογής χρησιμοποιείται συνήθως το κυκλικό τόξο το οποίο 

μπορεί να είναι κοίλη ή κυρτή καμπύλη. Η επιλογή των ακτινών των κυρτών και κοίλων 

κατακόρυφων καμπύλων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε σε συνδυασμό με τα στοιχεία μελέτης της 

οριζοντιογραφίας : 

• Να προκύπτει μια αρμονική χάραξη στο χώρο. 

• Να εξασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας με τα απαραίτητα μήκη ορατότητας 

σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της οδού. 

• Να προστατεύεται το περιβάλλον. 

• Να προσαρμόζεται η οδός όσο το δυνατόν καλύτερα στο ανάγλυφο του εδάφους, ώστε 

το κόστος κατασκευής να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. 
 

  

Σχήμα 6.7.1.1-1. Η μηκοτομή της οδού Σκουριών – Στρατωνίου 
 

Τα κυριότερα από τα υψομετρικά στοιχεία της μελέτης είναι: 

• Η μέγιστη κατά μήκος κλίση (maxQ). 

• Οι κατακόρυφες καμπύλες συναρμογής. 

• Η ορατότητα στις κατακόρυφες καμπύλες συναρμογής. 

 

Η μέση κλίση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι της τάξης του 5,00% με 

μέγιστη κλίση ίση με 8,00%. Σε ορισμένα τμήματα χρησιμοποιήθηκε κλίση μεγαλύτερη του 

8,00% (έως 10,58%) για να αποφευχθούν μεγάλου ύψους εκσκαφές ή επιχώσεις και για να 

αποφευχθούν απαλλοτριώσεις ακινήτων. 
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Επικλίσεις 

Η ελάχιστη τιμή της επίκλισης του οδοστρώματος σε ευθυγραμμία για την απορροή των 

ομβρίων του οδοστρώματος είναι qmin = - 2,5 % . 

 

Η επίκλιση στις καμπύλες διαμορφώνεται με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της καμπύλης για 

λόγους δυναμικής της κίνησης. Η μέγιστη τιμή της επίκλισης είναι: 

• qmax = 8 % (9 %) σε πεδινά εδάφη. 

• qmax = 7 % σε λοφώδη και ορεινά εδάφη. 

 

Η ελάχιστη τιμή της επίκλισης στα κυκλικά τόξα, για λόγους αποχέτευσης της οδού, είναι ίση 

με την τιμή της επίκλισης στην ευθυγραμμία. 

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η ολίσθηση των οχημάτων σε συνθήκες χιονιού ή παγετού, η τιμή 

της λοξής κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %. Κατά την επιλογή των επικλίσεων στα 

κυκλικά τόξα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε συνδυασμό 

με τον ενδεχόμενο κίνδυνο εγκάρσιας ολίσθησης από δυσανάλογα μεγάλη επίκλιση σε σχέση 

με την ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν π.χ. λόγω ανωφέρειας. 

 

Η μεταβολή της επίκλισης του οδοστρώματος λαμβάνει χώρα κατά μήκος ενός τμήματος 

συναρμογής (τμήμα προσαρμογής επίκλισης). Κατά μήκος του τμήματος αυτού, η επιφάνεια 

του οδοστρώματος περιστρέφεται περί καθορισμένο άξονα και οι οριογραμμές ανέρχονται. Σε 

οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας η μεταβολή της επίκλισης κατά κανόνα επιτυγχάνεται 

με περιστροφή της επιφάνειας του οδοστρώματος περί τον άξονα του οδοστρώματος. 

 

Σχήμα 6.7.1.1-2. Δικλινές Οδόστρωμα 

 

Η μέγιστη επίκλιση που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη είναι ίση με 6 %. 

 

Διατομή 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των στοιχείων της διατομής είναι η ασφάλεια, η κυκλοφοριακή 

ικανότητα και η οικονομία. Η επιλογή της διατομής πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, 

ανάλογα με την επιθυμητή ταχύτητα, τον αναμενόμενο κυκλοφοριακό φόρτο και τη σύνθεση 

της κυκλοφορίας να εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας για όλους τους τύπους 

οχημάτων και τους πεζούς. 

 

Βασικές διαστάσεις διατομής 

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τόσο τη διαμόρφωση όσο και την επιλογή των μερών που 

συνιστούν τις διατομές είναι : 

• Τα λειτουργικά δεδομένα του οδικού δικτύου. 

• Τα λειτουργικά δεδομένα της κυκλοφορίας όπως η ταχύτητα, ο φόρτος και η σύνθεση 

της κυκλοφορίας. 
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• Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• Η σχέση της οδού με τον παρόδιο χώρο. 

• Οι διάφορες λειτουργικές απαιτήσεις που εμφανίζονται στον οδικό χώρο. 

 

Τα μέρη που συνιστούν τη διατομή υπεραστικής οδού με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας μιας 

λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση απεικονίζονται στο Σχήμα 6.7.1.1-3. 

  

 
Σχήμα 6.7.1.1-3. Μέρη απαρτίζοντα τη διατομή οδού με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας 

μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 
 

Η εφαρμοζόμενη διατομή στη μελετώμενη οδό, αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας 

πλάτους 3,75 m έκαστη. Στις στροφές η μία λωρίδα διαπλατύνεται κατά 0,50 m. Προβλέπεται 

η τοποθέτηση ερείσματος πλάτους 1,00 m. 

 

Διαμόρφωση πρανών 

Τα πρανή θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ευστάθεια 

των οδών και να παρέχουν τη δυνατότητα όταν ένα όχημα, το οποίο θα έχει εκτραπεί από το 

κατάστρωμα της οδού να μπορεί να επανέλθει σε αυτό. 

 

Το ύψος του πρανούς (h) ορίζεται ως η υψομετρική διαφορά μεταξύ του άκρου του 

καταστρώματος και του σημείου τομής του εδάφους με το μη στρογγυλεμένο πρανές. 

 

Ως τυπική κλίση των πρανών επιχωμάτων ορίζεται η τιμή 1 : 1,5 (ύψος : βάση). Ως τυπική 

κλίση των πρανών ορυγμάτων ορίζεται η τιμή 1 : 1 (ύψος : βάση) 

 

Η κλίση και η διαμόρφωση των πρανών είναι συνάρτηση των ακόλουθων: 

• Της ευστάθειας. 

• Της καλύτερης προσαρμογής της οδού στο τοπίο. 

• Της προστασίας από τη ρύπανση. 

• Της αποφυγής σχηματισμού χιονοστιβάδων ή προστασίας από αυτές. 

• Της οικονομίας. 

 

Στις διατομές που βρίσκονται σε όρυγμα κατά μήκος όλων των κλάδων θα κατασκευαστεί 

επενδεδυμένη τραπεζοειδής τάφρος. 
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Να σημειωθεί στο παρόν σημείο ότι οι τελικές κλίσεις διαμόρφωσης των πρανών θα 

προκύψουν από την γεωτεχνική μελέτη που θα γίνει στην φάση της κατασκευής της οδού. 

 

Κατασκευή της βάσης 

Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της βάσης είναι αμμοχάλικο, 

θραυσμένο ή όχι, από ποτάμια, χείμαρρους, αμμουδιές θάλασσας. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί θραυστό υλικό, κατάλληλης κοκκομετρίας, ομοιόμορφης ποιότητας και 

καθαρό, απαλλαγμένο από άργιλο ή φυτική γη. 

 

Κατά την προπαρασκευή της επιφάνειας έδρασης, αλλά και γενικότερα για την κατασκευή των 

οδών, είναι προφανές ότι πρωταρχική εργασία είναι η τοποθέτηση του άξονα της οδού στο 

έδαφος. Ειδικά για τις χωματουργικές εργασίες η πασσάλωση του άξονα και των διατομών της 

οδού αποτελεί έλεγχο για την ορθότητα της εφαρμογής της μελέτης. 

 

Ακολουθεί η διάστρωση των αδρανών υλικών στον Πίνακα 6.7.1.1-1. Το υλικό στη συνέχεια 

συμπυκνώνεται μέσω της διέλευσης οδοστρωτήρα, από τα όρια της οδού προς τον άξονά της 

και από το χαμηλότερο προς το ψηλότερο σημείο. Μετά το πέρας της συμπύκνωσης μετράται 

το πάχος της στρώσης και γίνονται τυχόν διορθωτικές ενέργειες ώστε να μην υπάρχει απόκλιση 

άνω του 1cm από το αρχικά καθορισθέν πάχος. 

 

Πίνακας 6.7.1.1-1. Κοκκομετρική διαβάθμιση 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΟΠΗΣ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΡΟΧΙΔΑΣ 

in      mm 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ % ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

    Α     Β  Γ  Δ    Ε 

3 76.2 100 - - - - 

2 50.8 65-100 100 - - - 

1.5 38.1 - 70-100 100 - - 

1 ¼ 31.7 - - - 100 - 

1 25.4 45-75 55-85 70-100 83-100 100 

¾ 19.1 - 50-80 60-90 65-95 70-100 

3/8 9.52 30-60 40-70 45-75 47-77 50-80 

No 4 4.76 25-50 30-60 30-60 33-63 35-65 

No 10 2.00 20-40 20-50 20-50 23-50 25-50 

No 40 0.42 10-25 10-30 10-30 13-30 15-30 

No 200 0.074 3-10 5-15 5-15 5-15 5-15 

 

Οι δοκιμές που εκτελούνται στα αδρανή υλικά είναι: 

• Δειγματοληψία. 

• Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών υλικών. 

• Ισοδύναμο άμμου. 
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• Φθορά κατά LOS ANGELES. 

• Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση. 

• Έλεγχος παιπάλης. 

• Όριο υδαρότητας. 

• Όριο πλαστικότητας. 

• Δείκτης πλαστικότητας. 

• Σχέση υγρασίας – πυκνότητας. 

 

Οι δοκιμές που εκτελούνται επιτόπου είναι ο έλεγχος συμπύκνωσης και η δοκιμαστική 

φόρτιση. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια διαδικασία και αντίστοιχες προδιαγραφές, διεξάγονται 

και οι εργασίες για την κατασκευή της βάσης. Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για τη 

βάση είναι θραυστό αμμοχάλικο από ποτάμια, χείμαρρους, αμμουδιές θαλασσών, ορυχείων ή 

θραυστό υλικό, χωρίς φυτικές ή αργιλικές προσμίξεις. 

 

Σε όλο το μήκος της οδού θα κατασκευαστούν 1 στρώση υπόβασης πάχους 0,10 m και 2 

στρώσεις βάσης πάχους 0,10 m έκαστη. 

 

Οδοστρωσία 

Η άσφαλτος, μαζί με την πίσσα, αποτελεί ένα από τα υδρογονανθρακούχα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην οδοποιία. Οι πίσσες αποτελούν υδρογονανθρακούχα αποστάγματα του 

λιθάνθρακα και διακρίνονται σε υγρόπισσες ή αργές πίσσες και σε ξηρόπισσες ή οδόπισσες. 

Οι άσφαλτοι βρίσκονται στη φύση σε καθαρή κατάσταση ή αναμεμιγμένες με διάφορες 

ανόργανες ουσίες ή προκύπτουν ως παράγωγα της διύλισης του πετρελαίου. 

 

Η επίδραση του φωτός επιφανειακά στις ασφάλτους αλλά κυρίως η άνοδος της θερμοκρασίας, 

προκαλεί οξειδωτικά φαινόμενα, τα οποία οδηγούν σε απώλεια της πλαστικότητάς της και την 

καθιστούν εύθραυστη. 

 

Η άσφαλτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μορφή ασφαλτικών διαλυμάτων ή ασφαλτικών 

γαλακτωμάτων. Στα μεγάλα έργα πρέπει να χρησιμοποιείται θερμή (καθαρή) άσφαλτος που 

εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα κατασκευής, καλύτερη φέρουσα ικανότητα και μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

 

Οι δοκιμές που εκτελούνται στις ασφάλτους είναι: η δοκιμή διεισδυτικότητας, η δοκιμή 

υγρασίας, η δοκιμή μάλθωσης, η δοκιμή ολκιμότητας, η δοκιμή τέφρας, η δοκιμή απώλειας 

βάρους, η δοκιμή διαλυτότητας σε οργανικούς διαλύτες, η δοκιμή ανάφλεξης, η δοκιμή 

γαλάκτωσης και η εκχύλιση ασφάλτου. 

  

Αντίστοιχα με τον έλεγχο της ευστάθειας του εδάφους έδρασης του οδοστρώματος, έτσι 

προσδιορίζεται και το πάχος του οδοστρώματος. Χρησιμοποιείται λοιπόν η μέθοδος CBR, για 

τη μελέτη του δείκτη φέρουσας ικανότητας υλικού, κατάλληλης υγρασίας και πυκνότητας, και 

του συγκεντρωμένου φορτίου επί του υλικού αυτού, και την κατάλληλη επιλογή του πάχους 

του οδοστρώματος, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα. 
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Σχήμα 6.7.1.1-4. Ο δείκτης CBR για τον υπολογισμό πάχους οδοστρώματος 

 

Η διατομή της οδού περιλαμβάνει: 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

• Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

• Ασφαλτική προεπάλειψη. 

• Δύο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 m έκαστη. 

• Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους πάχους 0,10 m 

 

 
Σχήμα 6.7.1.1-5. Στρώσεις οδοποιίας 

6.7.1.2. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 

6.7.1.2.1. Αναλυτική περιγραφή κύριου έργου 

Γεωμετρικός σχεδιασμός οδού– Τεχνικά στοιχεία 

Ο προτεινόμενος προς βελτίωση δασικός δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός Α΄ κατηγορίας 

(σύμφωνα με τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εκπονήσεως Μελετών Δασικών 
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Μεταφορικών Εγκαταστάσεων, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 126386/1730/10-06-1966 

απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας). 

 

Στην μελετώμενη οδό η επιφάνεια κυκλοφορίας από χαλίκι και χώμα μετατρέπεται σε άσφαλτο 

και βελτιώνονται τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά τόσο οριζοντιογραφικά όσο και 

μηκοτομικά. Η ταχύτητα μελέτης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι 30 km/h και το 

συνολικό πλάτος κυκλοφορίας είναι 7,50 m στις ευθυγραμμίες (διπλή κυκλοφορία – πλάτος 

λωρίδας κυκλοφορίας 3,75 m) και 8,00 m στις στροφές (διαπλάτυνση της μίας λωρίδας κατά 

0,50 m). 

 

Στις περιοχές των ορυγμάτων τοποθετείται στην άκρη της οδού έρεισμα πλάτους 1,00 m και 

τραπεζοειδής τάφρος, ενώ στις περιοχές των επιχωμάτων τοποθετείται έρεισμα πλάτους 

1,00 m. Στα ερείσματα προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, όπου 

κρίνεται απαραίτητο. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της οδού είναι τα ακόλουθα: 

• Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας στον άξονα 15 m. 

• Μέγιστη κατά μήκος κλίση 10,58 % ενώ στο μεγαλύτερο μήκος δεν υπερβαίνει το 8 %. 

• Ελάχιστη επίκλιση στην ευθυγραμμία 2,50% και μέγιστη επίκλιση στις καμπύλες 6,00 %. 

• Κλίση πρανών ορυγμάτων 1:1 και κλίση πρανών επιχωμάτων 2:3. 

• Έρεισμα πλάτους 1,00 m. 

• Τραπεζοειδής τάφρος από σκυρόδεμα, για την αποχέτευση των όμβριων του 

καταστρώματος. 

 

Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών, θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, την 

κατασκευή έργων διευθέτησης και την δημιουργία διαπλατύνσεων. 

 

Οι καμπύλες συναρμογής αποτελούνται από κυκλικά τόξα. Ακολούθως δίνονται τα στοιχεία 

της οριζοντιογραφίας της μελετώμενης οδού στους Πίνακες 6.7.1.2-1 & 6.7.1.2-2. Στους 

Πίνακες 6.7.1.2-3 & 6.7.1.2-4 δίνονται επίσης τα στοιχεία της μηκοτομής της μελετώμενης 

οδού. 

 

Πίνακας 6.7.1.2-1. Συντεταγμένες κορυφών και ακτίνες κυκλικών τόξων άξονα (τμήμα 

27,087 km) 

Κορυφή Χ Υ R 

KA 474151,168 4480516,064 - 

K1 474245,510 4480398,217 220,000 

K2 474274,480 4480071,391 300,000 

Κ3 474238,464 4479724,371 300,000 

Κ4 474459,109 4479457,471 100,000 

Κ5 474773,722 4479545,807 70,000 

Κ6 474734,466 4479358,364 100,000 

Κ7 474566,980 4479218,610 44,000 

Κ8 474602,503 4479119,714 40,000 

Κ9 474353,754 4479105,597 55,000 

Κ10 474585,485 4478958,138 120,000 

Κ11 474673,813 4478857,680 30,000 

Κ12 474809,714 4478941,943 55,000 

Κ13 474834,982 4478762,466 35,000 

Κ14 474941,879 4478826,309 80,000 
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Κορυφή Χ Υ R 

Κ15 475007,858 4478896,319 80,000 

Κ16 475134,585 4478986,497 250,000 

Κ17 475434,183 4479072,996 25,000 

Κ18 475433,532 4479169,757 100,000 

Κ19 475454,550 4479226,002 80,000 

Κ20 475655,547 4479281,418 200,000 

Κ21 475903,904 4479309,083 120,000 

Κ22 475959,336 4479463,662 30,000 

Κ23 476062,684 4479501,501 50,000 

Κ24 476128,614 4479436,711 250,000 

Κ25 476151,737 4479368,742 100,000 

Κ26 476161,265 4479289,837 150,000 

Κ27 476206,727 4479229,987 70,000 

Κ28 476222,504 4479131,064 300,000 

Κ29 476221,578 4478956,381 250,000 

Κ30 476284,399 4478813,853 70,000 

Κ31 476354,504 4478811,620 50,000 

Κ32 476453,591 4478765,319 50,000 

Κ33 476519,549 4478639,847 100,000 

Κ34 476512,228 4478519,487 40,000 

Κ35 476552,631 4478482,942 150,000 

Κ36 476670,068 4478323,374 100,000 

Κ37 476724,398 4478300,924 30,000 

Κ38 476758,372 4478235,127 100,000 

Κ39 476881,791 4478169,380 70,000 

Κ40 476921,041 4478073,089 30,000 

Κ41 476972,886 4478057,468 25,000 

Κ42 476980,238 4477993,719 50,000 

Κ43 477054,027 4477932,274 150,000 

Κ44 477094,553 4477851,481 300,000 

Κ45 477170,308 4477747,096 25,000 

Κ46 477233,760 4477777,881 35,000 

Κ47 477289,211 4477670,049 20,000 

Κ48 477199,981 4477617,228 30,000 

Κ49 477222,249 4477540,588 40,000 

Κ50 477132,471 4477405,486 40,000 

Κ51 477294,409 4477478,562 50,000 

Κ52 477344,307 4477461,947 100,000 

Κ53 477407,058 4477392,131 200,000 

Κ54 477458,471 4477354,044 110,000 

Κ55 477506,466 4477230,648 80,000 

Κ56 477625,348 4477176,945 80,000 

Κ57 477710,578 4477116,561 80,000 

Κ58 477756,421 4477011,032 80,000 

Κ59 477952,485 4476944,886 80,000 

Κ60 478027,821 4476989,695 40,000 

Κ61 478094,528 4476953,212 80,000 

Κ62 478294,867 4476989,101 180,000 

Κ63 478423,393 4476956,913 150,000 

Κ64 478564,441 4476996,047 240,000 

Κ65 478759,923 4476985,301 200,000 

Κ66 478816,316 4476999,692 50,000 

Κ67 478898,617 4476951,298 60,000 

Κ68 479027,763 4477038,831 40,000 

Κ69 479107,965 4476922,543 40,000 
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Κορυφή Χ Υ R 

Κ70 479165,873 4477008,889 55,000 

Κ71 479233,219 4477004,719 25,000 

Κ72 479322,351 4477153,999 65,000 

Κ73 479428,427 4477102,000 25,000 

Κ74 479501,996 4477217,433 60,000 

Κ75 479584,801 4477172,786 100,000 

Κ76 479647,034 4477179,240 100,000 

Κ77 479723,995 4477146,217 30,000 

Κ78 479719,181 4477343,896 40,000 

Κ79 479838,696 4477267,286 60,000 

K80 480046,231 4477326,754 100,000 

K81 480199,390 4477452,013 70,000 

K82 480216,969 4477257,587 40,000 

K83 480038,949 4477123,708 80,000 

K84 480010,678 4477015,563 40,000 

K85 480088,308 4477010,752 40,000 

K86 480195,440 4476840,238 40,000 

K87 480220,848 4476988,217 80,000 

K88 480283,900 4477048,409 30,000 

K89 480300,855 4476929,853 80,000 

K90 480362,401 4476891,466 80,000 

K91 480386,661 4476761,317 40,000 

K92 480542,430 4476895,369 50,000 

K93 480644,346 4476854,427 40,000 

K94 480672,483 4476774,438 40,000 

K95 480785,643 4476743,624 80,000 

K96 480893,022 4476678,939 100,000 

K97 481151,570 4476428,201 30,000 

K98 481200,097 4476426,588 40,000 

K99 481390,967 4476197,861 30,000 

K100 481464,329 4476273,104 30,000 

K101 481430,640 4476329,906 50,000 

K102 481440,547 4476377,868 40,000 

K103 481392,760 4476410,238 30,000 

K104 481387,496 4476464,811 30,000 

K105 481588,634 4476541,523 60,000 

K106 481664,265 4476713,967 50,000 

K107 481961,867 4476697,025 100,000 

K108 482045,808 4476558,034 15,000 

K109 482094,421 4476692,142 20,000 

K110 482151,775 4476693,414 50,000 

K111 482315,207 4476612,102 35,000 

K112 482213,820 4476802,898 20,000 

K113 482171,093 4476816,643 40,000 

K114 482169,655 4476871,308 20,000 

K115 482092,982 4476931,812 20,000 

K116 482265,885 4476962,777 50,000 

K117 482297,510 4477014,562 20,000 

K118 482391,432 4477007,437 20,000 

K119 482334,452 4477095,498 60,000 

K120 482207,935 4477096,679 20,000 

K121 482231,619 4477159,095 40,000 

K122 482179,531 4477208,526 20,000 

K123 482371,751 4477258,070 70,000 

K124 482559,091 4477238,243 80,000 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.7-18 

ENVECO A.E. 

Κορυφή Χ Υ R 

K125 482664,804 4477187,633 140,000 

K126 482857,393 4477190,623 80,000 

K127 482916,363 4477168,777 80,000 

K128 482969,891 4477086,403 30,000 

K129 483012,903 4477213,800 30,000 

K130 482923,606 4477252,037 80,000 

K131 482833,799 4477276,808 180,000 

K132 482754,851 4477299,618 200,000 

K133 482586,602 4477334,630 20,000 

K134 482788,042 4477373,237 40,000 

K135 482760,984 4477470,237 20,000 

K136 482821,147 4477459,014 20,000 

K137 482856,602 4477389,150 40,000 

K138 482963,694 4477449,237 30,000 

K139 483009,523 4477562,321 25,000 

K140 482940,444 4477589,237 25,000 

K141 482962,125 4477632,926 30,000 

K142 482912,539 4477698,576 20,000 

K143 482992,162 4477728,211 40,000 

K144 483155,057 4477701,321 25,000 

K145 483049,214 4477792,237 60,000 

K146 483039,060 4477838,182 20,000 

K147 482955,744 4477821,606 30,000 

K148 482909,878 4477854,180 30,000 

K149 482926,082 4477932,073 60,000 

K150 482962,490 4477972,519 60,000 

K151 483029,506 4478081,177 80,000 

K152 483107,515 4478119,638 80,000 

K153 483219,661 4478055,267 80,000 

K154 483450,051 4478172,477 80,000 

K155 483636,317 4478157,169 20,000 

K156 483470,360 4478259,230 80,000 

K157 483410,108 4478334,210 80,000 

K158 483333,901 4478363,908 40,000 

K159 483253,518 4478291,845 50,000 

K160 483043,095 4478543,913 80,000 

K161 482945,413 4478393,728 80,000 

K162 482798,142 4478329,741 80,000 

K163 482720,904 4478203,192 30,000 

K164 482644,551 4478222,792 40,000 

K165 482575,909 4478304,420 60,000 

K166 482456,140 4478355,672 20,000 

K167 482448,632 4478517,822 20,000 

K168 482583,069 4478571,778 120,000 

K169 482724,014 4478635,607 120,000 

K170 482828,439 4478737,562 150,000 

K171 482903,155 4478837,591 150,000 

K172 483027,724 4478926,063 20,000 

K173 483121,845 4478880,765 40,000 

K174 483185,389 4479015,508 80,000 

K175 483311,469 4479077,471 40,000 

K176 483212,457 4479227,592 120,000 

K177 483237,119 4479370,423 120,000 

K178 483302,701 4479454,918 70,000 

K179 483281,473 4479528,197 80,000 
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Κορυφή Χ Υ R 

K180 483354,626 4479679,579 120,000 

K181 483588,772 4479727,581 80,000 

K182 483633,235 4479876,058 40,000 

K183 483741,906 4479844,778 40,000 

K184 483783,183 4479973,716 80,000 

K185 483913,723 4480011,575 80,000 

K186 483998,239 4480174,104 80,000 

K187 484065,382 4480212,809 50,000 

K188 484068,874 4480256,794 50,000 

K189 484112,233 4480303,902 100,000 

K190 484141,734 4480362,564 70,000 

K191 484259,381 4480364,458 30,000 

K192 484129,377 4480634,702 80,000 

K193 484133,158 4480831,127 50,000 

K194 484014,576 4480912,718 40,000 

K195 484001,140 4480961,984 40,000 

K196 483938,288 4480996,773 50,000 

K197 483925,208 4481097,958 80,000 

K198 483952,933 4481190,670 110,000 

K199 483915,673 4481272,610 80,000 

K200 483956,624 4481497,169 80,000 

K201 484028,951 4481568,203 80,000 

K202 484027,651 4481737,803 80,000 

K203 484074,168 4481843,924 80,000 

K204 484033,225 4481948,451 80,000 

K205 484043,746 4482045,609 60,000 

K206 484034,784 4482079,331 40,000 

K207 484059,671 4482124,546 50,000 

K208 484026,657 4482185,624 80,000 

K209 484046,835 4482554,190 50,000 

K210 484116,043 4482564,717 50,000 

K211 484167,662 4482503,638 40,000 

K212 484232,035 4482514,827 40,000 

K213 484249,547 4482594,408 70,000 

K214 484234,596 4482666,111 40,000 

K215 484373,284 4482797,424 30,000 

K216 484122,316 4482710,523 40,000 

K217 484117,007 4482830,118 100,000 

K218 484169,383 4482991,807 80,000 

K219 484176,801 4483081,476 80,000 

K220 484220,126 4483121,259 30,000 

K221 484183,632 4483288,947 25,000 

K222 484112,049 4483185,876 40,000 

K223 483940,747 4483277,537 70,000 

K224 483753,026 4483336,658 80,000 

K225 483554,107 4483428,096 40,000 

KT 483576,340 4483490,063 - 

 

Πίνακας 6.7.1.2-2. Συντεταγμένες κορυφών και ακτίνες κυκλικών τόξων άξονα (τμήμα 

1,585 km) 

Κορυφή Χ Υ R 

A 482987,205 4484223,920 - 

K1 482965,560 4484202,106 70,000 

K2 482941,040 4484140,788 70,000 
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Κορυφή Χ Υ R 

K3 482976,681 4484079,709 45,000 

K4 482941,668 4484034,279 45,000 

K5 482934,448 4483986,309 100,000 

K6 482873,022 4483921,317 40,000 

K7 482833,138 4483923,312 30,000 

K8 482776,741 4483830,020 40,000 

K9 482821,144 4483794,850 40,000 

K10 482819,521 4483695,460 45,000 

K11 482911,311 4483697,921 50,000 

K12 482982,447 4483735,171 50,000 

K13 483089,861 4483667,724 20,000 

K14 483052,375 4483612,814 80,000 

K15 483019,256 4483533,171 60,000 

K16 482938,297 4483472,494 30,000 

K17 483008,352 4483414,146 80,000 

K18 483099,824 4483430,628 70,000 

K19 483228,750 4483503,639 100,000 

K20 483294,459 4483520,795 15,000 

KT 483331,196 4483464,541 - 

Πίνακας 6.7.1.2-3. Τεχνικά στοιχεία της μηκοτομής του τμήματος 27,087 km 
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Πίνακας 6.7.1.2-4. Τεχνικά στοιχεία της μηκοτομής του τμήματος 1,585 km 

 
 

Σχεδιασμός κόμβων  

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

υφιστάμενων κόμβων της υπό μελέτη οδού με συμβαλλόμενες οδούς. Αναλυτικότερα, οι υπό 

μελέτη κόμβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται και στο παρακάτω Σχήμα 6.7.1.2-1 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 6.7.1.2-1. Ενδεικτική θέση υπό μελέτη κόμβων 

 

Για τον σχεδιασμό των υπό μελέτη κόμβων ακολουθήθηκαν οι γερμανικοί κανονισμοί RAS-

Κ- 1, σε συνδυασμό πάντοτε και με τους κανονισμούς μελέτης- χάραξης οδών RAS-L-1. 
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Κόμβος 1: Συμβολή με οδούς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού/ Επαρχιακή οδό Σταυρού Ιερισσού 

Ο εν λόγω κόμβος στην υφιστάμενη κατάσταση είναι μορφής Τ και αποτελείται από την Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Ιερισσού και την Επαρχιακή οδό Σταυρού – Ιερισσού. Στην υφιστάμενη 

διαμόρφωση έχει πραγματοποιηθεί διαπλάτυνση της κύριας οδού και έχουν υλοποιηθεί: 

• Λωρίδα αριστερής στροφής εξόδου από την Επαρχιακή οδό Σταυρού Ιερισσού προς την 

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. 

• Βοηθητικές λωρίδες επιτάχυνσης και επιβραδύνσεως επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 

Ιερισσού. 

• Διαχωριστική νησίδα τύπου σταγόνας. 

• Τριγωνικές νησίδες. 

 

Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ισοδυναμεί με 3,75 m. Με την 

ενσωμάτωση της υπό μελέτη οδού η μορφή του κόμβου μετατρέπεται σε τύπο 2: Διασταύρωση. 

Για τον σχεδιασμό του κόμβου προβλέπονται τα παρακάτω: 

• Διαγράμμιση λωρίδας αριστερής στροφής εξόδου επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού: 

για την εξυπηρέτηση των αριστερών στρεφουσών κινήσεων από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 

– Ιερισσού προς την υπό μελέτη οδό προβλέπεται η διαγράμμιση λωρίδας αριστερής 

στροφής εξόδου επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού πλάτους 3,25 m, σε αντιστοιχία 

με την έναντι υφιστάμενη λωρίδα αριστερής στροφής εξόδου από την Επαρχιακή οδό 

Σταυρού Ιερισσού προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. Προβλέπεται τμήμα 

αναμονής (la - κατά μήκος του οποίου συσσωρεύονται τα οχήματα, που αναμένουν για 

την εκτέλεση της στροφής εξόδου) μήκους 20 m και τμήμα επιβραδύνσεως (lv - κατά 

μήκος του οποίου το όχημα μειώνει την ταχύτητα κίνησής του, έτσι ώστε να αποκτήσει 

την επιθυμητή ταχύτητα για την εκτέλεση τη στρέφουσας κίνησης) μήκους 30 m. Η 

υφιστάμενη διαπλάτυνση του οδοστρώματος στο σημείου του κόμβου επαρκεί για την 

ενσωμάτωση της νέας λωρίδας αριστερής στροφής εξόδου, ενώ το μήκος του 

μεταβαλλόμενου πλάτους ισοδυναμεί με 70 m. 

• Σφήνα εξόδου: για την εξυπηρέτηση των δεξιών στρεφουσών κινήσεων από την 

Επαρχιακή οδό Σταυρού Ιερισσού προς την υπό μελέτη οδό προβλέπεται η υλοποίηση 

σφήνας εξόδου, η οποία θα συνδυαστεί με κατευθυντήρια τριγωνική νησίδα, η οποία θα 

καθοδηγεί τα οχήματα στην υπό μελέτη οδό. 

• Βοηθητική λωρίδα επιτάχυνσης δεξιάς στροφής εισόδου: για την διευκόλυνση της δεξιάς 

στρέφουσας κίνησης από την υπό μελέτη οδό προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, 

προβλέπεται η υλοποίηση λωρίδα επιτάχυνσης δεξιάς στροφής εισόδου πλάτους 3,50 m, 

η οποία θα συνδυαστεί, με κατευθυντήρια τριγωνική νησίδα, η οποία θα καθοδηγεί τα 

οχήματα προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. Για την κατασκευή της λωρίδας 

επιταχύνσεως θα απαιτηθεί η αντίστοιχη διαπλάτυνση του οδοστρώματος. Προβλέπεται 

τμήμα επιταχύνσεως (lv - κατά μήκος του οποίου το όχημα αυξάνει την ταχύτητα κίνησής 

του, έτσι ώστε να αποκτήσει την επιθυμητή ταχύτητα για την εκτέλεση τη στρέφουσας 

κίνησης) μήκους 30 m, ενώ το μήκος του μεταβαλλόμενου πλάτους ισοδυναμεί με 30 m. 

• Διαχωριστική νησίδα: για την καλύτερη προσέγγιση στον κόμβο και οργάνωση της 

κυκλοφορίας προβλέπεται η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας τύπου «μικρής 

σταγόνας» μέγιστου πλάτους 3,00 m. 

 

Κόμβος 2: Συμβολή με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού 

Ο εν λόγω κόμβος στην υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι διαμορφωμένος. Το πλάτος της 

λωρίδας κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού 
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ENVECO A.E. 

ισοδυναμεί περίπου με 3,00 m, ενώ το πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας της υπό μελέτη ο-δού είναι 

ίσο με 3,75 m. 

 

Με την ενσωμάτωση της υπό μελέτη οδού η μορφή του κόμβου μετατρέπεται σε τύπο 1: τύπος 

Τ. Για τον σχεδιασμό του κόμβου προβλέπονται τα παρακάτω: 

• Διαγράμμιση λωρίδας αριστερής στροφής εξόδου επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού: 

για την εξυπηρέτηση των αριστερών στρεφουσών κινήσεων από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 

– Ιερισσού προς την υπό μελέτη οδό προβλέπεται η διαγράμμιση λωρίδας αριστερής 

στροφής εξόδου επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού πλάτους 3,00 m. Για την 

διαγράμμιση της λωρίδας θα απαιτηθεί εκατέρωθεν του άξονα της οδού διαπλάτυνση 

1,5 m, με το συνολικό μήκος μεταβολής του πλάτους της οδού να εκτείνεται περίπου 

50 m εκατέρωθεν του κόμβου. Προβλέπεται τμήμα αναμονής (la, κατά μήκος του οποίου 

συσσωρεύονται τα οχήματα, που αναμένουν για την εκτέλεση της στροφής εξόδου) 

μήκους 20 m. 

• Σφήνα εξόδου: για την εξυπηρέτηση των δεξιών στρεφουσών κινήσεων από Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Ιερισσού προς την υπό μελέτη οδό προβλέπεται η υλοποίηση σφήνας 

εξόδου, η οποία θα συνδυαστεί με κατευθυντήρια τριγωνική νησίδα, η οποία θα 

καθοδηγεί τα οχήματα στην υπό μελέτη οδό. 

• Διαχωριστική νησίδα: για την καλύτερη προσέγγιση στον κόμβο και οργάνωση της 

κυκλοφορίας προβλέπεται η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας τύπου «μικρής 

σταγόνας» μέγιστου πλάτους 3,00 m. 

 

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

Λάκκου 

Ο εν λόγω κόμβος στην υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι διαμορφωμένος. Το πλάτος της 

λωρίδας κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της οδού πρόσβασης ισοδυναμεί περίπου 

με 5,50 m, ενώ το πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας της υπό μελέτη οδού είναι ίσο με 3,75 m. 

Εξαιτίας του ότι το συγκεκριμένο οδικό τμήμα της συμβάλλουσας οδούς αποτελεί κυκλικό 

τόξο μικρής ακτίνας και δεν εξασφαλίζεται το ασφαλές μήκος ορατότητας, δεν προβλέπεται η 

διαγράμμιση λωρίδας αριστερής στροφής εξόδου επί της οδού πρόσβασης προς τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου (τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-27 

Απαγόρευση αριστερής στροφής). Προβλέπεται στρογγύλευση του αριστερού κλάδου του 

κόμβου με κυκλικό τόξο ακτίνας 18,50 m ενώ για τον δεξί κλάδο με κυκλικό τόξο ακτίνας 

19.50 m. 

 

Κόμβος 4: Συμβολή με κύρια οδό πρόσβασης προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των 

Σκουριών 

Ο εν λόγω κόμβος στην υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι διαμορφωμένος. Το πλάτος της 

λωρίδας κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της οδού πρόσβασης ισοδυναμεί περίπου 

με 3,80 m, ενώ το πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας της υπό μελέτη οδού είναι ίσο με 3,75 m. 

Εξαιτίας του ότι το συγκεκριμένο οδικό τμήμα της συμβάλλουσας οδούς αποτελεί κυκλικό 

τόξο μικρής ακτίνας και δεν εξασφαλίζεται το ασφαλές μήκος ορατότητας, δεν προβλέπεται η 

διαγράμμιση λωρίδας αριστερής στροφής εξόδου επί της οδού πρόσβασης προς τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των Σκουριών (τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ- 27 

Απαγόρευση αριστερής στροφής). Προβλέπεται στρογγύλευση του αριστερού κλάδου του 

κόμβου με κυκλικό τόξο ακτίνας 18,50 m ενώ για τον δεξί κλάδο με κυκλικό τόξο ακτίνας 

17.00 m. 
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6.7.1.2.2. Αναλυτική περιγραφή βοηθητικών/υποστηρικτικών έργων  

6.7.1.2.2.1. Αποχέτευση οδού  

Για την νέα οδό, με την υδραυλική μελέτη, προβλέπονται τα κατάλληλα έργα για την 

απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από το οδόστρωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα 

με την μελέτη οδοποιίας και διασφαλίζεται η ομαλή απόληξη των ομβρίων των λεκανών που 

βρίσκονται εκατέρωθεν της νέας οδού. 

 

Παρακάτω περιγράφονται τα προτεινόμενα έργα καθώς και η μεθοδολογία σύμφωνα με την 

οποία αυτά διαστασιολογήθηκαν. 

 

Τάφροι συλλογής ομβρίων  

Στα πλαίσια της μελέτης για την παραλαβή των όμβριων υδάτων, που απορρέουν στο 

οδόστρωμα από τις εξωτερικές λεκάνες αλλά και των όμβριων υδάτων που προσπίπτουν 

απευθείας επί του οδοστρώματος, προβλέπεται η κατασκευή τάφρων που θα οδηγούν τα 

όμβρια ύδατα, στα συνοδά τεχνικά έργα προκειμένου να παροχετευτούν στα παρακείμενα 

ρέματα. 

 

Σε ότι αφορά στο τμήμα της οδού από την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού μέχρι την 

εργοταξιακή οδό του Μαντέμ Λάκκου, σημειώνεται ότι στο εν λόγω τμήμα, παρατηρούνται 

λεκάνες απορροής προς το οδόστρωμα κυρίως στην ανάντη πλευρά της οδού. Στο τμήμα από 

το εργοτάξιο των Σκουριών μέχρι την Εθνική Οδό Ιερισσού – Σταυρού παρατηρούνται λεκάνες 

που απορρέουν, εκατέρωθεν της οδού. 

 

Στα τμήματα όπου η επίκλιση της οδού διαμορφώνεται είτε προς τα δεξιά, είτε προς τα 

αριστερά, προτείνεται τμηματικά η κατασκευή τάφρου στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος ή 

στην αριστερή αντίστοιχα. 

 

Τάφροι επίσης, προβλέπονται στα τμήματα στα οποία πραγματοποιήθηκε εκσκαφή για τις 

ανάγκες της διαμόρφωσης της νέας οδού προκειμένου να συγκεντρώνουν την απορροή από τα 

πρανή. 

 

Σε κάθε περίπτωση σχεδιάστηκαν κατά περίπτωση τάφροι έτσι ώστε να απομακρύνονται τα 

όμβρια ύδατα που καταλήγουν στο οδόστρωμα, από τις παρακείμενες λεκάνες, σύμφωνα με 

την τοπογραφία και το ανάγλυφο του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη την τελική διαμόρφωση 

της οδού. 

 

Η προτεινόμενη διατομή τάφρου είναι τριγωνική-τραπεζοειδής, από οπλισμένο σκυρόδεμα 

C20/25, με πλάτος βάσης 0,60 m, ύψος 0,60 m και κλίση του κεκλιμένου τμήματος 1:1. 

 

Το συνολικό μήκος της τάφρου εκατέρωθεν της οδού εκτιμάται 37.358 m. Η τάφρος σε κάθε 

τμήμα, ακολουθεί την κλίση της οδοποιίας. 

 

Στα πλαίσια της μελέτης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος επάρκειας της παραπάνω διατομής, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παροχές τμηματικά από τις γειτονικές λεκάνες και υπολεκάνες που 

συμβάλλουν στη τελική απορροή έκαστου τμήματος. Αντιστοίχως, σχεδιάστηκαν τα 
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κατάλληλα συνοδά έργα για την απόληξη των ομβρίων από τις τάφρους, στους παρακείμενους 

αποδέκτες. 

 

Στην οριστική μελέτη θα υπολογιστούν εκ νέου οι παροχές προκειμένου να τοποθετηθεί η 

πλέον κατάλληλη διατομή κατά περίπτωση έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την 

απομάκρυνση των ομβρίων, αναλόγως της απορροής. 

 

Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων  

Στα πλαίσια της μελέτης, προβλέπονται συνοδά τεχνικά έργα που διευκολύνουν τη διέλευση 

των υφιστάμενων ρεμάτων κάτω από την νέα οδό και την διοχέτευση των συγκεντρωμένων 

στις τάφρους, επί των παρειών της οδού ομβρίων στα παρακείμενα ρέματα είτε με διέλευση 

κάτω από την νέα οδό είτε με εκτονώσεις πλευρικά εκατέρωθεν αυτής, σύμφωνα με την 

τοπογραφία της περιοχής. 

 

Σημειώνεται ότι χαρακτηριστικά σημεία στα οποία προβλέπονται τεχνικά έργα, είναι τα σημεία 

στη μηκοτομή της νέας οδού, στα οποία παρουσιάζεται αλλαγή της κλίσης, σημεία στα οποία 

συγκεντρώνεται σημαντική απορροή από τις λεκάνες απορροής και σημεία στα οποία 

εκτιμήθηκε ότι κρίνεται σκόπιμη η απομάκρυνση των ομβρίων στον πλησιέστερο αποδέκτη. 

 

Συνοπτικά στα τεχνικά έργα περιλαμβάνονται: 

• Φρεάτια. 

• Αγωγοί δομημένου τοιχώματος, εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα. 

• Κιβωτοειδής οχετός. 

• Κατάλληλες διατάξεις για την συγκέντρωση και την εκτόνωση των ομβρίων υδάτων στα 

παρακείμενα ρέματα. 

 

Σημειώνεται ότι στα σημεία διασταύρωσης υφιστάμενων δρόμων με τη νέα οδό, σε περίπτωση 

παρουσίας τάφρου στην παρειά της οδού, η τάφρος διακόπτεται και τοποθετείται φρεάτιο, στη 

συνέχεια κλειστός αγωγός δομημένου τοιχώματος διατομής Φ600 κάτω από τον 

διασταυρούμενο δρόμο, στη συνέχεια φρεάτιο και μετά συνεχίζεται η τάφρος στη παρειά της 

οδού. 

 

Για τη διέλευση και μεταφορά των ομβρίων κάτω από την νέα οδό, σχεδιάστηκαν τεχνικά έργα 

τα οποία περιλαμβάνουν έργο εισόδου (φρεάτιο) στο οποίο καταλλήγουν οι αντίστοιχες 

τάφροι, εγκιβωτισμένο αγωγό διπλού δομημένου τοιχώματος, διατομής Φ1000 προκειμένου να 

εξασφαλίζεται αφενός η αντοχή λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων επί της οδού και 

αφετέρου η ροή σε περίπτωση που συμπαρασυρθούν ογκώδη αντικείμενα (φερτά, κορμοί, 

κλαδιά κλπ.). 

  

Η μεγαλύτερη λεκάνη εντοπίζεται στο σημείο στο οποίο περνάει ρέμα με λεκάνη απορροής 

0,37 km2, εκεί τοποθετείται κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2,00x1,30 προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ροή του ρέματος. 

 

Για την εν λόγω διατομή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω υπολογισμοί: 
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Πίνακας 6.7.1.2-5. Παράμετροι διαστασιολόγησης τεχνικών έργων αποχέτευσης 

όμβριων υδάτων 

Παράμετροι 

L (σε m) 

Μήκος 

μισγάγγειας 

κατά μήκος 

του κύριου 

υδατορεύματος 

της λεκάνης 

S (σε 

m/m) 

Μέση 

κλίση 

λεκάνης 

tσ (h) 

Χρόνος 

συγκεντρώσεως  

(Μέθοδος Kir- 

pich) 

i 

Ένταση 

βροχόπτωσης 

(mm/hr) 

 

Α 

Απορρέ-

ουσα 

έκταση 

εδάφους 

(km2) 

C Συντελεστής 

κατείσδυσης 

Q 

Παροχή 

(m3/s) 

Τιμές 1.410,00 0,10 0,21 153,612 0,368 0,804 12,63 

 

Για τις λοιπές υπόγειες διελεύσεις των αγωγών υπό της νέας οδού, κατόπιν διερεύνησης 

θεωρείται επαρκής η τοποθέτηση των αγωγών διπλού δομημένου τοιχώματος διατομής 

Φ1.000, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω. Υπογραμμίζεται ότι η έκταση των επιμέρους 

λεκανών, είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που περιγράφεται παραπάνω. 

 

Σε ότι αφορά τα φρεάτια, στα οποία καταλήγουν οι τάφροι πριν την απόληξή τους στον τελικό 

αποδέκτη ήτοι τα παρακείμενα ρέματα, επιλέχθηκε η εσωτερική διάσταση 1,50 m x 2,60 m και 

ύψος φρεατίου 1,60 και 2,30 κατά περίπτωση. 

 

Σημειώνεται ότι ο αγωγός διπλού δομημένου τοιχώματος, καταλήγει είτε σε νέο φρεάτιο είτε 

σε κατάλληλα διαμορφωμένο έδαφος με τη χρήση θραυστού υλικού, για την αποφυγή 

διάβρωσης του εδάφους. 

 

Στις περιπτώσεις που πρόκειται για συγκεντρωμένη παροχή από υπερκείμενες της οδού 

λεκάνες, σχεδιάστηκαν κατά περίπτωση, κατάλληλα διαμορφωμένες διατάξεις πτερυγότοιχων 

για την αντιστήριξη των πρανών και την ομαλή διέλευση των ομβρίων κατάντη. 

 

Στην μελέτη, προβλέπονται περισσότερα από 50 τεχνικά έργα που περιλαμβάνουν έργα για την 

συγκέντρωση των ομβρίων υδάτων και τη μεταφορά τους μέσω εγκιβωτισμένου αγωγού 

δομημένου τοιχώματος σε παρακείμενο αποδέκτη. Επίσης, υπολογίστηκαν περίπου 140 σημεία 

εκτόνωσης σε παρακείμενους αποδέκτες. 

 

Λεκάνες απορροής  

Η διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων (εγκάρσια τεχνικά και τάφροι) πραγματοποιήθηκε 

αφού πρώτα χαράχθηκαν οι λεκάνες απορροής λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό υπόβαθρο, 

τη μελέτη οδοποιίας και τα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000, της Γ.Υ.Σ. Συνολικά 

μελετήθηκαν περίπου εβδομήντα (70) υδρολογικές λεκάνες.  

 

Με βάση το τοπογραφικό υπόβαθρο ψηφιοποιήθηκαν το υδρογραφικό δίκτυο και οι ισοϋψείς 

και στη συνέχεια παρήχθη το ψηφιακό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης. Με τη χρήση του 

υποβάθρου υπολογίστηκαν τα γεωμετρικά στοιχεία κάθε υδρολογικής λεκάνης ήτοι, εμβαδόν, 

υψόμετρο εξόδου και μήκος μέγιστης διαδρομής ροής (longest flow path). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω σχεδιάστηκαν και διαστασιολογήθηκαν τα προτεινόμενα έργα. Επίσης 

υπολογίστηκαν: 

1. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής .  

2. Η υψομετρική καμπύλη της υδρολογικής λεκάνης. 
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Τα προαναφερθέντα στοιχεία αφορούν στον υπολογισμό του μήκους της κύριας μισγάγγειας 

και την μέσης κλίσης της λεκάνης απορροής, παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην εξίσωση 

του Kirpich. 

 

Ορθολογική μέθοδος  

Για την εκτίμηση της πλημμυρικής απορροής χρησιμοποιήθηκε η Ορθολογική μέθοδος. 

Σύμφωνα με την ορθολογική μέθοδο, η μέγιστη πλημμυρική απορροή μπορεί να δοθεί από την 

εξίσωση: 

Qmax = 0,278 *C *i * A 

όπου: 

Qmax : η πλημμυρική απορροή σε m3/s, 

A : η οριζόντια προβολή της λεκάνης απορροής σε km2, 

i : η μέση ένταση βροχόπτωσης, διάρκειας ίσης με το χρόνο συρροής των υδάτων από την 

επιφάνεια Α μέχρι την εξεταζόμενη διατομή του ρέματος (έξοδος λεκάνης απορροής) σε mm/h, 

C : ο συντελεστής απορροής. 

 

Για τους υπολογισμούς της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε περίοδος επαναφοράς Τ=100 y. 

 

Η περιοχή μελέτης, ανήκει στη λεκάνη απορροής «EL005:ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» του ΥΔ 10 Κεντρικής Μακεδονίας. Για την επιλογή της όμβριας καμπύλης 

και με βάση τον ακόλουθο χάρτη διαπιστώθηκε σε ποιο βροχομετρικό σταθμό του υδατικού 

διαμερίσματος βρίσκεται πλησιέστερα η περιοχή μελέτης ώστε να χρησιμοποιηθεί η 

αντίστοιχη όμβρια καμπύλη. 

 

Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση των απαιτούμενων υδραυλικών υπολογισμών για την υπό 

μελέτη περιοχή θα χρησιμοποιηθεί η όμβρια καμπύλη του βροχομετρικού σταθμού της 

Μεγάλης Παναγίας, τα στοιχεία του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.7.1.2-6. 

 

Πίνακας 6.7.1.2-6. Δεδομένα βροχομετρικού σταθμού Μεγάλης Παναγίας 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΥΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ Χ Υ Ζ κ λ' ψ' θ η 

EL10 458 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑ 
472333,9 4476746 440 0,12 370,5 0,71 0,076 0,686 

 

Για τον υπολογισμό των παροχών χρησιμοποιήθηκε περίοδος επαναφοράς Τ=100 y υπέρ της 

ασφάλειας του σχεδιασμού. 

 

Για τη συλλογή των ομβρίων που απορρέουν από την εκτόνωση του καταστρώματος της οδού 

προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρης τάφρου. Οι παράπλευρες τάφροι εκτονώνονται σε 

τεχνικά (σωληνωτούς και κιβωτοειδείς οχετούς), τα οποία οδηγούν τα όμβρια στους 

υφιστάμενους φυσικούς αποδέκτες.  
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Σχήμα 6.7.1.2-2. Τομή οδοστρώματος με τραπεζοειδείς τάφρους εκατέρωθεν 

6.7.1.2.2.2. Κατασκευή γέφυρας  

Για τις ανάγκες της οδού θα κατασκευαστούν τρεις φορείς γεφυρών στις χιλιομετρικές θέσεις 

19+437.17, 19+741.34, και 20+479.74, με μήκος 30 m, 105 m και 90 m αντίστοιχα. 

 

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής μελέτης για την κατασκευή των τριών γεφυρών, δεν υπάρχουν 

δεδομένα γεωτεχνικών ερευνών για την περιοχή έδρασης των γεφυρών. 

 

Οι εκτιμήσεις των διαστάσεων των στοιχείων του φορέα της ανωδομής και της υποδομής των 

γεφυρών ενδέχεται να αλλάξουν όταν υπάρξουν δεδομένα για την υφιστάμενη τυπολογία του 

εδάφους και την φέρουσα ικανότητα του. 

 

Ακρόβαθρα 

Ακρόβαθρα θα τοποθετηθούν στην αρχή και στο τέλος της γέφυρας και στην ουσία 

απομονώνουν το επίχωμα από το άνοιγμα της γέφυρας. Η θεμελίωση του ακρόβαθρου θα γίνει 

επί πασσάλων με κεφαλόδεσμο. Για τον περιορισμό των πρανών κατασκευάζονται 

πτερυγότοιχοι μεταβλητού πάχους από 0,30 m έως 0,50 m, οι οποίοι πακτώνονται στο τοιχίο 

του ακρόβαθρου και στον κεφαλόδεσμο. 

 

Όπισθεν των ακρόβαθρων προβλέπεται μεταβατικό επίχωμα με στραγγιστήρια. Στις επιφάνειες 

των σκυροδεμάτων σε επαφή με την επίχωση προβλέπεται διπλή ασφαλτική επάλειψη με υλικά 

τύπου Lancol, Eshacoat ή αντίστοιχα για την προστασία έναντι διαβρώσεως. Στην περιοχή των 

ακρόβαθρων προβλέπονται πλάκες πρόσβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 ελάχιστου 

μήκους 5,00 m. 

 

Η κατασκευή του μεταβατικού επιχώματος στη θέση των ακρόβαθρων θα γίνει πριν την 

κατασκευή του φορέα των γεφυρών. Με το μεταβατικό επίχωμα επιδιώκεται η συντόμευση της 

εκδήλωσης εδαφικών παραμορφώσεων και των αναμενόμενων διαφορικών καθιζήσεων μεταξύ 

του ακρόβαθρου και του γειτονικού μεσοβάθρου. 

 

Μεσοβάθρα 

Τα μεσόβαθρα, εφόσον πρόκειται για γέφυρες οι οποίες διαπερνάει ρέμα, θα έχουν μορφή 

πολυγωνική, με τη μεγάλη πλευρά τους παράλληλη με τη ροή του ρέματος. Το κάθε μεσόβαθρο 

θα αποτελείται από ένα μεμονομένο στύλο, ο οποίος θα διέρχεται από τον κεφαλόδεσμο της 

θεμελίωσης του μέχρι το προσκεφαλαιο στο οποίο θα εδράζονται τα εφέδρανα. 

 

Η θεμελίωση των βάθρων θα γίνει με συστοιχία πασσάλων οι οποίοι στην κεφαλή τους θα 
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συνδέονται με κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Εφέδρανα  

Τα εφέδρανα παρεμβάλλονται μεταξύ της ανωδομής και της υποδομής της γέφυρας 

επιτελώντας τις παρακάτω λειτουργίες:  

• μεταφέρουν τα φορτία από την ανωδομή στην υποδομή 

• επιτρέπουν τις σχετικές μετακινήσεις μεταξύ της ανωδομής και της υποδομής.  

 

Στις τρεις γέφυρες τοποθετούνται σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα εκατέρωθεν των άκρων 

του συνόλου των προεντεταμένων δοκών. 

 

Αρμοί  

Αρμοί διαστολής θα κατασκευαστούν στις θέσεις των βάθρων της γέφυρας, λόγω του στατικού 

συστήματος που έχει επιλεγεί. Επίσης, θα τοποθετηθούν αρμοί στις θέσεις των ακροβάθρων, 

που θα επιτρέπουν μικρές μετακινήσεις και θα εμποδίζουν την ανάπτυξη τάσεων λόγω 

θερμοκρασιακών μεταβολών. Ο τύπος των αρμών θα είναι κλειστός με σφράγιση από έγχυτο 

ασφαλτικό υλικό. 

 

Στοιχεία οδοποιίας 

Ο άξονας της οδού στη θέση του τεχνικού βρίσκεται σε ευθυγραμμία. Το κατάστρωμα 

κυκλοφορίας είναι αμφικλινές με εγκάρσια κλίση 2,50% εκατέρωθεν. Σύμφωνα με την διατομή 

της οδού προβλέπεται πλάτος οδοστρώματος 7,50 m, εκατέρωθεν πεζοδρόμια 2,00 m, οπότε 

το συνολικό πλάτος καταστρώματος γέφυρας θα είναι 2,00 + 0,50 + 7,50 + 0,50 +2,00 = 

12,50 m. 

 

Στοιχεία κατασκευής  

Η ανωδομή των γεφυρών σε κάθε άνοιγμα αποτελείται από εννέα προκατασκευασμένες δοκούς 

μήκους 25,00 m. Οι δοκοί θα φέρουν χάλυβα προέντασης και θα έχουν διατομή ασύμμετρου 

διπλού ταυ, με αποστάσεις μεταξύ τους των 1,30 m. Το ύψος τους θα είναι 1,70 m και επί αυτών 

θα εδράζεται η πλάκα καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η πλάκα θα έχει πλάτους 

11,42 m και πάχος 0,25 m. 

 

 

Σχήμα 6.7.1.2-3. Τομή γέφυρας 

Η ανωδομή εδράζεται επί των βάθρων με σταθερά ελαστομεταλλικά αγκυρούμενα εφέδρανα. 

Στις απολήξεις του φορέα στα ακρόβαθρα προβλέπονται αρμοί διαστολής τύπου ALGAFLEX 
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T150 ή ανάλογου. 

 

 
Σχήμα 6.7.1.2-4. Λεπτομέρεια γέφυρας 

Στο κατάστρωμα κυκλοφορίας επί του φορέα διαστρώνονται: 

• Στεγανοποιητική στρώση αποτελούμενη από διπλό ασφαλτόπανο με τσιμεντοκονίαμα 

προστασίας πάχους 3,0 cm. 

• Ελαφρώς οπλισμένο (με δομικό πλέγμα) σκυρόδεμα ρύσεων κυμαινόμενου πάχους. 

• Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 cm. 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm. 

• Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 3 cm. 

 

Στα πεζοδρόμια προβλέπεται ο εγκιβωτισμός τριών πλαστικών σωλήνων DN140 mm ανά 

κατεύθυνση για την διέλευση δικτύων πάσης φύσεως. Προβλέπονται επίσης στηθαία 

ασφαλείας τύπου ΣΤΕ-1 (βαρέως τύπου), βάρους  70 kg/m, πακτωμένα μέσω ειδικών κλωβών 

στο σκυρόδεμα της ανωδομής του φορέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

 

Διαδικασία κατασκευής γέφυρας  

Για την κατασκευή της γέφυρας, προβλέπεται να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 

• Ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών της αρτηρίας και από τις δύο προσβάσεις 

της γέφυρας και στις θέσεις των βάθρων. 

• Κατασκευή των βάθρων. 

• Τοποθέτηση επ’ αυτών των προκατασκευασμένων δοκών. 

• Σκυροδέτηση επ’ αυτών, έγχυτης πλάκας. 

• Ολοκλήρωση εργασιών ανωδομής και λοιπών εργασιών γέφυρας. 

• Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της αρτηρίας εκατέρωθεν της γέφυρας. 

• Διοχέτευση της κυκλοφορίας επί της γέφυρας. 

6.7.1.2.2.3. Διευθέτηση ρεμάτων  

Στα πλαίσια της μελέτης οδοποιίας εκπονήθηκε υδραυλική μελέτη επάρκειας της υφιστάμενης 

διατομής της κοίτης των υπό μελέτη τμημάτων του ρέματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

αναδεικνύουν την ανεπάρκεια της υφιστάμενης διατομής να παροχετεύσει την παροχή 

πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς τα 100 έτη όπως αυτή υπολογίσθηκε στην υδρολογική 

μελέτη. Για τον λόγο αυτό, προτείνονται έργα διευθέτησης στα υπό μελέτη τμήματα του 
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ρέματος ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια της κατάντη περιοχής και της οδοποιίας που έχει 

σχεδιαστεί. 

 

Προτεινόμενα Έργα  

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν στη διευθέτηση μέρους του τμήματος μελέτης και 

περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στον πυθμένα αλλά και στα πρανή του υδατορέματος. Επίσης, θα 

κατασκευαστούν τρεις γέφυρες (μία στο κάθε τμήμα Κοκκινόλακκας, Ανάντη Ασπρόλακκας 

και Νότιος Ασπρόλακκας), όπως έχει αναλυθεί εκτενώς παραπάνω. Όσον αφορά στον πυθμένα, 

τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν εξομάλυνση της κλίσης του και διάστρωσή του με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Για την διαμόρφωση της κοίτης 

στα τμήματα των πρανών προβλέπεται επένδυσή τους με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια. Οι 

κλωβοί των συρματοκιβωτίων θα έχουν διάφραγμα στη μέση του μήκους τους, ώστε να μην 

προκύπτει εσωτερικά κυψέλη με μήκος μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Τα τεμάχια των 

συρματοκιβωτίων θα τοποθετούνται κατά μήκος με τέτοιο τρόπο που να μη συμπίπτει η αρχή 

και το πέρας τους ώστε να αποφευχθούν οι διαφορικές καθιζήσεις. Γεωύφασμα διαχωρισμού 

τοποθετείται μεταξύ των συρματοκιβωτίων και του εδάφους σε όλα τμήματα της επένδυσης 

των πρανών για την αποφυγή διάβρωσης του εδαφικού υλικού και διέλευσης αυτού μέσα από 

τα συρματοκιβώτια προς την κοίτη. Επίσης τοποθετείται γεωμεμβράνη στη συναρμογή του 

σκυροδέματος διάστρωσης του πυθμένα και των συρματοκιβωτίων για την προστασία του 

σημείου από διάβρωση και υποσκαφή του εδάφους. 

 

Για την καλύτερη περιγραφή του έργου η διευθέτηση διαιρείται σε τρία τμήματα (Ανάντη 

Ασπρόλακκας, Κοκκινόλακκας, και Νότιος Ασπρόλακκας), αρχίζοντας από την κατάντη αρχή 

των έργων και συνεχίζοντας προς τα ανάντη (σύμφωνα με την χιλιομέτρηση και την σειρά 

κατασκευής των έργων): 

 

Ανάντη Ασπρόλακκας 

Τμήμα: (Χ.Θ. 0+98,56 έως Χ.Θ. 0+553,91) 

Η διατομή διαμορφώνεται ως ανοιχτή τάφρος (ανοιχτή διατομή) επενδεδυμένη με 

συρματοκιβώτια στα πρανή και με διαμόρφωση στον πυθμένα. Στο τμήμα [0+231,99 έως 

0+276,60] ο πυθμένας θα επενδυθεί με σκυρόδεμα. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται 

σχηματικά η τυπική διατομή της γέφυρας στη Χ.Θ. 0+243,44 m: 

 

 
Σχήμα 6.7.1.2-5. Τυπική διατομή Ανάντη Ασπρόλακκα 

 

Το καθαρό πλάτος πυθμένα διαμορφώνεται στα 80,70 m και το καθαρό ύψος επένδυσης των 

πρανών στα 5,0 m. 

 

Κοκκινόλακκας 

Τμήμα: (0+119,50 έως Χ.Θ. 0+428,29) 

Η διατομή διαμορφώνεται ως ανοιχτή τάφρος (ανοιχτή διατομή) επενδεδυμένη με 

συρματοκιβώτια στα πρανή και με διαμόρφωση στον πυθμένα. Ειδικότερα στο τμήμα 
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[0+173,03 έως 0+216,87], ο πυθμένας θα επενδυθεί με σκυρόδεμα. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται σχηματικά η τυπική διατομή της γέφυρας στη Χ.Θ. 0+289,09 m. 

 

 
Σχήμα 6.7.1.2-6. Τυπική διατομή Κοκκινόλακκα 

 

Το καθαρό πλάτος πυθμένα διαμορφώνεται στα 73,22 m και το καθαρό ύψος επένδυσης των 

πρανών στα 6,0m στα δυτικά και 4,5 m στα ανατολικά. 

 

Νότιος Ασπρόλακκας 

Τμήμα: (Χ.Θ. 0+259,93 έως Χ.Θ. 0+319,15) 

Η διατομή διαμορφώνεται ως ανοιχτή τάφρος (ανοιχτή διατομή) επενδεδυμένη με 

συρματοκιβώτια στα πρανή και στον πυθμένα θα γίνει διαμόρφωση. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται σχηματικά η τυπική διατομή της γέφυρας στη Χ.Θ. 289,09 m.  

 

Το καθαρό πλάτος πυθμένα διαμορφώνεται στα 21,70 m και το καθαρό ύψος επένδυσης των 

πρανών στα 2,0 m. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται σχηματικά η τυπική διατομή των 

προτεινόμενων έργων: 

 

 
Σχήμα 6.7.1.2-7. Τυπική διατομή Νότιου Ασπρόλακκα 

 

6.7.1.2.2.4. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα – οδοφωτισμός  

Στα πλαίσια της κατασκευής της οδού θα εγκατασταθούν στις θέσεις των κόμβων ιστοί και 

ολοκληρωμένο σύστημα οδοφωτισμού.  

 

Σιδηροϊστοί - Ύψους 9m - Οκταγωνικοί 

Όσον αφορά στους σιδηροϊστούς, ο χαλύβδινος ιστός φωτισμού, που θα χρησιμοποιηθεί, θα 

είναι εγχώριας κατασκευής, ύψους 9 m μέχρι το σημείο συνδέσεως του ιστού με εξέδρα. Η 

κατασκευή θα είναι βάσει των αποφάσεων ΕΗ1/0/481/2-7-86 και ΕΗ1/0/133/8-3-88 ΤΟΥ 

ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα : 

1. Το σώμα οκταγωνικής διατομής, κωνικό προς τα άνω. 

2. Τους ευθύγραμμους βραχίονες οριζόντιας προβολής 1,5 m (κλίση 10ο προς το οριζόντιο 

επίπεδο), κατακόρυφης προβολής 0,4 m. 

3. Τη χοάνη στερέωσης των βραχιόνων. 

4. Τέσσερα αγκύρια διαμέτρου 1 inch και μήκους 800 mm που απολήγουν σε σπείρωμα σε 
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μήκος 150 mm. 

 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού - Λαμπτήρες  

Τα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού θα είναι: 

• Νατρίου Υψηλής Πίεσης, τύπου CUT-OFF ή / και 

• Νατρίου Χαμηλής Πίεσης, τύπο SEMI CUT-OFF. 

• Προστασίας ΙΡ 55 τουλάχιστον. 

 

Για τα φωτιστικά σώματα, όπως και τους λαμπτήρες, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 

Δ13β/0/578/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/28.12.94), μέχρι την έκδοση νέων προδιαγραφών θα 

ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60598-2-3, 

εκτός από σημεία που αυτές τροποποιούνται από τη παρούσα Τ.Σ.Υ. 

 

Ηλεκτρικό δίκτυο 

Το ηλεκτρικό δίκτυο από κάθε πυλώνα μέχρι τα Φ.Σ που τροφοδοτεί θα είναι υπόγειο. Τα 

υπόγεια καλώδια θα προστατεύονται με την τοποθέτηση τους μέσα σε σωλήνες. Οι σωλήνες 

διέλευσης των καλωδίων θα είναι από HDPE Φ90, ονομαστικής πίεσης 6 ατμοσφαιρών. Οι 

σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε βάθος περίπου 70 cm και θα εγκιβωτίζονται σε στρώμα 

άμμου πάχους 30 cm. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη μηχανική αντοχή των σωλήνων 

(λόγω αιτιολογημένων ειδικών συνθηκών) το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευάζεται με 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (ISO MEDIUM - Πράσινη ετικέτα) Φ 3’’. 

• Στις διαβάσεις των δρόμων θα προβλέπεται πάντοτε ένας επί πλέον σωλήνας, οι δε 

σωλήνες στην περίπτωση αυτή θα προστατεύονται με εγκιβωτισμό τους μέσα σε 

οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που δίνονται στα σχετικά Πρότυπα. 

Τα άκρα των σωλήνων αυτών θα καταλήγουν πάντα σε φρεάτιο καλωδίων. 

• Το υπόγειο δίκτυο θα κατασκευαστεί με καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής 4x10. Άλλες δια-

τομές μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο ύστερα σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Σε κάθε 

σώληνα θα τοποθετείται ένα μόνο καλώδιο οδκού φωτισμού.  

• Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια 

των ιστών, δηλαδή τα καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο 

και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού. 

• Μέσα στο φρεάτιο που είναι ενσωματωμένο στη βάση κάθε ιστού, θα αφήνεται μήκος 

καλωδίου τουλάχιστον 1,00 m. 

• Για το τράβηγμα των καλωδίων στο υπόγειο δίκτυο θα προβλεφθούν φρεάτια. Προ-

βλέπεται πάντοτε ένα φρεάτιο στη προκατασκευασμένη βάση κάθε ιστού ενσωματωμένο 

σε αυτή. Μεμονωμένα φρεάτια θα προβλέποινται στις διελεύσεις δρόμων, για την 

προσέγγιση του πρώτου Φ.Σ. κλπ. Τα μεμονωμένα αυτά φρεάτια θα κατασκευάζονται 

σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των Π.Κ.Ε. 

• Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πάνω σε γέφυρες) θα προβλέπονται ειδικής μορφής φρεάτια 

για την διέλευση των καλωδίων, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. 

• Oι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά από τα 

ακροκιβώτια των ιστών όπου κάθε Φ.Σ. θα έχει ανεξάρτητη τροφοδότηση με καλώδιο 

ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2 από το ακρωκιβώτιο με δικό του ασφαλειοδιακόπτη 6A. 

• Tα υλικά των πινάκων, φωτιστικών θα είναι εγκεκριμένου τύπου κατά VDE, EΛOT, 

Υπουργείο. 
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6.7.1.2.2.5. Σήμανση οδού  

Η σήμανση των οδών γίνεται με χρήση ειδικών μέσων και έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του 

οδηγού, την ενημέρωσή του και φυσικά την προάσπιση της ασφάλειάς του. Τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα αποτελούνται από τις διαγραμμίσεις των οδοστρωμάτων, τις πινακίδες 

σήμανσης και τους οριοδείκτες. 

 

Οι πινακίδες σήμανσης προειδοποιούν ή απαγορεύουν ή υποδεικνύουν ή προσανατολίζουν, και 

για τους λόγους αυτούς πρέπει να είναι εμφανείς, σαφείς, να βρίσκονται στη σωστή θέση και 

να εκφράζουν την εντολή ή την υπόδειξή τους σύμφωνα με τη λογική. 

 

Διακρίνουμε την κάθετη σήμανση που έχει να κάνει κυρίως με τις πινακίδες σήμανσης, και την 

οριζόντια σήμανση που αφορά τη διαγράμμιση και τα σύμβολα επί της οδού. 

 

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  

 

Αναγγελίας κινδύνου (Κ) 

Αυτές δηλώνουν επικίνδυνες θέσεις, προσβάσεις οδικών κόμβων και προσβάσεις ισόπεδων 

σιδηροδρομικών διαβάσεων και τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που 

χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν σε αυτές, προς την κατεύθυνση της 

κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, 

να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Γενικά το σχήμα των 

πινακίδων αυτών είναι τριγωνικό και τα χρώματά τους κόκκινο για το περίγραμμα, κίτρινο για 

το φόντο και μαύρο για το σύμβολο. Η θέση τους βρίσκεται 100 m από την επικίνδυνη θέση 

όταν αυτή είναι εντός αστικών περιοχών και 100 - 250 m από αυτή, όταν πρόκειται για 

υπεραστικές περιοχές. 

 

Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ) 

Αυτές δηλώνουν προτεραιότητα, απαγορεύσεις ή περιορισμούς και υποχρεώσεις, και έχουν 

πληροφοριακό χαρακτήρα, ώστε αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς να μαθαίνουν τις 

υποχρεώσεις τους και να συμμορφώνονται. Γενικά το σχήμα των πινακίδων αυτών είναι 

κυκλικό και τα χρώματά τους, όταν δηλώνουν απαγόρευση, είναι κόκκινο για το περίγραμμα, 

λευκό για το φόντο και μαύρο για το σύμβολο, ενώ όταν δηλώνουν υποχρέωση, είναι μπλε για 

το φόντο και λευκό για το σύμβολο. 

 

Πληροφοριακές πινακίδες  

• Η θέση των πινακίδων 

Η θέση των πινακίδων σήμανσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει στον οδηγό τον 

απαραίτητο χρόνο αντίδρασης, να εξασφαλίζει την ορατότητά της και εάν όχι να τοποθετεί 

πρόσθετη πινακίδα σε σημείο που είναι ορατό. 

 

Η συνήθης απόσταση των πινακίδων σήμανσης από την οριογραμμή του οδοστρώματος είναι 

0,30 – 2,00 m και το ύψος τους από το έδαφος καθορίζεται σε 0,6 – 2,20 m για τις συνήθεις 

οδούς, και 0,6 – 2,20 m για τους αυτοκινητόδρομους. Σε περίπτωση που οι πινακίδες 

αναρτώνται πάνω από το οδόστρωμα, πρέπει να διασφαλίζεται η τοποθέτησή τους στη σωστή 

θέση η οποία δεν είναι πολύ χαμηλά ώστε να παρεμποδίζεται η ανάγνωσή της και από τα 

υπόλοιπα οχήματα, αλλά ούτε και πολύ ψηλά ώστε να βρίσκεται εκτός του φωτός των 

προβολέων. 
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Γενικά οι πινακίδες τοποθετούνται στη δεξιά πλευρά της οδού, γεγονός όμως που δεν 

απαγορεύει την επανάληψή τους και στα αριστερά. 

 

• Μέγεθος πινακίδων 

Το μέγεθος των πινακίδων επιλέγεται συνήθως σε σχέση με την ταχύτητα που κινούνται τα 

οχήματα, δηλαδή με την κατηγορία οδού. Είναι φανερό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πινακίδα, 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η οπτική εντύπωση που προκαλεί, άρα και ασφαλέστερη η 

μεταβίβαση του μηνύματος. Το μέγεθος των πινακίδων σήμανσης περιορίζεται κυρίως από 

λόγους διαθέσιμου χώρου και αισθητικής. Στους ελληνικούς κανονισμούς όλες οι διαστάσεις 

πινακίδων, αριθμών, λέξεων, σημάτων κλπ, δίνονται σε τρία μεγέθη (τρεις αριθμοί για κάθε 

διάσταση), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του μεγέθους ανάλογα με τις ειδικές 

συνθήκες κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το μέγεθος οι πινακίδες διακρίνονται 

σε : 

 Μικρού μεγέθους: Κυκλικές διαμέτρου 450 mm, ισόπλευρες τριγωνικές πλευράς 

600 mm, πληροφοριακές με γράμματα 100 mm, οκταγωνική STOP περιγραμμένη σε 

κύκλο διαμέτρου 600 mm. Τοποθετούνται σε χωριά, μικρές πόλεις, ιδιωτικές και 

αγροτικές οδούς, και σε ιδιωτικούς χώρους. Τέτοιες πινακίδες μπορούν να τοποθετηθούν 

μερικές φορές και σε επαρχιακές οδούς, με έγκριση της υπηρεσίας. 

 Μεσαίου μεγέθους: Κυκλικές διαμέτρου 650 mm, ισόπλευρες τριγωνικές πλευράς 

600 mm, πληροφοριακές με γράμματα 100 mm, οκταγωνική STOP περιγραμμένη σε 

κύκλο διαμέτρου 900 mm. Τοποθετούνται κυρίως σε μεγάλες πόλεις και σε επαρχιακές 

και εθνικές οδούς. 

 Μεγάλου μεγέθους: Κυκλικές διαμέτρου 900 mm, ισόπλευρες τριγωνικές πλευράς 

1.200 mm, πληροφοριακές με γράμματα 200 mm, οκταγωνική STOP περιγραμμένη σε 

κύκλο διαμέτρου 1.200 mm. Τοποθετούνται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. 

 

Στη παρούσα μελέτη το μέγεθος των πινακίδων που επιλέχθηκε είναι μεσαίου μεγέθους σε όλο 

το μήκος του δικτύου. 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Η διαγράμμιση του οδοστρώματος  

Οι σημάνσεις των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις ή σύμβολα, χρησιμοποιούνται για τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιμοποιούν 

οδούς, είτε μόνες, είτε σε συνδυασμό με πινακίδες σήμανσης ή σηματοδότες, για να τονιστεί ή 

διευκρινιστεί η σημασία αυτών. 

 

Τα κύρια είδη των σημάνσεων επί των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις είναι οι: 

Κατά μήκος διαγραμμίσεις, που συνήθως σχεδιάζονται στον άξονα ή στις οριογραμμές της 

οδού 

• H αποτελούμενη από µία συνεxή γραµµή στο άκρο του οδοστρώματος η οποία σηµαίνει 

την οριογραμμή της οδού. 

• H αποτελούμενη από µία ή δύο συνεχείς γραµµές η oπoία σηµαίνει το διαxωρισµό των 

λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων. 

• H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή η oπoία καθoρίζει τα όρια των λωρίδων 

για την καθoδήγηση της κυκλoφoρίας. 
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• H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή, διπλάσιoυ πλάτoυς της πρoηγoύµενης, 

καθoρίζει τα όρια µεταξύ της λωρίδας επιτάxυνσης ή επιβράδυνσης και της παραπλεύρως 

λωρίδας κυκλoφoρίας. 

• H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή επί τoυ oδoστρώµατoς µε µήκη 

τµηµάτων και των µεταξύ των κενών πoλύ µικρότερα της προ-πρoηγoυµένης 

διακεκoµµένης γραµµής, η oπoία σηµαίνει πρoειδoπoίηση για την πρoσέγγιση σε διπλή 

ή συνεxή γραµµή ή για την πρoσέγγιση σε άλλo τµήµα oδoύ, τo oπoίo παρoυσιάζει 

ιδιαίτερo κίνδυνo. H πρoειδoπoιητική αυτή γραµµή µπoρεί να συµπληρωθεί ή να 

αντικατασταθεί µε βέλη εκτρoπής. 

• H απoτελoύµενη από µία συνεxή γραµµή και άλλη παραπλεύρως διακεκoµµένη, η oπoία 

σηµαίνει διαxωρισµό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων, και ρύθμιση της 

προσπέρασης. 

• H απoτελoύµενη από διπλές διακεκoµµένες γραµµές, η oπoία καθoρίζει λωρίδα ή 

λωρίδες κυκλoφoρίας στις oπoίες η κατεύθυνση της κυκλoφoρίας µπoρεί να αντιστραφεί. 

 

Η διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέσα σήμανσης των 

οδών και καθοδηγεί οπτικά τους οδηγούς μέρα – νύχτα. Εκτός από τις επιρροές που δέχονται 

από τις κλιματολογικές συνθήκες και από χημικές επιδράσεις, οι διαγραμμίσεις δέχονται και 

την καταπόνηση της κυκλοφορίας.  

  

Προκειμένου οι διαγραμμίσεις να υπηρετούν ορθά το σκοπό τους θα έχουν γεωμετρία ώστε να 

διαθέτουν ευκρίνεια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, να μην είναι ολισθηρές, να είναι 

ανθεκτικές, να έχουν σύντομο χρόνο σταθεροποίησης και λεπτό πάχος υμένα. Οι διαγραμμίσεις 

λοιπόν, ακριβώς επειδή διακρίνονται για τον περιορισμένο χρόνο ζωής τους, και συνεπώς για 

την απαίτηση συχνής συντήρησής τους, θα προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερη ενόχληση κατά 

την τοποθέτηση. 

6.7.1.3. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και 

κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργου ή χρήση 

Η προτεινόμενη χάραξη της οδού αφορά οδικό άξονα περί τα 28,7 km και σκοπός της είναι η 

σύνδεση των εργοταξίων των Σκουριών με αυτό του Στρατωνίου με την αποφυγή της χρήσης 

του υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου. Πέραν των απαραίτητων για την κατασκευή της οδού 

έργων (χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τεχνικών έργων, ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π.) 

απαιτείται και η κοπή ορισμένων δένδρων καθώς τμήμα της οδού διέρχεται από δασώδεις 

εκτάσεις στις οποίες δεν υπάρχει διανοιγμένη υφιστάμενη οδός. Επιπλέον, απαραίτητες 

κρίνονται και οι απαλλοτριώσεις παρόδιων στην οδό ιδιωτικών εκτάσεων. 

 

Επί αεροφωτογραφιών του Google Earth οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σαν υπόβαθρο, 

αποτυπώθηκε το σύνολο της οδού μαζί με τα συνοδά της έργα (άξονας, οριογραμμές 

οδοστρώματος, τάφροι αποστράγγισης ομβρίων, και οριογραμμές χωματουργικών εργασιών) 

σχεδιάστηκε το συνολικό εξωτερικό όριο κατάληψης της οδού και διαχωρίστηκαν με την 

βοήθεια των χαρτών οι δασωμένες εκτάσεις από αυτές που δεν διαθέτουν δασοσκεπή. Οι μη 

δασωμένες εκτάσεις αφορούν υφιστάμενους χωματόδρομους αλλά και καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις. Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο ψηφιοποιήθηκαν και οι ιδιωτικές εκτάσεις που εμπίπτουν 

ή βρίσκονται πλησίον του εύρους εργασιών της προβλεπόμενης οδού. 
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Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε ότι το συνολικό εύρος κατάληψης της οδού ισούται 

με 537,95 στρέμματα εκ των οποίων ο επιμερισμός σε δασώδεις και μη εκτάσεις έχει ως εξής: 

• Δασωμένη έκταση: 420,08 στρέμματα. 

• Μη δασωμένη έκταση: 117,87 στρέμματα. 

 

Παρακάτω ακολουθούν τρείς εικόνες με υπόβαθρο Google Earth στις οποίες εμφανίζονται οι 

δασικές εκτάσεις (Σχήμα 6.7.1.3-1, Σχήμα 6.7.1.3-2), καθώς και οι εκτάσεις που πρόκειται να 

απαλλοτριωθούν (Σχήμα 6.7.1.3-3).  
 

 
Σχήμα 6.7.1.3-1. Χάραξη οδού εντός δασωμένης έκτασης 

 
Σχήμα 6.7.1.3-2. Χάραξη οδού εντός ιδιωτικών εκτάσεων 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.7-39 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 6.7.1.3-3. Ιδιοκτησίες (αγροτικές καλλιέργειες) που απαλλοτριώνονται 

6.7.1.4. Φάση κατασκευής 

6.7.1.4.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – στερεών 

αποβλήτων 

Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου θα προκύψουν στερεά απόβλητα από τις εκσκαφικές 

εργασίες, ενώ παράλληλα θα απαιτηθούν υλικά με σκοπό την κατασκευή της οδού.  

 

Ποσότητες Εκσκαφών  

Σύμφωνα με την Μελέτη Οδοποιίας του έργου, η προμέτρηση των χωματουργικών εργασιών 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.7.1.4-1. που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.7.1.4-1. Συγκεντρωτική προμέτρηση χωματουργικών 

Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες 

m3 
610.126,00 

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

(φυτική γη) 

m3 
97.200,00 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 

m3 

274.176,00 

Εκσκαφή θεμελίων 

τεχνικών έργων και τάφρων 

πλάτους έως 5,0 m 

m3 

4.972,00 

Εκσκαφή φρεάτων 

θεμελίωσης γεφυρών 

m3 
13.462,00 
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Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα 

Σύνολο m3 999.936,00 

 

Να σημειωθεί ότι θα ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατόν επαναχρησιμοποίηση των 

παραγόμενων προϊόντων εκσκαφής για τις ανάγκες του ίδιου έργου.  

 

Το γόνιμο επιφανειακό εδαφικό στρώμα (φυτική γη) θα συλλέγεται και θα διατηρείται διακριτά 

από τα άλλα προϊόντα εκσκαφής, ώστε να επαναδιαστρωθεί στις αποκαθιστούμενες επιφάνειες. 

 

Από το βασικό ισοζύγιο των χωματισμών, σύμφωνα με την μελέτη οδοποιίας κατά την 

κατασκευή του έργου αναμένονται συνολικά: 

• Εκσκαφές: 999.936,00 m3 

• Επιχώματα: 774.461,00 m3 

 

Συνεπώς όπως προκύπτει κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει πλεόνασμα υλικών 

εκσκαφής ποσότητας 225.475,00 m3. Τα πλεονάζοντα υλικά θα αποθηκεύονται προσωρινά 

εντός του χώρου του εργοταξίου μέχρι την απομάκρυνσή τους. Η διαχείριση των 

προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων εκχωμάτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υ.Α 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/2010), όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

ανωτέρω Κ.Υ.Α. η αποκομιδή και διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πρέπει να γίνεται μέσω 

εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) των ΑΕΚΚ και σε συνεργασία με 

μονάδες που να εκτελούν εργασίες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, συμβεβλημένες με εγκεκριμένο 

ΣΕΔ ΑΕΚΚ.  

6.7.1.4.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 

Κατανάλωση νερού, ενέργειας, καυσίμων  

Για την κατασκευή του έργου δεν θα απαιτηθεί κατανάλωση ηλεκτρισμού. Θα γίνει ωστόσο 

κατανάλωση περιορισμένων ποσοτήτων πετρελαίου για την λειτουργία των εργοταξιακών 

μηχανημάτων και των φορτηγών οχημάτων που θα εξυπηρετούν τις κατασκευαστικές 

εργασίες. Για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής θα απαιτηθεί νερό, το οποίο 

όμως αφορά μικρές ποσότητες και μπορεί να εξασφαλιστεί από το δίκτυο υδροδότησης. Η 

κατανάλωση νερού κατά την κατασκευή του έργου σχετίζεται με την κατανάλωση για τις 

ανάγκες των εργαζομένων στα εργοτάξιο, καθώς και με τις εργοταξιακές δραστηριότητες 

(διαβροχή χώρων για την αποφυγή σκόνης). 

6.7.1.4.3. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Εκροές υγρών αποβλήτων προέρχονται από διάφορες δραστηριότητες και είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχοντας ως 

γνώμονα αυτό, ανάλογα με το είδος και την προέλευση τους, χρήζουν άμεσης διαχείρισης και 

λήψης μέτρων είτε αποφυγής εκροής τους είτε ασφαλούς διάθεσης τους. 

 

Υγρά απόβλητα παράγονται από τα ανθρωπογενή λύματα του εργοταξίου (π.χ. χώροι υγιεινής, 

κλπ.). Για τον λόγο αυτό, στον εργοταξιακό χώρο θα υπάρχουν χημικές τουαλέτες για χρήση 

από το προσωπικό και τα παραγόμενα λύματα θα διαχειρίζονται από τον Ανάδοχο του έργου 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.7-41 

ENVECO A.E. 

με τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Οι ποσότητες 

των ανθρωπογενών λυμάτων αναμένονται να είναι μικρές και απολύτως διαχειρίσιμες. Όσον 

αφορά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά θα είναι ανάλογα των συνήθων αστικών λυμάτων. 

 

Ποσότητες εκροών υγρών αποβλήτων, δύναται, επίσης, να παραχθούν, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών, όταν η χρήση υδάτων στα μέτωπα των έργων ενδέχεται να 

εμπλουτιστεί με διάφορες επιβλαβείς ουσίες από τα μηχανήματα, το σκυρόδεμα, κλπ. Για τον 

λόγο αυτό: 

• Η χρήση νερού κατά τις εργασίες κατασκευής θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, 

ούτως ώστε να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες διαρροές υδάτων, και θα περιορίζεται 

αποκλειστικά στο μέτωπο των εργασιών, ενώ θα υπάρχει μέριμνα για την ομαλή 

παροχέτευση των όποιων απορροών. 

• Θα αποφεύγεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών 

φαινομένων (βροχοπτώσεις, κτλ.). 

 

Σε γενικές γραμμές οι ποσότητες των παραγόμενων εκροών, εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα και η χρήση υδάτων πραγματοποιηθεί με μέτρο, δεν αναμένονται σημαντικές. Όσον 

αφορά την ποιότητα τους, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευμένες 

ροές να μην επηρεάζονται και να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (αιωρήματα, λάσπες) 

και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, ορυκτέλαια, καύσιμα, κτλ.). 

 

Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλες δυνητικές πηγές παραγωγής εκροής 

υγρών αποβλήτων που σχετίζονται με τις εργασίες κατασκευής ενός έργου και οι οποίες αν και 

δεν αναμένονται σε μεγάλες ποσότητες, εντούτοις, είναι ιδιαιτέρως επιβλαβείς για το 

περιβάλλον της περιοχής. Για τον λόγο αυτό ανά περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται 

κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα κάτωθι: 

• Απαγορεύεται η εκκένωση υπολειμμάτων ή η απόρριψη επιτόπου πλεοναζουσών 

ποσοτήτων σκυροδέματος στην περιοχή του έργου. Αντιθέτως, πρέπει να λαμβάνει χώρα 

σε ειδικά διαμορφωμένη θέση (στεγανό δάπεδο με κατάλληλη κλίση), όπου θα 

συλλέγονται τα απόνερα και θα αξιοποιούνται με ανάλογο τρόπο. 

• Η διαχείριση αυτών και το πλύσιμο να γίνεται υποχρεωτικά στον χώρο του εργοταξίου 

προμήθειας του έτοιμου σκυροδέματος, το οποίο οφείλει να διαθέτει κατάλληλη 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 

• Κατά την παρασκευή ή μεταφορά του σκυροδέματος να δίδεται προσοχή ώστε να μην 

υπάρχει διαρροή σκυροδέματος. 

• Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του επιφανειακού 

εδαφικού στρώματος κλπ. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών 

όπως άμμος, ροκανίδι ή ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Η διάθεση 

αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

• Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια των μηχανημάτων και οχημάτων θα πρέπει να 

συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί “διάθεσης 

χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων”: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004). Γενικώς, τα 

ορυκτέλαια και τα υπόλοιπα υγρά αναλώσιμα των μηχανημάτων και οχημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν στις κατασκευαστικές εργασίες θα αλλάζονται σε αδειοδοτημένα 

συνεργεία της περιοχής, τα οποία θα είναι υπεύθυνα και για τη διαχείρισή τους. 

 

Η συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων θα γίνεται σε αδειοδοτημένο συνεργείο της 

περιοχής και επομένως, ο κίνδυνος διαρροών είναι ελάχιστος. Σε περίπτωση, όμως, που παρά 
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τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών πρέπει 

να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή του εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους ή διαφυγής τους. 

Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμο σημείο του 

εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. 

6.7.1.4.4. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της υπό μελέτη οδού αναμένεται να προκύψουν στερεά 

απόβλητα και άλλα υλικά, τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται 

κατάλληλα. Τα πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά που εκτιμάται ότι θα παραχθούν κατά τη φάση 

κατασκευής του συνόλου του έργου αποτελούν τα υλικά εκσκαφής, τα απορρίμματα του 

προσωπικού που αναμένεται να απασχοληθεί, καθώς και οι συσκευασίες των υλικών 

κατασκευής. 

 

Τα πλεονάζοντα υλικά του έργου αφορούν, λοιπόν, στην περίσσεια εκσκαφών που 

ενδεχομένως προκύψει από την κατασκευή του δρόμου. Τα αδρανή αυτά κατάλοιπα σύμφωνα 

με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, κατατάσσονται στην κατηγορία 17 «ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ» και ειδικότερα στην κατηγορία: 

• Ε.Κ.Α. 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03. 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και την Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) τα απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις 

(Α.Ε.Κ.Κ.) δύναται να οδηγηθούν για εναλλακτική διαχείριση, σε εξουσιοδοτημένα Κέντρα 

Διαχείρισης. 

 

Σε ότι αφορά τα στερεά απορρίμματα που αναμένεται να προκύψουν κατά τις κατασκευαστικές 

εργασίες, δεν αναμένεται να παραχθούν επικίνδυνα στερεά απόβλητα, ιλύες και τοξικά 

απόβλητα. Τα απόβλητα, τα οποία θα παραχθούν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), ο τρόπος διαχείρισης τους και η εκτιμώμενη ποσότητα τους, έχουν ως 

κάτωθι: 

• Συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι (Ε.Κ.Α. 15 01 01), οι οποίες θα προέλθουν από τις 

συσκευασίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής του έργου. 

Τα εν λόγω απορρίμματα, θα εναποτίθενται σε κάδους ανακύκλωσης, ώστε να 

μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης/ανάκτησης. 

• Πλαστικές συσκευασίες (Ε.Κ.Α. 15 01 02), οι οποίες θα προέλθουν από τη χρήση και την 

αντικατάσταση των αναλώσιμων υλικών. Τα εν λόγω απόβλητα, θα ακολουθούν την ίδια 

διαδικασία εναπόθεσης και περισυλλογής με παραπάνω και θα γίνεται η μεταφορά τους 

σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης/ανάκτησης. 

• Μεταλλικές συσκευασίες (Ε.Κ.Α. 15 01 04), οι οποίες προέρχονται από υλικά που 

χρησιμοποιούνται στις εργασίες. Για τα εν λόγω απόβλητα θα ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία με παραπάνω, σχετικά με τη περισυλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση τους σε 

αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης/ανάκτησης. 

• Μπαταρίες μολύβδου (Ε.Κ.Α 16 06 01). Οι μπαταρίες των οχημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα αντικατασταθούν σε 

αδειοδοτημένα συνεργεία της περιοχής. 

• Σκυρόδεμα (Ε.Κ.Α. 17 01 01), το οποίο θα διατεθεί σε ειδική αδειοδοτημένη μονάδα 

ανακύκλωσης/ανάκτησης μετά την προσωρινή αποθήκευση στον χώρο εργασιών. 
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• Πλαστικό (Ε.Κ.Α. 17 02 03), το οποίο και θα διατεθεί σε ειδική αδειοδοτημένη μονάδα 

ανακύκλωσης/ανάκτησης. 

• Χώματα και πέτρες (Ε.Κ.Α. 17 05 04). Τα κατάλληλα χώματα και τα προϊόντα εκσκαφών 

θα χρησιμοποιηθούν είτε για την επαναπλήρωση των σκαμμάτων, ενώ τα μη κατάλληλα 

και πλεονάζοντα θα διατεθούν σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο. 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τα λοιπά στερεά απόβλητα, αυτά θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται 

σε αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων ενώ για τη διαχείριση των ξύλων που έχουν 

κοπεί θα ακολουθείται η δασική νομοθεσία. 

  

Γενικώς, κατά τη λειτουργία του οδικού τμήματος η συλλογή των απορριμμάτων θα πρέπει να 

ενταχθεί στις λοιπές λειτουργίες συντήρησης και να γίνεται οργανωμένα και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Ειδικότερα: 

• Τα οικιακά απορρίμματα που προέρχονται από το προσωπικό του έργου, αν και οι 

ποσότητες τους δεν αναμένονται μεγάλες, θα συλλέγονται προσεκτικά σε ειδικούς 

κάδους. 

• Οι κάδοι θα είναι κατάλληλα τοποθετημένοι στον χώρο του εργοταξίου και θα 

απομακρύνονται (με ευθύνη του υπεύθυνου του εργοταξίου) από τον χώρο του έργου. 

• Θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται όλα τα στερεά απόβλητα (ευθύνη του 

υπευθύνου του εργοταξίου) που προέρχονται από την κατασκευή όπως άχρηστα υλικά, 

μπάζα, μηχανήματα κ.ά. Για τα υλικά αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος συλλογής 

των άχρηστων υλικών (υπολείμματα υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, σακούλες, κ.λπ.), 

που θα προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες. Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση 

και αποθήκευση στον χώρο εργασιών υπολειμμάτων εκτός κάδων, η έκθεση τους σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και η ανάμιξη ή αραίωση διαφόρων κατηγοριών 

αποβλήτων. Γενικώς οι ποσότητες των άχρηστων – υπολειμματικών υλικών στερεάς 

μορφής αναμένεται μικρή και απολύτως διαχειρίσιμη. Η διάθεσή των στερεών 

αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και θα πρέπει να 

μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο εναπόθεσης στερεών αποβλήτων της ευρύτερης 

περιοχής. 

6.7.1.4.5. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα απαιτηθεί να γίνουν οι κατάλληλες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή των δύο εκ των τεσσάρων κόμβων όπου η νέα 

οδός διασταυρώνεται με το υφιστάμενο επαρχιακό δίκτυο.  

6.7.1.4.6. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Κατά τις εργασίες ανακατασκευής και διαμόρφωσης των χερσαίων χώρων ενδέχεται να 

παραχθούν προσωρινές εκπομπές ρύπων και σκόνης από τα μηχανήματα του εργοταξίου, τα 

οχήματα και τις εργασίες κατασκευής. 

 

Α) Δημιουργία Σκόνης 

Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθεί από: 

• Την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων. 

• Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών. 

• Την αποθήκευση μπαζών ή άλλων πρώτων υλών. 
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Οι επιπτώσεις από την δημιουργία σκόνης σχετίζονται με την υγεία των εργαζομένων στους 

εργοταξιακούς χώρους, αλλά και των χρηστών της περιοχής ενδιαφέροντος. Η ποσοτικοποίηση 

των επιπτώσεων από τη δημιουργία σκόνης είναι πολύ δύσκολο να γίνει αφού ένας τέτοιος 

υπολογισμός εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τις χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές εν προκειμένω), ο 

τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων από τους χειριστές τους, οι κλιματολογικές συνθήκες 

κατά την περίοδο των εργασιών, η υγρασία του εδάφους και η θέση που θα γίνεται η 

εκφόρτωση. 

 

Β) Συνήθεις εκπομπές μηχανημάτων εργοταξίου 

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από τη λειτουργία των εργοταξιακών μηχανημάτων είναι: 

• Μovoξείδιo τoυ άνθρακα (CO) 

• Διάφορα οξείδια τoυ αζώτου (NOx) 

• Διοξείδιο τoυ θείου (SO2) 

• Αιωρούμενα σωματίδια (PM10) 

• Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) 

 

Επιπλέον, είναι πιθανό να δημιουργηθούν επιτόπου κάποιες δυσάρεστες οσμές από την καύση 

του πετρελαίου κίνησης, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και από την εκπομπή 

καυσαερίων, οι οποίες όμως αναμένεται να είναι περιορισμένες και μικρής κλίμακας. 

 

Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται πολύ 

προσεκτικά, ενώ θα ληφθεί μέριμνα και για τη συστηματική διαβροχή των οδών διέλευσης, 

αλλά και των χώρων επέμβασης. Επιπλέον, θα υπάρξει κάλυψη των φορτηγών που μεταφέρουν 

χωματουργικά υλικά, με πλαστικά ή άλλα καλύμματα, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά σκόνης 

στην περιοχή. 

 

Στο Παράρτημα ΧΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκπομπές των αέριων ρύπων και των 

αερίων του θερμοκηπίου από την οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου κατά τη φάση κατασκευής. 

6.7.1.4.7. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι κυριότερες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

αφορούν την πρόκληση οχλήσεων λόγω της λειτουργίας βαρέων μηχανημάτων, της κίνησης 

των οχημάτων και την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών κατασκευής. Η αύξηση της στάθμης 

του θορύβου και η έκθεση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτήν την 

κατάσταση εμπίπτει στη γενική κατηγορία των εργοταξιακών οχλήσεων, οι οποίες 

συνοδεύονται από επιπτώσεις προσωρινές και πλήρως αναστρέψιμες.  

 

Με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κατάλληλων μέτρων, αναμένεται ο 

περιορισμός της στάθμης θορύβου σε επίπεδα κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

6.7.1.4.8. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας.  
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6.7.1.5. Φάση λειτουργίας 

6.7.1.5.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – στερεών 

αποβλήτων 

Η λειτουργία του έργου δεν σχετίζεται με την παραγωγή εξορυσσόμενων υλικών και στερεών 

αποβλήτων.  

6.7.1.5.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 

Το έργο δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εισροές υλικών, ενέργειας και νερού. 

6.7.1.5.3. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Το έργο, λόγω της φύσης του, δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εκροές υγρών 

αποβλήτων. 

6.7.1.5.4. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν 

αποτελούν τα απορρίμματα που θα προκύπτουν από τους επιβαίνοντες των διερχόμενων 

οχημάτων. Σε κατάλληλες θέσεις αναμένεται να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι 

με μέριμνα τον αρμοδίων θα συντηρούνται. 

6.7.1.5.5. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Από τη λειτουργία του έργου προκύπτουν μία σειρά από μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός 

των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, εκ των οποίων ορισμένες διέρχονται από την 

προτεινόμενη νέα Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Μεταλλείο Σκουριών – Λιμένας Στρατωνίου: 

o Τα φορτηγά από το μεταλλείο των Σκουριών ακολουθούν την προτεινόμενη οδό 

Σκουριών – Στρατωνίου και διερχόμενα από τον Κόμβο 1: Συμβολή με οδό Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, εισέρχονται στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ιερισσού. Κατόπιν 

διέρχονται από τον Κόμβο 2: Συμβολή με οδούς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού / 

Επαρχιακή οδό Σταυρού Ιερισσού εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού - 

Ιερισσού. Κατόπιν, κατευθυνόμενα προς Σταυρό, μέσω του Κόμβου 3: Συμβολή με 

κύρια οδό πρόσβασης προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου, 

εισέρχονται στην Εργοταξιακή Οδό προς Στρατώνι, ώστε να φτάσουν στο Λιμένα 

Στρατωνίου . 

o Τα φορτηγά που κατευθύνονται από το Λιμένα Στρατωνίου προς το μεταλλείο των 

Σκουριών, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή.  
 

Στον Πίνακα 6.7.1.5-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι μετακινήσεις υλικών εκτός των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, που διέρχονται από την προτεινόμενη νέα 

Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου καθώς και οι εκτιμώμενοι φόρτοι οδικού δικτύου. Στην 

ενότητα των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Φάσης Λειτουργίας της Παραγράφου 6.6, έχει 

παρατεθεί ο χάρτης με τους δημόσιους δρόμους που προβλέπεται πως θα χρησιμοποιούνται 
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από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, στους οποίους εμπίπτει και 

η νέα προτεινόμενη Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου. 

 

Πίνακας 6.7.1.5-1. Μετακινήσεις υλικών μέσω της Οδοποιίας Σκουριών - Στρατωνίου 

Μετακίνηση Υλικό Ημερήσιος Φόρτος 

Εξωτερικές Μετακινήσεις 

Σκουριές προς Λιμένα 

Στρατωνίου 
Τελικά προϊόντα 29 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

6.7.1.5.6. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Κατά τη φάση λειτουργίας του συνόλου του έργου, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον αναμένεται 

να επιβαρυνθεί από εκπομπές αέριων ρύπων που θα προέρχονται από την κίνηση των 

οχημάτων/μηχανημάτων στην περιοχή. 

 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι (καυσαέρια, κτλ.) προέρχονται από τη λειτουργία των μηχανών 

εσωτερικής καύσης των οχημάτων (βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων), ενώ γενικώς 

εκτιμάται ότι είναι ελαφριάς μορφής. 

 

Οι κυριότεροι ρύποι εκπομπής από βενζινοκινητήρες είναι: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από ατελή καύση της βενζίνης, πτητικοί υδρογονάνθρακες 

(VOC) από ατελή καύση της βενζίνης, τα οξείδια του αζώτου (NOX) από υψηλές θερμοκρασίες 

καύσης. Οι κυριότεροι ρύποι εκπομπής από πετρελαιοκινητήρες είναι: διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOC), τα οξείδια του 

αζώτου (NOX), το διοξείδιο του θείου (SO2) και αιωρούμενα σωματίδια (PM10). 

 

Συνολικά, λοιπόν, η λειτουργία του έργου αναμένεται να αυξήσει ελαφρώς τα επίπεδα 

εκπομπής αέριων ρύπων λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου που θα επέλθει.  

 

Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές και συγκεντρώσεις ρύπων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του συνολικού έργου δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τα υφιστάμενα επίπεδα 

συγκεντρώσεων και θα κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

 

Στο Παράρτημα ΧΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκπομπές των αέριων ρύπων και των 

αερίων του θερμοκηπίου από την οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας. 

6.7.1.5.7. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Κατά τη λειτουργία του έργου, αναμένεται να υπάρξει μία μικρή αύξηση των επίπεδων 

θορύβου, συγκριτικά με αυτά που επικρατούν στην υφιστάμενη κατάσταση. Ωστόσο, οι 

αναμενόμενες στάθμες θορύβου δεν θα υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια θορύβου των 

υπαρχουσών προδιαγραφών της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

6.7.1.5.8. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η λειτουργία του μελετώμενου έργου δεν σχετίζεται με την εκπομπή αξιοσημείωτων επιπέδων 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
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6.7.1.6. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

6.7.1.6.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Η υπό μελέτη οδός πρόκειται να αποτελεί μόνιμη οδική υποδομή της περιοχής και δεν υπάρχει 

βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για καθαίρεση της κατασκευής. Ωστόσο, η παύση 

της λειτουργίας της μπορεί να επέλθει με την παύση των δραστηριοτήτων των μεταλλείων, 

καθώς η προτεινόμενη οδός εξυπηρετεί αποκλειστικά τη σύνδεση των δύο μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων.  

6.7.1.6.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 

διάθεσής τους 

Δεν προβλέπεται με την παύση λειτουργίας του έργου να καθαιρεθούν οι μόνιμες κατασκευές, 

ούτε προβλέπεται απομάκρυνση του εξοπλισμού και των υλικών. 

6.7.1.6.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση του 

χώρου 

Το έργο δεν σχετίζεται με την αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της 

δραστηριότητας και νέα χρήση του χώρου, καθώς δεν θα υπάρξει καθαίρεση των 

εγκαταστάσεων.  

6.7.1.7. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και οι έκτακτες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν από τη 

λειτουργία της αναβάθμισης των υφιστάμενων δασικών οδών, σχετίζονται με τυχόν έντονα 

πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να οδηγήσουν στην αστοχία των έργων συλλογής και 

διαχείρισης των επιφανειακών απορροών. Επίσης, σε περίπτωση ισχυρών ανέμων μπορεί να 

προκληθεί κατάπτωση δέντρων προκαλώντας κάποιο πιθανό ατύχημα. Σημαντικό ρόλο στην 

ασφάλεια των έργων έχει η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προστασίας, όπως ο τακτικός 

έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση των έργων.  

 

Επίσης, μία εν δυνάμει πηγή ποιοτικής υποβάθμισης της εγγύτερης περιοχής των 

προτεινόμενων έργων (αναβάθμιση υφιστάμενων δασικών οδών και λειτουργία αυτών) 

αποτελεί η πιθανότητα ατυχήματος, το οποίο εμπλέκει φορτηγά μεταφοράς προϊόντων και 

υλικών. Για τον περιορισμό της πιθανότητας ατυχήματος, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, με στόχο την 

ενσωμάτωση στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας που βελτιώνουν την Οδική 

Ασφάλεια, όπως την ενδεδειγμένη συντήρηση των οχημάτων και την εφαρμογή αρχών 

Αμυντικής και Οικολογικής Οδήγησης. Μάλιστα η Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

έχει προχωρήσει και στον καθορισμό μέγιστων ταχυτήτων κίνησης για κάθε είδος δρόμου που 

άπτεται του έργου, όπως χωματόδρομους, υπόγειες οδούς, εισόδους εργοταξίων κ.ά., έχοντας 

στόχο την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών ατυχημάτων. 

 

Σημειώνεται ότι τόσο κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων (αναβάθμιση υφιστάμενων 

δασικών οδών) όσο και κατά τη λειτουργίας τους θα τηρηθούν όλοι οι σχετικοί κανονισμοί και 

προδιαγραφές (όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές σημάνσεις κλπ.) για την 

προστασία των εργαζόμενων στο έργο αλλά και των περίοικων.  
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6.7.2. Οδοποιία Κύριας Οδικής Σύνδεσης Εθνικού Οδικού Δικτύου με Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού Μεταλλείου Σκουριών 

6.7.2.1. Αναλυτική Περιγραφή 

6.7.2.1.1. Γενική Περιγραφή Έργου 

Η κύρια οδός πρόσβασης συνδέει τον εθνικό επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης 

Παναγιάς με το εργοστάσιο εμπλουτισμού του Μεταλλείου Σκουριών. Κατά την περίοδο 

προπαρασκευής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων η οδός εξυπηρετεί τη μεταφορά των 

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

Μεταλλείου ο δρόμος θα εξυπηρετεί την κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών 

μεταφοράς πρώτων υλών.  

 

Η χάραξη της οδού συνέπεσε σε σημαντικό βαθμό με τον υφιστάμενο χωμάτινο δασικό δρόμο, 

το μήκος της είναι περί τα 6,92 km και το συνολικό της ασφαλτοστρωμένο πλάτος στην τυπική 

διατομή είναι 7,50 m (3,75 m για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας), ενώ στις κλειστές καμπύλες με 

τις διαπλατύνσεις το πλάτος κατά μέσο όρο είναι 8,20 m . Στις θέσεις επιχωμάτων εφαρμόζεται 

έρεισμα πλάτους 1,25 m στο φρύδι των επιχωμάτων, ενώ στις θέσεις ορυγμάτων για την 

προστασία της οδού από όμβρια ύδατα εφαρμόζεται πλευρική διαμόρφωση τριγωνικής τάφρου 

από σκυρόδεμα πλάτους 1,40 m. Στην εξωτερική πλευρά της οδού είναι τοποθετημένα επίσης 

προστατευτικά στηθαία ασφαλείας, σε επιχώματα με ύψος μεγαλύτερο από 0,5 m. 

 

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 

υπόψιν οδό. Στα Σχέδια 6-5, 6-6 και 6-7 δίνονται αντίστοιχα η οριζοντιογραφία, η μηκοτομή 

και οι τυπικές διατομές της αναβαθμισμένης οδού. 

6.7.2.1.2. Εκτίμηση κυκλοφοριακού φόρτου 

Η περιγραφόμενη οδός όπως προαναφέρθηκε σκοπό είχε τη σύνδεση του εργοταξίου των 

Σκουριών με την Επαρχιακή Οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας. Η οδός εξυπηρετεί 

επιβατικά και βαρέα οχήματα ενώ ο μέγιστος αριθμός διερχόμενων οχημάτων, λόγω της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας, σε καθημερινή βάση επί της μελετώμενης οδού αναμένεται να 

ανέλθει στα εξήντα δύο (62) βαρέα οχήματα και διακόσια είκοσι (220) Ι.Χ. 

6.7.2.1.3. Ταχύτητα σχεδιασμού 

Γενικά  

Σε κάθε κατηγορία οδού αντιστοιχούν συγκεκριμένες ταχύτητες μελέτης, είδη διατομών και 

κόμβων, μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες και επιτρεπόμενο είδος οχημάτων. Με την επιλογή 

της κατάλληλης ταχύτητας μελέτης που αντιστοιχεί σε μια κατηγορία οδού και εφαρμογή των 

κριτηρίων μελέτης και ασφάλειας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ - Χ (Οδηγίες Μελετών Οδικών 

Έργων – Χαράξεις), εξασφαλίζεται η άνετη, ομοιόμορφη και ασφαλής κίνηση των οχημάτων 

στην οδό. 

 

Στόχος της μελέτης έργων οδοποιίας είναι η επιλογή της βέλτιστης χάραξης που θα εξασφαλίζει 

τη συντομότερη διαδρομή, το χαμηλότερο κόστος συντήρησης των οδών, και την κίνηση των 

αυτοκινήτων με άνεση και προπαντός με ασφάλεια. Στην προσπάθεια αυτή λήφθηκαν υπόψη: 
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• Ο τύπος των οδών. 

• Ο αναμενόμενος κυκλοφοριακός φόρτος. 

• Η σύνθεση της κυκλοφορίας (το είδος των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται). 

• Ο βαθμός ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων. 

• Η τοπογραφία της περιοχής. 

• Η σύσταση του εδάφους της περιοχής. 

• Το κόστος κατασκευής. 

 

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να γίνουν οι τυχόν 

απαιτούμενες παραδοχές και να επιλεχθούν τα σταθερά στοιχεία των οδών που θα καθορίσουν 

τις προδιαγραφές τους και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των υπολογισμών. 

 

Ταχύτητα μελέτης  

Ως ταχύτητα μελέτης (Vμ), ονομάζεται η μέγιστη ταχύτητα, που μπορούν να αναπτύξουν τα 

οχήματα με ασφάλεια, σε ένα τμήμα της οδού, με την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά μελέτης της οδού εφαρμόζονται με ακρίβεια. 

Η ταχύτητα μελέτης κατά κύριο λόγο διαμορφώνεται από τους παρακάτω παράγοντες: 

• Τύπος οδού. 

• Χαρακτηριστικά του εδάφους. 

• Ύπαρξη κόμβων, τεχνικών έργων, κλπ. 

 

Συχνά, για οικονομικούς κυρίως λόγους, ορισμένα τμήματα της οδού μελετώνται με ταχύτητα 

μελέτης μικρότερη της αρχικά επιλεχθείσας. Η τιμή της ταχύτητας μελέτης αποτελεί κριτήριο 

για τον καθορισμό πλήθους παραμέτρων που αφορούν τη χάραξη της οδού. Τέτοιες παράμετροι 

είναι: 

• Οι ελάχιστες ακτίνες των καμπυλών της οριζοντιογραφίας. 

• Οι μέγιστες κατά μήκος κλίσεις. 

• Οι ελάχιστες ακτίνες των κατακόρυφων καμπυλών της μηκοτομής. 

 

Στην μελετώμενη οδό η ταχύτητα μελέτης είναι 40 km/h και το συνολικό τυπικό πλάτος 

κυκλοφορίας είναι 7,50 m στις ευθυγραμμίες (διπλή κυκλοφορία – πλάτος λωρίδας 

κυκλοφορίας 3,75 m), ενώ στις κλειστές καμπύλες με τις διαπλατύνσεις το πλάτος κατά μέσο 

όρο είναι 8,20 m. 

6.7.2.1.4. Παράμετροι σχεδιασμού 

Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών 

 

Χάραξη της οδού  

Η κύρια οδός πρόσβασης αποτελεί τη συνδετήρια οδό του μεταλλείου και των εγκαταστάσεων 

εμπλουτισμού των Σκουριών με το εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης 

Παναγιάς. Η χάραξη της οδού σε σημαντικό βαθμό συμπίπτει με την υπάρχουσα χωμάτινη 

δασική οδό, η οποία αναβαθμίζεται ως προς τα γεωμετρικά και υδραυλικά της χαρακτηριστικά 

και ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος της ~6,92 km. Η οδός είναι διπλής κατεύθυνσης με 

συνολικό πλάτος 7,50 m (3,75 m για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας), ενώ στις κλειστές καμπύλες 

με τις διαπλατύνσεις το πλάτος κατά μέσο όρο είναι 8,20 m. 
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Οριζοντιογραφική χάραξη των οδών 

Η κύρια οδός πρόσβασης αποτελεί βελτίωση υφιστάμενης δασικής οδού ώστε να είναι δυνατή 

η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και κανονικών φορτηγών (10 t). Η επιφάνεια κυκλοφορίας 

από χώμα έχει μετατραπεί σε άσφαλτο και βελτιώθηκαν τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά 

τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά. Η ταχύτητα μελέτης είναι 40 km/h και το 

συνολικό πλάτος κυκλοφορίας είναι 7,5 m (διπλή κυκλοφορία με 3,75 m πλάτος λωρίδας), στις 

κλειστέ καμπύλες με τις διαπλατύνσεις το πλάτος κατά μέσο όρο είναι 8,20 m. Στις περιοχές 

των ορυγμάτων τοποθετήθηκε στην άκρη της οδού τριγωνική τάφρος από σκυρόδεμα, ενώ στις 

περιοχές των επιχωμάτων υπάρχει έρεισμα πλάτους 1,25 m στο οποίο τοποθετήθηκε μεταλλικό 

στηθαίο ασφαλείας για ύψη επιχωμάτων πάνω από 0,50 m. 

 

Εκατέρωθεν της κύριας οδού πρόσβασης, βρίσκονται καλλιεργήσιμες ιδιοκτησίες, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στα σχετικά σχέδια οριζοντιογραφίας, οι οποίες θα απαλλοτριώθηκαν μερικώς 

ή στο σύνολο τους πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της οδού, δεδομένου ότι 

θίγονταν άμεσα. 

 

Επιπλέον περί τη Χ.Θ. 0+310, νότια της υπό κατασκευή οδού βρίσκονται οικίσκος και κεραία 

κινητής τηλεφωνίας, οι εν λόγω κατασκευές δεν θίγονται από την κατασκευή του υπό μελέτη 

δρόμου. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κύριας Οδού Πρόσβασης είναι τα ακόλουθα: 

• Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας στον άξονα 40 m. 

• Μέγιστη κατά μήκος κλίση 10,0 % στην αρχή της οδού μετά τον κόμβο. 

• Ελάχιστη επίκλιση στην ευθυγραμμία 2,5 % και μέγιστη επίκλιση στις καμπύλες 7 %. 

• Κλίση πρανών ορυγμάτων 2:1 και κλίση πρανών επιχωμάτων 2:3. 

• Τριγωνική τάφρος από σκυρόδεμα για την αποχέτευση των ομβρίων καταστρώματος. 

• Ερείσματα από υλικό 3Α πλάτους 1,25 m στα επιχώματα. 

• Μέγιστη τιμή διαπλάτυνσης στις καμπύλες 1,60 m. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα ανωτέρω βασικά χαρακτηριστικά της κύριας οδού 

πρόσβασης, η εν λόγω οδός κατατάσσεται στην κατηγορία δασικού δρόμου Α (σύμφωνα με τη 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εκπονήσεως Μελετών Δασικών Μεταφορικών 

Εγκαταστάσεων, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 126386/1730/10-06-1966 απόφαση του 

Υπουργείου Γεωργίας).  

 

Επιπλέον κατασκευάστηκαν κατά μήκος της οδού είκοσι (20) οχετοί ομβρίων.  

 

Οδοστρωσία 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η κύρια οδός πρόσβασης αποτελεί αναβάθμιση της υφιστάμενης 

δασικής οδού σε ασφάλτινη οδό, η οποία θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία τόσο των απλών ΙΧ 

οχημάτων όσο και των βαρέων οχημάτων (φορτηγών μέχρι 10 t) από και προς τις 

εγκαταστάσεις, ο τύπος του οδοστρώματος που εφαρμόστηκε εξαρτήθηκε άμεσα από τη 

φέρουσα ικανότητα της στρώσης έδρασης και από το μέγεθος της κυκλοφορίας που εξυπηρετεί 

η εν λόγω οδός. Η επιλογή του οδοστρώματος είναι τέτοια ώστε να καθίσταται ικανό να 

εξυπηρετεί την κυκλοφορία που προβλέπεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20ετών χωρίς 

να παρουσιάσει σημαντικές φθορές. Επειδή η σύνθεση της κυκλοφορίας προβλέπεται να είναι 

κανονική χωρίς πολύ μεγάλο ποσοστό βαρέων οχημάτων έχει επιλεγεί ο τύπος του εύκαμπτου 

οδοστρώματος που είναι και ο πιο συνηθισμένος.  
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Οι επί μέρους στρώσεις του οδοστρώματος αυτού είναι: η στρώση κυκλοφορίας που 

αποτελείται από τρεις επί μέρους στρώσεις ασφαλτομίγματος, η βάση η οποία αποτελείται από 

δυο επί μέρους στρώσεις από θραυστό υλικό 3Α (Ο155) και τέλος η υπόβαση η οποία θα 

περιλαμβάνει μια στρώση από θραυστό υλικό 3Α (Ο150). Το συνολικό πάχος του 

οδοστρώματος που έχει επιλεγεί είναι 0,45 m το οποίο εφαρμόζεται σε παρόμοιες οδούς με τα 

ίδια χαρακτηριστικά. Λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος της οδού θα βρίσκεται σε όρυγμα και 

επί υφιστάμενης οδού (χωμάτινης), έχει επιλεγεί μόνο μια στρώση υπόβασης πάχους 0,10 m η 

οποία εδράζεται στο φυσικό έδαφος το οποίο θεωρείται ότι έχει αυξημένη φέρουσα ικανότητα. 

Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν δυο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 m η κάθε μια πάνω στις 

οποίες έγινε η έδραση των στρώσεων κυκλοφορίας.  

 

Οι ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας που έχουν επιλεγεί είναι τρεις: μια στρώση βάσης 

πάχους 0,05 m, μια ισοπεδωτική στρώση πάχους επίσης 0,05 m και μια στρώση κυκλοφορίας 

πάχους 0,05 m. Με τις στρώσεις αυτές τα φορτία κατανέμνονται ομοιόμορφα στα κατώτερα 

στρώματα και τελικά στο φυσικό έδαφος μεταφέροντας σταδιακά τη φόρτιση στη βάση του 

οδοστρώματος. Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης στρώσεων σε παρόμοιες οδούς έχει 

εξασφαλίσει την ικανοποιητική λειτουργία τους επί αρκετά χρόνια χωρίς σημαντικές φθορές 

και αστοχίες.  

 

Συνεπώς το οδόστρωμα της κύριας οδού πρόσβασης θα έχει συνολικό πάχος 0,45 m και θα 

αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις ασφαλτικού και τρεις (3) στρώσεις υλικού 3Α. Η τυπική 

διατομή του οδοστρώματος παρουσιάζεται στο σχετικό προσάρτημα και αποτελείται από τις 

παρακάτω επί μέρους στρώσεις: 

• Μια στρώση πάχους 0,05 m ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (Π.Τ.Π Α-265, ΟΔΟ-

4521Β). 

• Μια στρώση πάχους 0,05 m ασφαλτικής ισοπεδωτικές στρώσης (Π.Τ.Π Α-265, ΟΔΟ-

4421Β). 

• Μια στρώση πάχους 0,05 m ασφαλτικής στρώσης βάσης (Π.Τ.Π Α-260, ΟΔΟ-4321Β). 

• Μια στρώση πάχους 0,10 m υλικού 3Α άνω βάσης οδοστρωσίας (ΟΔΟ-3211Β). 

• Μια στρώση πάχους 0,10 m υλικού 3Α κάτω βάσης οδοστρωσίας (ΟΔΟ-3211Β). 

• Μια στρώση πάχους 0,10 m υλικού 3Α υπόβασης οδοστρωσίας (ΟΔΟ-3121Β). 

 

Η επέκταση του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Παλαιοχωρίου-Μεγάλης Παναγιάς έγινε 

με την ίδια σύνθεση που υπάρχει στο υφιστάμενο οδόστρωμα μετά από δοκιμαστική τομή. 

6.7.2.2. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 

6.7.2.2.1. Αναλυτική περιγραφή κύριου έργου 

Σχεδιασμός κόμβων  

Στην περιοχή που γίνεται η σύνδεση της Επ. Οδού Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας με την 

κύρια οδό πρόσβασης του Μεταλλείου Σκουριών, έχει δημιουργηθεί νέος ισόπεδος κόμβος 

μορφής Τ. Για το λόγο έγινε διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδοστρώματος της Επ. Οδού κατά 

4,0 m ανατολικά, σε μήκος περίπου 350 m ώστε να δημιουργηθεί η εσοχή για την αριστερή 

στροφή. Η δυτική πλευρά της οδού παρέμεινε ως έχει. Το μήκος στο οποίο γίνεται η διεύρυνση 

της οδού είναι 70 m ενώ το μήκος της εσοχής της αριστερής στροφής είναι 140 m. Στην Εικόνα 

6.7.2.2-1., παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της θέσης, όπου θα κατασκευαστεί ο 
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κόμβος σύνδεσης της Κύριας Οδού Πρόσβασης με την Επ. Οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης 

Παναγίας. 
 

 
Εικόνα Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 4,heading 4,General 4 to the text that 

you want to appear here.-1. Κόμβος σύνδεσης Κύριας Οδού Πρόσβαση με Επ. Οδό 

Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας 

6.7.2.2.2. Αναλυτική περιγραφή βοηθητικών/υποστηρικτικών έργων  

6.7.2.2.2.1. Αποχέτευση οδού  

Για την υδραυλική διαστασιολόγηση των έργων, ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές του 

Π.Δ.696/74, με τις εξειδικεύσεις και επεκτάσεις των ΟΣΜΕΟ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

(αναθεώρηση Α3). 

 

Στα πλαίσια της μελέτης, πραγματοποιήθηκε η υδραυλική διερεύνηση της κύριας οδού 

πρόσβασης, ούτως ώστε να καθοριστούν τα απαιτούμενα έργα για την παροχέτευση των 

επιφανειακών απορροών στην περιοχή της οδού. Τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα για την 

κύρια οδό πρόσβασης του μεταλλείου, περιλαμβάνουν κυρίως σωληνωτούς οχετούς και σε δύο 

θέσεις κιβωτοειδείς οχετούς στις περιοχές που η οδός διέρχεται από ρέματα και τριγωνικές 

τάφρους που διαμορφώνονται στην τυπική διατομή της οδού.  

 

Για την παροχέτευση των επιφανειακών απορροών από την περιοχή της κύριας οδού 

πρόσβασης, κατασκευάστηκε τριγωνική τάφρος κατά μήκος της οδού που διαμορφώνεται στην 
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τυπική διατομή της οδού, στα τμήματα που η οδός διέρχεται με όρυγμα. Η τριγωνική τάφρος 

ανάλογα με την όδευση και τα λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού κατασκευάστηκε 

είτε και στις δύο οριογραμμές ή μόνο στη μία. Το πλάτος της τριγωνικής τάφρου είναι 1,40 m 

και το βάθος της 0,20 m.  

 

Πέραν των τάφρων, η υδραυλική διερεύνηση κατέδειξε την αναγκαιότητα κατασκευής οχετών 

σε συγκεκριμένα σημεία που η οδός διασχίζει υφιστάμενα ρέματα της περιοχής, αλλά και για 

την εκτόνωση των τριγωνικών τάφρων της οδού. Οι απαιτούμενοι οχετοί είναι στην 

πλειοψηφία τους σωληνωτοί, με διάμετρο Φ600. Κιβωτοειδείς οχετοί απαιτήθηκαν σε δύο 

θέσεις όπου οι λεκάνες απορροής έχουν σημαντική έκταση. Οι κιβωτοειδείς οχετοί έχουν 

διαστάσεις 2,0 m x 2,0 m (πλάτος x βάθος).  

 

Συγκεντρωτικά, οι θέσεις σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα 6.7.2.2-1. 

 

Πίνακας 6.7.2.2-1. Θέσεις σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών κατά μήκος της Οδού 

Κύριας Πρόσβασης 

ΟΝΟΜΑ -ΘΕΣΗ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ (m) ΤΥΠΟΣ ΟΧΕΤΟΥ 

ΤΕΧ01 0+543 17 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ02 0+898 15 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ03 1+098 23 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ04 1+390 18 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ05 1+608 15 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ06 1+962 14 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ07 2+047 15 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ08 2+216 16 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ09 3+848 17 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ10 3+995 14 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ11 4+128 17 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ12 4+505 17 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ13 4+678 14 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ14 4+964 13 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ15 5+103 20 Κιβωτοειδής, 2m x 2m (πλάτος x βάθος) 

ΤΕΧ16 5+464 14 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ17 5+728 19 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ18 5+998 14 Σωληνωτός, Φ600 

ΤΕΧ19 6+681 30 Κιβωτοειδής, 2m x 2m (πλάτος x βάθος) 
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ΟΝΟΜΑ -ΘΕΣΗ Χ.Θ. ΜΗΚΟΣ (m) ΤΥΠΟΣ ΟΧΕΤΟΥ 

ΤΕΧ20 6+768 17 Σωληνωτός, Φ600 

6.7.2.2.2.2. Σήμανση οδού  

Η σήμανση των οδών γίνεται με χρήση ειδικών μέσων και έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του 

οδηγού, την ενημέρωσή του και φυσικά την προάσπιση της ασφάλειάς του. Τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα αποτελούνται από τις διαγραμμίσεις των οδοστρωμάτων, τις πινακίδες 

σήμανσης και τους οριοδείκτες. 

 

Οι πινακίδες σήμανσης προειδοποιούν ή απαγορεύουν ή υποδεικνύουν ή προσανατολίζουν, και 

για τους λόγους αυτούς πρέπει να είναι εμφανείς, σαφείς, να βρίσκονται στη σωστή θέση και 

να εκφράζουν την εντολή ή την υπόδειξή τους σύμφωνα με τη λογική. 

 

Διακρίνουμε την κάθετη σήμανση που έχει να κάνει κυρίως με τις πινακίδες σήμανσης, και την 

οριζόντια σήμανση που αφορά τη διαγράμμιση και τα σύμβολα επί της οδού. 

 

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  

 

Αναγγελίας κινδύνου (Κ) 

Αυτές δηλώνουν επικίνδυνες θέσεις, προσβάσεις οδικών κόμβων και προσβάσεις ισόπεδων 

σιδηροδρομικών διαβάσεων και τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που 

χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν σε αυτές, προς την κατεύθυνση της 

κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, 

να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Γενικά, το σχήμα των 

πινακίδων αυτών είναι τριγωνικό και τα χρώματά τους κόκκινο για το περίγραμμα, κίτρινο για 

το φόντο και μαύρο για το σύμβολο. Η θέση τους βρίσκεται 100 m από την επικίνδυνη θέση 

όταν αυτή είναι εντός αστικών περιοχών και 100-250 m από αυτή, όταν πρόκειται για 

υπεραστικές περιοχές. 

 

Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ) 

Αυτές δηλώνουν προτεραιότητα, απαγορεύσεις ή περιορισμούς και υποχρεώσεις, και έχουν 

πληροφοριακό χαρακτήρα, ώστε αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς να μαθαίνουν τις 

υποχρεώσεις τους και να συμμορφώνονται. Γενικά το σχήμα των πινακίδων αυτών είναι 

κυκλικό και τα χρώματά τους, όταν δηλώνουν απαγόρευση, είναι κόκκινο για το περίγραμμα, 

λευκό για το φόντο και μαύρο για το σύμβολο, ενώ όταν δηλώνουν υποχρέωση, είναι μπλε για 

το φόντο και λευκό για το σύμβολο. 

 

Πληροφοριακές πινακίδες  

• Η θέση των πινακίδων 

 

Η θέση των πινακίδων σήμανσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει στον οδηγό τον 

απαραίτητο χρόνο αντίδρασης, να εξασφαλίζει την ορατότητά της και εάν όχι να τοποθετεί 

πρόσθετη πινακίδα σε σημείο που είναι ορατό. 

 

Η συνήθης απόσταση των πινακίδων σήμανσης από την οριογραμμή του οδοστρώματος είναι 

0,30 – 2,00 m και το ύψος τους από το έδαφος καθορίζεται σε 0,6 – 2,20 m για τις συνήθεις 
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οδούς, και 0,6 – 2,20 m για τους αυτοκινητόδρομους. Σε περίπτωση που οι πινακίδες 

αναρτώνται πάνω από το οδόστρωμα, πρέπει να διασφαλίζεται η τοποθέτησή τους στη σωστή 

θέση η οποία δεν είναι πολύ χαμηλά ώστε να παρεμποδίζεται η ανάγνωσή της και από τα 

υπόλοιπα οχήματα, αλλά ούτε και πολύ ψηλά ώστε να βρίσκεται εκτός του φωτός των 

προβολέων. 

 

Γενικά οι πινακίδες τοποθετούνται στη δεξιά πλευρά της οδού, γεγονός όμως που δεν 

απαγορεύει την επανάληψή τους και στα αριστερά. 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Η διαγράμμιση του οδοστρώματος  

Οι σημάνσεις των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις ή σύμβολα, χρησιμοποιούνται για τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιμοποιούν 

οδούς, είτε μόνες, είτε σε συνδυασμό με πινακίδες σήμανσης ή σηματοδότες, για να τονιστεί ή 

διευκρινιστεί η σημασία αυτών. 

 

Τα κύρια είδη των σημάνσεων επί των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις είναι οι: 

Κατά μήκος διαγραμμίσεις, που συνήθως σχεδιάζονται στον άξονα ή στις οριογραμμές της 

οδού 

• H αποτελούμενη από µία συνεχή γραµµή στο άκρο του οδοστρώματος η οποία σηµαίνει 

την οριογραμμή της οδού. 

• H αποτελούμενη από µία ή δύο συνεχείς γραµµές η oπoία σηµαίνει το διαxωρισµό των 

λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων. 

• H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή η oπoία καθoρίζει τα όρια των λωρίδων 

για την καθoδήγηση της κυκλoφoρίας. 

• H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή, διπλάσιoυ πλάτoυς της πρoηγoύµενης, 

καθoρίζει τα όρια µεταξύ της λωρίδας επιτάxυνσης ή επιβράδυνσης και της παραπλεύρως 

λωρίδας κυκλoφoρίας. 

• H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή επί τoυ oδoστρώµατoς µε µήκη 

τµηµάτων και των µεταξύ των κενών πoλύ µικρότερα της προ-πρoηγoυµένης 

διακεκoµµένης γραµµής, η oπoία σηµαίνει πρoειδoπoίηση για την πρoσέγγιση σε διπλή 

ή συνεxή γραµµή ή για την πρoσέγγιση σε άλλo τµήµα oδoύ, τo oπoίo παρoυσιάζει 

ιδιαίτερo κίνδυνo. H πρoειδoπoιητική αυτή γραµµή µπoρεί να συµπληρωθεί ή να 

αντικατασταθεί µε βέλη εκτρoπής. 

• H απoτελoύµενη από µία συνεxή γραµµή και άλλη παραπλεύρως διακεκoµµένη, η oπoία 

σηµαίνει διαxωρισµό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων, και ρύθμιση της 

προσπέρασης. 

• H απoτελoύµενη από διπλές διακεκoµµένες γραµµές, η oπoία καθoρίζει λωρίδα ή 

λωρίδες κυκλoφoρίας στις oπoίες η κατεύθυνση της κυκλoφoρίας µπoρεί να αντιστραφεί. 

 

Η διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέσα σήμανσης των 

οδών και καθοδηγεί οπτικά τους οδηγούς μέρα – νύχτα. Εκτός από τις επιρροές που δέχονται 

από τις κλιματολογικές συνθήκες και από χημικές επιδράσεις, οι διαγραμμίσεις δέχονται και 

την καταπόνηση της κυκλοφορίας.  

 

Προκειμένου οι διαγραμμίσεις να υπηρετούν ορθά το σκοπό τους θα έχουν γεωμετρία ώστε να 

διαθέτουν ευκρίνεια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, να μην είναι ολισθηρές, να είναι 
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ανθεκτικές, να έχουν σύντομο χρόνο σταθεροποίησης και λεπτό πάχος υμένα. Οι διαγραμμίσεις 

λοιπόν, ακριβώς επειδή διακρίνονται για τον περιορισμένο χρόνο ζωής τους, και συνεπώς για 

την απαίτηση συχνής συντήρησής τους, θα προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερη ενόχληση 

κατά την τοποθέτηση. 

6.7.2.3. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και 

κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργου ή χρήση 

Η χάραξη της οδού αφορά οδικό άξονα περί τα 6,92 km και σκοπός της είναι η σύνδεση του 

εθνικού επαρχιακού δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς με τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις των Σκουριών. 

 

Η εκτιμώμενη κατάληψη της αναβαθμισμένης οδού πρόσβασης Σκουριών ανέρχεται στα 

109,54 στρέμματα. 

6.7.2.4. Φάση λειτουργίας 

6.7.2.4.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – στερεών 

αποβλήτων 

Η λειτουργία του έργου δεν σχετίζεται με την παραγωγή εξορυσσόμενων υλικών και στερεών 

αποβλήτων.  

6.7.2.4.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 

Το έργο δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εισροές υλικών, ενέργειας και νερού. 

6.7.2.4.3. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Το έργο, λόγω της φύσης του, δεν σχετίζεται κατά τη λειτουργία του με εκροές υγρών 

αποβλήτων. 

6.7.2.4.4. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν 

αποτελούν τα απορρίμματα που θα προκύπτουν από τους επιβαίνοντες των διερχόμενων 

οχημάτων. Σε κατάλληλες θέσεις αναμένεται να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι 

με μέριμνα τον αρμοδίων θα συντηρούνται. 

6.7.2.4.5. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Από τη λειτουργία του έργου προκύπτουν μία σειρά από μετακινήσεις υλικών εντός και εκτός 

των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, εκ των οποίων ορισμένες διέρχονται από την 

Κύρια Οδό Πρόσβασης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων των Σκουριών. Οι συγκεκριμένες 

μετακινήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Μεταλλείο Σκουριών – Θεσσαλονίκη: 

o Τα φορτηγά από το μεταλλείο των Σκουριών ακολουθούν την προς αναβάθμιση Κύρια 

Οδό Πρόσβασης και διερχόμενα από τον προς αναβάθμιση κόμβο, εισέρχονται στην 
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Επαρχιακή Οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας. Κατόπιν κατευθύνονται προς 

Θεσσαλονίκη, μέσω της παρακαμπτήριας Οδού Αρναίας. 

o Τα φορτηγά που κατευθύνονται από τη Θεσσαλονίκη προς το μεταλλείο των 

Σκουριών, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή.  

• Μεταλλείο Σκουριών – Λιμένας Θεσσαλονίκης: 

o Τα φορτηγά από το μεταλλείο των Σκουριών ακολουθούν την προς αναβάθμιση Κύρια 

Οδό Πρόσβασης και διερχόμενα από τον προς αναβάθμιση κόμβο, εισέρχονται στην 

Επαρχιακή Οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας. Κατόπιν κατευθύνονται προς το 

λιμένα Θεσσαλονίκης, μέσω της παρακαμπτήριας Οδού Αρναίας. 

o Τα φορτηγά που κατευθύνονται από το λιμένα Θεσσαλονίκης προς το μεταλλείο των 

Σκουριών, ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή. 

 

Στον Πίνακα 6.7.2.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι μετακινήσεις υλικών εκτός των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, που διέρχονται από την Κύρια Οδό Πρόσβασης 

καθώς και οι εκτιμώμενοι φόρτοι οδικού δικτύου. Στην ενότητα των Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων της Φάσης Λειτουργίας της Παραγράφου 6.6, έχει παρατεθεί ο χάρτης με τους 

δημόσιους δρόμους που προβλέπεται πως θα χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, στους οποίους εμπίπτει και η Κύρια Οδός 

Πρόσβασης του Μεταλλείου Σκουριών. 

 

Πίνακας 6.7.2.4-1. Μετακινήσεις υλικών μέσω της Κύριας Οδού Πρόσβασης 

Μετακίνηση Υλικό Ημερήσιος Φόρτος 

Εξωτερικές Μετακινήσεις 

Σκουριές προς Θεσσαλονίκη Διάφορα υλιικά 33 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

Εναλλακτικές Διαδρομές Εξωτερικών Μετακινήσεων 

Σκουριές προς λιμένα 

Θεσσαλονίκης 
Τελικά προϊόντα 29 φορτηγά ανά κατεύθυνση 

6.7.2.4.6. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Κατά τη φάση λειτουργίας του συνόλου του έργου, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον αναμένεται 

να επιβαρυνθεί από εκπομπές αέριων ρύπων που θα προέρχονται από την κίνηση των 

οχημάτων/μηχανημάτων στην περιοχή. 

 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι (καυσαέρια, κτλ.) προέρχονται από τη λειτουργία των μηχανών 

εσωτερικής καύσης των οχημάτων (βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων), ενώ γενικώς 

εκτιμάται ότι είναι ελαφριάς μορφής. 

 

Οι κυριότεροι ρύποι εκπομπής από βενζινοκινητήρες είναι: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από ατελή καύση της βενζίνης, πτητικοί υδρογονάνθρακες 

(VOC) από ατελή καύση της βενζίνης, τα οξείδια του αζώτου (NOX) από υψηλές θερμοκρασίες 

καύσης και ο μόλυβδος (Pb). Οι κυριότεροι ρύποι εκπομπής από πετρελαιοκινητήρες είναι: 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), πτητικοί υδρογονάνθρακες 

(VOC), τα οξείδια του αζώτου (NOX), το διοξείδιο του θείου (SO2) και στερεά σωματίδια 

(T.S.P) αποτελούμενα από υδρογονάνθρακες, θειικό οξύ, αιθάλη, κλπ. 
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Συνολικά, λοιπόν, η λειτουργία του έργου αναμένεται να αυξήσει ελαφρώς τα επίπεδα 

εκπομπής αέριων ρύπων λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου που θα επέλθει.  

Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές και συγκεντρώσεις ρύπων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του συνολικού έργου δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τα υφιστάμενα επίπεδα 

συγκεντρώσεων και θα κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

6.7.2.4.7. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Κατά τη λειτουργία του έργου, αναμένεται να υπάρξει μία μικρή αύξηση των επίπεδων 

θορύβου, συγκριτικά με αυτά που επικρατούν στην υφιστάμενη κατάσταση. Ωστόσο, οι 

αναμενόμενες στάθμες θορύβου δεν θα υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια θορύβου των 

υπαρχουσών προδιαγραφών της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

6.7.2.4.8. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η λειτουργία του μελετώμενου έργου δεν σχετίζεται με την εκπομπή αξιοσημείωτων επιπέδων 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.7.2.5. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

6.7.2.5.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Η υπό μελέτη οδός πρόκειται να αποτελεί μόνιμη οδική υποδομή της περιοχής και δεν υπάρχει 

βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για καθαίρεση της κατασκευής. Ωστόσο, η παύση 

της λειτουργίας της μπορεί να επέλθει με την παύση των δραστηριοτήτων των μεταλλείων, 

καθώς η προτεινόμενη οδός εξυπηρετεί αποκλειστικά τη σύνδεση των δύο μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων.  

6.7.2.5.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 

διάθεσής τους 

Δεν προβλέπεται με την παύση λειτουργίας του έργου να καθαιρεθούν οι μόνιμες κατασκευές, 

ούτε προβλέπεται απομάκρυνση του εξοπλισμού και των υλικών. 

6.7.2.5.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση του 

χώρου 

Το έργο δεν σχετίζεται με την αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της 

δραστηριότητας και νέα χρήση του χώρου, καθώς δεν θα υπάρξει καθαίρεση των 

εγκαταστάσεων.  

6.7.2.6. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και οι έκτακτες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν από τη 

λειτουργία της αναβάθμισης των υφιστάμενων δασικών οδών, σχετίζονται με τυχόν έντονα 

πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να οδηγήσουν στην αστοχία των έργων συλλογής και 

διαχείρισης των επιφανειακών απορροών. Επίσης, σε περίπτωση ισχυρών ανέμων μπορεί να 

προκληθεί κατάπτωση δέντρων προκαλώντας κάποιο πιθανό ατύχημα. Σημαντικό ρόλο στην 
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ασφάλεια των έργων έχει η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προστασίας, όπως ο τακτικός 

έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση των έργων.  

 

Επίσης, μία εν δυνάμει πηγή ποιοτικής υποβάθμισης της εγγύτερης περιοχής των 

προτεινόμενων έργων (αναβάθμιση υφιστάμενων δασικών οδών και λειτουργία αυτών) 

αποτελεί η πιθανότητα ατυχήματος, το οποίο εμπλέκει φορτηγά μεταφοράς προϊόντων και 

υλικών. Για τον περιορισμό της πιθανότητας ατυχήματος, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, με στόχο την 

ενσωμάτωση στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας που βελτιώνουν την Οδική 

Ασφάλεια, όπως την ενδεδειγμένη συντήρηση των οχημάτων και την εφαρμογή αρχών 

Αμυντικής και Οικολογικής Οδήγησης. Μάλιστα η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει προχωρήσει 

και στον καθορισμό μέγιστων ταχυτήτων κίνησης για κάθε είδος δρόμου που άπτεται του 

έργου, όπως χωματόδρομους, υπόγειες οδούς, εισόδους εργοταξίων κ.ά., έχοντας στόχο την 

ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών ατυχημάτων. 

 

Σημειώνεται ότι κατά τη λειτουργία της κύριας οδού πρόσβασης θα τηρηθούν όλοι οι σχετικοί 

κανονισμοί και προδιαγραφές (όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές σημάνσεις 

κλπ.) για την προστασία των εργαζόμενων στο έργο αλλά και των περίοικων.  



 

Παράγραφος 6.8 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.8. Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου  

6.8.1. Εισαγωγή 

Οι Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, μέρος των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθ. ΑΠ 

201745/26.7.2011 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα «Μεταλλευτικές-

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας», ως ακολούθως: 

 

Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου 

 
Το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο λιμένα Στρατωνίου 

ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση και μεταφορά των τελικών προϊόντων από τα εργοστάσια 

εμπλουτισμού Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών, καθώς και από τη 

Μεταλλουργία και τη Μονάδα παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου (παράγραφος 5.6 της 

σχετικής 91 ΜΠΕ). Θα εξυπηρετεί ταυτοχρόνως ένα (1) πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου 50.000 

DWT και ένα (1) ισοδύναμο πλοίο μεταφοράς υγρού φορτίου.  

 

Α. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην  

Τα έργα περιλαμβάνουν:  

• Τρεις (3) νησίδες παραβολής των πλοίων μεταφοράς φορτίων χύδην διατεταγμένες έτσι 

ώστε το συνολικό μήκος παραβολής να είναι 107 m. Οι νησίδες είναι τετραγωνικής 

κάτοψης. Οι ακραίες νησίδες (πλατφόρμες φόρτωσης) έχουν μέτωπο παραβολής 20 m 

έκαστη και είναι εμβαδού κατόψεως 388 m2 (20x19.40 m). Επ’ αυτών θεμελιώνεται ο 

εξοπλισμός μεταφοράς και φόρτωσης του χύδην φορτίου (shiploader). Η κεντρική νησίδα 

είναι διαστάσεων 12x12 m και απέχει από τις ακραίες νησίδες καθαρή απόσταση 27.5 m. 

Οι νησίδες συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές πεζογέφυρες.  

• Εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων (πλατφορμών φόρτωσης) και όπισθεν του μετώπου 

παραβολής (25 m), σε απόσταση 35 m από τα άκρα τους προβλέπεται η κατασκευή δύο 

νησίδων πρόσδεσης τετραγωνικής κατόψεως 10×10 m, οι οποίες συνδέονται με τις ακραίες 

νησίδες παραβολής με δύο μεταλλικές πεζογέφυρες.  

• Διάδρομο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήματος από την ξηρά και για την 

θεμελίωση του ταινιόδρομου μεταφοράς του χύδην φορτίου στην βόρεια ακραία νησίδα 

παραβολής, συνολικού μήκους 330 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου.  

 

Β. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην (υγρού 

θειικού οξέος) 

Τα έργα περιλαμβάνουν: 

• Τρεις (3) νησίδες παραβολής των πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην διατεταγμένες 

έτσι ώστε το συνολικό μήκος παραβολής να είναι 80 m. Η κεντρική νησίδα (πλατφόρμα 

φόρτωσης) είναι εμβαδού κατόψεως 388 m2 (20x19.4 m) και επ’ αυτής προβλέπεται η 

εγκατάσταση του εξοπλισμού φόρτωσης του θειικού οξέος (loading arm). Οι ακραίες 

νησίδες είναι διαστάσεων 12x12 m και απέχουν από την κεντρική νησίδα καθαρή απόσταση 

18 m. Οι νησίδες συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές πεζογέφυρες.  

• Εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων παραβολής και όπισθεν του μετώπου παραβολής 

(25 m), σε απόσταση 35 m από τα άκρα τους προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων συνολικά 
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νησίδων πρόσδεσης (δύο σε κάθε πλευρά) διαστάσεων κατόψεως 10×10 m περίπου, οι 

οποίες συνδέονται μεταξύ τους και με τις ακραίες νησίδες παραβολής με μεταλλικές 

πεζογέφυρες.  

• Διάδρομο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήματος από την ξηρά και για την 

εγκατάσταση του συστήματος (αγωγών) μεταφοράς τους θειικού οξέος συνολικού μήκους 

192 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου.  

 
Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις 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). 

 

Στην παρούσα φάση οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις προτείνεται να αναβαθμιστούν στο πλαίσιο 

της παρούσας ΜΠΕ, χωρίς να κατασκευαστούν επιπλέον νησίδες παραβολής για την 

εξυπηρέτηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην καθώς και οι λιμενικές εγκαταστάσεις 

πλοίων μεταφοράς υγρού φορτίου χύδην, όπως προβλεπόταν στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου και αναλυτικά αναφέρεται στην Παράγραφο 6.4 της παρούσας. 

 

Η υποδομή που προτείνεται στην παρούσα μελέτη αφορά στην εξαγωγή συμπυκνωμάτων. Στο 

μέλλον, ανάλογα με την απόφαση της Μεταλλουργικής Επιτροπής όπως αυτό προβλέπεται στο 

άρθρο 15 της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, ενδέχεται να υφίστανται εγχώρια επεξεργασία και 

κατ’ επέκταση να απαιτηθεί επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.  

 

Ήδη από το 1999 και με την με αρ. πρωτ. Οικ.765 04-02-1999 απόφαση του τμήματος 

Περιβάλλοντος και Χωροταξικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. 87053/5-9-1940 απόφαση 

του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας περί «άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον όρμο 

Στρατωνίου» ενώ με την ΥΠΕΚΑ A/Φ.10.ΕΓΚ.6/178812/2268/27.10.2016 απόφαση της 

ΔΜΕΒΟ, χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. νέας άδειας λειτουργίας 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων φόρτωσης στην περιοχή του 

Στρατωνίου. [ΑΔΑ: ΩΝΜΛ4653Π8-Ν3Ν]. 

6.8.2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και γεωμετρικών στοιχείων του έργου  

6.8.2.1. Γενικά – Περιγραφή Υφιστάμενης Εγκατάστασης Φόρτωσης   

Οι «Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου» στην παρούσα φάση χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των εργοστασίων εμπλουτισμού 

Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας. 

  

Οι Εγκαταστάσεις Φόρτωσης συνοπτικά περιλαμβάνουν: 

• Αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης μικρών πλοίων (μέγιστη δυναμικότητα: 10000 DWT).  

• Σύστημα μεταφορικών ταινιών και πύργου φόρτωσης με ταινιοαποθέτη για τη μεταφορά 

και φόρτωση σε πλοία των παραγόμενων συμπυκνωμάτων σε χύδην μορφή.  

• Στεγασμένη πλατεία για την αποθήκευση των τελικών προϊόντων των εργοστασίων 

εμπλουτισμού των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.8-8 

ENVECO A.E. 

6.8.2.2. Αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης και σύστημα μεταφορικών ταινιών  

Ο προβλήτας για τη φόρτωση των υλικών χύδην σε ξηρή κατάσταση διαθέτει ταινιόδρομο που 

τροφοδοτείται από φορτωτή και πλατφόρμα φόρτωσης. Ο φορτωτής έχει δυναμικότητα 

φόρτωσης προϊόντος με ρυθμό 400 - 500 tph, ανάλογα με το είδος του συμπυκνώματος. Ο 

προβλήτας είναι κατάλληλος για τη φόρτωση φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων με 

μικτή χωρητικότητα 10.000 τόνων, συνολικό μήκος έως 120 m και μέγιστο βύθισμα 7 m. Τα 

πλοία αγκυροβολούν στην ίδια την πλατφόρμα φόρτωσης καθώς και σε τρεις πλωτήρες που 

βρίσκονται σε κάθε πλευρά της πλατφόρμας φόρτωσης. 

 

 

Εικόνα 6.8.2.2-1. Πλατφόρμα φόρτωσης και πλωτήρες 

Αναλυτικά: 

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.  

 

Στον Πίνακα 6.8.2.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κατάλογος του εγκατεστημένου 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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Πίνακας 6.8.2.2-1. Κατάλογος H/Μ εξοπλισμού Εγκατάστασης φόρτωσης 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΗΛ. ΙΣΧΥΣ 

(kW) 

1 FDR-001 Ταινιοτροφοδότης 1000 mm 23 

2 CNV-001 Μεταφορική ταινία Νο.1 800 mm 22 

3 CNV-002 Μεταφορική ταινία Νο.2 800 mm 37 

4 SCB-001 Ταινιοζυγός 560 t/h 0,5 

5 CNV-003 Πύργος φόρτωσης - 32,6 

ΣΥΝΟΛΟ (kW) 115,1 

 

Ταινιοτροφοδότης (FDR-001) 

Πρόκειται για ταινιοτροφοδότη ρυθμιζόμενης παροχής με μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας η 

κίνηση του οποίου γίνεται πάνω σε φορείο. Για την ομαλή τροφοδοσία της μεταφορικής ταινίας 

εκατέρωθεν του σιλό είναι εγκατεστημένοι δύο δονητές. 

 

Μεταφορικές ταινίες (CNV-001/002) 

Πρόκειται για δύο μεταφορικές ταινίες με τα ακόλουθα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας 6.8.2.2-2. Τεχνικά χαρακτηριστικά μεταφορικών ταινιών 

Κωδικός  
Μήκος 

(m) 

Κλίση 

(°) 

Ονομαστική 

Παροχή 

(t/h) 

Μέγιστη 

Ταχύτητα 

(m/s) 

Πλάτος Ιμάντα 

(mm) 

CNV-001 93,5 0 500 1,46 800 

CNV-002 164,5 4,3 500 1,46 800 

 

Οι εν λόγω μεταφορικές ταινίες είναι εφοδιασμένες με ράουλα μεταφοράς, πτώσης και 

επιστροφής επιλαστιχωμένα και στεγανά για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Διαθέτουν 

επίσης ηλεκτρομειωτήρα, τύμπανα επιστροφής, ποδός και τάνυσης. Ο ιμάντας των 

μεταφορικών ταινιών είναι κατασκευασμένος από στρώματα ελαστικού με επιπλέον στρώσεις 

ενισχυτικών λινών.  

 

Για λόγους ασφάλειας οι μεταφορικές ταινίες διαθέτουν συρματοδιακόπτη σε όλο το μήκος 

τους. Για τον περιορισμό και έλεγχο των απωλειών και την προστασία του περιβάλλοντος, τα 

τμήματα των μεταφορικών ταινιών τα οποία βρίσκονται έξω από τη στεγασμένη πλατεία, είναι 

εφοδιασμένα με: 

• Στέγαστρο κατασκευασμένο από μεταλλικά φύλλα μορφοποιημένα σε σχήμα 

ημικυλινδρικό και πλευρικά καλύμματα, για την προστασία του μεταφορικού ιμάντα από 

τις καιρικές συνθήκες. Καθώς και στεγανωμένη σκαφοειδή μεταλλική υποδοχή 

(σκαφοειδής ποδιά) για την συγκράτηση της καταπίπτουσας σκόνης από το 

επιστρεφόμενο τμήμα του ιμάντα η περιμετρικά της διάταξης των ταινιών. 

• Ξύστρα καθαρισμού τοποθετημένη στο τύμπανο της κεφαλής για την ελαχιστοποίηση 

των απωλειών λεπτομερούς υλικού από το επιστρέφον τμήμα του ιμάντα. 
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• Τα ράουλα στην περιοχή των πτώσεων υλικού στους κόμβους αλλαγής μεταξύ των 

μεταφορικών είναι τοποθετημένα σε μήκος 2 m  

• Ταινιοζυγό (SCB-001) 

 

Πρόκειται για διάταξη ζύγισης αποτελούμενη από ξεχωριστό πλαίσιο το οποίο εδράζεται σε 

μια δυναμοκυψέλη. Η ικανότητα ζύγισης του ταινιοζυγού ανέρχεται σε 560 t/h ενώ η μέγιστη 

απόκλιση ζύγισης δεν υπερβαίνει το 0,5 %.  

 

Προβλήτας 

Πρόκειται για μια κατασκευή από χαλύβδινα ζευκτά στηριζόμενα σε συνολικά τέσσερα 

θεμέλια σκυροδέματος, τρία από τα οποία εδράζονται στη θαλάσσια κοίτη και το τέταρτο στην 

ακτογραμμή. Η δομή των ζευκτών σχηματίζει μια στοά, εντός της οποίας στηρίζεται ο 

CNV-001, μαζί με ένα διάδρομο οροφής για πρόσβαση συντήρησης. Επιπλέον, τα ζευκτά 

υποστηρίζουν την τροφοδοσία ρεύματος για τον CNV-002, τον πύργο φόρτωσης (CNV-003) 

και τον φωτισμό. Τα θεμέλια είναι από σκυρόδεμα με προστατευτική επένδυση από χάλυβα, η 

οποία προστίθεται στα βυθισμένα θεμέλια. Το ανώτατο σημείο των δύο ενδιάμεσων θεμελίων 

εδράζεται περίπου 2,5 m επάνω από τη στάθμη της θάλασσας και βρίσκονται σε αποστάσεις 

32 m μεταξύ τους. Το τρίτο και τελευταίο θεμέλιο υποστηρίζει τόσο τον προβλήτα όσο και τον 

πύργο φόρτωσης και η στάθμη της κορυφής της θεμελίωσης είναι 5,1 m επάνω από τη στάθμη 

της θάλασσας. 

 

Πύργος φόρτωσης (CNV-003) 

Πρόκειται για περιστρεφόμενο πύργο φόρτωσης με μεταφορική ταινία μπούμας πλάτους 

800 mm και μήκους 21 m, κινούμενης από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15 kW. Η μπούμα διαθέτει 

δύο μηχανισμούς, εκ των οποίων ο πρώτος εξασφαλίζει την περιστροφή της με σκοπό τη 

κατάλληλη κατανομή του υλικού στο αμπάρι του πλοίου και ο δεύτερος ρυθμίζει το επιθυμητό 

ύψος φόρτωσης. Η ηλεκτρική ισχύς του μηχανισμού ανύψωσης ανέρχεται σε 12,5 kW και του 

μηχανισμού περιστροφής σε 5,1 kW. Η ομαλή τροφοδοσία του πλοίου εξασφαλίζεται μέσω 

της χοάνης εξόδου της μεταφορικής ταινίας. 

6.8.2.3. Νέο στέγαστρο αποθήκευσης  

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) παράγει συμπυκνώματα ψευδαργύρου, μολύβδου και χρυσοφόρου 

πυρίτη τα οποία μεταφέρονται μέσω πιστοποιημένων κατά ADR ανατρεπόμενων φορτηγών 

που εκφορτώνουν απευθείας στο χώρο αποθήκευσης. Μετά τη μεταφορά του προϊόντος στο 

στέγαστρο, χρησιμοποιούνται φορτωτές μετωπικής φόρτωσης για τη διαχείριση τους καθώς 
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και για την τροφοδοσία του ταινιόδρομου με χύδην προϊόν. Το μεταλλείο των Σκουριών (που 

βρίσκεται σε απόσταση 22 km) παράγει εμπλούτισμα χαλκού-χρυσού που μεταφέρεται μέσω 

πιστοποιημένων κατά ADR ανατρεπόμενων φορτηγών που εκφορτώνουν απευθείας στο χώρο 

αποθήκευσης. 

6.8.3. Αναλυτική περιγραφή βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων  

6.8.3.1. Μεταφορά – Πωλήσεις προϊόντων  

Οι πωλήσεις όλων των προϊόντων είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία εξαρτάται κάθε φορά 

από τη φύση του προϊόντος, τον αγοραστή, την συμφωνία πώλησης και το είδος της μεταφοράς. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μεταφορές θα περιλαμβάνουν ανάλογα με τη περίπτωση, χερσαία 

μεταφορά από τα υποέργα Ολυμπιάδας και Σκουριών προς το Στρατώνι και στη συνέχεια 

θαλάσσια μεταφορά μέσω των Εγκαταστάσεων φόρτωσης χύδην συμπυκνωμάτων 

Στρατωνίου, όπως επίσης και χερσαία μεταφορά από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας, Σκουριών και Στρατωνίου προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θαλάσσια 

μεταφορά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή μεταφορά και πώληση των εμπλουτισμάτων 

απευθείας μέσω φορτηγών σε ευρωπαϊκές μεταλλουργίες ή σε σημεία μεταφόρτωσης σε 

σιδηροδρόμους (για παράδειγμα, στη Βουλγαρία ή τη Σερβία). 

 

Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν κατάλληλης χωρητικότητας 

αποθήκες εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης. Οι αποθήκες αυτές θα πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες με 

ασφάλεια. Ενδεικτικά στις εν λόγω αποθήκες εκτός από την αποθήκευση των συμπυκνωμάτων 

τα οποία παράγονται στα μεταλλεία Κασσάνδρας δύναται να πραγματοποιείται ενσάκιση 

συμπυκνωμάτων σε μεγασάκους ή/και ανάμιξη συμπυκνωμάτων. 

 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι μεταφορές προϊόντων (χερσαίες και θαλάσσιες) που θα απαιτηθούν 

κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας θα ικανοποιούν τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη 

μεταφορά τους. 

6.8.3.2. Κυματοθραύστης 

Στα πλαίσια της προστασίας από διάβρωση της αποθήκης συμπυκνωμάτων, αλλά και των 

λοιπών παρακείμενων εγκαταστάσεων (λίμνη εκτάκτου ανάγκης εργοστασίου εμπλουτισμού, 

πρατήριο καυσίμων και γενικότερα του παραλιακού μετώπου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου), έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η προστασία με ογκόλιθους υπό 

τη μορφή κυματοθραύστη. Πρόκειται για κατασκευή από φυσικούς ογκόλιθους με έκταση 

8.285,02 m2 και με περίμετρο 820,66 m 
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Σχήμα 6.8.3.2-1. Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος όπου δεικνύεται η θέση και 

έκταση του κυματοθραύστη 

6.8.4. Συνολική εκτίμηση της κατάληψης του έργου  

Στον Πίνακα 6.8.4-1 παρουσιάζονται οι καταλήψεις των λιμενικών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου, επί της κοινής με το Υποέργο Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών άμεσης περιοχής 

μελέτης, επιφάνειας 48.644 στρεμμάτων.  

 

Πίνακας 6.8.4-1. Καταλήψεις εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

Υποέργο εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου 
Εκτιμώμενη κατάληψη [στρέμματα] 

Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 11,77 

Σύνολο 11,77 

 

* Επισημαίνεται ότι οι αποθήκες του Πόρτο και των Μαύρων Πετρών, έχουν υπολογιστεί ως 

καταλήψεις στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών (βλ. 

Παράγραφο 6.2.11). 
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6.8.5. Περιγραφή της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων 

6.8.5.1. Προτεινόμενες αναβαθμίσεις  

Με τη παρούσα μελέτη προτείνονται οι παρακάτω αναβαθμίσεις.  

 

Η υπάρχουσα στεγασμένη αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου όπως 

αυτή περιγράφεται στη Παράγραφο 6.8.2.3 προτείνεται να αναβαθμιστεί στο πλαίσιο της 

παρούσας ΜΠΕ 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) 

εφαρμογές ελέγχου σκόνης και εκπομπών οχημάτων καθώς και μέτρα πρόληψης ηχητικής, 

οπτικής και άλλης όχλησης στο παραλιακό μέτωπο του Στρατωνίου. Η εγκατάσταση 

σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη 

βέλτιστη διαχείριση των επιφανειακών απορροών και την προστασία της από τον κυματισμό 

της θάλασσας (κλειστό κτίριο, κυματοθραύστης, κανάλια, δεξαμενές κλπ) όπως αυτά 

περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

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. 

 

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. 

 

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 εκβάθυνσης 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. Οι εργασίες εκβάθυνσης απαιτείται να εκτελεστούν ανά διαστήματα των 

3 ετών και η εκτιμώμενη ποσότητα υλικών που θα πρέπει να αφαιρείται κάθε φορά ανέρχεται 

κατά μέσο όρο σε 2000 t. 
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6.8.5.2. Περιγραφή του σχεδιασμού της αποθήκης στο Πόρτο  

Η νέα στεγασμένη αποθήκη σχεδιάστηκε για την φόρτωση και εξαγωγή χύδην συμπυκνωμάτων 

από την εγκατάσταση φόρτωσης Στρατωνίου, με τα παρακάτω βασικά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά: 

• Σκυρόδετη πλάκα συνολικής έκτασης περίπου 7500 m2. 

• Υπόστεγο αποθήκευσης συνολικής έκτασης 7500 m2 και εσωτερικού ύψους 10 m για τη 

διευκόλυνση της εκφόρτωσης των συμπυκνωμάτων από τα φορτηγά και της περαιτέρω 

διαχείρισης των προϊόντων. 

• Δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων (περίοδος επαναφοράς 1:50 έτη για το εσωτερικό 

δίκτυο και 1:100 έτη για το περιμετρικό δίκτυο). 
 

Θα εγκατασταθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένου του 

συστήματος διαχείρισης συμπυκνωμάτων, συστημάτων συλλογής και καταστολής σκόνης και 

εξαερισμού κτιρίων. 

 

Η νέα στεγασμένη αποθήκη σχεδιάζεται βάσει των κάτωθι προδιαγραφών: 

• Η αποθηκευτική ικανότητα για καθένα από τα συμπυκνώματα, προσδιορίστηκε από 

δυναμική προσομοίωση. 

• Τα φορτηγά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συμπυκνωμάτων από τα μεταλλεία, 

θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάσταση αποθήκευσης και την εκφόρτωση 

τους εντός της αποθήκης. 

• Εξασφαλίζεται κατάλληλος διαχωρισμός (σκυρόδετα τοιχεία) των θέσεων αποθήκευσης 

των συμπυκνωμάτων για την αποφυγή ανάμειξης των προϊόντων.  

• Θα πραγματοποιείται λήψη των συμπυκνωμάτων από τους αντίστοιχους σωρούς και η 

φόρτωσή τους σε ταινιόδρομο από φορτωτή πρόσθιας φόρτωσης. Ο ταινιόδρομος θα 

τροφοδοτεί μια χοάνη που θα μεταφορτώνει το υλικό σε δεύτερο ταινιόδρομο ο οποίος 

θα τροφοδοτεί το σύστημα φόρτωσης πλοίων. 

• Οι εκπομπές σκόνης θα περιορίζονται για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

• Τα φορτηγά θα ζυγίζονται προκειμένου να ελέγχονται οι ποσότητες οι οποίες 

αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και τα λοιπά κόστη. 
 

Η διάταξη της νέας αποθήκης Στρατωνίου απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Εικόνα 6.8.5.2-2. Νέα αποθήκη Στρατωνίου 

 

Οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης Στρατωνίου θα περιλαμβάνουν: 

• Κτίριο σακκόφιλτρων για τη συλλογή σκόνης εντός της εγκατάστασης. Η συλλεγόμενη 

σκόνη θα επανεισάγεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου  

• Κτίριο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης καθώς και τα συστήματα ελέγχου 

λειτουργίας.  

• Εγκατάσταση πλύσης τροχών κάλυψης για τον καθαρισμό του κάτω μέρους των 

φορτηγών προκειμένου να αποφεύγεται η διασπορά υλικών από υπολείμματα 

συμπυκνώματος.  

 

Οι εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούνται από τα γραφεία διοίκησης Στρατωνίου και τα συνεργεία 

συντήρησης του εργοστασίου εμπλουτισμού τα οποία βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης όπως και η κύρια οδός πρόσβασης των εγκαταστάσεων. 

  

Οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται με γνώμονα τη ελαχιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και την απρόσκοπτη διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης 

στις παραλίες που βρίσκονται βόρεια της εγκατάστασης φόρτωσης. 

 

Η αναβαθμισμένη στεγασμένη αποθήκη συμπυκνωμάτων Στρατωνίου θα διαθέτει τις 

παρακάτω ενδεικτικές χωρητικότητες ανά τύπο συμπυκνώματος. 
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Σχήμα 6.8.5.2-1. Ενδεικτικές χωρητικότητες ανά τύπο συμπυκνώματος αναβαθμισμένης 

στεγασμένης αποθήκης συμπυκνωμάτων Στρατωνίου  

 

Για τη λειτουργία του χώρου προβλέπονται δύο φορτωτές (FEL) τύπου CAT 966M ή 

ισοδύναμο, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του συμπυκνώματος στην 

αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωση Στρατωνίου. Η αποθήκη είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε 

να επιτρέπει στα φορτηγά μεταφοράς την εκκένωση του συμπυκνώματος εντός της αποθήκης 

και στη συνέχεια οι φορτωτές να στοιβάζουν το συμπύκνωμα στους σωρούς. Όταν γίνεται 

εξαγωγή του συμπυκνώματος από την αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου, 

θα χρησιμοποιείται ένας φορτωτής για την λήψη του συμπυκνώματος και τη φόρτωση του 

συστήματος ταινιοδρόμων. Ο δεύτερος φορτωτής θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες 

φόρτωσης ή/και μπορεί να παραμένει διαθέσιμος για τη διαχείριση των σωρών όταν 

πραγματοποιείται εκφόρτωση νέου συμπυκνώματος από τα φορτηγά. Ο περιορισμός της 

λειτουργίας των φορτωτών σε ένα και μόνο συμπύκνωμα κάθε φορά θα περιορίζει τη ανάμειξη 

των διαφορετικών συμπυκνωμάτων. 

6.8.5.3. Περιγραφή του σχεδιασμού των ταινιοδρόμων  

Προβλέπεται η χρήση δύο ταινιοδρόμων για τη μεταφορά των συμπυκνωμάτων από την 

αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωσης του Στρατωνίου στο σύστημα φόρτωσης πλοίων. 

Λόγω των διακυμάνσεων του ρυθμού τροφοδοσίας των φορτωτών, αλλά και της διακύμανσης 

της στιγμιαίας δυναμικότητας του συστήματος ταινιοδρόμων, χρησιμοποιείται μια μέγιστη 

δυναμικότητα σχεδιασμού 1000 t/h. Αυτή η μέγιστη δυναμικότητα σχεδιασμού εξασφαλίζει 

ότι το σύστημα μεταφοράς θα λειτουργεί με καθαρή δυναμικότητα 500 t/h, χωρίς τον κίνδυνο 

υπερφόρτωσης του ταινιοδρόμου όταν ο στιγμιαίος ρυθμός υπερβαίνει τα 500 t/h. 

 

Ο ταινιόδρομος φόρτωσης εντός της αποθήκης θα τροφοδοτείται μέσω τριών χοανών. Η 

φόρτωση του μολύβδου και του ψευδαργύρου θα γίνεται από αποκλειστικές για το κάθε 

συμπύκνωμα χοάνες ενώ οι CuAu και AsPy από κοινόχρηστη χοάνη. Οι χοάνες θα 

τροφοδοτούν έναν ταινιόδρομο πλάτους 1000 mm με σκαφοειδή διαμόρφωση. Το σύστημα 

ταινιοδρόμων είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με ταχύτητα 2 m/s χωρίς διαφυγή υλικού εκτός 

του ταινιοδρόμου. Αυτός ο ταινιόδρομος θα μεταφέρει συμπυκνώματα από τα σημεία 

φόρτωσης σε μια χοάνη μεταφοράς, εκτός της αποθήκης, η οποία θα μεταφέρει το συμπύκνωμα 

στον δεύτερο ταινιόδρομο. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.8-17 

ENVECO A.E. 

6.8.5.4. Περιγραφή του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων υποστήριξης της φόρτωσης 

Η διανομή ισχύος των εγκαταστάσεων φόρτωσης θα γίνεται από το τοπικό δίκτυο μέσω ενός 

υποσταθμού που θα εγκατασταθεί, και θα τροφοδοτεί ένα κέντρο ηλεκτροδότησης ("e-house"). 

Το τελευταίο θα είναι εφοδιασμένο με πίνακα ελέγχου ηλεκτροδότησης ηλεκτροκινητήρων 

(MCC, motor control center), το οποίο θα παράσχει ισχύ στις υποδομές των νέων αποθηκών. 

Οι απαιτούμενοι ηλεκτρομειωτήρες (VSD) θα βρίσκονται εντός του κέντρου ηλεκτροδότησης 

"e-house". 

 

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται από το ηλεκτροδότησης ηλεκτροκινητήρων (MCC), όπου το 

σύνολο της υποδομής ελέγχου και οργάνων θα οδεύει προς αυτό το κέντρο και από όπου θα 

είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκατάστασης. Προβλέπεται οι καλωδιώσεις ισχύoς και ελέγχου 

να φέρονται σε ικριώματα από το MCC προς τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς 

και για την εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τη διανομή ισχύος και τα ασθενή ρεύματα. 

Ο γενικός φωτισμός της περιοχής και ο οδοφωτισμός θα τροφοδοτούνται από υπόγειας 

τοποθέτησης καλώδια. 

 

Το κέντρο παροχής ισχύος χωροθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα κύρια ηλεκτρικά 

φορτία για τη βελτιστοποίηση του μήκους των καλωδίων ισχύoς και ελέγχου. Ωστόσο, η 

πλησιέστερη κατάλληλη θέση είναι σε σημαντική απόσταση από την αποθήκη και ακόμα 

μακρύτερα από την προκυμαία, της οποίας η καλωδίωση πρέπει να οδεύει διαμέσου / πέρα από 

την αποθήκη ώστε να συνδέεται με τη εγκατάσταση των ταινιοδρόμων που καταλήγει στο 

σύστημα φόρτωσης πλοίων. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της αποθήκης συμπυκνωμάτων του Στρατωνίου, το 

υφιστάμενο σύστημα φόρτωσης πλοίων θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διάταξη 

για τη φόρτωση πλοίων χύδην φορτίων της τάξης έως 10.000 DWT, με συνολικό μήκος 

περίπου μέχρι 120 m και μέγιστο βύθισμα 7 m. Τα πλοία θα δένουν στον μώλο κυκλικής 

διαμόρφωσης και στα 3 ναύδετα των εγκαταστάσεων, σε κατάλληλη απόσταση. Οι υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις φόρτωσης περιλαμβάνουν ταινιόδρομο προϊόντων ο οποίος καταλήγει σε 

σύστημα φόρτωσης πλοίων επί κυκλικού μώλου. Η φόρτωση πραγματοποιείται με κινούμενη 

μπούμα η οποία μετακινείται προκειμένου να φορτωθεί το συμπύκνωμα στις κατάλληλες 

θέσεις εντός του πλοίου. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των 

θέσεων φόρτωσης εντός του πλοίου (πλώρη, πρύμνη) θα πρέπει να μετακινείται ταυτόχρονα 

το πλοίο προκειμένου να διευκολύνει την φόρτωση. 

6.8.5.5. Περιγραφή νέας Στεγασμένης Αποθήκης στην περιοχή των Εγκαταστάσεων Μ. 

Πετρών 

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις για την χύδην φόρτωση συμπυκνωμάτων από τα Μεταλλεία 

Κασσάνδρας, περιλαμβάνουν και μια δευτερεύουσα στεγασμένη αποθήκη στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών. Αυτή η αποθήκη θα αποτελεί νέα κατασκευή και θα 

ακολουθεί την ίδια βέλτιστη πρακτική σχεδιασμού και λειτουργίας με την ανακατασκευασμένη 

στεγασμένη αποθήκη των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου που περιγράφεται 

παραπάνω. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται μια γενική διάταξη της εγκατάστασης.  
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Εικόνα 6.8.5.5-1. Γενική διάταξη εγκατάστασης Μ. Πετρών 

 

Η μεταφορά των συμπυκνωμάτων προς τη νέα αποθήκη θα λαμβάνει χώρα με φορτηγά 

αυτοκίνητα κατάλληλης χωρητικότητας και κατάλληλων προδιαγραφών. Για τη διαμόρφωση 

του συμπυκνώματος σε σωρούς στην κατάλληλη θέση αποθήκευσης θα χρησιμοποιούνται δύο 

φορτωτές μεγέθους CAT 966M ή αντίστοιχοι. Όταν πραγματοποιείται εξαγωγή 

συμπυκνώματος αποθηκευμένου στην αποθήκη Μαύρων Πετρών, ο ένας από τους δύο 

φορτωτές θα χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση του συμπυκνώματος και τη φόρτωση των 

φορτηγών μεταφοράς ενώ ο άλλος φορτωτής θα διατηρείται σε διαθεσιμότητα για την 

εκφόρτωση των φορτηγών και τη διευθέτηση των σωρών.  

 

Η νέα αποθήκη συμπυκνωμάτων έχει διαστασιολογηθεί με βάση τις απαιτήσεις αποθέματος 

συμπυκνωμάτων (στοκ). Ο σχεδιασμός της αποθήκης προβλέπει επαρκή χώρο για την κίνηση 

μηχανημάτων φορτωτών, φορτηγών και προσωπικού. Έχει προβλεφθεί πρόσθετος χώρος για 

την εγκατάσταση φίλτρων. Ο σχεδιασμός της στεγασμένης νέας αποθήκης συμπυκνωμάτων 

περιλαμβάνει τις παρακάτω προβλέψεις: 

• Διάκενο 1 m γύρω από τα τοιχώματα του κτίσματος για να είναι δυνατή η πρόσβαση του 

προσωπικού. 

• Περιθώριο 7,4 m για 2 λωρίδες πρόσβασης φορτηγών εντός της αποθήκης. 

• 10 m κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της κορυφής του σκυροδέματος και της κάτω 

πλευράς του χάλυβα για να επιτρέπεται η εκφόρτωση των συμπυκνωμάτων εντός της 

αποθήκης. 

• Εγκατάσταση φίλτρων και σχετικός εξοπλισμός. 

 

Οι συνολικές διαστάσεις κάτοψης της στεγασμένης αποθήκης είναι 110 m x 62 m και η 

χωροθέτησή της είναι τέτοια, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα αναγκαία χωματουργικά. Η 

διάταξη της εγκατάστασης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Οδό πρόσβασης πλάτους 10 m δύο λωρίδων μεταξύ της υπάρχουσας οδού και της 

αποθήκης. Θα χρειαστεί η ανακατασκευή τμήματος της υφιστάμενης οδού. 

• Πλυντήριο τροχών οχημάτων. 

• Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης φορτηγών. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.8-19 

ENVECO A.E. 

• Κτίριο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

 

Τα φορτηγά θα διαθέτουν όριο δυναμικότητας διακίνησης 180 t/h με βάση τους ποικίλους 

περιορισμούς φόρτωσης φορτηγών. Οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί υποδηλώνουν ότι ένας 

μεμονωμένος φορτωτής θα έχει ικανότητα φόρτωσης με ρυθμό υψηλότερο από τον ελάχιστο 

απαιτούμενο ρυθμό των 180 t/h. 

 

Η διάταξη της νέας αποθήκης Στρατωνίου δόθηκε προηγουμένως, στην Παράγραφο 6.8.5.2. 

 

Τα φορτηγά θα κινούνται μεταξύ των αποθηκών Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου, κατά μήκος 

των υφιστάμενων διαδρομών που απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Η οδός κυκλοφορίας φορτηγών ορίζεται ως η υπάρχουσα οδική σύνδεση μεταξύ της θέσης στις 

εγκαταστάσεις των Μαύρων Πετρών και των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου. Η οδός 

αποτελείται από ένα συνδυασμό τμημάτων χωματόδρομου διαστρωμένο με χαλίκι (κίτρινο) 

και ασφάλτου (κόκκινο) όπως εικονίζεται στο διάγραμμα, η οποία είναι ιδιωτική μεταλλευτική 

οδός που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και πρόκειται να 

ασφαλτοστρωθεί στο σύνολό της όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Παράγραφο 6.2 

της παρούσας μελέτης.  

 

Η μεταφορά συμπυκνώματος από τη νέα αποθήκη Συμπυκνωμάτων στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών προς την εγκατάσταση φόρτωσης Στρατωνίου θα 

πραγματοποιείται με τη χρήση ανατρεπόμενων φορτηγών οπίσθιας εκφόρτωσης. Αυτά τα 

οχήματα θα είναι παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες εργασίες. 

 

 
Εικόνα 6.8.5.5-2. Διαδρομές μεταξύ αποθηκών Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου,  

6.8.5.6. Περιγραφή της διάταξης έργων θαλάσσιων υποδομών 

Για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην τα έργα περιλαμβάνουν 

αναβάθμιση των υφιστάμενων ταινιών μεταφοράς για την χύδην φόρτωση συμπυκνωμάτων 
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από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης έως το σημείο φόρτωσης του πλοίου ώστε ο ρυθμός 

φόρτωσης να ανέρθει στους 1000 t/h. Η ταινία περιβάλλεται από ανοιγοκλειόμενα πάνελ ώστε 

να αποφεύγεται έκλυση σκόνης ή διασπορά υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Το σύστημα πρόσδεσης και αγκύρωσης επιτρέπει την κίνηση των πλοίων για φόρτωση σε 

διαφορετικά αμπάρια χωρίς να εξέλθουν από το σημείο παραβολής. Η διάταξη τελικής 

φόρτωσης δύναται να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να φορτώνει το υλικό 

σε σωρούς εντός του πλοίου. Η εν λόγω διάταξη είναι στεγανωμένη στο σημείο σύνδεσης του 

συστήματος μεταφορικών ταινιών με το σύστημα της μπούμας το οποίο στη συνέχεια διαθέτει 

εύκαμπτο αγωγό προκειμένου να γίνεται ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης στο σημείο 

φόρτωσης των πλοίων. Επιπλέον το σύστημα πρόσδεσης και αγκύρωσης είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να διατηρείται σταθερό το πλοίο σε συνθήκες έντονου κυματισμού και να 

επιτρέπεται η είσοδος στην αποβάθρα καθώς και η σταθεροποίηση του πλοίου κατά τη 

φόρτωση, για πλοία πολλών διαφορετικών μεγεθών.  

 

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου βρίσκονται σε σχετικά προφυλαγμένο 

όρμο, το υφιστάμενο σύστημα πρόσδεσης πολλαπλών ναυδέτων κρίνεται επαρκώς αξιόπιστο 

και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ως έχει.  

 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης φόρτωσης, τα πλοία θα καταφθάνουν από 

ανατολάς, κατόπιν θα αλλάζουν κατεύθυνση αντίθετα προς τον επικρατούντα άνεμο 

(βορειοανατολικά) και θα ελίσσονται, με τη βοήθεια ρυμουλκού, εφόσον απαιτηθεί, προς την 

καθορισμένη αποβάθρα φόρτωσης. Ο χειριστής του τερματικού σταθμού θα φορτώνει στη 

συνέχεια το χύδην συμπύκνωμα εντός των απαιτούμενων αμπαριών του πλοίου μέσω σταθερού 

συστήματος φόρτωσης πλοίων, το οποίο είναι προσαρτημένο επί της αποβάθρας φόρτωσης. 

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης των αμπαριών, το πλοίο θα έρθει σε θέση προς απευθείας 

έξοδο από τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου. 

 

Το μέτωπο της θέσης πλεύρισης της κατασκευής φόρτωσης είναι προσανατολισμένο με 

βορειοανατολική κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας έτσι την πλεύριση των σκαφών μετωπικά προς 

τους επικρατούντες ανέμους και, στο βαθμό που είναι εύλογα εφικτό, σε κανονική 

ευθυγράμμιση με την ισοβαθή των 8 m. Ο προσανατολισμός του μετώπου της υφιστάμενης 

θέσης πλεύρισης ελαχιστοποιεί την ανάγκη εκτέλεσης έργων βυθοκόρησης. 

 

Προβλέπεται ότι τα υπάρχοντα βοηθήματα πλοήγησης θα είναι κατάλληλα για τη συνέχιση της 

ασφαλής πλοήγησης όλων των πλοίων. 

 

Κατά τη λειτουργία του έργου, θα πραγματοποιείται εκβάθυνση σε περιπτώσεις όπου κάτι 

τέτοιο θεωρείται απαραίτητο για να διασφαλιστούν τα αναγκαία βάθη στις θέσεις πρόσδεσης 

και στην περιοχή ελιγμών των πλοίων. Για λόγους ασφάλειας και ευκολίας κατά τους 

χειρισμούς πρόσδεσης και απόδεσης των πλοίων, οι εγκαταστάσεις έχουν προσανατολιστεί 

κατά τρόπον ώστε ο άξονας του πλοίου στην θέση παραβολής να έχει διεύθυνση σχεδόν 

παράλληλη στην επικρατέστερη διεύθυνση των ανέμων. 

 

Η οριζοντιογραφία των εγκαταστάσεων δίνεται στο Σχέδιο 7-1.  

 

Για όλες τις επισκευές ή ανακατασκευές των εγκαταστάσεων φόρτωσης, θα ληφθούν υπόψη οι 

τοπικές συνθήκες, το σημείο όπου είναι χωροθετημένη η εγκατάσταση και οι συνθήκες 

κυματισμού που επικρατούν στη περιοχή, όπως περιγράφονται παρακάτω.   
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• Κυματικές συνθήκες: Οι εγκαταστάσεις φόρτωσης είναι άμεσα εκτεθειμένες σε 

κυματισμούς με χαρακτηριστικό (significant) ύψος κύματος το οποίο μπορεί να φτάσει 

τα 2,80 m περίπου (αντίστοιχο μέγιστο ύψος κύματος 5,0 m).  

• Σεισμικότητα: Η περιοχή του έργου υπάγεται σε Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ 

κατά Ε.Α.Κ. (2000) με αντίστοιχη εδαφική σεισμική επιτάχυνση 0,24 g.  

• Γεωτεχνικά στοιχεία: Οι γεωτεχνικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης των έργων θα 

διερευνηθούν και θα μελετηθούν κατάλληλα πριν την εκτέλεση του έργου.  

 

Οι θαλάσσιες υποδομές διατηρούν την υπάρχουσα θέση τους με την ίδια κατάληψη χώρου της 

υφιστάμενης εγκατάστασης. Θα πραγματοποιηθούν αναβαθμίσεις για την αύξηση της 

ταχύτητας του συστήματος μεταφορικών ταινιών προκειμένου αυτό να συμβαδίζει με τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της διαχείρισης των συμπυκνωμάτων (φόρτωση). Αναβαθμίσεις θα 

πραγματοποιηθούν στα μηχανολογικά στοιχεία (κινητήρες, συστήματα μετάδοσης κίνησης, 

σταθμούς ολισθήρων κλπ.) καθώς και στα δομικά στοιχεία (μεταλλικός φορέας εγκατάστασης 

φόρτωσης, θεμελίωση θαλάσσιας εγκατάστασης φόρτωσης κλπ.). 

 

Κατά τη διάρκεια ζωής των θαλάσσιων εγκαταστάσεων φόρτωσης θα απαιτηθεί να γίνουν 

εργασίες συντήρησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή 

λειτουργία τους. Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης των 

υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων φόρτωσης, όπως επισκευές και ενίσχυση των θεμελίων 

σκυροδέματος. 

 

Η συμπληρωματική εγκατάσταση αποθήκευσης αφορά νέα αποθήκη στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών και συγκεκριμένα βόρεια της εισόδου της στοάς +224, το 

οποίο βρίσκεται περίπου 6,5 km ανατολικά των εγκαταστάσεων φόρτωσης οποίο θα επιτρέπει 

την διακίνηση των συμπυκνωμάτων με φορτηγά μεταξύ των εγκαταστάσεων. 

 

Οι εγκαταστάσεις φόρτωσης αναμένεται να εξυπηρετούν τη φόρτωση πλοίων έως 10.000 t 

χύδην φορτίου (συμπυκνώματα μόλυβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, και χρυσού). Στον 

παρακάτω Πίνακα 6.8.5.6-1 δίνονται οι μέγιστες ετήσιες ποσότητες (έξι διαφορετικών 

συμπυκνωμάτων) που θα παράγονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας σε πλήρη δυναμικότητα. 

Εκτιμάται ότι μια μέγιστη κυκλοφορία πλοίων διαμέσου του λιμένα Στρατωνίου θα ήταν 2,5 

πλοία ανά εβδομάδα ή ένα πλοίο ανά δεύτερη ημέρα (βλ. επίσης Πίνακα 6.8.6.1-1 παρακάτω). 

 

Πίνακας 6.8.5.6-1. Ποσότητες παραγόμενων συμπυκνωμάτων στα Μεταλλεία 

Κασσάνδρας  

Μεταλλείο Συμπύκνωμα 
ID 

Συμπυκνώματος 

Μέγιστη 

Ετήσια 

Παραγωγή 

(wmt) 

Ολυμπιάδας 

Pb (Μολύβδου) Ο-Pb 49.000 

Zn (Ψευδαργύρου) O-Zn 83.000 

AsPy (Χρυσού) O-AsPy 201.000 

Στρατωνίου 

Pb (Μολύβδου) S-Pb 20.000 

Zn (Ψευδαργύρου) S-Zn 60.000 
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Μεταλλείο Συμπύκνωμα 
ID 

Συμπυκνώματος 

Μέγιστη 

Ετήσια 

Παραγωγή 

(wmt) 

Σκουριών Cu-Au (Χαλκού-Χρυσού) Cu-Au 200.000 

Σύνολο:   613.000 

6.8.5.7. Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς υλικών κατά την περίοδο κατασκευής, 

εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής  

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, οι εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου είναι σε λειτουργία 

εδώ και πολλές δεκαετίες και ως εκ τούτου η φάση κατασκευής της παρούσας μελέτης 

σχετίζεται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις / αναβαθμίσεις των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων ενώ δεν αναμένεται να επηρεάσει την κυκλοφορία των οχημάτων στην 

ευρύτερη περιοχή.  
 

Γενικά οι εργασίες κατασκευής όλων των επιμέρους αναβαθμίσεων αναμένεται να 

ολοκληρωθούν εντός 28 μηνών από την έναρξή τους. Ο προγραμματισμός κατασκευής του 

έργου έχει διαμορφωθεί σε στάδια προκειμένου να επιτραπεί η περιορισμένη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης κατά τη κατασκευαστική περίοδο.  

6.8.5.8. Αναγκαία υλικά κατασκευής (είδος, ποσότητες, τρόπος και τόπος προμήθειας) και 

περιγραφή προμήθειάς τους  

Όλα τα φυσικά υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου θα 

προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ανάπτυξης του έργου. Τα 

υλικά κατασκευής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών και 

λοιπών στεγασμένων χώρων (σιδηρούς οπλισμός, τσιμέντα, οπτόπλινθοι, κουφώματα κ.λπ.) θα 

προμηθευτούν κατά προτίμηση από τις τοπικές αγορές οικοδομικών υλικών.  

 

Άλλα υλικά που αναμένεται να απαιτηθούν παρατίθενται παρακάτω: 

• Αδρανή υλικά όπως άμμος, χαλίκι κ.ά. περίπου 3.000 m3 

• Σκυρόδεμα περίπου 5.500 m3 

• Οπλισμός σκυροδέματος περίπου 580 t 

• Υλικά επένδυσης τοίχων και οροφής 10.950 m2 

• Υλικά στεγάνωσης 

• Στοιχεία στεγάστρων 

• Στοιχεία μεταλλικών κατασκευών, όπως κοιλοδοκοί: περίπου 600 t 

• Προκατασκευασμένοι οικίσκοι (isobox) 

• Στοιχεία περίφραξης, όπως πάσσαλοι και πλέγματα περίφραξης 

• Άσφαλτος 

• Σωλήνες χαλύβδινοι, περίπου 25 t 

• Σωλήνες PVC 

• Στοιχεία από χυτοσίδηρο, όπως καλύμματα φρεάτων 
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6.8.6. Περιγραφή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων   

6.8.6.1. Στοιχεία για το είδος και τον αριθμό εξυπηρετούμενων σκαφών 

Το μέγεθος των φορτίων ποικίλλουν ανάλογα με τις συμβάσεις πώλησης καθώς και τη 

διαθεσιμότητα συμπυκνωμάτων τη στιγμή της φόρτωσης. Τα φορτία κυμαίνονται μεταξύ 3.000 

και 5.000 t, αλλά προβλέπεται περιθώριο για φορτία μέχρι 10.000 t. Από αυτά τα φορτία 

φορτώνονται πλοία χωρητικότητας από 5000 έως 8000 DWT. Ο Πίνακας 6.8.6.1-1 δείχνει την 

εκτιμώμενη μέση ετήσια παραγωγή συμπυκνωμάτων καθώς και τον μέγιστο αριθμό 

αποστολών χύδην συμπυκνωμάτων που αναμένεται να διακινηθούν μέσω των εγκαταστάσεων 

φόρτωσης Στρατωνίου. Σημειώνεται ότι η μεταφορά των παραγόμενων συμπυκνωμάτων δεν 

θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου αλλά και με 

χερσαίες μεταφορές.  

 

Πίνακας 6.8.6.1-1. Παραδόσεις συμπυκνωμάτων από τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου 

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 
Συμπύκνωμα 

Μέση Ετήσια 

Παραγωγή 

Μέγεθος Τυπικού 

Φορτίου 

Ετήσιος 

Αριθμός 

Φορτίων 

Ολυμπιάδας 

(650ktpa) 

Χρυσοφόρου Πυρίτη 

(AsPy) 
181,000 5000 έως 6000 22 - 44 

Μόλυβδου (Pb) 41,000 3,000 16 

Ψευδάργυρου (Zn) 63,000 5,000 17 

Στρατωνίου 
Μόλυβδου (Pb) 20,000 3,000 7 

Ψευδάργυρου (Zn) 52,000 3,000 20 

Σκουριών 
Χαλκού-Χρυσού (Cu-

Au) 
150,000 5000 to 10000 20 - 40 

Σύνολο  480,000  102 έως 

144 

 

Οι αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων φόρτωσης όπως περιγράφονται παραπάνω αναμένεται 

να επιτρέψουν τη φόρτωση μεγαλύτερων πλοίων ημερησίως.  

 

Ως πλοίο σχεδιασμού των εγκαταστάσεων φόρτωσης για την εξυπηρέτηση πλοίων μεταφοράς 

φορτίων χύδην λαμβάνεται πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην έως 10.000 DWT (bulk carrier), 

συνολικού μήκους 127 m με χαρακτηριστικά τα οποία κατά προσέγγιση φαίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα 6.8.6.1-2 (για επίπεδο εμπιστοσύνης 75% - πηγή: PIANC 2002, “Guidelines 

for the Design of Fender Systems”, International Navigation Association). 

 

Πίνακας 6.8.6.1-2. Χαρακτηριστικά πλοίου μεταφοράς τύπου bulk carrier 

Τύπος πλοίου 
DWT 

(t) 

Ολικό μήκος LOA 

(m) 

Μήκος 

μεταξύ 

καθέτων 

Πλάτος 

(m) 

Έμφορτο 

βύθισμα (m) 

Φορτηγά πλοία 

χύδην φορτίου 

(bulk carrier) 

Έως 

10.000 
127 120 20,0 7,00 
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6.8.6.2. Στοιχεία για τις ποσότητες και το είδος των διακινούμενων εμπορευμάτων, τον 

εξοπλισμό και τους τρόπους φορτοεκφόρτωσης 

Οι μέγιστες ετήσιες ποσότητες καθώς και το είδος των διακινούμενων προϊόντων μέσω των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα 6.8.5.6-1. 

 

Ο εξοπλισμός και η μέθοδος φορτοεκφόρτωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στις 

Παραγράφους 6.8.2.2. και 6.8.5.3. 

6.8.6.3. Εξασφάλιση ανεμπόδιστης απορροής όμβριων υδάτων  

Κατά την αναβάθμιση της νέας αποθήκης συμπυκνωμάτων θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες 

κλίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή και μεταφορά των όμβριων υδάτων στις 

εγκαταστάσεις της μονάδας κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου. 

6.8.6.4. Περιγραφή της διασφάλισης ανανέωσης των θαλάσσιων υδάτων  

Δεδομένου ότι δεν προβλέπονται νέες θαλάσσιες υποδομές, δεν αναμένεται καμία 

διαφοροποίησης στα θέματα της ανανέωσης των θαλάσσιων υδάτων για τα οποία δεν έχει 

εντοπιστεί μέχρι σήμερα καμία επίπτωση στην κίνηση των θαλάσσιων υδάτων από τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

6.8.6.5. Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/ απορριμμάτων 

πλοίων  

Η εταιρεία έχει προβεί στη σύνταξη και κατάθεση Σχεδίου Διαχείρισης πετρελαιοειδών 

καταλοίπων/ απορριμμάτων πλοίων (Υπουργείο Ναυτιλίας, Αρχηγείο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, Κεντρική 

Γραμματεία, αρ.πρωτ:2255/8.8.2017) για τις εγκαταστάσεις φόρτωσης συμπυκνωμάτων 

Στρατωνίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/06-03-2009), 

το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

φόρτωσης της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

 

Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία οργάνωσε και λειτουργεί εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων εν πλω για την εξυπηρέτηση όλων των πλοίων 

που προσεγγίζουν την περιοχή αρμοδιότητάς της. 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων των εγκαταστάσεων, έχει συναφθεί σύμβαση 

με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, η οποία και είναι 

υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, μεταφοράς, ενδιάμεσης επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και παράδοσης προς οριστική διάθεση/ανάκτηση των αποβλήτων, σύμφωνα με 

το παρόν σχέδιο, τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις. Η παραλαβή αλλά 

και μεταφορά των αποβλήτων γίνεται από την εταιρεία διαχείρισης μέσω πλωτών μέσων τα 

οποία διαθέτει και είναι αδειοδοτημένα για την παραλαβή και διαχείριση των εν λόγω 

αποβλήτων. 

 

Στο παρακάτω Πίνακα 6.8.6.5-1 φαίνονται οι ενδεικτικοί κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ που 

αναμένεται να παραχθούν από τα πλοία και να οδηγηθούν προς τελική διαχείριση από την 

αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης. 
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Πίνακας 6.8.6.5-1. Ενδεικτικοί κωδικοί αποβλήτων κατά τον ΕΚΑ που εκτιμάται ότι 

μπορεί να παραδοθούν στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις υποδοχής 

Είδος Αποβλήτων Κωδικός ΕΚΑ 

MARPOL Παράρτημα I - 

Πετρελαιοειδή απόβλητα 

13 02 06*, 13 04 01*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 

07 01*, 13 07 02*. 16 07 08* 

MARPOL Παράρτημα V – 

Απορρίμματα 

02 02 03, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*. 15 01 01, 15 

01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*. 

15 02 02*, 16 01 03, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 05 04*, 16 

06 0Γ, 16 06 02*, 18 01 03*, 18 01 08*. 20 01 08, 20 01 

10, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 33*, 20 01 35*, 

20 01 36, 20 03 01 

 

Το λεπτομερές Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.  

6.8.7. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Ο υφιστάμενος και προτεινόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου μπορεί να διακριθεί σε σταθερό και κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στους 

Πίνακες 6.8.7-1 και 6.8.7-2 που ακολουθούν παρουσιάζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός, με 

επισήμανση σε αυτόν που προτείνεται να προστεθεί στον υφιστάμενο. 

Πίνακας 6.8.7-1. Σταθερός μηχανολογικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου 

Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(kw) 

Συνολική 

Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου 

Boom 

movement 

Motors 

2 Ε 17 34 Ν/Α Ν/Α Electric no info 

Μερικό 

Σύνολο 
   34     

Αποθήκη Στρατωνίου 

Conveyor 

Belts 
4 Ε 92 368 Ν/Α Ν/Α Electric no info 

Pumps 4 Ε 33 132 Ν/Α Ν/Α Electric no info 

Wheel wash 1 N 40 40 N/A 24 Electric no info 

Concentrate 

shed dust 

collector 

1 N 110 110 N/A 24 Electric no info 
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Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(kw) 

Συνολική 

Ισχύς 

(kW) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Concentrate 

shed 

exhaust fans 

20 N 112 2240 N/A 24 Electric no info 

Concentrate 

shed 

overhead 

doors 

2 N 3 6 N/A 6 Electric no info 

Concentrate 

shed sump 

pumps 

4 N 16 64 N/A 4 Electric no info 

Μερικό 

Σύνολο 
   2960     

Νέα Αποθήκη 

Wheel wash 1 N 40 40 N/A 24 Electric no info 

Concentrate 

shed dust 

collector 

1 N 90 90 N/A 24 Electric no info 

Concentrate 

shed 

exhaust fans 

10 N 56 560 N/A 24 Electric no info 

Concentrate 

shed 

overhead 

doors 

2 N 3 6 N/A 6 Electric no info 

Concentrate 

shed sump 

pumps 

4 N 16 64 N/A 4 Electric no info 

Μερικό 

Σύνολο 
   

760 

 

 

    

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Σύνολο    3754     

 
 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.8-27 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.8.7-2. Κινητός εξοπλισμός εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

Περιγραφή Ποσότητα 
Υφιστάμενος 

ή νέος 

Ισχύς 

(hp) 

Συνολική 

Ισχύς 

(hp) 

Δυναμικότητα 

(t/d) 

Χρόνος 

λειτουργίας 

(h/d) 

Είδος 

καυσίμου 

Τυπική 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(t/h) 

Αποθήκη Στρατωνίου 

Front End 

Loader - CAT 

966M 

2 N 205 410   24 Diesel 30 

Νέα Αποθήκη 

Front End 

Loader - CAT 

966M 

2 N 205 410   24 Diesel 30 

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Σύνολο    820     

6.8.8. Φάση Κατασκευής  

6.8.8.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων  

Για την θεμελίωση της αποθήκης του Πόρτο θα απαιτηθούν εκσκαφές περίπου 10.000 m3 και 

επιχώσεις περίπου 6000 m3 με υλικό κατάλληλων προδιαγραφών που θα προκύψουν κατά 

προτεραιότητα από την περιοχή του έργου. Εάν υπάρξει περίσσεια κατάλληλων υλικών, αυτά 

θα χρησιμοποιηθούν εντός των εγκαταστάσεων για έργα υποδομής διαφορετικά θα 

διαχειριστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΑΕΚΚ. 

6.8.8.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής οι εισροές νερού θα διαχειρίζονται μέσω 

προσωρινών δομών διαχείρισης και άντλησης νερού που θα οδηγούν τα προς διαχείριση νερά 

στην υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου. 

6.8.8.3. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων  

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε έργα κατασκευής. Περαιτέρω, αρκετά στοιχεία των προς 

κατασκευή έργων είναι προκατασκευασμένα, π.χ. isobox, και δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 

 

Πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής δεν θα γίνεται εντός των χώρων των 

εργοταξίων ενώ εφόσον για ειδικούς λόγους αυτό απαιτηθεί, θα πραγματοποιείται στους ήδη 
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υφιστάμενους προς τούτου χώρους που προβλέπονται στην ΜΠΕ των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας (του ίδιου έργου). 

6.8.8.4. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Οι ποσότητες που θα προκύψουν από την κατεδάφιση των παλαιού υπόστεγου αποθήκευσης 

συμπυκνωμάτων είναι οι κάτωθι: 

• Οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχοποιίας και θεμελίων περίπου 3.400 m3. 

• Οπλισμός σκυροδέματος περίπου 600 t. 

• Επένδυση οροφής συνολικής επιφάνειας 7.400 m2 μέρος των οποίων αποτελείται από 

πάνελ αμιάντου. 

• Συστήματα φόρτωσης συμπυκνωμάτων αποτελούμενα από τρείς ταινιόδρομους και 

δονούμενες χοάνες φόρτωσης μήκους περίπου 80 m.  

6.8.8.5. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Δεν απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεδομένου ότι το 

έργο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων. 

6.8.8.6. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου κατά τη φάση κατασκευής των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.11.8 

Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 

6.8.8.7. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων  

Οι εκπομπές θορύβου - δονήσεων κατά τη φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.11.9 Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

για τις Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 

6.8.8.8. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

Η κατασκευή των υπό μελέτη έργων που αφορά κυρίως την αναβάθμιση της υφιστάμενης 

αποθήκης στον λιμένα και την κατασκευή της νέας αποθήκης στις Μαύρες Πέτρες, δεν 

σχετίζεται με κανενός είδους εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.8.9. Φάση Λειτουργίας 

Γενικά για την προστασία τόσο της εγκατάστασης όσο και του περιβάλλοντος κατά τη 

λειτουργία του έργου λαμβάνονται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα: 

• Η φόρτωση των ταινιοδρόμων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 

κατασκευαστή όρια ενώ αποφεύγεται η υπερφόρτωσή τους για οποιαδήποτε αιτία. 

• Η εγκατάσταση συντηρείται βάση προγραμματισμένων ελέγχων και συντηρήσεων 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πιο συγκεκριμένα γίνεται έλεγχος της καλής 

λειτουργίας των μεταφορικών ταινιών καθώς και όλων των μηχανολογικών εξαρτημάτων 

και μηχανημάτων (ράουλα, τύμπανα, μειωτές). 
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• Μετά το τέλος κάθε φόρτωσης ακολουθεί καθαρισμός τυχόν διαρροών της 

εγκατάστασης, ενώ τα δάπεδα εργασίας καθαρίζονται επιμελώς σύμφωνα με 

προγραμματισμένες συντηρήσεις.  

• Κατά το τελικό στάδιο φόρτωσης στο πλοίο λειτουργεί χοάνη αυξομειούμενου μήκους 

για την ελαχιστοποίηση / μείωση των εκπομπών (στην μπούμα υπάρχει προσαρμοσμένη 

ελαστική σωλήνα μήκους 4,5 m, διαμέτρου 0,60 m και πάχους 12 mm). 

• Οι υδρορροές από τις στέγες των αποθηκών, συλλέγονται εκατέρωθεν σε παρακείμενη 

δεξαμενή υπερχειλίσεων και από εκεί επιστρέφουν με υποβρύχιες αντλίες (2,2 kw) στο 

κύκλωμα του βιομηχανικού νερού του εργοστασίου. 

6.8.9.1. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 

στερεών αποβλήτων  

Τα προς διακίνηση προϊόντα καθώς και οι ποσότητες αυτών δίνονται στην Παράγραφο 6.8.6.2. 

 

Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης δεν αναμένεται να προκύψει παραγωγή 

αποβλήτων.  

6.8.9.2. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν απαιτούνται υλικά και κατανάλωση ύδατος. Οι 

ανάγκες της εγκατάστασης σε ενέργεια καλύπτονται από τον υποσταθμό χαμηλής τάσης του 

εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου όπως αυτός περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2 της 

παρούσας μελέτης.  

6.8.9.3. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης φόρτωσης δεν παράγονται υγρά απόβλητα. Τυχόν 

απορροές από την υγρασία των προϊόντων συλλέγονται δια βαρύτητας σε στεγανή δεξαμενή 

και αντλούνται στη μονάδα κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου.   

6.8.9.4. Εκροές και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Δεν παράγονται στερεά απόβλητα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παρά μόνο αυτά στα 

οποία γίνεται αναφορά στην Παράγραφο 6.8.6.5, τα οποία και συλλέγονται και διαχειρίζονται 

όπως περιγράφεται παραπάνω. 

6.8.9.5. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις  

Δεν απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης.  

6.8.9.6. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου κατά τη φάση λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.12.8 

Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 
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6.8.9.7. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων  

Οι εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου κατά τη φάση λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου έχουν συνυπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2.12.9 

Εκπομπές θορύβου δονήσεων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων 

Πετρών. 

6.8.9.8. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Η λειτουργία των υπό μελέτη έργων που αφορά κυρίως την αναβάθμιση της υφιστάμενης 

αποθήκης στον λιμένα και την κατασκευή της νέας αποθήκης στις Μαύρες Πέτρες, δεν 

σχετίζεται με κανενός είδους εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.8.10. Παύση λειτουργίας - αποκατάσταση  

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.1 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

6.8.10.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

6.8.10.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 

διάθεσής τους  

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.3.2 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου . 

6.8.10.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση 

του χώρου   

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.13.5 για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου . 

6.8.11. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον  

Kατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου εξετάζεται ο κίνδυνος 

της πιθανής ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και από άλλες επιβλαβείς ουσίες. 

 

Για την πρόληψη και την ταχεία αντιμετώπιση των παραπάνω, η Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους δ2.380 και δ2.381, της 

Α.Ε.Π.Ο (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) διαθέτει τα παρακάτω συστήματα διαχείρισης των έκτακτων 

συνθηκών που δύναται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία της σκάλας φόρτωσης: 

1. Εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή 

(πλωτά φράγματα, απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες κλπ.), καθώς και 

εγκεκριμένο, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής (Λιμεναρχείο 

Ιερισσού), «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (CONTIGENCY PLAN) που εφαρμόζεται κατά 

την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας (βλ. 

Παράρτημα Ι). 
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2. Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/ απορριμμάτων πλοίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009) (βλ. Παράρτημα Ι). 

 

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις διαδικασίες της φόρτωσης των προϊόντων, η μεταφορά τους 

από την αποθήκη στα πλοία, γίνεται με το σύστημα των ταινιόδρομων όπως περιγράφηκε 

ανωτέρω (βλ. Παράγραφο 6.8.2), ενώ παράλληλα το σύστημα μεταφοράς των προϊόντων είναι 

πλήρως στεγασμένο, ώστε να μην υπάρχει διαφυγή υλικού στο περιβάλλον. 

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι αναβαθμισμένες αποθήκες των προϊόντων στον λιμένα και στις 

Μαύρες Πέτρες έχουν σχεδιαστεί με δίκτυο συλλογής των όμβριων υδάτων, περιόδου 

επαναφοράς μεγαλύτερης της περιόδου λειτουργίας, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τον κίνδυνο 

έναντι πλημμύρας. 



 

 

Παράγραφος 6.9 

 
  



 
  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-1 
ENVECO A.E. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .............................................................................................. 1 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...................................................................................................... 2 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑTΩΝ ................................................................................................. 3 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ...................................................................................................... 4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................ 5 

6.9. Μελλοντική Έρευνα ...................................................................................................... 5 
6.9.1. Εισαγωγή .................................................................................................................. 5 
6.9.2. Ερευνητικές Γεωτρήσεις .......................................................................................... 8 

6.9.2.1. Τεχνική Περιγραφή ............................................................................................ 8 
6.9.2.2. Αποτύπωση καννάβου σχεδιασμού ................................................................... 10 
6.9.2.3. Αναφορά στα σενάρια πύκνωσης ..................................................................... 20 
6.9.2.4. Περιγραφή βασικού γεωτρητικού εξοπλισμού .................................................. 20 
6.9.2.5. Περιγραφή υλοποίησης ερευνητικών γεωτρήσεων ........................................... 22 

6.9.3. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 25 
6.9.4. Τεχνική περιγραφή των κτηριακών έργων ............................................................. 26 
6.9.5. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών και χώροι στάθμευσης ............. 26 
6.9.6. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων ....... 26 

6.9.6.1. Μέθοδος ανόρυξης γεωτρήσεων – Διάταξη συστήματος – Μηχανολογικός 
εξοπλισμός .................................................................................................................... 26 
6.9.6.2. Τοπογραφικές εργασίες .................................................................................... 27 

6.9.7. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και η 
κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση .................................................. 27 
6.9.8. Φάση Κατασκευής – Φάση Λειτουργίας ............................................................... 28 

6.9.8.1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ερευνητικών γεωτρήσεων .................................. 28 
6.9.8.2. Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 
στερεών αποβλήτων ...................................................................................................... 28 
6.9.8.3. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας .............................................................. 28 
6.9.8.4. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων ........................................................ 29 
6.9.8.5. Εκροές και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων .................................................. 29 
6.9.8.6. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ................................................................................ 29 
6.9.8.7. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου .................................... 29 
6.9.8.8. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων ....................................................................... 31 
6.9.8.9. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.................................................... 32 

6.9.9. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση ..................................................................... 32 
6.9.9.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας .......................................... 32 
6.9.9.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και 
τρόποι διάθεσής τους .................................................................................................... 33 
6.9.9.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση 
του χώρου ..................................................................................................................... 33 

6.9.10. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον ........................................... 34 
 
 
  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-2 
ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 6.9.1-1. Επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας ...................................................... 5 

Πίνακας 6.9.1-2. Προγραμματιζόμενη έρευνα εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων 6 

Πίνακας 6.9.1-3. Συνοπτικό πλαίσιο έρευνας ......................................................................... 8 

Πίνακας 6.9.2.2-1. Βαγιωνία: θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων .... 13 

Πίνακας 6.9.2.2-2. Σεβαλιέ, Άγιος Νικόλαος και Κουλοχέρα: θέσεις και χαρακτηριστικά 
ερευνητικών γεωτρήσεων ...................................................................................................... 14 

Πίνακας 6.9.2.2-3. Θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή 
της Ολυμπιάδας ...................................................................................................................... 15 

Πίνακας 6.9.2.2-4. Πιάβιτσα θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων ...... 17 

Πίνακας 6.9.2.2-5. Σκουριές Βόρεια θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων
 .................................................................................................................................................. 19 

Πίνακας 6.9.7-1. Καταλήψεις ερευνητικών γεωτρήσεων ................................................... 27 

Πίνακας 6.9.8.7-1. Μηχανικός εξοπλισμός ερευνητικών γεωτρήσεων και διαμόρφωσης 
δρόμων προσπέλασης ............................................................................................................. 30 

Πίνακας 6.9.8.7-2. Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη έργο ................................................................................. 30 

Πίνακας 6.9.8.7-3. Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων (Kg ρύπου/ Kg καυσίμου) ......... 31 

Πίνακας 6.9.8.7-4. Παραγόμενοι ρύποι ανά ώρα αιχμής (Kg ρύπου/h) ............................. 31 

Πίνακας 6.9.8.7-5. Ρυθμός Εκπομπής Ρύπων (gr/s)............................................................. 31 

Πίνακας 6.9.8.8-1. Μέσες τιμές μετρήσεων θορύβου σε εργασίες ερευνητικών 
γεωτρήσεων ............................................................................................................................. 32 

Πίνακας 6.9.9.2-1. Χρόνος αποκατάστασης χώρων γεωτρήσεων ...................................... 33 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-3 
ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑTΩΝ 

Σχήμα 6.9.1-1. Περιοχές προγραμματιζόμενης έρευνας εντός των μεταλλευτικών 
παραχωρήσεων ......................................................................................................................... 7 

Σχήμα 6.9.2.1-1. Περιοχή μελλοντικής έρευνας, πιθανών αποθεμάτων περιοχής Μαύρων 
Πετρών - Στρατωνίου .............................................................................................................. 9 

Σχήμα 6.9.2.2-1. Χάρτης Βαγιωνίας με προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις ............. 12 

Σχήμα 6.9.2.2-2. Χάρτης περιοχής Σεβαλιέ, Άγιος Νικόλαος και Κουλοχέρα με 
προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις ................................................................................ 13 

Σχήμα 6.9.2.2-3. Χάρτης Ολυμπιάδας με τις προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις .... 15 

Σχήμα 6.9.2.2-4. Χάρτης περιοχής Πιαβίτσας με προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις
 .................................................................................................................................................. 17 

Σχήμα 6.9.2.2-5. Χάρτης περιοχής Σκουριές Βόρεια με προτεινόμενες ερευνητικές 
γεωτρήσεις .............................................................................................................................. 19 

 
  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-4 
ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικόνα 6.9.2.2-1. Φωτογραφία τυπικού χώρου διεξαγωγής πυρηνοληπτικών ερευνητικών 
γεωτρήσεων ............................................................................................................................. 11 

 
  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-5 
ENVECO A.E. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.9. Μελλοντική Έρευνα 

6.9.1. Εισαγωγή 

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 και προγραμμάτων 
γεωτρήσεων για τον έλεγχο νέων στόχων, τη διεύρυνση των ορυκτών πόρων και τη μετατροπή 
των ορυκτών πόρων σε μεταλλευτικά αποθέματα. 
 
Τα κατά προσέγγιση επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας σε ετήσια βάση, συνοψίζονται 
παρακάτω στον Πίνακα 6.9.1-1. 
 

Πίνακας 6.9.1-1. Επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας 

Δραστηριότητα Περιγραφή 
Ποσότητα κατά 

προσέγγιση (ετήσια) 
Γεωλογική 
χαρτογράφηση  

Σύνταξη αναλυτικών χαρτών που 
σκιαγραφούν την κατανομή 
γεωλογικών χαρακτηριστικών, 
τεκτονικά χαρακτηριστικά και περιοχές 
εξαλλοίωσης και μεταλλοφορίας  

Μέχρι 10 km2 

Γεωφυσικές έρευνες  Γεωφυσικές έρευνες εδάφους ή από 
αέρος, συμπεριλαμβανομένων 
μαγνητικών - ερευνών, επαγόμενης 
πόλωσης, αντίστασης, 
ηλεκτρομαγνητικών και άλλων 
μεθόδων. Οι γεωφυσικές έρευνες 
εδάφους ενδέχεται να απαιτούν την 
εκκαθάριση των ερευνητικών γραμμών  

Μέχρι 40 γραμμικά km 
για έρευνες IP/ 
γεωηλεκτρικές 
διασκοπήσεις 

Γεωχημικές έρευνες Συλλογή ιζημάτων ρεμάτων, εδαφικού 
υλικού και δείγματα επιφανειακών 
εμφανίσεων για γεωχημική ανάλυση 

 Μέχρι 100 δείγματα 
ιζημάτων ρεμάτων, 500 
δείγματα εδάφους, 500 
δείγματα θραυσμάτων 
πετρώματος 

Προπαρασκευαστικές 
γεωτρήσεις 

Ερευνητικές γεωτρήσεις νέων στόχων 
για τον έλεγχο δυνητικής 
μεταλλοφορίας  

Μέχρι 50 γεωτρήσεις / 
15.000 m 

 Αναλυτικές 
γεωτρήσεις 

Διεξοδικές γεωτρήσεις για τον ορισμό 
των διαστάσεων των μεταλλοφόρων 
ζωνών, γεωτρήσεις ανάπτυξης 
κοιτάσματος (step-out) για την 
επέκταση των ορυκτών πόρων ή 
λεπτομερείς γεωτρήσεις για τη 
μετατροπή των πόρων σε αποθέματα 

Μέχρι 30.000 m, 
εξαιρούμενων των 
προγραμμάτων 
γεωτρήσεων εντός του 
μεταλλείου 
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Υπάρχουν πολυάριθμοι στόχοι έρευνας εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., σε ποικίλα στάδια της ωρίμανσης της έρευνας, οι οποίοι συνοψίζονται 
στον Πίνακα 6.9.1-2 και παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.9.1-1.  
 
Πίνακας 6.9.1-2. Προγραμματιζόμενη έρευνα εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων 

Στόχος Στάδιο έρευνας Προτεινόμενη έρευνα 

 Ολυμπιάδα Μεταλλείο σε λειτουργία 

Επέκταση γεωτρήσεων σε 
ανεξερεύνητες περιοχές και 
γεωφυσική έρευνα υπεδάφους 
(IP) 

Μπασδέκη Β-Α Δημιουργία έργου 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία  

Μπασδέκη Ν-Δ Δημιουργία έργου 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία  

Φροσύνη Γεωτρήσεις επέκτασης πόρων   

Πυρήνεια Δημιουργία έργου 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία  

Μπαχτσίνα Δυτ. Γεωτρήσεις στοχοποίησης 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία  

Κηπουρήστρα Δημιουργία έργου Αναγνωριστική χαρτογράφηση  
Κουτσουμπός Στόχευση γεωτρήσεων   
Μπαχτσίνα  Στόχευση γεωτρήσεων   

Μαύρες Πέτρες 

Στάδιο έργου εισαγωγική 
οικονομοτεχνική εκτίμηση, 
προμελέτη υλοποιησιμότητας, 
μελέτη υλοποιησιμότητας) 

Συνέχεια γεωτρήσεων για τη 
δοκιμή της καθοδικής κλίσης 
και της επέκτασης προς δυσμάς 
της μεταλλοφορίας  

Μαδέμ Λάκκος Πρώιμες γεωτρήσεις Μικρό πρόγραμμα γεωτρήσεων 
(~2.000 m) όταν ολοκληρωθεί 
η συγκέντρωση των δεδομένων 

Σεβαλιέ Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Άγιος Νικόλαος Γεωτρήσεις στοχοποίησης 
Αναλυτική χαρτογράφηση, 
έλλειψη δεδομένων 
εξαλλοίωσης και δομής  

Κουλοχέρα Γεωτρήσεις στοχοποίησης 
Γρανοδιορίτης 
Στρατωνίου 

Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Αρά (Άνω 
Βαγιωνία) 

Γεωτρήσεις στοχοποίησης   

Πιαβίτσα 
Προχωρημένες 
γεωτρήσεις/προσδιορισμός πόρων Εξερεύνηση Πιαβίτσας ως 

επιθερμικό φλεβικό πέτρωμα. 
Γεωφυσική έρευνα - εφαρμογή 
γεωτρήσεων 

Σκουριές Βόρειο  Γεωτρήσεις στοχοποίησης 
Βαρβάρα Δυτικό Γεωτρήσεις στοχοποίησης 
Πιαβίτσα Δυτικό  Πρώιμες γεωτρήσεις 

Σκουριές 

Στάδιο έργου (εισαγωγική 
οικονομική εκτίμηση, προμελέτη 
υλοποιησιμότητας, μελέτη 
υλοποιησιμότητας) 

Αναλυτική χαρτογράφηση με 
εστίαση στην εξαλλοίωση και 
τη δομή 

Φισώκα 
Προχωρημένες 
γεωτρήσεις/προσδιορισμός πόρων 

  

Σπηλιά Δράκου Πρώιμες γεωτρήσεις   
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Στόχος Στάδιο έρευνας Προτεινόμενη έρευνα 

Τσικάρα Κεντρικό Πρώιμες γεωτρήσεις   
Άσπρη Γούβα Γεωτρήσεις στοχοποίησης   

Τσικάρα 
Βορειοανατολικό 

Γεωτρήσεις στοχοποίησης 

Αναλυτική χαρτογράφηση επί 
της σημειακής μαγνητικής 
ανωμαλίας (bullseye). Στη 
συνέχεια μικρό πρόγραμμα 
γεωτρήσεων για τον έλεγχο του 
στόχου 

Τσικάρα 
Ανατολικό 

Πρώιμες γεωτρήσεις   

Κολομπούκι Γεωτρήσεις στοχοποίησης   

Παλαιόμυλος Δημιουργία έργου 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία 

Καραμπογιά Δημιουργία έργου 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία 

Χάλκωμα Δημιουργία έργου 
Αναλυτική χαρτογράφηση και 
δειγματοληψία 

 

 
Σχήμα 6.9.1-1. Περιοχές προγραμματιζόμενης έρευνας εντός των μεταλλευτικών 

παραχωρήσεων 
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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. 
 
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 εμπίπτει στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης. 
 
Στην παρούσα Παράγραφο 6.9 δίνεται συνοπτικά το πλαίσιο της προτεινόμενης 
προκαταρκτικής έρευνας που θα περιλαμβάνει περίπου 157 γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν 
εξ’ ολοκλήρου από υφιστάμενους δασικούς δρόμους. Η σχετική θέση των προτεινόμενων 
γεωτρήσεων δίνεται στο Σχέδιο 1-6, και ενδεικτικές φωτογραφίες των περιοχών διεξαγωγής 
τους στο Κεφάλαιο 14. 
 

Πίνακας 6.9.1-3. Συνοπτικό πλαίσιο έρευνας 

Δραστηριότητα Ποσότητα 

Αριθμός γεωτρήσεων 157 
Μέτρα 71160 

Δείγματα (~ ανά 100 m γεώτρησης) ~35 
 
Η γεωτρητική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στην μακρόχρονη εμπειρία του 
προσωπικού και των συνεργατών - εργολάβων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 
έχει επιλεχθεί με βάση τον συνδυασμό της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που εξάγονται και 
την ταχύτητα διάτρησης/προχώρησης. Ως εκ τούτου ως ιδανικότερη διατρητική μέθοδος έχει 
επιλεχθεί 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. 

6.9.2. Ερευνητικές Γεωτρήσεις 

6.9.2.1. Τεχνική Περιγραφή 

Περιοχή Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 
Για τα επόμενα χρόνια, προγραμματίζεται η συνέχιση της έρευνας για τη συμπλήρωση του 
ερευνητικού προγράμματος προς τα δυτικά, από το επίπεδο ±0 και προς τους βαθύτερους 
ορίζοντες με γεωτρήσεις από τις υπόγειες εργασίες του μεταλλείου καθώς και επιφανειακές 
γεωτρήσεις του τμήματος έρευνας δυτικά και νότια του κοιτάσματος το οποίο λαμβάνει χώρα 
σε προβολή πέρα από τα όρια του οικισμού Στρατονίκης. Ο χώρος που προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί η εν λόγω έρευνα παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 6.9.2.1-1. 
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Σχήμα 6.9.2.1-1. Περιοχή μελλοντικής έρευνας, πιθανών αποθεμάτων περιοχής Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου 

Η εκτέλεση της εν λόγω έρευνας έχει εγκριθεί καταλλήλως από τους Αρμόδιους φορείς 
(ΑΔΜΘ-ΔΙΠΕΧΩΣ μεαρ.πρωτ:4648/17-7-2020_Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου 
“Ερευνητικές Γεωτρήσεις για την διερεύνηση του μεταλλευτικού δυναμικού ΝΌΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΆ 
(ΝΝΔ) του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών”. Φορέας του έργου Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) και 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Άνω Βαγιωνία 
Η σχεδιαζόμενη έρευνα διασκόπηση για τα Άνω Βαγιωνία - Βόρειο τμήμα, Μαδέμ Λάκκος 
βόρειο σκέλος του αντίκλινου εκτεινόμενο προς τα βορειοδυτικά, περιλαμβάνει αρχικό στάδιο 
δοκιμαστικών γεωτρήσεων οι οποίες ακολουθούνται από διεξοδικότερες γεωτρήσεις εάν τα 
αποτελέσματα είναι θετικά. 
 
Σεβαλιέ – Άγιος Νικόλαος – Κουλοχέρα 
Στην περιοχή νοτιοανατολικά του Μαντέμ Λάκκου και συγκεκριμένα στην περιοχή Σεβαλιέ, 
Άγιος Νικόλαος και Κουλοχέρα σχεδιάζεται επίσης έρευνα κοιτασμάτων τύπου Skarn και 
πολυμεταλλικών σουλφιδίων. 
 
Ερευνητικές Γεωτρήσεις Ολυμπιάδας 
Η προγραμματιζόμενη έρευνα για την Ολυμπιάδα, περιλαμβάνει αναλυτικές γεωτρήσεις 
(πολλαπλές γεωτρήσεις από την ίδια θέση) όλων των στόχων ανατολικά του Ανατολικού 
ρήγματος και, δυτικά του Δυτικού ρήγματος, καθώς και της νότιας επέκτασης προς την 
ιστορική γεώτρηση BX19. 
 
Ερευνητικές Γεωτρήσεις Πιάβιτσας 
Η προγραμματιζόμενη έρευνα για την περιοχή της Πιαβίτσας, περιλαμβάνει μια πρώτη 
δοκιμαστική διάτρηση όλων των στόχων νοτίως της δομής του ρήγματος Στρατωνίου, για τον 
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έλεγχο της επέκτασης κατά κλίση της μεταλλοφορίας θειούχων ορυκτών και της βορειοδυτικής 
επέκτασης προς Βαρβάρα. 
 
Ερευνητικές Γεωτρήσεις Σκουριών 
Το Σκουριές Βόρειο είναι μια επιθερμική φλεβική διασκόπηση ενδιάμεσης προς χαμηλής 
θειϊκότητας, ευρισκόμενο κατά προσέγγιση 4 km βορειοανατολικά του έργου Σκουριών. Το 
προς έρευνα έργο ορίζεται από μια γεωχημική ανωμαλία του εδάφους με αυξημένες τιμές 
χρυσού, αργύρου και βασικών μετάλλων και έχει δώσει πολυάριθμα αποτελέσματα δειγμάτων 
πετρωμάτων από επιφανειακές εμφανίσεις και αποσπασμένα τεμάχια πετρώματος με έντονα 
ανώμαλο έως υψηλής ποσότητας χρυσό. Το προς έρευνα έργο ερευνήθηκε από πολυάριθμα 
αβαθή φρέατα, θεωρούμενης ηλικίας από τις αρχές του 20ου αιώνα και έχει χαρτογραφηθεί και 
δειγματιστεί λεπτομερώς από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Στο προς έρευνα έργο δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί γεωτρήσεις.  
 
Η προγραμματιζόμενη έρευνα στις Σκουριές - Βόρειο περιλαμβάνει αρχικό στάδιο 
δοκιμαστικών γεωτρήσεων, ακολουθούμενο από λεπτομερέστερες γεωτρήσεις εάν τα 
αποτελέσματα είναι θετικά. 

6.9.2.2. Αποτύπωση καννάβου σχεδιασμού 

Η επιλογή των θέσεων διεξαγωγής των γεωτρήσεων (θέσεων εγκατάστασης του γεωτρυπάνου) 
έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) γεωλογικά - κοιτασματολογικά  
(β)  ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας και εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών στην 

δεδομένη θέση επιλογής, και 
(γ)  προστασίας και διατήρησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.  

 
Στο σκεπτικό του (γ) κριτηρίου, το σύνολο των γεωτρήσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η 
διέλευση / προσπέλαση της κάθε θέσης γεώτρησης να διασφαλίζεται από υφιστάμενους 
δασικούς δρόμους της περιοχής ενδιαφέροντος. Και βέβαια, όταν και εφόσον ο κάθε φορά 
δασικός δρόμος παρουσιάζει προβλήματα προσπελασιμότητας (πχ. διάβρωση από έντονες 
βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, κλπ.), η συντήρηση του δρόμου θα γίνεται από την Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε. σε συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών 
Αρναίας. 
 
Το σύνολο των χώρων εργασίας θα σχεδιάζονται, θα κατασκευάζονται, θα εγκαθίστανται, θα 
εξοπλίζονται, θα τίθενται σε χρήση, θα λειτουργούν, θα συντηρούνται και θα επιτηρούνται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε και όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκτελέσουν την εργασία που 
τους έχει ανατεθεί χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια ή/και την υγεία των ίδιων ή/και των άλλων 
εργαζομένων, αλλά και οι ίδιοι οι χώροι εργασίας να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
αναμενόμενες εξωτερικές καταπονήσεις. Στην Εικόνα 6.9.2.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται 
ένας τυπικός χώρος διεξαγωγής πυρηνοληπτικών ερευνητικών γεωτρήσεων. 
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Εικόνα 6.9.2.2-1. Φωτογραφία τυπικού χώρου διεξαγωγής πυρηνοληπτικών 

ερευνητικών γεωτρήσεων 

Η διαμόρφωση και χωροθέτηση των χώρων εγκατάστασης του γεωτρύπανου καθώς και η 
μεταφορά του εξοπλισμού και γενικά η εγκατάστασή του, θα πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κανονισμό 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., ΦΕΚ931Β/31.12.84, Άρθρα 78-90) σε 
συνδυασμό με τα Περιβαλλοντικά Πρότυπα και Πρακτικές/Οδηγίες που έχει αναπτύξει η 
Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος 
Προστασίας του Περιβάλλοντος καθώς και του Προγράμματος Προστασίας της Ασφάλειας και 
της Υγείας των εργαζομένων της. 
 
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. Εντός του εκάστοτε οριοθετημένου χώρου, θα διανοίγεται 
μία (1) μικρή εκσκαφή, μεγίστων διαστάσεων (Π) x (Μ) x (Β) = 2,0 x 2,5 x 1,2 m (6 m3), 
γνωστή ως λεκάνη συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης ή αλλιώς εκσκαφή ανακύκλωσης 
νερού διάτρησης. Σκοπός της λεκάνης αυτής είναι η ανακύκλωση του νερού που 
χρησιμοποιείται κατά τη διάτρηση, η συλλογή των μικρών τριμμάτων που τυχόν θα παραχθούν 
κατά τη διάρκεια της διάτρησης, η συλλογή τυχόν επιφανειακών απορροών (νερά βροχής) από 
τη θέση εργασίας του γεωτρυπάνου και τέλος η συλλογή τυχών ποσοτήτων νερού που θα 
εξέρχονται από την γεώτρηση (π.χ. σε περίπτωση που διατρηθεί κάποια ασυνέχεια στα 
πετρώματα με εγκλωβισμένη μικρή ποσότητα νερού ή κάποιος υδροφόρος ορίζοντας). Στη 
τελευταία περίπτωση, θα διακόπτεται προσωρινά η γεώτρηση για την στεγανοποίηση του 
τμήματος της υδροφορίας με χρήση τσιμέντου. 
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Κατά τη διάρκεια διάνοιξης της κάθε γεώτρησης θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την 
ασφάλεια και προστασία της επιφάνειας και γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου. Όλες οι 
προαναφερόμενες λεκάνες συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης, θα σκεπάζονται με 
μεταλλικές ασφαλείς κατασκευές, θα περιφράσσονται ανάλογα με την περίπτωση και θα 
σηματοδοτούνται με κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες.  
 
Παράλληλα όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιβλέποντες / επισκέπτες που θα εισέρχονται 
εντός του οριοθετημένου χώρου θα φέρουν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον κράνος από συνθετική πλαστική ύλη, 
παπούτσια/άρβυλα αντιολισθητικά, ενισχυμένα με ατσάλινο προστατευτικό κάλυμμα των 
άκρων και γυαλιά προστασίας από διαφανή άθραυστο πλαστικό. Η θέση εργασίας θα φωτίζεται 
ικανοποιητικά με τεχνητό φωτισμό σε κάθε περίπτωση που το φυσικό φως της ημέρας δεν θα 
κρίνεται επαρκές. 
 
Πριν την διαμόρφωση της κάθε θέσης γεώτρησης και την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου σε 
αυτήν, όλος ο περιβάλλοντας χώρος θα φωτογραφίζεται με σκοπό την τεκμηρίωση της 
κατάστασής του πριν την πραγματοποίηση οποιονδήποτε εργασιών (π.χ. διαμόρφωσης). Η ίδια 
διαδικασία θα ακολουθείται και μετά την ολοκλήρωση της γεωτρητικής δραστηριότητας και 
απομάκρυνση του γεωτρυπάνου, έτσι ώστε να δύνανται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
συγκρίσεις (πριν – μετά) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να απεικονίζει στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό την αρχική κατάσταση του τοπίου. Να σημειωθεί πως ο μέγιστος χρόνος κατάληψης 
κάθε γεώτρησης ξεχωριστά υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες, υπό κανονικές συνθήκες. 
 
Άνω Βαγιωνία 
Οι γεωτρήσεις του σταδίου 1 θα συμπεριλάβουν 15 γεωτρήσεις που καλύπτουν συνολικά 
περίπου 12000 μέτρα (Σχήμα 6.9.2.2-1, Πίνακας 6.9.2.2-1). 
 

 
Σχήμα 6.9.2.2-1. Χάρτης Βαγιωνίας με προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις 
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Πίνακας 6.9.2.2-4. Βαγιωνία: θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων 
Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση (o) Βάθος (m) 

VAG001 480915.4 4486900 0 90 800 

VAG002 480864.6 4487380 0 90 800 

VAG003 481014.5 4487161 0 90 800 

VAG004 480269.9 4487351 0 90 800 

VAG005 480165.9 4486894 0 90 800 

VAG006 482745.8 4486052 0 90 800 

VAG007 482258.8 4486250 0 90 800 

VAG008 482512.1 4486214 0 90 800 

VAG009 481452.6 4487103 0 90 800 

VAG010 481843.3 4486680 0 90 800 

VAG011 481871 4487040 0 90 800 

VAG012 483766.9 4486444 0 90 800 

VAG013 482681 4486185 0 90 800 

VAG014 481895.8 4486412 0 90 800 

VAG015 481634.1 4486785 0 90 800 
 
Σεβαλιέ – Άγιος Νικόλαος – Κουλοχέρα 
Η έρευνα θα περιλαμβάνει 30 γεωτρήσεις συνολικού μήκους 14045 μέτρων, ενώ οι γεωτρήσεις 
αποτυπώνονται στον Πίνακα 6.9.2.2-2 και το Σχήμα 6.9.2.2-2. 
 

 
Σχήμα 6.9.2.2-2. Χάρτης περιοχής Σεβαλιέ, Άγιος Νικόλαος και Κουλοχέρα με 

προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις 
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Πίνακας 6.9.2.2-2. Σεβαλιέ, Άγιος Νικόλαος και Κουλοχέρα: θέσεις και χαρακτηριστικά 
ερευνητικών γεωτρήσεων 

Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση (o) Βάθος (m) 

ANPD001 483053 4485040 20 70 495 

ANPD002 483053 4485040 20 85 455 

ANPD003 483053 4485040 200 85 500 

ANPD004 483053 4485040 20 60 550 

ANPD005 482929 4485113 20 75 430 

ANPD006 482929 4485113 20 65 510 

ANPD007 482929 4485113 20 55 580 

ANPD008 482929 4485113 20 85 430 

ANPD009 482929 4485113 200 80 485 

ANPD010 483196 4484965 20 70 450 

ANPD011 483196 4484965 20 85 425 

ANPD012 483196 4484965 200 80 465 

ANPD013 483196 4484965 20 60 520 

ANPD014 483288 4485413 200 80 545 

ANPD015 482768 4485414 174 55 400 

ANPD016 482768.2 4485415 157 68 410 

ANPD017 483659 4484922 20 85 500 

ANPD018 483659 4484922 340 75 500 

ANPD019 483368 4484960 20 80 400 

ANPD020 483368 4484960 20 65 440 

ANPD021 483368 4484960 200 85 390 

ANPD022 482395 4485393 200 85 370 

ANPD023 482395 4485393 200 70 390 

ANPD026 482249 4485436 200 78 330 

ANPD027 482649 4485219 200 85 370 

ANPD038 482860 4484514 20 75 590 

ANPD039 483057 4484666 20 75 540 

ANPD040 483014 4484464 20 65 605 

ANPD041 483252 4484685 20 70 485 

ANPD042 483251 4484683 20 85 485 
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Ολυμπιάδα 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλαπλές γεωτρήσεις από συγκεκριμένες θέλεις οι οποίες στο 
σύνολό τους θα ανέλθουν σε 45 γεωτρήσεις, συνολικού μήκους 8.325 m (Σχήμα 6.9.2.2-3, 
Πίνακας 6.9.2.2-3). 
 

 
Σχήμα 6.9.2.2-3. Χάρτης Ολυμπιάδας με τις προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις 

 
Πίνακας 6.9.2.2-3. Θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή 

της Ολυμπιάδας 

Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση(o) Βάθος (m) 

OLSD001 478816 4493190 270 80 260 

OLSD002 478816 4493190 225 69 270 

OLSD003 478816 4493190 250 65 260 

OLSD004 478596 4493413 0 75 170 

OLSD005 478596 4493413 305 40 130 

OLSD006 478596 4493413 265 50 130 

OLSD007 478596 4493413 330 62 130 

OLSD008 478816 4493190 260 58 250 

OLSD009 478816 4493190 320 68 235 

OLSD010 478963 4493082 262 60 310 

OLSD011 478963 4493082 215 66 330 

OLSD012 478963 4493082 238 68 320 

OLSD013 478816 4493190 290 56 235 
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Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση(o) Βάθος (m) 

OLSD014 478631 4493240 265 50 260 

OLSD015 478631 4493240 250 62 275 

OLSD016 478631 4493240 325 68 170 

OLSD017 478631 4493240 335 54 185 

OLSD018 478570 4493575 250 40 80 

OLSD019 478239 4493087 270 50 90 

OLSD020 478239 4493087 300 50 90 

OLSD021 478239 4493087 210 75 110 

OLSD022 478239 4493087 350 85 110 

OLSD023 478239 4493087 32 62 150 

OLSD024 478239 4493087 335 58 100 

OLSD025 478353 4493224 320 45 135 

OLSD026 478353 4493224 280 40 125 

OLSD027 478353 4493224 295 55 125 

OLSD028 478816 4493190 200 75 280 

OLSD029 478816 4493190 125 80 300 

OLSD030 478596 4493413 285 40 130 

OLSD031 478570 4493575 350 50 120 

OLSD032 478570 4493575 300 45 100 

OLSD033 478963 4493082 270 78 300 

OLSD034 478963 4493082 150 82 330 

OLSD035 478631 4493239 20 75 180 

OLSD036 478570 4493575 210 50 110 

OLSD037 478596 4493413 90 75 150 

OLSD038 478353 4493224 20 78 170 

OLSD039 478353 4493224 348 55 160 

OLSD040 478353 4493224 8 50 210 

OLSD041 478570 4493575 280 40 200 

OLSD042 478570 4493575 325 50 100 

OLSD043 478570 4493575 30 40 150 

OLSD044 478596 4493413 40 60 150 

OLSD045 478596 4493413 160 75 150 
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Πιάβιτσα 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 41 γεωτρήσεις συνολικού μήκους 20.690 μέτρων (Σχήμα 6.9.2.2-
4, Πίνακας 6.9.2.2-4). 
 

 
Σχήμα 6.9.2.2-4. Χάρτης περιοχής Πιαβίτσας με προτεινόμενες ερευνητικές γεωτρήσεις 

 
Πίνακας 6.9.2.2-4. Πιάβιτσα θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών γεωτρήσεων 

Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση (o) Βάθος (m) 

PVPD001 474869 4486907 25 60 300 

PVPD002 474785 4486977 25 60 300 

PVPD003 474741 4486864 25 60 350 

PVPD004 474674 4486894 25 65 330 

PVPD005 474556 4487018 25 60 300 

PVPD006 474481 4486825 25 60 400 

PVPD007 474728 4486436 25 65 525 

PVPD008 475580 4486460 25 60 500 

PVPD009 475631 4486565 25 60 480 

PVPD010 475629 4486307 25 60 650 

PVPD011 475510 4486531 25 60 520 

PVPD012 475552 4486622 25 60 495 

PVPD013 475368 4486761 25 60 300 

PVPD014 475064 4486361 30 65 500 
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Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση (o) Βάθος (m) 

PVPD015 475210 4486400 30 65 530 

PVPD016 475270 4486128 25 75 610 

PVPD017 475629 4486307 25 72 630 

PVPD018 475576 4486175 25 80 650 

PVPD019 475649 4486108 25 75 650 

PVPD020 475416 4486117 25 70 700 

PVPD021 474943 4486500 25 65 400 

PVPD022 475023 4486672 25 65 400 

PVPD023 476005 4485952 0 62 720 

PVPD024 476096 4486326 0 50 250 

PVPD025 476096 4486326 0 80 250 

PVPD026 476079 4485907 0 50 800 

PVPD027 476079 4485907 0 65 750 

PVPD028 476470 4486119 0 65 490 

PVPD029 476470 4486119 0 80 500 

PVPD030 476630 4486130 5 50 450 

PVPD031 476630 4486130 5 65 480 

PVPD032 476630 4486130 5 80 480 

PVPD033 476721 4486150 15 55 450 

PVPD034 476667 4485952 15 65 575 

PVPD035 476721 4486150 40 55 560 

PVPD036 476721 4486150 50 70 600 

PVPD037 476680 4486050 60 75 615 

PVPD038 476978 4485962 15 70 550 

PVPD039 477117 4485914 15 70 550 

PVPD040 477117 4485914 15 85 550 

PVPD041 477117 4485914 15 55 550 
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Σκουριές 
Οι γεωτρήσεις του 1ου Σταδίου θα περιλαμβάνουν 26 γεωτρήσεις οι οποίες καλύπτουν 
συνολικά 16100 m (Σχήμα 6.9.2.2-5, Πίνακας 6.9.2.2-5).  
 

 
Σχήμα 6.9.2.2-5. Χάρτης περιοχής Σκουριές Βόρεια με προτεινόμενες ερευνητικές 

γεωτρήσεις 
 

Πίνακας 6.9.2.2-5. Σκουριές Βόρεια θέσεις και χαρακτηριστικά ερευνητικών 
γεωτρήσεων 

Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση(o) Βάθος (m) 

SKN001 476238 4484029 90 50 600 

SKN002 476238 4484029 70 50 600 

SKN003 476238 4484029 310 50 450 

SKN004 476245 4483971 90 50 600 

SKN005 476245 4483971 300 50 400 

SKN006 476218 4483917 300 50 400 

SKN007 476218 4483917 270 50 600 

SKN008 476218 4483917 90 50 650 

SKN009 476201 4483857 90 50 700 

SKN010 476201 4483857 270 50 600 

SKN011 476055 4483752 305 50 600 

SKN012 476055 4483752 260 50 650 
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Όνομα γεώτρησης Χ (m) Υ (m) Διεύθυνση (o) Κλίση(o) Βάθος (m) 

SKN013 476055 4483752 90 50 700 

SKN014 476055 4483753 285 50 650 

SKN015 476055 4483753 270 50 700 

SKN016 476055 4483752 80 50 800 

SKN017 475863.2 4483354 300 50 500 

SKN018 475863.2 4483354 270 50 500 

SKN019 475863.2 4483354 245 50 500 

SKN020 475863.2 4483354 325 50 600 

SKN021 475535 4483372 298 50 700 

SKN022 476807 4483372 310 50 750 

SKN023 476807 4483372 289 50 750 

SKN024 475502 4484065 80 50 700 

SKN025 475502 4484065 93 50 700 

SKN026 475502 4484065 105 50 700 

6.9.2.3. Αναφορά στα σενάρια πύκνωσης 

Οι εργασίες της μεταλλευτικής έρευνας αφορούν στην διεξαγωγή γεωτρήσεων οι οποίες 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Γεωτρήσεις μεμονωμένες διάσπαρτες («στρατηγικές»), με σκοπό τον εντοπισμό 
κοιτασμάτων σε περιοχές χωρίς εμφανίσεις μεταλλεύματος. 

 Γεωτρήσεις πύκνωσης γύρω από θετικές «στρατηγικές» γεωτρήσεις, με σκοπό την 
οριοθέτηση και την λεπτομερή γνώση του κοιτάσματος, ώστε να γίνει δυνατή η 
αξιόπιστη αξιολόγησή του, και η εκπόνηση της μελέτης εκμετάλλευσης με την 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι εν λόγω γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τις ίδιες 
πλατείες. 

6.9.2.4. Περιγραφή βασικού γεωτρητικού εξοπλισμού 

Για την εκτέλεση και πραγματοποίηση των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθεί γεωτρύπανο 
κατάλληλου τύπου για κατακόρυφες δειγματοληπτικές ερευνητικές γεωτρήσεις μέσου βάθους, 
συνεχούς πυρηνοληψίας (Wireline Core), με χρήση ύδατος. Το γεωτρύπανο θα έχει 
κατάλληλη δυνατότητα διάτρησης και με δυνατότητα εναλλαγής της διαμέτρου της γεώτρησης 
σε διάφορα μεγέθη (PQ: 122.6 mm, HQ: 96 mm, NQ: 75,7 mm). Ο τελικός τύπος του 
γεωτρύπανου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη δεδομένη χρονική περίοδο πραγματοποίησης 
των γεωτρήσεων καθώς και από την τελική επιλογή του Εργολήπτη Γεωτρήσεων. 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή του εν λόγω εργολήπτη θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα αυστηρά 
κριτήρια από πλευράς τεχνικής επάρκειας και καταλληλότητας εξοπλισμού, ώστε αυτός να 
είναι σύμφωνος με το σύνολο των σχετικών εθνικών και διεθνών προδιαγραφών, καθώς και 
των προβλεπόμενων και τηρούμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και 
προστασίας του περιβάλλοντος από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 
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Επίσης, κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν βοηθητικά μηχανήματα 
(αντλία νερού, γεννήτρια μικρής ισχύος για την ανακύκλωση του νερού διάτρησης κ.α.) και 
αναλώσιμα, κατάλληλα και συμβατά με τον γεωτρητικό εξοπλισμό που θα επιλεχθεί, και ικανά 
ώστε η γεωτρητική εργασία να πραγματοποιείται με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. 
 
Επιπρόσθετα, το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού του γεωτρυπάνου, σε κάθε περίπτωση 
θα εγκαθίσταται, θα τίθεται σε λειτουργία, θα λειτουργεί και θα συντηρείται έτσι ώστε να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε. (άρθρα 33-36 και 87-90) και τις οδηγίες 92/58/ΕΕ, 
89/392/ΕΕ και 89/655/ΕΕ. 
 
Τέλος, για την μετακίνηση του προσωπικού αλλά και την προσκόμιση αναλωσίμων, 
ανταλλακτικών κλπ. σε κάθε θέση γεώτρησης στο έργο θα χρησιμοποιηθούν και 1-2 
αυτοκίνητα τύπου pick-up (με τετρακίνηση) και τύπου jeep 4x4 (όχημα με τετρακίνηση). 
Σημειώνεται δε ότι στο χώρο της κάθε γεώτρησης θα παραμένει πάντοτε ένα τουλάχιστον από 
τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα ως μέτρο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 
(π.χ. πρόβλημα υγείας προσωπικού κ.α.). 
 
Υλικά και εργαλεία που έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση και έχουν κριθεί απ’ τον επιβλέποντα 
ακατάλληλα για χρήση ή έχουν καταστραφεί, θα ξεχωρίζονται απ’ τα κατάλληλα για χρήση 
και θα γίνεται, σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αντικατάστασή τους, ώστε να εξυπηρετείται η 
ασφαλής και ορθολογική λειτουργία του εργοταξίου. 
 
Ο πύργος του γεωτρύπανου (μέγιστου ύψους 12 m και πλάτους 0,7 m), θα διασφαλίζεται ότι 
θα εδράζεται σταθερά πάνω στο γεωτρύπανο (9,429 X 2,895), ενώ το τμήμα του που θα 
ακουμπάει στο έδαφος, θα θεμελιώνεται επαρκώς, ώστε σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται 
η διάτρηση ακόμα και κάτω απ’ τις δυσμενέστερες καιρικές και λειτουργικές συνθήκες. Η 
ανύψωση του ιστού (πύργος, γάβρια), θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και με όλα 
τα απαραίτητα μέσα, για την αποφυγή πτώσης του ή και ανατροπής του γεωτρύπανου, ενώ 
στην συνέχεια ο ιστός θα ασφαλίζεται στην τελική θέση λειτουργίας. Επιπρόσθετα, τα όργανα, 
οι συσκευές και τα υλικά που θα βρίσκονται εντός του εργοταξίου, θα στερεώνονται με 
ασφάλεια, ώστε να αποφεύγονται γενικά η πτώση τους, καθώς και τυχόν ατυχήματα στο 
προσωπικό. 
 
Σε κάθε γεώτρηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση των διαστάσεων της οπής της 
γεώτρησης. Για τον λόγο αυτό τα πρώτα μέτρα της γεώτρησης θα σωληνώνονται. Το μήκος 
της αρχικής σωλήνωσης (περιφραγματική σωλήνωση), θα επιλέγεται ανάλογα με τη διάμετρο 
και το τελικό βάθος της γεώτρησης, την αντοχή των πετρωμάτων, το είδος της διάτρησης κλπ. 
 
Μετά το τέλος της καθημερινής εργασίας, η οπή της γεώτρησης θα σφραγίζεται προσωρινά, 
ενώ μετά το τέλος της γεώτρησης θα πραγματοποιείται μόνιμη σφράγιση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα απ’ το άρθρο 82 παρ. 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.). 
 
Ανάλογα με τις ανάγκες της προτεινόμενης έρευνας και τις εκάστοτε γεωλογικές συνθήκες που 
θα συναντώνται κατά την πορεία των διατρήσεων, θα λαμβάνονται ορισμένα επιμέρους 
δείγματα από τα δείγματα της πυρηνοληψίας («καρότα»). Τα επιμέρους αυτά δείγματα θα 
λαμβάνονται ανά περίπου 35 m «καρότου» περίπου και επί μήκους 1 m περίπου. Η διαδικασία 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-22 
ENVECO A.E. 

δειγματοληψίας των καρότων απαιτεί τον διαχωρισμό των «καρότων» κατά μήκος του άξονα 
τους, έτσι ώστε τα 1/2 να παραμένουν στο ξύλινο κιβώτιο συντήρησης των πυρήνων (ή αλλιώς 
κασελάκι), προκειμένου να πραγματοποιηθούν γεωλογικές και μακροσκοπικές ορυκτολογικές 
παρατηρήσεις επ’ αυτού, ενώ τα υπόλοιπα 1/2 θα αποστέλλονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
του εξωτερικού για προετοιμασία και εργαστηριακές χημικές αναλύσεις ενώ επιλεγμένα 
αντιδείγματα θα αποστέλλονται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε. για έλεγχο ποιότητας. 

6.9.2.5. Περιγραφή υλοποίησης ερευνητικών γεωτρήσεων 

Διαχείριση Εδαφών 
Πριν απ’ την μεταφορά και εγκατάσταση του γεωτρυπάνου και του απαραίτητου βοηθητικού 
εξοπλισμού σε κάθε θέση γεώτρησης, θα γίνεται η αναγκαία διαμόρφωση της πλατείας 
εργασίας με αποψίλωση και οριζοντίωση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η αποψίλωση του 
χώρου που θα πραγματοποιείται θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερης έκτασης και κλίμακας, 
και θα έχει ως σκοπό την απομάκρυνση ξερών χόρτων, φύλλων και σπασμένων κλαδιών. Να 
σημειωθεί πως το σύνολο των θέσεων που έχουν επιλεγεί για τη διενέργεια των γεωτρήσεων 
είναι ήδη ανάλογα διαμορφωμένες (οριζοντιωμένη επιφάνεια, υφιστάμενοι δρόμοι 
προσπέλασης και προσέγγισης της θέσης) είτε με φυσικό τρόπο είτε με τεχνητό τρόπο από τις 
προηγούμενες ή από τις υφιστάμενες χρήσεις γης.  
 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται η διάνοιξη της απαραίτητης εκσκαφής (λάκκου 
συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης), όπως προαναφέρθηκε. Η θέση της εκσκαφής θα 
επιλέγεται με βάση την μικρότερη δυνατή έκταση που χρήζει εργασιών αποψίλωσης και 
διαμόρφωσης. Οι προβλεπόμενοι όγκοι των προϊόντων που θα προκύπτουν από τις ως άνω 
εργασίες δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 6 m3 για κάθε θέση γεώτρησης, ανάλογα με την 
κλίση του εδάφους, τα οποία και θα αποθηκεύονται παραπλεύρως, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διατηρούνται τα ποιοτικά και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και παράλληλα να 
προστατεύονται από την φυσική ροή των επιφανειακών νερών αλλά και γενικότερα έναντι των 
εκάστοτε καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στην περιοχή.  
 
Οι εργασίες κλεισίματος της κάθε θέσης γεώτρησης θα ακολουθείται από την άμεση 
επανατοποθέτηση των φυλαγμένων προϊόντων εκσκαφής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 
διατήρηση της φυσικής ικανότητάς τους για αναγέννηση της βλάστησης καθώς και των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (επίπεδα υγρασίας, εδαφική δομή, περιεχόμενο σπόρων κ.α.), 
με αποτέλεσμα η αποκατάσταση της χλωρίδας να πραγματοποιείται με τον καλύτερο και 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. 
 
Μεταφορά γεωτρητικού εξοπλισμού – Διάταξη συστήματος 
Για τις ανάγκες μεταφοράς του γεωτρητικού εξοπλισμού στη θέση της γεώτρησης θα χρησι-
μοποιείται σε κάθε περίπτωση το υπάρχον δίκτυο δασικών δρόμων.  
 
Ανάλογα με την τελική επιλογή του γεωτρητικού εξοπλισμού θα λαμβάνονται ορισμένα 
επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. 
Έτσι, αν η μεταφορά του γεωτρύπανου γίνει με έλξη από όχημα, δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι 
να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο, απ’ το γεωτρύπανο και το μέσο έλξης, ούτε και μεταξύ 
ελκτικού μέσου και γεωτρύπανου. Οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται σε αρκετή απόσταση απ’ το 
γεωτρύπανο, ώστε να μην κινδυνεύουν από τυχόν ανατροπή του ή εκτίναξη του 
συρματόσχοινου πρόσδεσης. Στην περίπτωση που η μεταφορά γίνεται πάνω σε όχημα, το 
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γεωτρύπανο θα είναι καλά δεμένο με συρματόσχοινο και εξασφαλισμένο με σφήνες, με τρόπο, 
ώστε να μην κινδυνεύει η ισορροπία του συστήματος, ενώ στην περίπτωση αυτομεταφοράς του 
γεωτρύπανου, το συρματόσχοινο του βαρούλκου θα προσδένεται σε σταθερά σημεία (π.χ. 
δέντρα, πάσσαλοι, βράχοι) και θα λαμβάνονται, τα ανάλογα με τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις μέτρα προστασίας. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του γεωτρύπανου και εφόσον ο πύργος είναι 
πρόσθετος, θα πρέπει να αποσυναρμολογείται, ενώ αν είναι ενσωματωμένος, θα πρέπει να μη 
βρίσκεται σε θέση λειτουργίας και να είναι καλά πακτωμένος. Επιπρόσθετα, όλα τα υλικά του 
εξοπλισμού, στη διάρκεια της μεταφοράς τους, θα προσδένονται κατάλληλα, ώστε να 
αποφεύγονται οι μετατοπίσεις και η φθορά τους. Τέλος, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή φθοράς των υλικών 
και ατυχημάτων των εργαζομένων. 
 
Οργάνωση και εποπτεία χώρων εργασίας – Πρόσθετα μέτρα προστασίας 
Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. μεριμνώντας για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει 
ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για τη χωροταξική διαμόρφωση και τις συνθήκες που επικρατούν 
στο σύνολο των εργοταξίων της. Κατά αυτόν τον τρόπο και πάντοτε με γνώμονα την 
Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων της, 
στο παρόν έργο θα εφαρμοσθούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: 

 Οι χώροι εργασίας θα σχεδιάζονται, θα κατασκευάζονται, θα εγκαθίστανται, θα εξο-
πλίζονται, θα τίθενται σε χρήση, θα λειτουργούν, θα συντηρούνται και θα επιτηρούνται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκτελέσουν την εργασία που τους 
έχει ανατεθεί χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια ή/και την υγεία των ίδιων ή/και των άλλων 
εργαζομένων, αλλά και έτσι ώστε οι ίδιοι οι χώροι εργασίας να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις αναμενόμενες εξωτερικές καταπονήσεις. 

 Το σύνολο των ερευνητικών εργασιών θα σχεδιάζεται και θα πραγματοποιείται με 
γνώμονα την επίδραση σε όσο το δυνατόν μικρότερη έκταση χώρου, για τον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο και με την ταχύτερη, πρακτικότερη και ασφαλέστερη διαδικασία 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Η διάταξη του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, υλικών, εργαλείων, πρόχειρου 
καταλύματος (τροχόσπιτου) και λάκκου συγκέντρωσης των νερών στο χώρο εργασίας, 
θα διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε 
κάθε μηχάνημα από όλες τις πλευρές, και την ευχέρεια εργασίας και διακίνησης μεταξύ 
των διαφόρων μηχανημάτων. Η χωροθέτηση του συνόλου των εργοταξίων θα σχεδιασθεί 
και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σύνολο των υπαρχουσών εν ισχύει διατάξεων. 

 Η αποθήκευση των απαραίτητων καυσίμων και λιπαντικών για την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία του γεωτρύπανου, θα γίνεται μέσα σε ειδικά δοχεία (βαρέλια) τα οποία θα 
φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Η θέση αποθήκευσής τους σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε. 
θα βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τα πιθανά σημεία όπου μπορεί να προκληθούν 
σπινθήρες, καθώς και από το τροχόσπιτο προσωρινής εξυπηρέτησης του προσωπικού. 
Να σημειωθεί πως οι μέγιστες ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που θα βρίσκονται 
εντός του εργοταξίου δεν θα υπερβαίνουν τα 50 lt και 7 lt αντίστοιχα, ενώ αν κριθεί 
απαραίτητο για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του διατρητικού έργου και την προστασία 
του περιβάλλοντος οι προαναφερόμενες ποσότητες θα μεταφέρονται στον χώρο του 
εργοταξίου μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν άμεσα (αυθημερόν) και 
δεν θα φυλάσσονται εντός του εργοταξίου. Επιπρόσθετα, ο χώρος της αποθήκευσης, 
σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε. θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και αποψιλωμένος σε 
ακτίνα το λιγότερο 10 m, ενώ παράλληλα θα είναι εφοδιασμένος με πυροσβεστήρες 
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κατάλληλου τύπου (A-B-C) αλλά και με σκεύη αποκατάστασης (φράγματα περιορισμού 
της διαρροής, απορροφητικές πετσέτες, άφλεκτες νιφάδες (σαν πριονίδι), συνδετική ύλη 
(σαν κόλλα), γάντια και ανθεκτικό κυτίο απόρριψης, φύλαξης και μεταφοράς) του 
περιβάλλοντος χώρου από μικρή διαρροή καυσίμων κατά την μεταφορά τους. 
Προσέγγιση στον συγκεκριμένο χώρο θα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του έργου. 
Πρόσθετη μέριμνα θα ληφθεί στην περίπτωση διαρροών λαδιών, που πιθανόν να 
συμβούν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των γεωτρήσεων, και οι οποίες θα 
συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία τα οποία στην συνέχεια θα οδηγούνται στις 
μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου από όπου και θα παραλαμβάνονται από ειδικό 
εργολάβο που διαθέτει όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες. Σημειώνεται ότι οι εν 
λόγω διαρροές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πολύ μικρής έκτασης και 
προκαλούν αμελητέες επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

 Πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής κάθε γεώτρησης όλος ο καταλαμβανόμενος 
χώρος του εργοταξίου, το γεωτρύπανο και γενικότερα όλος ο χρησιμοποιούμενος 
εξοπλισμός θα εποπτεύονται και θα συντηρούνται συνεχώς. Η ίδια διαδικασία 
επιτήρησης θα ακολουθείται και όσον αφορά το σύνολο των οδών πρόσβασης και 
διέλευσης. 

 Μετά την ολοκλήρωση κάθε γεώτρησης, ο γεωτρητικός εξοπλισμός θα μετακινείται στην 
επόμενη θέση, η περιοχή θα καθαρίζεται από οποιαδήποτε σκουπίδια ή άχρηστα υλικά, 
η λεκάνη συγκέντρωσης των νερών της γεωτρήσεως θα επιχωματώνεται και το στόμιο 
της γεώτρησης θα σφραγίζεται. 

 Οι χώροι εργασίας θα είναι οργανωμένοι έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από 
τους κινδύνους. Θα διατηρούνται καθαροί και όλα τα κατάλοιπα ή\και απορρίμματα θα 
απομακρύνονται σε καθημερινή βάση, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο 
εργοτάξιο θα ελέγχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούν οποιοδήποτε κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Οι ζώνες εντός των οποίων υφίσταται ιδιαίτερος κίνδυνος (π.χ. εκσκαφή για την 
συγκέντρωση των νερών της γεώτρησης) θα οριοθετούνται, θα καλύπτονται με 
κατάλληλα μεταλλικά πλέγματα και θα επισημαίνονται με προειδοποιητικές πινακίδες. 

 Ιδιαίτερα μέτρα προστασίας θα προβλέπονται και θα λαμβάνονται από το προσωπικό του 
έργου καθ' όλη τη διάρκεια των γεωτρήσεων, προς αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε 
πυρκαγιάς. Για το σκοπό αυτό εντός του εργοταξίου θα τοποθετείται ικανός αριθμός 
πυροσβεστήρων κατάλληλου τύπου (ξηράς κόνεως και τύπου Α-Β-C σε συσκευασίες 3, 
6 ή 12 kg) σε στρατηγικές θέσεις, όπως πλησίον του γεωτρύπανου, πλησίον του χώρου 
αποθήκευσης των ορυκτελαίων και καυσίμων, εντός του τροχόσπιτου κ.α. Επιπρόσθετα 
θα υπάρχουν φτυάρια, άμμος και κουβάδες για την κατάσβεση σε περίπτωση φωτιάς. 
Επίσης, όλα τα αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν στο έργο θα είναι εφοδιασμένα με 
κατάλληλους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 ή 12 kg. Το σύνολο του προσωπικού της 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι του εταιρείας που θα αναλάβει 
την εργολαβία των γεωτρήσεων θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στην χρήση όλων 
των ανωτέρω τύπων πυροσβεστήρων. 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από επαρκή αριθμό εργαζομένων και θα ανατίθενται 
μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες, 
εμπειρία και κατάρτιση για να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

 Θα παρέχεται στο σύνολο των εργαζομένων η αναγκαία πληροφόρηση, καθοδήγηση, 
κατάρτιση και επανεκπαίδευση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια 
τους, ενώ η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. θα μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν 
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κατανοητές οδηγίες έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και υγεία ούτε η 
δική τους ούτε των άλλων εργαζομένων. 

 Σε καθημερινή βάση (και σε κάθε βάρδια εργασίας ξεχωριστά) θα διεξάγονται σύντομες 
συζητήσεις-συσκέψεις κατά την διάρκεια των οποίων θα καταγράφονται οι απόψεις από 
το προσωπικό του έργου σε θέματα πρόληψης ή βελτίωσης συνθηκών ασφαλείας, υγείας 
και περιβάλλοντος. 

 Σε κάθε χώρο εργασίας θα υπάρχουν αναρτημένες σε εμφανές σημείο γραπτές οδηγίες 
με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων και την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού. Στις οδηγίες αυτές θα περιλαμ-
βάνονται πληροφορίες για τη χρήση του εξοπλισμού παροχής άμεσης βοήθειας και τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας ή 
πλησίον αυτού. 

 Μέσα στον χώρο του εργοταξίου θα είναι τοποθετημένες σε εμφανή θέση οδηγίες για την 
παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Η θέση αυτή θα είναι εύκολα 
προσβάσιμη και κατάλληλα επισημασμένη σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που 
μεταφέρουν την οδηγία 92/58/ΕΕ. 

 Κατά την διάρκεια της παραμονής εντός του χώρου εκτέλεσης των γεωτρητικών 
εργασιών όλο το προσωπικό καθώς και οποιοσδήποτε επισκέπτης θα φέρει τα 
απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 Κάθε χώρος εκτέλεσης γεωτρήσεων θα είναι εφοδιασμένος με ικανοποιητικό αριθμό 
κινητών τηλεφώνων έτσι ώστε να δύναται το προσωπικό να επικοινωνεί οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία σε περίπτωση 
οποιασδήποτε ανάγκης. Παράλληλα, εντός του χώρου του εργοταξίου θα βρίσκεται σε 
μόνιμη βάση αναρτημένη λίστα με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (τοπικά αστυνομικά 
τμήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί, νοσοκομεία, σταθμοί πρώτων βοηθειών, δασική 
υπηρεσία κτλ.). 

6.9.3. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 

Έχει προβλεφθεί κάθε χώρος στον οποίο θα τοποθετείται το γεωτρύπανο για την εκτέλεση μιας 
γεώτρησης να διαθέτει πρόχειρο κατάλυμα (τροχόσπιτο) για: 

 Την προφύλαξη των εργαζομένων από τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την ώρα 
της εργασίας τους. 

 Τη διαφύλαξη του βοηθητικού εξοπλισμού των γεωτρήσεων. 
 Την προσωρινή φύλαξη των πυρήνων της δειγματοληψίας (καρότα) και των δειγμάτων 

που προορίζονται για εργαστηριακές χημικές αναλύσεις πριν την μεταφορά τους στις 
μόνιμες εγκαταστάσεις της +53 και σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για 
προετοιμάζεταισία και εργαστηριακές χημικές αναλύσεις καθώς και στο εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου στο Στρατώνι, αντίστοιχα. 

 Τη διατήρηση πλήρους φαρμακείου και φορείων (για περιπτώσεις παροχής πρώτων 
βοηθειών). 

 Τη διατήρηση τροφίμων, πόσιμου νερού κλπ. και 
 Τη διάθεση φορητών χώρων υγιεινής. 

 
Η διοίκηση του έργου θα ασκείται από τα γραφεία του εργοταξίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 
στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Επί πλέον, η αποθήκευση των πυρήνων των γεωτρήσεων θα γίνει 
στον κατάλληλο χώρο που θα διαμορφωθεί στην +53 για την φύλαξη των πυρήνων όλων των 
ερευνητικών γεωτρήσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 
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Οι πυρήνες της δειγματοληψίας (καρότα) θα μεταφέρονται στις υφιστάμενες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Μαντέμ Λάκκο και στο Στρατώνι για αποθήκευση, 
δειγματοληψία και γεωλογικές – ορυκτολογικές – χημικές αναλύσεις. Επειδή οι υφιστάμενες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις της εταιρείας κρίνονται επαρκείς για την εξυπηρέτηση του έργου 
των ερευνητικών γεωτρήσεων (αποθήκευση καρότων γεωτρήσεων, δειγματοληψία, αναλύσεις, 
αποθήκευση καυσίμων και λιπαντικών), δεν απαιτούνται πρόσθετες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις. 

6.9.4. Τεχνική περιγραφή των κτηριακών έργων 

Δεν προβλέπεται στο σχεδιασμό του έργου η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για την 
εκπόνηση των ερευνητικών γεωτρήσεων. 

6.9.5. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών και χώροι στάθμευσης 

Κατά τον σχεδιασμό των θέσεων των προτεινόμενων ερευνητικών γεωτρήσεων θα 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι με σκοπό να μην απαιτηθεί η διάνοιξη νέων 
οδών πρόσβασης.  
 
Είναι όμως πιθανό, όπως προαναφέρθηκε, να απαιτηθεί η βελτίωση τμημάτων του υπάρχοντος 
δικτύου δασικών δρόμων που θα χρησιμοποιηθεί ώστε η μετακίνηση των οχημάτων να 
πραγματοποιείται κάθε φορά με απόλυτη ασφάλεια για τους ίδιους τους εργαζομένους και το 
μεταφερόμενο εξοπλισμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος θα 
είναι από ελάχιστη έως μηδενική, η δε ενέργεια θα πραγματοποιείται από την Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε. μετά από τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με το αρμόδιο Δασαρχείο 
Αρναίας. 
 
Το σύνολο των υφισταμένων δασικών δρόμων θα επιθεωρείται προσεκτικά πριν την μεταφορά 
των οχημάτων και του γεωτρητικού εξοπλισμού. Επίσης, θα φωτογραφίζονται ώστε να γίνεται 
άμεσα αντιληπτή η κατάστασή τους καθώς και οι εργασίες που πιθανόν να χρειαστούν για τη 
βελτίωσή τους τόσο πριν τη διέλευση των οχημάτων, όσο και κατά την διάρκεια και μετά το 
πέρας των εργασιών. 

6.9.6. Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

6.9.6.1. Μέθοδος ανόρυξης γεωτρήσεων – Διάταξη συστήματος – Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Για την ανόρυξη των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν δύο (2) γεωτρύπανα κατάλληλου τύπου 
για δειγματοληπτικές ερευνητικές γεωτρήσεις, συνεχούς πυρηνοληψίας (Wireline Core), με 
χρήση ύδατος. Τα γεωτρύπανα θα έχουν δυνατότητα διάτρησης μέχρι βάθος τουλάχιστον 
1200 m και με δυνατότητα εναλλαγής της διαμέτρου της γεώτρησης σε διάφορα μεγέθη (PQ: 
122,6 mm, HQ: 96 mm και NQ: 75,7 mm). Ο τελικός τύπος του γεωτρύπανου εξαρτάται από 
τη διαθεσιμότητα τη δεδομένη χρονική περίοδο πραγματοποίησης των γεωτρήσεων καθώς και 
από την τελική επιλογή του Εργολήπτη Γεωτρήσεων. Επισημαίνεται ότι η επιλογή του εν λόγω 
εργολήπτη θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια από πλευράς τεχνικής 
επάρκειας και καταλληλόλητας εξοπλισμού, ώστε να πληρεί το σύνολο των σχετικών εθνικών 
και διεθνών προδιαγραφών, καθώς και της πολιτικής ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων 
και προστασίας του περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
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Επίσης, κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν βοηθητικά μηχανήματα 
(αντλία νερού για την ανακύκλωση του νερού διάτρησης, γεννήτρια μικρής ισχύος για τον 
φωτισμό του χώρου εργασίας, κ.α.) και αναλώσιμα, κατάλληλα και συμβατά με τον γεωτρητικό 
εξοπλισμό που θα επιλεχθεί, και ικανά ώστε η γεωτρητική εργασία να πραγματοποιείται με τον 
καλύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο.  
 
Επιπρόσθετα, το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού του γεωτρύπανου, σε κάθε περίπτωση 
θα εγκαθίσταται, θα τίθεται σε λειτουργία, θα λειτουργεί και θα συντηρείται έτσι ώστε να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε. (άρθρα 33-36 και 87-90) και τις οδηγίες 92/58/ΕΕ, 89/392/ΕΕ 
και 89/655/ΕΕ. Τέλος, για την μετακίνηση του προσωπικού αλλά και την προσκόμιση 
αναλωσίμων, ανταλλακτικών κλπ. σε κάθε θέση γεώτρησης θα χρησιμοποιηθούν και 1-2 
αυτοκίνητα τύπου pickup (με τετρακίνηση) και τύπου jeep (με τετρακίνηση). Σημειώνεται δε 
ότι στο χώρο της κάθε γεώτρησης θα παραμένει πάντοτε ένα τουλάχιστον από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα οχήματα ως μέτρο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. 
πρόβλημα υγείας προσωπικού κ.α.).  

6.9.6.2. Τοπογραφικές εργασίες 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. χρησιμοποιεί εξοπλισμό GPS (Global Positioning System - 
Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης) με σκοπό την ταχύτερη εκτέλεση σειράς 
εργασιών, που συνδέονται με τοπογραφικές εργασίες και για τις οποίες η σημερινή ακρίβεια 
μετρήσεων του συστήματος GPS (0,02 έως 0,03 m) θεωρείται επαρκής. Σε περιπτώσεις που 
κριθεί και είναι απαραίτητο θα χρησιμοποιηθεί, εξειδικευμένο τοπογραφικό συνεργείο.  
 
Ειδικότερα, η αποτύπωση της θέσης κάθε γεώτρησης, μετά την ολοκλήρωσή της θα 
πραγματοποιείται είτε από προσωπικό της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ή από εξειδικευμένο 
τοπογραφικό συνεργείο, αν κριθεί αυτό απαραίτητο. 

6.9.7. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και η 
κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση 

Στον Πίνακα 6.9.7-1 παρουσιάζονται οι καταλήψεις των ερευνητικών γεωτρήσεων.  
 

Πίνακας 6.9.7-1. Καταλήψεις ερευνητικών γεωτρήσεων 

Ζώνες ερευνητικών γεωτρήσεων  Εκτιμώμενη κατάληψη [στρέμματα] 

Ερευνητικές γεωτρήσεις ζώνης Στρατωνίου – 
Μαύρων Πετρών 1 

5,02 

Ερευνητικές γεωτρήσεις ζώνης Ολυμπιάδας 2 1,22 

Ερευνητικές γεωτρήσεις ζώνης Σκουριών 8,14 

Σύνολο 14,38 
1 Επισημαίνεται ότι έξι (6) εκ των είκοσι εννέα (29) πλατειών ερευνητικών γεωτρήσεων 
βρίσκονται εντός κατάληψης που έχει υπολογιστεί στην Παράγραφο 6.2. 
2 Επισημαίνεται ότι μία (1) εκ των επτά (7) πλατειών ερευνητικών γεωτρήσεων βρίσκονται 
εντός κατάληψης που έχει υπολογιστεί στην Παράγραφο 6.3. 
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6.9.8. Φάση Κατασκευής – Φάση Λειτουργίας  

6.9.8.1.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ερευνητικών γεωτρήσεων 

Στο έργο σχεδιάζεται να απασχοληθούν 2 γεωτρύπανα, τα οποία θα εργάζονται σε τρείς 
βάρδιες εργασίας. Με βάση την εμπειρία, υπολογίζεται ότι το κάθε γεωτρύπανο θα εκτελεί 30-
35 m γεώτρησης ημερησίως υπό ιδανικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο ερευνητικό 
πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων (4) ετών. 

6.9.8.2.  Ισοζύγιο μάζας και χαρακτηρισμός πρώτων υλών, εξορυσσόμενων υλικών – 
στερεών αποβλήτων 

Στο σχεδιασμό του έργου δεν προβλέπεται η κατασκευή οδών πρόσβασης προς τις πλατείες 
των γεωτρήσεων. Για την κατασκευή των πλατειών των γεωτρήσεων η μόνη ενέργεια που 
απαιτείται είναι ο καθαρισμός του χώρου από τη βλάστηση. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα 
πραγματοποιηθούν ήπιες επεμβάσεις για την επιπεδοποίηση του χώρου των πλατειών αλλά σε 
κάθε περίπτωση, το ισοζύγιο χωματουργικής μάζας θα παραμείνει αρνητικό. Οι μικρές 
ποσότητες χωμάτων που θα προκύψουν από την εκσκαφή του λάκκου κάθε γεώτρησης θα 
διατηρηθούν στην περιοχή και θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του λάκκου. 

6.9.8.3. Εισροές νερών, υλικών και ενέργειας 

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των 
γεωτρήσεων θα γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρξει ουδεμία επίδραση στην ποιότητα 
των υδατικών πόρων της περιοχής. 
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση οι ανάγκες του γεωτρητικού εξοπλισμού σε νερό θα καλύπτονται 
κατά κύριο λόγο με ανακύκλωση από τη λεκάνη συλλογής των νερών της γεώτρησης. Η 
απαιτούμενη ποσότητα νερού αναπλήρωσης (λόγω φυσικών απωλειών π.χ. από εξάτμιση) θα 
μεταφέρεται στη θέση της γεώτρησης με βυτιοφόρο όχημα ή με βυτίο επί γεωργικού 
ελκυστήρα. Η ποσότητα του νερού αναπλήρωσης που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί για την 
ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των διατρητικών εργασιών είναι της τάξεως του 1 m3/h 
λειτουργίας του γεωτρύπανου.  
 
Το νερό, με την βοήθεια ειδικής αντλίας, τροφοδοτείται συνεχώς εντός της διατρητικής στήλης, 
η δε περίσσεια του υπερχειλίζει από το στόμιο της γεώτρησης και οδηγείται στη λεκάνη 
συλλογής των νερών της γεώτρησης. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της 
ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού για τις αναγκαίες συμπληρώσεις των απωλειών του 
και ανακύκλωσή του μέσα στο διατρητικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη αξιοποίησή 
του. 
 
Σημειώνεται ότι η επιλογή και η χωροθέτηση του χώρου εγκατάστασης του διατρητικού 
εξοπλισμού έχει γίνει με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται 
η φυσική απορροή των επιφανειακών απορροών. Οι επιφανειακές απορροές της ανάντη 
περιοχής θα εκτρέπονται ένθεν και ένθεν της θέσης της κάθε γεώτρησης με την κατασκευή 
κατάλληλης περιμετρικής τάφρου (μέγιστου βάθους 10-15 cm), ενώ οι επιφανειακές απορροές 
από τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης του γεωτρύπανου θα συγκεντρώνονται μέσα στην μικρή 
εκσκαφή (λεκάνη συγκέντρωσης των νερών της γεώτρησης), με σκοπό την εξασφάλιση 
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ασφαλών συνθηκών εργασίας του προσωπικού (με την αποφυγή δημιουργίας λάσπης, 
γλιστερής επιφάνειας εδάφους κ.α.). 
 
Μετά το πέρας των διατρητικών εργασιών σε οποιαδήποτε από τις θέσεις εκτέλεσης της 
γεώτρησης, το νερό που βρίσκεται εντός της λεκάνης συλλογής των νερών της γεώτρησης θα 
αντλείται προς κατάλληλη διαχείριση πριν την επιχωμάτωσή της με τα προϊόντα της εκσκαφής 
της. 
 
Τέλος, οι ανάγκες σε πόσιμο νερό για την κάλυψη των απαιτήσεων του προσωπικού κατά την 
ώρα εργασίας τους στον χώρο διεξαγωγής της γεώτρησης, θα καλύπτονται με εμφιαλωμένο 
νερό. 

6.9.8.4. Διαχείριση και εκροές υγρών αποβλήτων 

Η προσωρινή αποθήκευση της απαιτούμενης ημερήσιας ποσότητας καυσίμων και λιπαντικών 
για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του γεωτρύπανου, θα γίνεται μέσα σε ειδικά δοχεία 
(βαρέλια) τα οποία θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση, ενώ στην βάση τους θα διαθέτουν 
ειδικό αδιαπέραστο μανδύα προστασίας ικανό στην προσρόφηση οποιασδήποτε διαρροής. 
Επιπρόσθετα, ο χώρος της προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε., θα είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένος και αποψιλωμένος σε ακτίνα 10 m, ενώ παράλληλα θα είναι 
εφοδιασμένος με πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου (A-B-C) αλλά και με σκεύη 
αποκατάστασης (Spill Kits) του περιβάλλοντος χώρου από τυχόν διαρροή καυσίμων κατά την 
μεταφορά τους. Προσέγγιση στον συγκεκριμένο χώρο θα επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του 
εργοταξίου. Πρόσθετη μέριμνα θα ληφθεί στην περίπτωση τυχόν διαρροής λαδιών κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των γεωτρήσεων και οι οποίες θα συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία 
τα οποία στην συνέχεια θα παραλαμβάνονται από ειδικό εργολάβο που θα διαθέτει όλες τις 
κατά νόμο απαιτούμενες άδειες. 

6.9.8.5. Εκροές και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Κάδοι απορριμμάτων θα βρίσκονται εντός του εργοταξίου και θα φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση. Το σύνολο των απορριμμάτων θα απομακρύνεται σε καθημερινή βάση από το 
εργοτάξιο και θα μεταφέρεται στον χώρο προσωρινής συγκέντρωσης απορριμμάτων στον 
Μαντέμ Λάκκο για ανακύκλωση ή διάθεση. 

6.9.8.6. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Για την εκπόνηση του έργου δεν προβλέπεται η κατασκευή δρόμων και θα χρησιμοποιηθεί εξ 
ολοκλήρου το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.  

6.9.8.7. Εκπομπές αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου 

Στον Πίνακα 6.9.8.7-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που εκτιμήθηκε ότι θα 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε ένα δυσμενές σενάριο κατά την εκτέλεση των ερευνητικών 
γεωτρήσεων και τη διαμόρφωση δρόμων προσπέλασης. 
 
 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6           6.9-30 
ENVECO A.E. 

Πίνακας 6.9.8.7-1. Μηχανικός εξοπλισμός ερευνητικών γεωτρήσεων και διαμόρφωσης 
δρόμων προσπέλασης 

α/α Τύπος μηχανήματος Τεμάχια Ίπποι (HP) 

Εξοπλισμός ερευνητικών γεωτρήσεων 

1.  Αυτοκινούμενο ερευνητικό γεωτρύπανο 2 215 x 2 

2.  Αεροσυμπιεστής 2 300 x 2 

3.  Φορτηγό 2 400 x 2 

4.  Αγροτικό Αυτοκίνητο 4x4 3 140 x 2 

5.  Υδροφόρα 1 400 

 
Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση για τους παραγόμενους αέριους ρύπους κατά τη λειτουργία των 
οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη έργο, όπως 
παρουσιάζεται ακολούθως. 
 
Στον Πίνακα 6.9.8.7-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε 
ένα από αυτά τα μηχανήματα και η εκτιμώμενη ημερήσια κατανάλωση καυσίμου. Στον 
υπολογισμό της ημερήσιας κατανάλωσης καυσίμου λήφθηκε υπόψη ο αριθμός μηχανημάτων 
και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως παρουσιάστηκε στον ανωτέρω Πίνακα.  
 

Πίνακας 6.9.8.7-2. Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου μηχανημάτων και οχημάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη έργο 

Μηχάνημα/Όχημα 
Είδος 

καυσίμου 

Συνολική Ημερήσια 
κατανάλωση καυσίμου 

(lt/ημέρα) 

Ημερήσια κατανάλωση 
καυσίμου (Kg/ημέρα) 

Αυτοκινούμενο 
ερευνητικό γεωτρύπανο 

Πετρέλαιο 200 167 

Αεροσυμπιεστής " 200 167 
Φορτηγό " 80 67 

Αγροτικό Αυτοκίνητο 
4x4 

" 60 50 

Υδροφόρα " 30 25 

 
Οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκπέμπονται από την λειτουργία των εργοταξιακών 
μηχανημάτων είναι: 

 μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
 υδρογονάνθρακες (HCs) 
 διάφορα οξείδια του αζώτου (NOx) 
 διάφορα οξείδια του θείου (SOx) 

 
Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων με βάση τη βιβλιογραφία δίνονται στον παρακάτω 
Πίνακα 6.9.8.7-3. 
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Πίνακας 6.9.8.7-3. Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων (Kg ρύπου/ Kg καυσίμου) 

Καύσιμο CO NΟx HCs SO2 TSP 

Ντηζελ 0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Βενζίνη 0,59 0,021 0,052 - - 

 
Με βάση τους παραπάνω συντελεστές εκπομπής, εκτιμήθηκαν οι συνολικές εκπομπές αερίων 
ρύπων για ένα δυσμενές σενάριο ταυτόχρονης λειτουργίας των περισσοτέρων μηχανημάτων, 
όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.9.8.7-4 και 6.9.8.7-5 που ακολουθούν. 

 
Πίνακας 6.9.8.7-4. Παραγόμενοι ρύποι ανά ώρα αιχμής (Kg ρύπου/h) 

Μηχάνημα/Όχημα CO NΟx HCs SO2 TSP 

Αυτοκινούμενο ερευνητικό γεωτρύπανο 0,82 0,42 0,28 0,10 0,23 
Αεροσυμπιεστής 1,02 0,52 0,35 0,13 0,29 

Φορτηγό 1,64 0,84 0,57 0,20 0,47 
Αγροτικό Αυτοκίνητο 4x4 0,82 0,42 0,28 0,10 0,23 

Υδροφόρα 0,41 0,21 0,14 0,05 0,12 
Σύνολο 4,71 2,40 1,63 0,58 1,35 

 
Πίνακας 6.9.8.7-5. Ρυθμός Εκπομπής Ρύπων (gr/s) 

Μηχάνημα/Όχημα CO NΟx HCs SO2 TSP 

Αυτοκινούμενο ερευνητικό γεωτρύπανο 0,23 0,12 0,08 0,03 0,06 
Αεροσυμπιεστής 0,28 0,14 0,10 0,03 0,08 

Φορτηγό 0,46 0,23 0,16 0,06 0,13 
Αγροτικό Αυτοκίνητο 4x4 0,23 0,12 0,08 0,03 0,06 

Υδροφόρα 0,11 0,06 0,04 0,01 0,03 
Σύνολο 1,31 0,67 0,45 0,16 0,37 

 
Όσον αφορά τις εκπομπές σκόνης, από τις εργασίες και την κίνηση οχημάτων στην περιοχή 
του έργου και σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς, εκτιμάται ότι δύναται να περιοριστούν σε 
σημαντικό βαθμό με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.  

6.9.8.8. Εκπομπές θορύβου – Δονήσεων 

Λόγω της φύσης του έργου και του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίησή του, δεν 
αναμένονται δονήσεις, ενώ ο θόρυβος ο οποίος προέρχεται από την λειτουργία του 
γεωτρύπανου γίνεται αντιληπτός σε ακτίνα λίγων μόλις μέτρων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
ικανή απόσταση από γειτονικές κατοικημένες περιοχές ώστε ο θόρυβος να μην γίνεται 
αντιληπτός. 
 
Στον Πίνακα 6.9.8.8-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αναμενόμενες εκπομπές θορύβου 
που θα παραχθούν κατά την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, σύμφωνα με μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε παρόμοια έργα.  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.9.8.8-1 που ακολουθεί, προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι, τοπικά αναμένονται σχετικά υψηλά επίπεδα θορύβου, τα οποία ωστόσο 
δύναται να περιοριστούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως η χρήση κινητών 
ηχοπετασμάτων γύρω από σημειακές πηγές θορύβου υψηλής στάθμης κλπ.  
 

Πίνακας 6.9.8.8-1. Μέσες τιμές μετρήσεων θορύβου σε εργασίες ερευνητικών 
γεωτρήσεων  

Περιοχή 
Εκπομπές θορύβου 

(dB) 
Διάτρηση Ανάστροφης Κυκλοφορίας (Reverse Circulation) 113 

Περιστροφική Διάτρηση (Rotary Drilling) με 
αδαμαντοκορώνες 

99,8 

Πηγή: Άρθρο “Analysis of Challenges Related to Poor Environmental Regulatory Framework on Mineral 
Exploration Projects: A Case of Tanzania” (Meserecordias Wilfred Lema, Department of Environmental 
Engineering and Management, School of Environmental Sciences and Technology, College of Earth Sciences, 
University of Dodoma, Dodoma, Tanzania, 2016).  

6.9.8.9. Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Λόγω του είδους και της φύσης του έργου δεν αναμένονται κανενός είδους εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. 

6.9.9. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε γεώτρησης, ο γεωτρητικός εξοπλισμός θα μετακινείται στην 
επόμενη θέση, η περιοχή θα καθαρίζεται από τυχόν άχρηστα υλικά, η λεκάνη συγκέντρωσης 
των νερών της γεωτρήσεως (ή αλλιώς καλούμενη ως εκσκαφή ανακύκλωσης διατρητικού 
πολφού) θα επιχωματώνεται και το στόμιο της γεώτρησης θα σφραγίζεται. Οι χώροι 
διεξαγωγής των γεωτρήσεων θα καταλαμβάνονται προσωρινά.  
 
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 ειδών της τοπικής χλωρίδας.  

6.9.9.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Η εκτέλεση των στρατηγικών γεωτρήσεων, καθώς και αυτών της πύκνωσης προγραμματίζεται 
για μια περίοδο δέκα ετών (4 και 6 χρόνια, αντίστοιχα) από την έναρξη των εργασιών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η εργασία σε 
μεγάλα υψόμετρα για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα, ενώ η επανεγκατάσταση του 
εξοπλισμού είναι χρονοβόρα διαδικασία. 
 
Ετησίως, οι ερευνητικές εργασίες θα πραγματοποιούνται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα 
και όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της άνοιξης - καλοκαιριού - 
φθινοπώρου δηλαδή για χρονικό διάστημα μικρότερο των 9 μηνών. 
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6.9.9.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 
διάθεσής τους 

Για την ανόρυξη των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν τόσο ερπυστριοφόρα αυτοκινούμενα, 
όσο και λαστιχοφόρα γεωτρύπανα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανά γεώτρηση, το 
σύνολο του εξοπλισμού και των μηχανημάτων - οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν θα 
απομακρύνονται κα θα οδηγούνται στην επόμενη θέση. Επίσης, τυχόν προσωρινές κατασκευές 
που απαιτήθηκαν όπως στέγαστρα, αποθήκες, δεξαμενές, θα απομακρύνονται και θα 
μεταφέρονται στην επόμενη θέση.  
 
Η αποκατάσταση των ερευνητικών γεωτρήσεων θα γίνει με πλήρωση (τσιμέντωμα) της 
γεώτρησης σε περίπτωση συνάντησης υδροφόρου ορίζοντα. Η μικρή ποσότητα μπάζων που θα 
δημιουργηθούν από την γεώτρηση θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση της γεώτρησης και 
του λάκκου. Επίσης τοποθετείται στην ακριβή θέση εκτέλεσης της γεώτρησης πάσσαλος 
ένδειξης για την ακριβή χαρτογράφηση της πραγματικής θέσης της γεώτρησης. 
 
Στον Πίνακα 6.9.9.2-1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης 
των προβλεπόμενων χώρων γεωτρήσεων.  
 

Πίνακας 6.9.9.2-1. Χρόνος αποκατάστασης χώρων γεωτρήσεων 

Περιοχή 
έρευνας 

Πλήθος 
γεωτρήσεων 

Μέσος χρόνος 
αποκατάστασης ανά 

χώρο γεώτρησης 
(ημέρες) 

Συνολικός χρόνος 
αποκατάστασης 

χώρων γεωτρήσεων 
(ημέρες) 

Άνω Βαγιωνία 15 1 15 
Σεβαλιέ – Αγιος Νικόλαος -

Κουλοχέρα 
30 1 30 

Ολυμπιάδα 45 1 45 

Πιάβιτσα 41 1 41 

Σκουριές 26 1 26 

Σύνολο 158 1 158 

6.9.9.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης της δραστηριότητας και νέα χρήση 
του χώρου 

Ο σχεδιασμός της αποκατάστασης αποσκοπεί στο να διατηρήσει και να ενισχύσει την 
οικολογική φυσιογνωμία και τις λειτουργίες της περιοχής. Γι’ αυτό, κατά το σχεδιασμό των 
επεμβάσεων, λαμβάνονται υπόψη: 

 Τα φυτικά είδη της τοπικής χλωρίδας της άμεσης περιοχής επέμβασης. 
 Τις κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες της περιοχής. 
 Τη διαδικασία της οικολογικής διαδοχής όπως αυτή εκφράζεται στην άμεση περιοχή 

επέμβασης. 
 
Η βλαστητική αποκατάσταση στην υπό εξέταση έκταση, από πλευράς οικοσυστημάτων και 
τοπίου, σχεδιάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 Το οικοσύστημα, που θα προκύψει μετά τις εργασίες αποκατάστασης, να ενσωματωθεί 
οπτικά αλλά και λειτουργικά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

 Το οικοσύστημα αυτό να είναι υγιές και σταθερό. 
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 Τα προγραμματιζόμενα έργα αποκατάστασης να συνεισφέρουν στην προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

 
Η επιδιωκόμενη βλαστητική αποκατάσταση του χώρου, όπως προαναφέρθηκε, ως επί το 
πλείστον θα γίνει με φυτεύσεις και κατά θέσεις σπορές θαμνωδών και ξυλωδών ειδών οι οποίες 
κρίνονται ως ενδεδειγμένη μέθοδος λόγω των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθηκών 
που επικρατούν στην περιοχή. Με τη φύτευση και τη σπορά παρέχεται η ευχέρεια επιλογής 
εύρωστου φυτευτικού υλικού και παράλληλα με τη φύτευση δίνεται η απαραίτητη προσαύξηση 
στα φυτάρια ώστε να ανταπεξέλθουν στην κρίσιμη ξηροθερμική περίοδο. 
 
Οι φυτεύσεις και σπορές προτείνονται, ύστερα από αξιολόγηση των κλιματεδαφικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών και των ειδικών συνθηκών των χώρων, για την εγκατάσταση των 
πλέον κατάλληλων φυτικών ειδών σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Οι προς φύτευση επιφάνειες - χώροι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) φύτευση - 
αποκατάσταση στα πρανή επιχωμάτων των υπό διάνοιξη δασικών οδών πρόσβασης, β) 
φύτευση - αποκατάσταση του συνόλου της ζώνης κατάληψης οδού που διέρχεται από οικότοπο 
προτεραιότητας ή λόγω μη διατήρησης δασικής οδού για μελλοντική χρήση και γ) φύτευση - 
αποκατάσταση στις τελικές πλατείες διενέργειας ερευνητικών γεωτρήσεων. 

6.9.10. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Kαθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των γεωτρήσεων, το προσωπικό της εταιρείας θα λαμβάνει 
ιδιαίτερα μέτρα προστασίας προς αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Για το σκοπό 
αυτό εντός του εργοταξίου θα τοποθετείται ικανός αριθμός πυροσβεστήρων κατάλληλου τύπου 
(ξηράς κόνεως και τύπου Α-Β-C σε συσκευασίες 3, 6 ή 12 kg) σε στρατηγικές θέσεις, όπως 
πλησίον του γεωτρύπανου, πλησίον του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των ορυκτελαίων και 
καυσίμων, κ.α. Επιπρόσθετα, όλα τα αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο θα 
είναι εφοδιασμένα με κατάλληλους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 ή 12 kg. Το σύνολο του 
προσωπικού της εταιρείας καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας που θα αναλάβει την 
εργολαβία των γεωτρήσεων θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στην χρήση όλων των 
ανωτέρω τύπων πυροσβεστήρων. 
 
Τέλος, να σημειωθεί ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των γεωτρήσεων θα τηρηθούν όλοι 
οι σχετικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές 
σημάνσεις κλπ.) τόσο για την προστασία των εργαζόμενων στο έργο όσο και των περίοικων.  
 



 

 

 

Παράγραφος 6.10 
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6.10. Προσωπικό 

Σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. απασχολεί πάνω από 1.652 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 

εργαζομένων και εργολάβων. Η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου θα επιφέρει, κατ’ 

εκτίμηση, 1.500 επιπλέον θέσεις απασχόλησης, αγγίζοντας συνολικά τις 3.070. Οι επιπλέον 

θέσεις θα είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών, 

για την επέκταση και συνεχή λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, 

καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου. 

Η λεπτομερής ανάλυση των θέσεων εργασίας ανά εργοτάξιο και θέση απεικονίζεται στον 

Πίνακας 6.10-1. 

 

Πίνακας 6.10-1. Θέσεις εργασίας ανά εργοτάξιο και θέση 

Έργο 

Άμεση απασχόληση 

Οκτ 2019 
Εκτίμηση κατά την αιχμή κάθε 

έργου 

Εργαζόμενοι Εργολάβοι Σύνολο Εργαζόμενοι Εργολάβοι Σύνολο 

Αθήνα – Κεντρικά 

γραφεία 
36 6 42 35 6 41 

Κασσάνδρα – 

Γενική διοίκηση 
131 146 277 124 146 270 

Κασσάνδρα – 

Έρευνα 
15 27 42 15 26 41 

Στρατώνι 353 81 434 380 112 492 

Ολυμπιάδα 560 262 822 585 263 848 

Σκουριές 30 5 35 950 428 1.378 

Σύνολο 

Μεταλλείων 

Κασσάνδρας 

1.125 527 1.652 2.089 981 3.070 

 

Οι προαναφερόμενες θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι μακροχρόνιες καθώς η ανάπτυξη 

των Σκουριών και η παράταση της λειτουργίας (Life of Mine) της Ολυμπιάδας και του 

Στρατωνίου θα επιτρέψουν τη συνέχιση των μεταλλευτικών εργασιών στην Κασσάνδρα για 

περισσότερες από δύο δεκαετίες με βάση τα έως σήμερα διαθέσιμα βέβαια και πιθανά 

αποθέματα. Επιπλέον, καθένα από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχει δυνατότητες για επιπλέον 

παράταση της διάρκειας ζωής καθώς ανακαλύπτονται και αναπτύσσονται περισσότεροι πόροι. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για τους εργολάβους είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην 

εμπειρία καθώς και στον αριθμό των θέσεων που εκτιμήθηκαν στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο. 

Ο ακριβής αριθμός μελλοντικών εργολάβων θα καθοριστεί από την ανάδοχο εταιρεία, βάσει 

των αναγκών.  

 

Οι θέσεις για τις κατασκευαστικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία 

απασχόλησης. Οι άμεσες θέσεις εργασίας για τις κατασκευαστικές εργασίες που συνδέονται με 

την ανάπτυξη των έργων συνοψίζονται στον Πίνακας 6.10-2.  
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Πίνακας 6.10-2. Άμεσες θέσεις εργασίας για τις κατασκευαστικές εργασίες 

Εκτιμώμενο εργατικό δυναμικό για κατασκευαστικές εργασίες 

Έργο Εργαζόμενοι 

Σκουριές 600-800 

Ολυμπιάδα 70-100 

Λιμένας Στρατωνίου 50-70 

Σύνολο Μεταλλείων Κασσάνδρας 720-970 

 

Η εταιρεία κατάρτισε ένα πρόγραμμα θέσεων εργασίας με στόχο τη διαφύλαξη των 

υφιστάμενων θέσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων, την εκπαίδευση των εργαζομένων και την 

μετακίνηση εργαζομένων σε άλλες θέσεις εντός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της 

Κασσάνδρας στο τέλος της ζωής οποιουδήποτε μεταλλείου ή οποιασδήποτε εγκατάστασης, 

όποτε είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο. Συνεπές με την 

παγκόσμια μεταλλευτική πρακτική, το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας λαμβάνοντας 

υπ’ όψη την εμπορική βιωσιμότητα του καθενός από τα μεταλλεία και εγκαταστάσεις της 

Κασσάνδρας θα υπόκειται στις λειτουργικές ανάγκες τους, εφαρμόζοντας στα μεταλλεία 

παγκόσμιας εμβέλειας πρακτικές για την ασφάλεια των εργαζομένων και τεχνολογίες 

παραγωγικότητας και λειτουργικής μακροβιότητας, διατηρώντας παράλληλα την παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητά τους και παρακολουθώντας τις συνθήκες της αγοράς. Η Εταιρεία 

αναλαμβάνει πλήρως τη δέσμευση να απασχολεί Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα από τις τοπικές 

κοινότητες κοντά στα μεταλλεία, και να προσλαμβάνει ντόπιους εργολάβους και παρόχους 

υπηρεσιών σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (και το 

δίκαιο της ΕΕ) και όσο επιτρέπεται ανά περίσταση. 

6.10.1. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων θα ανέλθει στους 468 εργαζόμενους και θα 

κατανεμηθεί στις επιμέρους εργασίες ως ακολούθως: 
• Υπόγειο Μεταλλείο: 292 

• Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Στρατωνίου: 142 

• Διοίκηση: 34 

6.10.2. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο Ολυμπιάδας συμπεριλαμβανομένων 

των εργολάβων θα ανέλθει στους 848 εργαζόμενους και θα κατανεμηθεί στις επιμέρους 

εργασίες ως ακολούθως: 

• Υπόγειο Μεταλλείο: 470 

• Εργοστάσιο Εμπλουτισμού: 296 

• Διοίκηση: 82 

6.10.3. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο των Σκουριών 

συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων θα ανέλθει στους 1.378 εργαζόμενους και θα 

κατανεμηθεί στις επιμέρους εργασίες ως ακολούθως: 

• Επιφανειακό Μεταλλείο: 348 
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• Υπόγειο Μεταλλείο: 524 

• Εργοστάσιο Εμπλουτισμού: 290 

• Εγκαταστάσεις Απόθεσης / Περιβαλλοντική Παρακολούθηση: 72 

• Έργα Ανάπτυξης: 72 

• Διοίκηση: 72 

6.10.4. Λοιπές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Ολυμπιάδας 

Δεδομένου ότι οι λοιπές εγκαταστάσεις Μ. Πετρών και Ολυμπιάδας όπως αυτές περιγράφονται 

στην την 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) (βλ. Παράρτημα Ι), δεν 

περιλαμβάνονται στο νέο επενδυτικό σχέδιο και κατ’ επέκταση στην παρούσα ΜΠΕ, δεν 

προβλέπεται αντίστοιχο προσωπικό. 

6.10.5. Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

Το προσωπικό που θα απασχολείται στην Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων θα ανέλθει 

στους 24 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 3 θα είναι το προσωπικό επίβλεψης. 

6.10.6. Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου 

Η κατασκευή της οδού μεταφοράς Σκουριών - Στρατωνίου θα κατασκευαστεί εργολαβικά . 

6.10.7. Λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

Το προσωπικό που θα απασχολείται στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου θα συνίσταται 

από κατάλληλα εκπαιδευμένους  εργαζόμενους του εργοστασίου εμπλουτισμού οι οποίοι θα 

αποσπώνται από την εργασία τους για τη φόρτωση των πλοίων. 

6.10.8. Μελλοντική Έρευνα 

Η μελλοντική έρευνα δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο από προσωπικό της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. όσο και από επιλεγμένους εργολάβους. Το σύνολο του προσωπικό που θα 

απασχολείται στη Μελλοντική Έρευνα θα ανέλθει στους 41 εργαζόμενους. 



 

Παράγραφος 6.11 Παράγραφος 6.11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.11. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας 

6.11.1. Εκτάσεις καταλαμβανόμενων περιοχών 

Στον Πίνακα 6.11.1-1 δίνονται συγκεντρωτικά οι εκτιμώμενες εκτάσεις κατάληψης για το 

σύνολο του έργου ανά ζώνη κατάληψης. 

 

Πίνακας 6.11.1-1. Συγκεντρωτικός πίνακας εκτιμώμενων καταλήψεων 

Ζώνη κατάληψης Περιγραφή χώρου Έκταση (στρ.) 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 79,38 

Οδοποιία 101,95 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 326,18 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

120,66 

Οδοποιία 63,96 

Παλαιός χώρος απόθεσης (σε 

διαδικασία αποκατάστασης) 

270,27 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 72,78 

Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

Χώρος απόθεσης Κοκκινόλακκα 

584,50 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Σκουριών 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

296,57 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 883,42 

Οδοποιία 38,57 

Χώρος απόθεσης φυτικής γης 99,55 

Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

1194,92 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας 31,43 

Οδοποιία Σκουριών 
Οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου 537,95 

Κύρια Οδός Πρόσβασης Σκουριών 109,54 

Εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου 

Εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου 

11,77 

Μελλοντική έρευνα – 

Ερευνητικές γεωτρήσεις 

Ερευνητικές γεωτρήσεις ζώνης 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

5,02 

Ερευνητικές γεωτρήσεις ζώνης 

Ολυμπιάδας 

1,22 

Ερευνητικές γεωτρήσεις ζώνης 

Σκουριών 

8,14 

6.11.2. Συγκεντρωτικά στοιχεία φάσης λειτουργίας Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Στον Πίνακα 6.11.2-1 παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της φάσης λειτουργίας των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου σχετικά με την παραγωγή 
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προϊόντων και τη διαχείριση των εκπομπών (εξορυκτικά απόβλητα, υγρά απόβλητα και 

εκπομπές αερίων ρύπων). 

 

Αντίστοιχη πληροφορία παρουσιάζεται για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας και 

τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών στους Πίνακες 6.11.2-2 και 6.11.2-3. 

 

Πίνακας 6.11.2-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

Περιγραφή 

Ξηρό 

βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Υλικά προς κατεργασία  

Μετάλλευμα ROM 1,81 

Κατεργασία στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού για την 

παραγωγή τελικών 

προϊόντων Συμπύκνωμα PbS 

και ZnS 

 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα PbS 0,126 0,13 προϊόν  

Συμπύκνωμα ZnS 0,259 0,26 προϊόν  

Εξορυκτικά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 

ΕΚΑ: 01 01 01 
0,52  

0,52 

(αν δεν αξιοποιηθούν) 

Αδρομερές κλάσμα 

αποβλήτου εμπλουτισμού 

ΕΚΑ:01 03 06 

1,07 

0,64 

συστατικό του υλικού 

λιθογόμωσης 

0,43 

(αν δεν αξιοποιηθούν) 

Λεπτομερές κλάσμα 

αποβλήτου εμπλουτισμού 

ΕΚΑ: 01 03 06 

0,36  0,36 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών 

μεταλλείου Μαντέμ 

Λάκκου (και 10 έτη μετά το 

κλείσιμο) 

ΕΚΑ:01 03 07* 

0,30  0,30 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών 

μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών  

ΕΚΑ: 01 03 06 

0,03  0,03 
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Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 
2,66 1,03 1,63 

Υγρά απόβλητα 

Σημείο επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων  
Εισροές (m3/h) 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μαύρων 

Πετρών 
333,7 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μαντέμ 

Λάκκου 
104,5 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών 

Κοκκινόλακκα (βλ. Παράγραφο 

6.5.11.4) 

24,0 

Αέριες εκπομπές και αέρια του θερμοκηπίου 

Αέριες εκπομπές  Εκπομπή (kg/d) 

CO 194 

NOx 609 

VOC 84 

SO2 5 

PM10 74 

Αέρια του θερμοκηπίου Εκπομπή (t/d) 

CO2 

51 (Τύπου 1) 

52 (Τύπου 2) 
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Πίνακας 6.11.2-2. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Υλικά προς κατεργασία / Πρώτες ύλες 

Μετάλλευμα ROM 12,4 

Κατεργασία στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού για την παραγωγή 

συμπυκνωμάτων PbS, ZnS και 

μίγματος χρυσοφόρων FeAsS – 

FeS2 

 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα PbS 0,781 
0,781 

προϊόν προς πώληση 
 

Συμπύκνωμα ZnS 1,205 
1,205 

προϊόν προς πώληση 
 

Συμπύκνωμα πυριτών 

(μίγματος  FeAsS – FeS2) 
3,468 

3,468 

προϊόν προς πώληση 
 

Εξορυκτικά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 

(ΕΚΑ 01 01 01) 
3,739 

0.34 

για την κατασκευή και 

αποκατάσταση της εγκατάστασης 

Κοκκινόλακκα 

0,595 

Συστατικό εναλλακτικών μορφών 

λιθογόμωσης 

2.8 

(αν δεν 

αξιοποιηθούν) 

Απόβλητα εμπλουτισμού 

(ΕΚΑ 01 03 06) 
6,923 

6,186 συστατικό υλικού 

λιθογόμωσης 
0,737 

Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

(ΕΚΑ 01 03 07*) 

0,10 

0,10 ανακύκλωση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ή 

απόθεση στον χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα (όταν 

κρίνεται ανέφικτη η αξιοποίηση μέσω ανακύκλωσης) 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 
16,24   

Υγρά απόβλητα 

Σημείο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  Εισροές (m3/h) 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών Ολυμπιάδας 671,9 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 6 6.11-7 

ENVECO A.E. 

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Αέριες εκπομπές και αέρια του θερμοκηπίου 

Αέριες εκπομπές  Εκπομπή (kg/d) 

CO 195 

NOx 590 

VOC 87 

SO2 2 

PM10 77 

Αέρια του θερμοκηπίου Εκπομπή (t/d) 

CO2 

52 (Τύπου 1) 

173 (Τύπου 2) 
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Πίνακας 6.11.2-3. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) 
Απόθεση 

(Mt) 

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 
2,90 

προϊόν 
 

Κράμα Au dorė 0,594 (Μoz) 
0,594 (Moz) 

προϊόν 
 

Εξορυκτικά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 

(ΕΚΑ:01 01 01) 
51,27 

51,27 

για την κατασκευή των 

αναχωμάτων και άλλων τεχνικών 

εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

 

Απόβλητα εμπλουτισμού 

(ΕΚΑ:01 03 06) 
172,88  

63,31 

Επιφανειακή 

απόθεση 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

  

55,86 

συστατικό του υλικού 

λιθογόμωσης 

 

  

53,71 

για επαναπλήρωση του 

ενοποιημένου ορύγματος 

 

Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 
0,10 

0,10 

ανακύκλωση στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 

 

 

 

 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 

 

 

 

227,05 163,74 

 

 

 

63,31 
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Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) 
Απόθεση 

(Mt) 

Υγρά απόβλητα 

Σημείο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  Εισροές (m3/h) 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών Σκουριών 
7,3 (Φάση Λειτουργίας Α’) 

0,0 (Φάση Λειτουργίας Β’) 

Αέριες εκπομπές και αέρια του θερμοκηπίου 

Αέριες εκπομπές  Εκπομπή (kg/d) 

CO 523 

NOx 1880 

VOC 224 

SO2 9 

PM10 14622 

Αέρια του θερμοκηπίου Εκπομπή (t/d) 

CO2  
148 (Τύπου 1) 

1340 (Τύπου 2) 

6.11.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου διαρκεί περί τα 30 έτη και περιλαμβάνει:  

• 5 έτη ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου. 

• 20 έτη ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας. 

• 30 έτη ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης της Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα. 

• 30 έτη ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης των νέων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουρειών. 

• 29 έτη ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης των Εγκαταστάσεων Φόρτωσης 

Στρατωνίου. 

• 18 έτη ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης των ερευνητικών γεωτρήσεων. 
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• 40 έτη διενέργειας του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. 

 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανά υποέργο και εγκατάσταση για όλες τις φάσεις δίνεται στον 

Πίνακα 6.11.3-1.  
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Πίνακας 6.11.3-1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνόλου του έργου ανά υποέργο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξέταση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων του 

Έργου συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης (παύση εργασιών της εταιρείας στην 

περιοχή και αποκατάσταση). 

 

Η προσέγγιση που επιχειρείται για την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων στο παρόν κεφάλαιο 

είναι ο διαχωρισμός τους σε έξι ενότητες: 

• Στην πρώτη και την δεύτερη ενότητα (Παράγραφοι 7.1 & 7.2) εξετάζονται οι βιώσιμες 

ενναλακτικές λύσεις που αφορούν το σύνολο του Έργου και περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες των μεταλλείων Κασσάνδρας. 

• Στην τρίτη και τέταρτη ενότητα (Παράγραφοι 7.3 & 7.4) παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται οι εναλλακτικές λύσεις των σημαντικότερων τροποποιήσεων του κάθε 

Υποέργου (Ολυμπιάδα, Μαύρες Πέτρες – Μαντέμ Λάκκος – Στρατώνι, Σκουριές) του 

εγκεκριμένου περιβαλλοντικά έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις 

Μεταλλείων Κασσάνδρας», οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου 

σχεδιασμού του έργου που έλαβε χώρα με την κύρωση της επενδυτικής συμφωνίας 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. με 

το Ν.4785/2021 (ΦΕΚ 42Α/23.3.2021) (βλ. Παράρτημα I). 

• Στην πέμπτη ενότητα (Παράγραφος 7.5) παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι 

εναλλακτικές που αφορούν τις εναλλακτικές λύσεις οδοποιίας Σκουριών – Στρατωνίου. 

• Στην έκτη ενότητα (Παράγραφος 7.6) παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι 

εναλλακτικές λύσεις των Ερευνητικών Γεωτρήσεων. 

7.1. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις συνόλου του έργου  

Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι η εξέταση των βασικών χαρακτηριστικών της 

μηδενικής λύσης (παύση εργασιών της εταιρείας στην περιοχή) σε σχέση με τη λύση 

υλοποίησης του νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

7.1.1. 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. Στην περίπτωση αυτή δεν 

προβλέπεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων που συνδέεται με την αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων Ολυμπιάδας,  Σκουριών, Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου καθώς και την 

αξιοποίηση άλλων αναπτυξιακών πόρων της περιοχής (π.χ. συνεδριακός και μεταλλευτικός 

τουρισμός, κλπ.).  

 

Στη συνέχεια περιγράφεται πιο συγκεκριμένα το τι συνεπάγεται ανά περιοχή η μη συνέχιση 

υλοποίησης του έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται πως για το σενάριο της μηδενικής λύσης και σε ότι αφορά τα 

θέματα της αποκατάστασης, θα εφαρμοστούν οι εν ισχύ Περιβαλλοντικοί Όροι1 που έχουν 

 
1 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 
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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 ΜΠΕ2 του Έργου και δεν χρήζουν αποκατάστασης, δεν θα 

αποκατασταθούν. 

7.1.1.1. Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, σε περίπτωση 

επιλογής της μηδενικής λύσης θα εγκαταλειφθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων, που 

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 

• Το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού  

• Τη σήραγγα προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο, η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο 

με τις εγκαταστάσεις στον Μαντέμ Λάκκο, μήκους 8,77 km και διατομής τουλάχιστον 

6x6 m 

• Τα λοιπά συνοδά έργα - βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του υποέργου (πύργος 

φρέατος αερισμού, οικίσκοι ανεμιστήρων, μονάδες λιθογόμωσης -υδραυλική και πάστας, 

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.). 

• Την απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών 

τελμάτων συνολικής έκτασης 265 στρ. 

 

Διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση της μηδενικής λύσης 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.  

 

Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής, από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0), (βλ. Παράρτημα Ι). 

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) (βλ. Παράρτημα Ι).  

 
2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ–ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ENVECO Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 2010 
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• 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.  

 

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. 

7.1.1.2. Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μ. Πετρών & Μ. Λάκκου 

Οι εν λειτουργία Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μ. Πετρών- Μ. Λάκκου, οι 

οποίες έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.07.2011 και των 

οποίων η λειτουργία θα διακοπεί σε περίπτωση επιλογής της μηδενικής λύσης, περιλαμβάνουν: 

• 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.  

• Εργοστάσιο Εμπλουτισμού στο Στρατώνι με δυναμικότητα επίπλευσης 50 t/h που 

κατεργάζεται το εξορυσσόμενο μετάλλευμα για την παραγωγή συμπυκνωμάτων 

θειούχου μολύβδου (γαληνίτη) και θειούχου ψευδαργύρου (σφαλερίτη)  

• Διάφορες βοηθητικές κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (μονάδα λιθογόμωσης 

του μεταλλείου Μ. Πετρών, μονάδα λιθογόμωσης Μ. Λάκκου – παρασκευαστήριο 

σκυροδέματος, μονάδες επεξεργασίας νερών Μ. Πετρών δυναμικότητας 450 m3/h και Μ. 

Λάκκου -Στρατωνίου δυναμικότητας 250 m3/h, αποθήκες, γραφεία, συγκρότημα 

παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, εγκαταστάσεις δικτύων πόσιμου νερού και νερού 

βιομηχανικής χρήσης, συνεργεία συντήρησης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, εγκατάσταση 

κοσκίνου, εγκατάσταση σπαστηροτριβείου μονάδα διήθησης τελμάτων, πρατήριο 

καυσίμων, ιατρεία, φυλάκιο εισόδου κλπ.) 

• Τις Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου (πλατείες αποθήκευσης θειούχων 

συμπυκνωμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου, εγκαταστάσεις φόρτωσής τους σε πλοία 

με σύστημα μεταφορικών ταινιών και αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης μικρών πλοίων) από 

όπου τα συμπυκνώματα προωθούνται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού. 

• Την Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) η 

οποία δέχεται  τα εξορυκτικά απόβλητα των μεταλλείων Μ. Πετρών και Ολυμπιάδας 

καθώς τα υλικά που προκύπτουν  από τις εργασίες απομάκρυνσης καθαρισμού και 

αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών 

επέμβασης που έχουν συσσωρευτεί από τη μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, 

Μ. Πετρών, Μ. Λάκκου και Στρατωνίου. 

 

Διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση της μηδενικής λύσης 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 
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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 

7.1.1.3. Περιοχή Σκουριών 

Οι υπό ανάπτυξη και κατασκευή Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών, οι οποίες έχουν 

περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.07.2011 και των οποίων η 

ανάπτυξη θα διακοπεί  και δεν θα προχωρήσει η υλοποίησή τους σε περίπτωση επιλογής της 

μηδενικής λύσης, περιλαμβάνουν: 

• Υπόγειο μεταλλείο  

• Ενοποιημένο όρυγμα – δανειοθάλαμο – χώρο απόθεσης,  

• Χώρο απόθεσης τελμάτων  

• Εργοστάσιο εμπλουτισμού 

• Συνοδά έργα (οδοποιία, συνεργεία, μονάδα λιθογόμωσης, μονάδα διήθησης τελμάτων, 

κτίρια γραφείων, υποσταθμούς, συγκρότημα θραύσης, κλπ.) 

 

Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του Έργου, οι εργασίες διαμόρφωσης και εργοταξιακής 

οδοποιίας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και τα υδραυλικά έργα προστασίας του χώρου 

επέμβασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού έχει κατασκευαστεί σε 

ποσοστό περίπου 60%, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης φυτικής γης 

διαμορφώσεων και  μερική αποκάλυψη του επιφανειακού μεταλλείου. Το ελικοειδές κεκλιμένο 

προσπέλασης του υπόγειου μεταλλείου έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 26% (1.283,5 m), ενώ 

τα υπόλοιπα έργα υποδομής είναι υπό κατασκευή με την παραγγελία ή/και την προμήθεια του 

σταθερού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70%.  

 

Παράλληλα έχει εκτελεστεί σημαντικός αριθμός γεωτρήσεων δειγματοληψίας με σκοπό την 

επιβεβαίωση των γεωλογικών αποθεμάτων, την διενέργεια μεταλλουργικών δοκιμών και την 

γεωτεχνική διερεύνηση της περιοχής ανάπτυξης του έργου. 

 

Τέλος, έχει υλοτομηθεί μέχρι σήμερα, συνολική έκταση 1.556.193,38 m2. 

 

Στην περίπτωση της μη υλοποίησης του έργου (μηδενική λύση), δεν θα υλοποιηθεί /συνεχίσει 

να υλοποιείται η προτεινόμενη επέμβαση για την κατασκευή των ως άνω περιγραφόμενων 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 
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Επιπλέον, με την παύση των εργασιών  θα χαθεί η ευκαιρία για 1378 νέες άμεσες θέσεις 

εργασίας, καθώς και  πληθώρα  νέων έμμεσων θέσεων εργασίας. 

7.1.2. Λύση υλοποίησης του νέου επενδυτικού σχεδίου 

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά με την εν ισχύ σήμερα 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.». Σημειώνεται ότι για το 

Υποέργο των Σκουριών εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ Α. Π.: 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021 Απόφαση «Τροποποίηση της 201745/26-07-2011 

ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ- 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) 

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής,», ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης στο Υποέργο 

Σκουριών». 

 

Εντός του τρέχοντος έτους (2021) και ειδικότερα στις 5 Φεβρουαρίου 2021 υπεγράφη νέα 

επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ και του Ελληνικού 

Δημοσίου, η οποία τροποποιεί την από του 2003 Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, εκσυγχρονίζοντας το νομικό και 

οικονομικό πλαίσιο της επένδυσης και εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για όλες τις πλευρές. 

Μεταξύ άλλων, το Δημόσιο θα επωφεληθεί από υψηλότερα κρατικά έσοδα, ενώ η τοπική 

κοινωνία από ενισχυμένες δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, μεγάλες 

επενδύσεις κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και αυξημένες θέσεις εργασίας. 

 

Η ανωτέρω νέα επενδυτική συμφωνία κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, 

με τον 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». 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προτείνονται μία σειρά από 

τροποποιήσεις του εγκεκριμένου περιβαλλοντικά έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», οι οποίες προέκυψαν σε συνέχεια της κύρωσης της 

επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. με το Ν.4785/2021 (ΦΕΚ 42Α/23.3.2021) (βλ. Παράρτημα Ι) . 

 

Οι βασικές τροποποιήσεις σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Έργο 

παρουσιάζονται στην συνέχεια, ενώ οι επιμέρους μικρο-τροποποιήσεις δίνονται στο Κεφάλαιο 

3 και αναλύονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης.  
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Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  

Σε ότι αφορά τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μεταλλείο Μαύρων Πετρών δεν αναμένονται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο. Αναμένεται 

η λειτουργία του υφιστάμενου μεταλλείου μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων του. 

 

Το Εργοστάσιο Εμπλουτισμού στο Στρατώνι διατηρείται, γεγονός που συνδέεται 

περιβαλλοντικά με την επαφή της δραστηριότητας με τον οικισμό του Στρατωνίου αλλά και 

την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας και της διατήρησής των θέσεων εργασίας.  

 

Σε ότι αφορά την νέα λιμενική εγκατάσταση στο Στρατώνι που προβλέπεται στο 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Έργο, λόγω της επανεξέτασης της κατασκευής της 

μεταλλουργικής μονάδας στο Μαντέμ Λάκκο, το εν λόγω Υποέργο δεν περιλαμβάνεται στην 

παρούσα αλλά προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της υφιστάμενης 

εγκατάστασης φόρτωσης των πλοίων στο Στρατώνι. 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. 

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας  

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. Έτσι όχι μόνο διατηρούνται οι θέσεις εργασίας για περισσότερα έτη 

αλλά επιπλέον αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό, ενώ με τον εκσυγχρονισμό που προτείνεται 

στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας, μειώνονται οι ατμοσφαιρικές εκπομπές σε ετήσια βάση. 

 

Υιοθετείται η  περιβαλλοντικά βέλτιστη τεχνική και εφαρμογή του τύπου λιθογόμωσης πάστας 

έναντι του τύπου της υδραυλικής λιθογόμωσης που περιγράφονταν στο περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο έργο. Με την εφαρμογή και χρήση του τύπου της λιθογόμωσης πάστας 

επιτυγχάνεται η χρήση  του συνολικού παραγόμενου τέλματος χωρίς ταξινόμηση και κατ’ 

επέκταση η μείωση της ποσότητας των τελμάτων που αποθηκεύονται καθώς και ο περιορισμός 

της ποσότητας τελμάτων που μεταφέρονται προς τον χώρο απόθεσης. 

 

Σε ότι αφορά την Μονάδα Εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, αυτή 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. 

 

Λόγω της επανεξέτασης της κατασκευής της μεταλλουργικής μονάδας επίσης δεν υφίσταται 

λόγος συγκέντρωσης της δραστηριότητας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου και ως εκ τούτου 

δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη Υπόγεια Συνδετήρια στοά 

Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας. Προκύπτει έτσι μια σχετική επιβάρυνση του  υφιστάμενου 

εθνικού οδικού δικτύου Ολυμπιάδας - Στρατωνίου για τη μεταφορά των προϊόντων από το 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας.     
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Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

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. Εξασφαλίζεται έτσι πρόσθετη χωρητικότητα 

περίπου  3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαχείριση της 

μελλοντικής ανάπτυξης των μεταλλείων. 

 

Μεταλλουργική Μονάδα 

Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, 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. 

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις  Σκουριών 

Σε ότι αφορά τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών, όπως  αυτές έχουν περιβαλλοντικά 

αδειοδοτηθεί με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 201745/26.07, και  τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/29.04.2021 απόφαση τροποποίησης δεν επέρχονται ουσιώδης 

τροποποιήσεις με την παρούσα. 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,  

• 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 . 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. 

 

Σημειώνεται ότι  στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του σχεδιασμού του έργου βάση των ως 

άνω μικρο-τροποποιήσεων προέκυψε η απαίτηση για επιπλέον καταλήψεις. Η συνολική  

κατάληψη του έργου ανέρχεται σε 2552 στρ. ενώ η επιπλέον κατάληψη δεν αναμένεται να 

επηρεάσει ουσιαστικά  τις συνολικές  επιπτώσεις του έργου. 
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7.2. Αξιολόγηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και αιτιολόγηση τελικής 

επιλογής συνόλου του έργου  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η αξιολόγηση μεταξύ της μηδενικής λύσης και της 

λύσης συνολικής υλοποίησης του νέου επενδυτικού σχεδίου. Η αξιολόγηση των λύσεων 

πραγματοποιήθηκε για τους εξής επτά επιμέρους τομείς: 

• Εδαφολογικά - Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά  

• Υδατικοί πόροι 

• Ατμοσφαιρικό - Ακουστικό περιβάλλον 

• Οικοσυστήματα 

• Κοινωνικό περιβάλλον 

• Οικονομικό περιβάλλον 

• Ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

Η ανάλυση γίνεται ανά περιβαλλοντικό τομέα και 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. 
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Πίνακας 7.2-1. Αξιολόγηση της μηδενικής λύσης και της λύσης υλοποίησης του νέου επενδυτικού σχεδίου 

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 

Ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον 
Φάση Ανάπτυξης/Λειτουργίας Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Φάση Αποκατάστασης Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου υπερισχύει της μηδενικής λύσης στο Κοινωνικό και 

Οικονομικό Περιβάλλον. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9, όπου αξιολογούνται οι επιπτώσεις της 

λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου, οι όποιες επιπτώσεις του Έργου χαρακτηρίζονται 

συνολικά ως μη σημαντικές σε σχέση με το όφελος που προκύπτει από τις σημαντικά θετικές 

επιπτώσεις του Έργου στο Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. 

 

Σημειώνεται πως οι δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην 

Χαλκιδική έχουν ισχυρότατες πολλαπλασιαστικές οικονομικές επιδράσεις, τόσο τοπικά στην 

Χαλκιδική, όσο και στο σύνολο της χώρας.  

 

Η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην παραγωγή ΑΕΠ τοπικά στον 

Νομό Χαλκιδικής ξεκινά το 1ο έτος πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας από το ύψος των €200 εκατ., κορυφώνεται το 5ο έτος φτάνοντας τα €620 εκατ. 

και παραμένει υψηλή τουλάχιστον μέχρι το 20ο έτος (€330 εκατ. το 2040). Η αντίστοιχη 

συνολική επίδραση στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην δημιουργία εισοδήματος για 

τους εργαζομένους τοπικά στην Χαλκιδική ξεκινά το 1ο έτος με την δημιουργία πάνω από 4.700 

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και με εισόδημα για τους εργαζομένους ύψους €51 

εκατ., κορυφώνεται το 3ο έτος με περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας και πάνω από €80 

εκατ. εισοδήματος για τους εργαζομένους και παραμένει υψηλή, μέχρι τουλάχιστον το 20ο έτος 

(πάνω από 3.800 θέσεις εργασίας και πάνω από €70 εκατ. εισοδήματος εργαζομένων). 

 

Σε εθνικό επίπεδο, η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην παραγωγή ΑΕΠ σε ολόκληρη την χώρα ξεκινά από το ύψος των €460 

εκατ. το 1ο έτος, κορυφώνεται στο ύψος των €720 εκατ. το 5ο έτος και παραμένει υψηλή καθ' 

όλη την διάρκεια της περιόδου, μέχρι στο 20ο έτος (€390 εκατ. το 20ο έτος). Αυτή η ενίσχυση 

της οικονομικής δραστηριότητας συνεπάγεται και αύξηση των δημοσίων εσόδων από φόρους 

και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της εταιρίας 

στα έσοδα του Δημοσίου ξεκινά από το ύψος των €145 εκατ. το 1ο έτος, φτάνοντας μέχρι και 

τα €207 εκατ. το 5ο έτος, και παραμένει υψηλή σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου 

μέχρι το 20ο έτος (€126 εκατ. το 20ο έτος). 

 

Παράλληλα, η ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας και η αντίστοιχη ενίσχυση 

του εισοδήματος των εργαζομένων, που προκύπτει ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας είναι επίσης αξιοσημείωτη. Η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε εθνικό επίπεδο στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

εισοδήματος για τους εργαζομένους ξεκινά το 1ο έτος από τα επίπεδα των 14.700 θέσεων 

πλήρους απασχόλησης με αντίστοιχο εισόδημα ύψους άνω των €110 εκατ., κορυφώνεται το 2ο 

έτος με πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας και αντίστοιχο εισόδημα εργαζομένων άνω των €130 

εκατ., και παραμένει υψηλή κατά τα επόμενα έτη και τουλάχιστον μέχρι το 20ο έτος (με πάνω 

από 5.500 θέσεις εργασίας και €85 εκατ. εισοδήματος για τους εργαζομένους το 20ο 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 
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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. 

7.3. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις επιμέρους υποέργων  

Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι η παρουσίαση και η αξιολόγησή των εναλλακτικών 

λύσεων των σημαντικότερων τροποποιήσεων του κάθε Υποέργου (Ολυμπιάδα, Μαύρες 

Πέτρες – Μαντέμ Λάκκος – Στρατώνι, Σκουριές) του εγκεκριμένου περιβαλλοντικά έργου 

«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», οι οποίες 

προέκυψαν σε συνέχεια της κύρωσης της επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. με το Ν.4785/2021 (ΦΕΚ 

42Α/23.3.2021) (βλ. Παράρτημα I). 

 

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του κάθε Υποέργου της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου σε 

σχέση με το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο Έργο παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν. 
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Πίνακας 7.3-1. Σημαντικές Τροποποιήσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Εκμετάλλευση κοιτάσματος 

Η τρέχουσα εκμετάλλευση του μεταλλείου 

πραγματοποιείται μεταξύ των επιπέδων ~+170 έως ~+130. 

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.  

 

Η εκμετάλλευση είχε προγραμματιστεί για 6-7 χρόνια. 

Η εκμετάλλευση του υφιστάμενου μεταλλείου προτείνεται 

να επεκταθεί χαμηλότερα του επιπέδου +130. 

Η συνέχιση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών εξαρτάται από την επιβεβαίωση των αποθεμάτων 

μέσω προγράμματος γεωλογικής διερεύνησης. Στην 

παρούσα, βάση των  δυνητικών αποθεμάτων του, 

λαμβάνεται η παραδοχή εκμετάλλευσης για 5 έτη. 

Προγραμματίζεται για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια. 

 

Έργα προσπέλασης 

Το δίκτυο προσπέλασης του μεταλλείου Μαύρων πετρών 

περιλαμβάνει: 

• Την νέα στοά προσπέλασης +224.  

• Την αποκατεστημένη στοά προσπέλασης +360.  

• Την παλαιά κεντρική στοά προσπέλασης +216. 

• Την συνδετήρια κεκλιμένη στοά – ράμπα  +300/+120 

που συνδέει όλα τα παραπάνω κύρια έργα 

προσπέλασης του μεταλλείου. 

• Την κεκλιμένη στοά – ράμπα +120/±0. 

• Το λιθογομωμένο κεκλιμένο (φιρές) του μεταλλείου 

+228/+154  

Προβλέπονται επιπλέον τα ακόλουθα έργα προσπέλασης: 

• Νέα κεκλιμένη στοά – ράμπα ±0/-80 (ως συνέχεια της 

ράμπας +120/±0).  

• Επέκταση της κεκλιμένης στοάς – ράμπας +120/±0 προς 

τα χαμηλότερα επίπεδα, έως το επίπεδο -80. 

 

 

Μέθοδος εκμετάλλευσης 
Ανερχόμενη μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων υπό συνθήκες συνήθους διαστάσεων στοάς. 

Επιπρόσθετη εφαρμογή της μεθόδου εναλλασσόμενων 

κοπών και λιθογομώσεων και με κατερχόμενη φορά σε 

συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς. 

 

Μονάδα παρασκευής 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
- 

Αποκλειστική χρήση της μονάδας λιθογόμωσης 

/παρασκευαστήριο σκυροδέματος Μ. Λάκκου για την 

Παρασκευή εκτ. Σκυροδέματος    

 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου +216 

Υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου, 

δυναμικότητας 450 m3/h 

Αναβάθμιση της μονάδας με μονάδα καταλυτικού 

συστήματος πολυστρωματικής διήθησης και μονάδα 
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Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

αντίστροφης όσμωσης. Προσθήκη πυκνωτή δυναμικότητας 

450 m3/h. 

Κινητή διάταξη κοσκίνησης 

αδρομερούς τέλματος 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

- 

Χρήση κινητής διάταξης κοσκίνησης ελάχιστης 

δυναμικότητας 80 m3/h για την προστασία του εξοπλισμού 

παρασκευαστηρίου λιθογόμωσης. 

 

Κινητή διάταξη 

σπαστηριοτριβείου στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

- 
Χρήση κινητής μονάδας θραύσης, δυναμικότητας 

30.000 t/y. 
 

Συνεργεία Συντήρησης - 
Στην υφιστάμενη προτείνεται η χωροθέτηση και κατασκευή 

δύο επιπλέον κτιρίων συνεργείων. 
 

Αποθήκες - 

Στην υφιστάμενη κατάσταση προτείνονται επιπλέον: 

• Μία υπαίθριας αποθήκης γενικών υλικών  

• Μία δεξαμενή αποθήκευσης επιταχυντή πήξης 

σκυροδέματος χωρητικότητας 20 m3  

• Μία δεξαμενή αποθήκευσης ρευστοποιητή 

σκυροδέματος χωρητικότητας 16 m3 

 

Κατασκευή αναβαθμών 

συγκράτησης φερτών ρέματος 

Βαθύλακκα 

- 

Στο Υφιστάμενο τεχνικό έργο ανάντη της συμβολής με 

Κοκκινόλακκα, προτείνεται η κατασκευή δύο αναβαθμών 

συγκράτησης φερτών. 

 

Κινητή μονάδα παραγωγής 

εκρηκτικών 
- 

Προτείνεται η χρήση ύπαρξη κινητής μονάδας παραγωγής 

εκρηκτικών, αποτελούμενη από αυτοκινούμενο φορέα 

ισχύος 460 HP και δυναμικότητας παραγωγής εκρηκτικών 

3 t/h. 

 

Συλλογή και διαχείριση 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Μαύρων Πετρών 

- 
Προτείνεται η αναβάθμιση των έργων συλλογής και 

διαχείρισης των επιφανειακών απορροών με κατασκευή 
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Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

νέων σκυρόδετων τάφρων υδροσυλλογής και 

αντλιοστασίου  

Διαχείριση αστικών λυμάτων - 

Στο υφιστάμενο δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων 

προτείνεται η κατασκευή πέντε νέων σηπτικών δεξαμενών, 

χωρητικότητας 18 m3 έκαστος. 

 

Εγκατάσταση διάταξης 

πλυστικού τροχών στη δεύτερη 

είσοδο στην περιοχή της στοάς 

+360 

- 

Προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού 

τροχών, ώστε να διασφαλιστεί ο μικρότερος διασκορπισμός 

υλικών στη δεύτερη είσοδο του εργοταξίου των Μαύρων 

Πετρών από την περιοχή της +360. 

 

Μετεγκατάσταση της πλατείας 

μεταφόρτωσης (μετάλλευμα, 

αδρανή, λάσπη, ιλύς νερών  

υπογείων) 

- 

Προτείνεται η μεταφορά της πλατείας μεταφόρτωσης από 

τη στοά+216 σε νέα θέση, πλησίον της στοάς +224, λόγω 

της μεταφοράς της κύριας εκμετάλλευσης του μεταλλείου. 

 

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης 

βιομηχανικών αποβλήτων 

(επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) 

- 

Προτείνεται η ανακατασκευή της εγκατάστασης 

προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, προκειμένου να 

βελτιωθεί η χρηστικότητα της. 

 

Κατασκευή νέου κτιρίου 

Εργαστηρίου Χημικών 

Αναλύσεων 

- 

Προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία νέου σύγχρονου 

Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων στη θέση Καρακόλι, 

έκτασης περίπου 1100 m2. 
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Πίνακας 7.3-2. Σημαντικές Τροποποιήσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Διαχείριση αστικών λυμάτων 
Υφιστάμενο δίκτυο συλλογής αστικών λυμάτων με 4 

σηπτικές δεξαμενές χωρητικότητας 48 m3 έκαστη  

Νέο δίκτυο αποχέτευσης και σύνδεσή του με το βιολογικό 

καθαρισμό Στρατωνίου 
 

Μονάδα κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου-

Στρατωνίου 

Υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών πλησίον του 

εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου, τρέχουσας 

δυναμικότητας 250 m3/h  

Προτείνονται: 

• Προσθήκη νέου πυκνωτή  

• Εγκατάσταση πρόσθετης δεξαμενής κατεργασμένου 

νερού 

• Εγκατάσταση νέας φιλτρόπρεσσας για την αφύγρανση 

της ιλύος 

• Προσθήκη μονάδας καταλυτικού συστήματος 

πολυστρωματικής διήθησης και μονάδας συστήματος 

αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 250 m3/h 

 

Αναβάθμιση της υφιστάμενης 

λίμνης έκτακτης ανάγκης 

Υφιστάμενη λίμνη έκτακτης ανάγκης για τη συλλογή 

επιφανειακών απορροών, χωρητικότητας 5.400 m3 

Προτείνεται ο διαχωρισμός και εκβάθυνση της λίμνης 

έκτακτης ανάγκης, τελικής χωρητικότητας 15.400 m3, για τη 

ξεχωριστή συλλογή των εν δυνάμει ρυπασμένων νερών  

 

Αναβάθμιση χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

Τα απόβλητα εμπλουτισμού από τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου αποθηκεύονται προσωρινά στην περιοχή της 

φιλτρόπρεσσας δυτικά των εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου 

Προτείνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων εμπλουτισμού με 

την κατασκευή σκυρόδετης πλάκας και μεταλλικού 

υπόστεγου επί αυτής 

 

Αναβάθμιση προσωρινού 

χώρου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος +61,50 

- 

Προτείνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης του μεταλλεύματος με την 

κατασκευή σκυρόδετης πλάκας και μεταλλικού υπόστεγου 

επί αυτής 

 

Συλλογή και επεξεργασία 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Στρατωνίου 

- 

Προτείνεται ο επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων 

διαχείρισης των όμβριων υδάτων για τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου με την κατασκευή νέων τεχνικών έργων 

εκτροπής και συλλογής, την ανακατασκευή υφιστάμενων 

τεχνικών έργων, όπως επίσης και την κατασκευή νέου 

αντλιοστασίου μεγαλύτερης δυναμικότητας.  
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Πίνακας 7.3-3. Σημαντικές Τροποποιήσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Επεμβάσεις επί του Κόμβου της 

Επαρχιακής Οδού Σταυρού - 

Ιερισσού 

- 

Για τη διαμόρφωση του κόμβου της επαρχιακής Οδού 

Σταυρού-Ιερισσού με την Κύρια Οδό Πρόσβασης 

εργοταξίου Μαύρων Πετρών – Κοκκινόλακκα προτείνονται 

έργα οδοποιίας μήκους 1.887,49 m καθώς και υδραυλικά 

έργα αποχέτευσης με τάφρους. 

 

Ασφαλτόστρωση εργοταξιακής 

οδού Μαύρων Πετρών 
- 

Προτεινόμενη ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης 

εργοταξιακής οδού, 1.800 m,  βελτίωση των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου, 

διαμόρφωση καταστρώματος και κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων υδάτων 

 

Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης 

οδού σύνδεσης του  

Εργοστασίου Εμπλουτισμού  

Στρατωνίου με την  περιοχή 

Μαντέμ Λάκκου 

- 

Προτείνεται η ασφαλτόστρωση, η βελτίωση των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση του 

καταστρώματος και η κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των 

όμβριων υδάτων και τεχνικών έργων σε μήκος 2.011,52 m. 
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Πίνακας 7.3-4. Σημαντικές Τροποποιήσεις Ολυμπιάδας 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Μέθοδος Εκμετάλλευσης 

• Συνδυασμός διαμήκους και εγκάρσιας κοπής και 

λιθογόμωσης, με ανερχόμενη φορά και  

• Διπλή κοπή και λιθογόμωση 

• Μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων (Drift and Fill, DAF) / Διαμήκη 

Προσανατολισμό - Εγκάρσιο Προσανατολισμό 

• Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια 

ανάπτυξη με τυφλά ανιόντα διατρήματα και 

επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping, TLHS)  

• Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη 

ανάπτυξη και επαναπλήρωση (Longitudinal Longhole 

Stoping, LLHS) 

• Μέθοδος διπλών κοπών και λιθογομώσεων  

• Μέθοδος κοπών και λιθογομώσεων με κατερχόμενη 

φορά 

 

Λιθογόμωση εξοφλημένων 

μετώπων 

• Μέθοδος της υδραυλικής λιθογόμωσης  

• Εφαρμογή της λιθογόμωσης τύπου πάστας, στο παλαιό 

εξοφλημένο τμήμα του μεταλλείου Ολυμπιάδας 

• Υδραυλική λιθογόμωση 

• Λιθογόμωση πάστας 

• Σιμεντωμένα αδρανή 

• Σιμεντωμένα βραχώδη απόβλητα εξόρυξης 

• Βραχώδη απόβλητα εξόρυξης του μεταλλείου 

 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Δυναμικότητα έως 450.000 t μεταλλεύματος ετησίως. 
Αύξηση δυναμικότητας και αναβάθμιση υφιστάμενου 

εργοστασίου σε 650.000 t (±10%) μεταλλεύματος ετησίως. 
 

Νέο παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

και σύστημα μεταφοράς στα 

υπόγεια. 

- 

Χωροθέτηση και εγκατάσταση εντός των επιφανειακών 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου Ολυμπιάδας, νέας μονάδας 

παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, συνολικής 

επιφάνειας 660 m2. 
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Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Κινητή μονάδα παρασκευής 

εκρηκτικών και γαλακτωμάτων 
- 

Δυνατότητα παραγωγής έως και 3 t/h εκρηκτικών υλών: 

• Πετραμμωνίτης (AN-FO), 

• Μη ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (Heavy EM-EX 

LC) και 

• Ευαισθητοποιημένο γαλάκτωμα (EM-EX) 

 

Μονάδα Κατεργασίας Νερών 
Υφιστάμενη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου 

δυναμικότητας 400 m3/h. 

Αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας νερών 

δυναμικότητας 650 m3/h. 
 

Συνεργείο επιφάνειας - 
Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του επιφανειακού 

συνεργείου στην περιοχή της στοάς + 59. 
 

Συνεργείο βοηθητικών 

οχημάτων 
- 

Προτείνεται η κατασκευή συνεργείου βοηθητικών 

οχημάτων στην περιοχή του φρέατος και παραπλεύρως του 

πρατηρίου καυσίμων, κύριου χώρου 100 m2 και ράμπας 

πλύσης οχημάτων 35 m2. 

 

Συνεργείο συντήρησης 

εργοστασίου εμπλουτισμού 
- 

Προτείνεται η κατασκευή νέων συνεργείων στην περιοχή 

του εργοστασίου:  

1) Συνεργείο συντήρησης εργοστασίου,  

2) Εργαστήριο Αυτοματισμών και  

3) Ηλεκτροτεχνείο 

 

Συνεργείο εργολάβων στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού 
- 

Προτείνεται η κατασκευή συνεργείου οχημάτων, στην 

περιοχή στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, επιφάνειας 280 m2. 

 

Χωροθέτηση επιφανειακού 

πρατηρίου καυσίμων 
- 

Προτείνεται η αντικατάσταση του προσωρινού πρατηρίου 

καυσίμων με νέο μόνιμο πρατήριο καυσίμων, με δύο 

δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου χωρητικότητας 40.000 L 

έκαστη, στην περιοχή του φρέατος. 

 

Χώρος προσωρινής απόθεσης 

μικτού τέλματος στη θέση 

«Αμφιθέατρο» 

 Πλατεία προσωρινής απόθεσης τέλματος 

Προτείνεται η διαμόρφωση και στεγάνωση των πρανών της 

υφιστάμενης πλατείας «Αμφιθεάτρου» για την προσωρινή 

απόθεση μικτού τέλματος. 
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Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Χώρος προσωρινής 

αποθήκευσης συσκευασμένου 

συμπυκνώματος σε 

μεγασάκκους - πλατεία Ελιάς 

 Υφιστάμενος χώρος για την προσωρινή απόθεση 

υπολείμματος κατεργασίας παλαιών τελμάτων 

Προτείνεται η χρήση της κατάλληλα προστατευμένης 

περιοχής της Πλατείας Ελιάς για την προσωρινή 

αποθήκευση μεγασάκων συμπυκνωμάτων. 

 

Σπαστηροτριβείο στείρων 

μεταλλείου για παραγωγή 

αδρανών 

- 

Προτείνεται η χρήση κινητού σπαστήρα στον χώρο 

προσωρινής απόθεσης στείρων εξόρυξης για την θραύση / 

ταξινόμηση των στείρων προς επαναχρησιμοποίηση 

 

Αναβάθμιση εγκατάστασης 

προσωρινής συλλογής και 

διαχείρισης βιομηχανικών 

αποβλήτων (επικίνδυνα, μη 

επικίνδυνα) 

Εγκατάσταση προσωρινής συλλογής και διαχείρισης 

βιομηχανικών αποβλήτων 

Προτείνεται η ανακατασκευή της υφιστάμενης 

εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων 

προκειμένου να βελτιωθεί η χρηστικότητά της. 

 

Αποθήκες περιοχής μεταλλείου Κλειστή αποθήκης 800 m2   

Προτείνονται: 

• Χωροθέτηση κλειστής αποθήκης 800 m2 και  

• Εγκατάσταση αποθήκευσης και διαχείρισης πυρήνων 

γεωτρήσεων 

 

Αποθήκες εργοστασίου - 
Προτείνεται η τροποποίηση/επέκταση των αποθηκών, πέριξ 

του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 
 

Περιοχή μεταφόρτωσης στείρων - 
Προτείνεται η διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης στείρων 

υλικών στην είσοδο της στοάς + 70  
 

Επικαιροποίηση μελέτης 

εκτροπής Μπασδέκη 
- Προτείνονται νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.  
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Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Συλλογή και διαχείριση 

επιφανειακών απορροών 

εργοταξίου Ολυμπιάδας 

Κανάλια συλλογής και διαχείρισης όμβριων υδάτων του 

γηπέδου των εγκαταστάσεων  

Προτείνεται ο επανασχεδιασμός των τεχνικών έργων 

διαχείρισης των όμβριων υδάτων, με την κατασκευή νέων 

τεχνικών έργων εκτροπής και συλλογής, την ανακατασκευή 

υφιστάμενων, την κατασκευή νέων φρεατίων και 2 νέων 

αντλιοστασίων. 

 

Διαχείριση αστικών λυμάτων 3 σηπτικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 162 m3 

Προτείνεται η αναβάθμιση της διαχείρισης των αστικών 

λυμάτων με κατασκευή νέων στεγανών σηπτικών 

δεξαμενών, χωρητικότητας 200 m3 για το μεταλλείο και 

112 m3 για το εργοστάσιο εμπλουτισμού. 

 

Μονάδα πλύσης τροχών στη 

μονάδα λιθογόμωσης Paste 
- 

Προτείνεται η κατασκευή μονάδας πλύσης τροχών στην 

περιοχή της μονάδας λιθογόμωσης πάστας.  
 

Χωροθέτηση εξοπλισμού για τη 

διαχείριση λάσπης από τις 

λίμνες/δεξαμενές καθίζησης 

νερών. 

Δεξαμενές καθίζησης διαχείρισης νερών. 

Προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία επιφανειακών 

μονάδων αφύγρανσης λάσπης για την διαχείρισή της υπό 

ξηρή μορφή. 

 

Ασφαλτόστρωση δρόμου στο 

τμήμα από νέα μονάδα 

λιθογόμωσης έως την είσοδο του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 Υφιστάμενος χωμάτινος δρόμος εξυπηρέτησης των 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου 

Βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους 740 m με εργασίες 

ασφαλτόστρωσης, βελτίωσης των οριζοντιογραφικών 

χαρακτηριστικών, διαμόρφωσης καταστρώματος, 

οδοστρωσίας καθώς και την κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων υδάτων. 

 

Χωροθέτηση χώρων 

στάθμευσης μηχανημάτων 

έργου, επιβατικών οχημάτων και 

φορτηγών 

- 

Προτείνεται η χωροθέτηση και κατασκευή 8 κατάλληλων 

χώρων στάθμευσης των οχημάτων του έργου, συνολικής 

επιφάνειας 7.682 m2. 
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Πίνακας 7.3-5. Σημαντικές Τροποποιήσεις Σκουριών 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Κύρια έργα προσπέλασης και 

ανάπτυξης του υπόγειου 

μεταλλείου 

Έργα προσπέλασης και ανάπτυξης συνολικού μήκους περί 

τα 20 km 

Έργα προσπέλασης και ανάπτυξης συνολικού μήκους περί 

τα 48 km 
 

Αποκομιδή μεταλλεύματος 

Αδειοδοτημένη αποκομιδή μεταλλεύματος μέσω φρέατος 

ανέλκυσης στην επιφάνεια. Πριν τη μεταφορά του, το 

μετάλλευμα υφίσταται πρόθραυση σε υπόγειο σπαστήρα. 

Κατά τη 1η φάση λειτουργίας το μετάλλευμα θα 

μεταφέρεται με φορτηγά απευθείας στην επιφάνεια και πιο 

συγκεκριμένα στον ίδιο θραυστήρα που χρησιμοποιείται για 

το επιφανειακό όρυγμα. 

 

Κατάληψη έργου 
Συνολική κατάληψη επιμέρους τμημάτων έργου ίση με 

2078 στρ. 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του σχεδιασμού του έργου 

προέκυψε η απαίτηση για επιπλέον καταλήψεις, κυρίως για 

βοηθητικές εγκαταστάσεις, γενικά εντός του συνολικού 

περιτυπώματος του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου, με 

αποτέλεσμα η συνολική κατάληψη των τμημάτων του έργου 

να είναι ίση με 2552 στρ. 

 

Διαχείριση νερών μεταλλείου 

Αναφορικά με το υπόγειο μεταλλείο, προβλεπόταν μία 

εφεδρική διάταξη, καθώς είχε θεωρηθεί ότι η αποστράγγιση 

του υπόγειου μεταλλείου θα γίνεται μέσω των περιμετρικών 

γεωτρήσεων της επιφάνειας 

Προτείνεται η ανάπτυξη δύο διακριτών συστημάτων 

συλλογής και άντλησης υδάτων. Το πρώτο θα αντλεί εν 

δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα (νερά επαφής) και το δεύτερο 

θα αντλεί καθαρά νερά. Η συνολική δυναμικότητα των 

παραπάνω ανέρχεται σε 1980 m3/h 

 

Αλληλουχία κατασκευής 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

Κατασκευή Ε.Ο.Δ.Ε.Α. σε 9 στάδια, (από έτος -1 έως και 

έτος 8) 

Προτείνεται η κατασκευή της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 6 στάδια 

(από το έτος -1 έως και το έτος 5) 
  

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

Απόθεση 16,4 Mt αδρανών υλικών εξόρυξης εντός του 

χώρου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Προτείνεται η απόθεση 22,4 Mt αδρανών υλικών εξόρυξης 

εντός του χώρου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 
 

Χώρος απόθεσης αδρανών 

υλικών 

Αδειοδοτημένος χώρος απόθεσης αδρανών υλικών μέγιστης 

αποθηκευτικής ικανότητας 1,74 Mm3 

Μεταβάλλεται η κατάληψη και προτείνεται ο χώρος 

απόθεσης αδρανών υλικών να έχει μέγιστη αποθηκευτική 

ικανότητα 7,8 Mm3 

 

Φορητοί θραυστήρες αδρανών 

για χρήση στη συντήρηση οδών 
  

Προτείνεται η λειτουργία φορητής μονάδας θραύσης 

αδρανών στείρων υλικών, ικανότητας 2.500 m3/d και ισχύος 

910 hp. 
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Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Αδειοδοτημένο Τροποποιήσεις Νέου Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Βοηθητικές εγκαταστάσεις 

ανοικτού ορύγματος 
  

Προτείνεται οι εξής εγκαταστάσεις: Διώροφο κτίριο 

πολλαπλών χρήσεων για εργαζομένους, Συνεργείο 

οχημάτων ύψους 18 m με διπλό γερανό 25/5 t, κτίριο 

αποθήκευσης ελαίων και λιπαντικών ύψους 8 m, πλυντήριο 

οχημάτων ύψους 7 m και κτίριο γενικής αποθήκευσης 

υλικών και εξοπλισμού ύψους 9 m 

 

Αποθήκες καυσίμου και 

επιφανειακές εγκαταστάσεις 

διανομής 

 

Προτείνεται η κατασκευή τριών σταθμών ανεφοδιασμού 

καυσίμων, χωρητικότητας 40.000 L έκαστος. Εναλλακτικά 

ένας εκ των τριών σταθμών θα έχει χωρητικότητα 4 

δεξαμενών των 50.000 L έκαστη.  

 

Εσωτερικό οδικό δίκτυο   

Προτείνεται μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης οδού R06. Επιπλέον 

προτείνονται δύο νέοι οδοί, η πρώτη με προορισμό τις 

εγκαταστάσεις του υπόγειου μεταλλείου και η δεύτερη με 

αφετηρία τα γραφεία των εγκαταστάσεων  και προορισμό 

την εγκατάσταση επεξεργασίας τελμάτων (Κτίριο 

φιλτροπρεσσών) 

 

Μονάδα κατεργασίας εν 

δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 
Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη κατάληψη: 2 στρ. 

Προτεινόμενη κατάληψη: 4,5 στρ. Προστίθεται η 

δυνατότητα διάθεσης επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων σε ξεχωριστό πεδίο διάθεσης από 

αυτό των μη επιβαρυμένων υδάτων, σε περιπτώσεις όπου η 

διαθέσιμη αποθηκευτική ικανότητα των εγκαταστάσεων 

του έργου εκτιμάται ότι δεν θα είναι επαρκής. 

 

Μονάδα επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων 
  

Προτείνεται η κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού 

με επεξεργασία μεμβρανών δυναμικότητας επεξεργασίας 

λυμάτων 1.100 ατόμων ημερησίως 

 

Γεωτρήσεις επανεισπίεσης  

επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

  

Προτείνεται η επανεισπίεση επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων κατά μήκος της οδύ σύνδεσης 

Σκουριών - Στρατωνίου, με την εγκατάσταση επτά 

γεωτρήσεων συνολικής δυναμικότητας 70 m3/h 
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7.4. Αξιολόγηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και αιτιολόγηση τελικής 

επιλογής επιμέρους υποέργων  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η αξιολόγηση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων 

που εξετάστηκαν καθώς και η αιτιολόγηση τελικής επιλογής επιμέρους υποέργων. Η 

αξιολόγηση των λύσεων πραγματοποιήθηκε για τους εξής επτά επιμέρους τομείς: 

• Εδαφολογικά - Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά  

• Υδατικοί πόροι 

• Ατμοσφαιρικό - Ακουστικό περιβάλλον 

• Οικοσυστήματα 

• Κοινωνικό περιβάλλον 

• Οικονομικό περιβάλλον 

• Ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε συγκριτικά για τις εναλλακτικές λύσεις που 

παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 7.3 του παρόντος κεφαλαίου.  

 

Η ανάλυση γίνεται ανά περιβαλλοντικό τομέα και 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 
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Πίνακας 7.4-1. Αξιολόγηση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων & αιτιολόγηση τελικής επιλογής επιμέρους υποέργου Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Εκμετάλλευση 

κοιτάσματος 

Η τρέχουσα εκμετάλλευση 

του μεταλλείου 

πραγματοποιείται μεταξύ 

των επιπέδων ~+170 έως 

~+130. 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.  

 

Η εκμετάλλευση είχε 

προγραμματιστεί για 6-7 

χρόνια. 

Η εκμετάλλευση 

του υφιστάμενου 

μεταλλείου 

προτείνεται να 

επεκταθεί 

χαμηλότερα του 

επιπέδου +130. 

 

Η συνέχιση της 

εκμετάλλευσης του 

Μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

εξαρτάται από την 

επιβεβαίωση των 

αποθεμάτων μέσω 

προγράμματος 

γεωλογικής 

διερεύνησης. Στην 

παρούσα βάση των  

δυνητικών 

αποθεμάτων του, 

λαμβάνεται η 

παραδοχή 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η προτεινόμενη 

τροποποίηση 

αναμένεται να έχει τις 

ιδίες 

εκπομπές/οχλήσεις με 

την εγκεκριμένη με τη 

διαφορά ότι 

παρατείνεται ο χρόνος 

ζωής του μεταλλείου 

κατά 5 έτη, 

συνεισφέροντας στον 

κοινωνικό οικονομικό 

περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-27 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

εκμετάλλευσης για 

5 έτη. 

Προγραμματίζεται 

για τα επόμενα 

τουλάχιστον 5 

χρόνια. 

Έργα 

προσπέλασης 

Το δίκτυο προσπέλασης 

του μεταλλείου Μαύρων 

πετρών περιλαμβάνει: 

Την νέα στοά 

προσπέλασης +224.  

• Την αποκατεστημένη 

στοά προσπέλασης 

+360.  

• Την παλαιά κεντρική 

στοά προσπέλασης 

+216. 

• Την συνδετήρια 

κεκλιμένη στοά – 

ράμπα  +300/+120 που 

συνδέει όλα τα 

παραπάνω κύρια έργα 

Προβλέπονται 

επιπλέον τα 

ακόλουθα έργα 

προσπέλασης: 

• Νέα κεκλιμένη 

στοά – ράμπα 

±0/-80 (ως 

συνέχεια της 

ράμπας 

+120/±0). 

• Επέκταση της 

κεκλιμένης 

στοάς – ράμπας 

+120/±0 προς τα 

χαμηλότερα 

επίπεδα, έως το 

επίπεδο -80. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση η οποία 

οδηγεί σε ισοδύναμο 

αποτέλεσμα σε ότι 

αφορά την επίδραση 

στα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής και δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

επιπτώσεις στα 

υπόλοιπα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-28 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

προσπέλασης του 

μεταλλείου. 

• Την κεκλιμένη στοά – 

ράμπα +120/±0. 

• Το λιθογομωμένο 

κεκλιμένο (φιρές) του 

μεταλλείου +228/+154  

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μέθοδος 

εκμετάλλευσης 

Ανερχόμενη μέθοδος 

εναλλασσόμενων κοπών 

και λιθογομώσεων υπό 

συνθήκες συνήθους 

διαστάσεων στοάς. 

Επιπρόσθετη 

εφαρμογή της 

μεθόδου 

εναλλασσόμενων 

κοπών και 

λιθογομώσεων και 

με κατερχόμενη 

φορά σε συνθήκες 

συνήθων 

διαστάσεων στοάς. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση η οποία 

οδηγεί σε ισοδύναμο 

αποτέλεσμα σε ότι 

αφορά την επίδραση 

στα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής και δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

επιπτώσεις στα 

υπόλοιπα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-29 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μονάδα 

παρασκευής 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

- 

Αποκλειστική 

χρήση της μονάδας 

λιθογόμωσης 

/παρασκευαστήριο 

σκυροδέματος Μ. 

Λάκκου για την 

Παρασκευή εκτ. 

Σκυροδέματος    

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  Με την προτεινόμενη 

τροποποίηση θα 

υπάρχει μία μικρή 

επίπτωση στο 

ατμοσφαιρικό και το 

ακουστικό περιβάλλον 

η οποία όμως 

ισοσκελίζεται από τα 

οφέλη στα ίδια 

περιβαλλοντικά μέσα 

(ατμοσφαιρικό & 

ακουστικό) από την 

μείωση κίνησης των 

φορτηγών οχημάτων 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-30 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Μονάδα 

κατεργασίας 

νερών μεταλλείου 

+216 

Υφιστάμενη μονάδα 

κατεργασίας νερών 

μεταλλείου, 

δυναμικότητας 450 m3/h 

Αναβάθμιση της 

μονάδας με μονάδα 

πολυμεταλλικών 

φίλτρων και μονάδα 

αντίστροφης 

όσμωσης. 

Προσθήκη πυκνωτή 

δυναμικότητας 

450 m3/h. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

είναι ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι 

αφορά τους υδατικούς 

πόρους διότι 

προστίθεται καινούρια 

μονάδα κατεργασίας 

των νερών 

μεταλλείου. Σε ότι 

αφορά τα λοιπά 

περιβαλλοντικά μέσα 

οι δύο λύσεις είναι 

ισοδύναμες. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κινητή διάταξη 

κοσκίνησης 

αδρομερούς 

τέλματος 

- 

Χρήση κινητής 

διάταξης 

κοσκίνησης 

ελάχιστης 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Οι προτεινόμενες 

λύσεις του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

όπου προτείνεται η 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-31 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

δυναμικότητας 

80 m3/h για την 

προστασία του 

εξοπλισμού 

παρασκευαστηρίου 

λιθογόμωσης. 

Υδατικοί Πόροι  
ύπαρξη κινητής 

διάταξης 

σπαστηριοτριβείου 

στείρων μεταλλείου 

για παραγωγή 

αδρανών & ύπαρξη 

κινητής διάταξης 

κοσκίνησης 

αδρομερούς τέλματος 

είναι ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό & 

ακουστικό 

περιβάλλον, αφού 

περιορίζεται η κίνηση 

των οχημάτων.   

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κινητή διάταξη 

σπαστηροτριβείου 

στείρων 

μεταλλείου για 

παραγωγή 

αδρανών 

- 

Χρήση κινητής 

μονάδας θραύσης, 

δυναμικότητας 

30.000 t/y. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-32 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Συνεργεία 

Συντήρησης 
- 

Στην υφιστάμενη 

προτείνεται η 

χωροθέτηση και 

κατασκευή δύο 

επιπλέον κτιρίων 

συνεργείων.  

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση της 

χωροθέτησης δύο 

νέων επιπλέον κτιρίων 

συνεργείων είναι 

ευμενέστερη της 

υφιστάμενης σε ότι 

αφορά  τους υδατικούς 

πόρους, τα 

εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά και τα 

οικοσυστήματα 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-33 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικοσυστήματα 

(εμμέσως) αφού τα 

νέα κτίρια συνεργείων 

θα τηρούν όλες τις 

προδιαγραφές σε ότι 

αφορά την διαχείρισης 

αποβλήτων και θα 

ελαχιστοποιούνται 

πιθανές διαρροές.  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κατασκευή 

αναβαθμών 

συγκράτησης 

φερτών ρέματος 

Βαθύλακκα 

- 

Στο Υφιστάμενο 

τεχνικό έργο 

ανάντη της 

συμβολής με 

Κοκκινόλακκα, 

προτείνεται η 

κατασκευή δύο 

αναβαθμών 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση αυτή έχει ως 

στόχο την μείωση των 

φερτών υλικών που 

καταλήγουν στις 

εγκαταστάσεις. Η 

λύση θα προσφέρει 

καλύτερη 

αντιπλημμυρική 

προστασία των 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 
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Κεφάλαιο 7   7-34 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

συγκράτησης 

φερτών. Οικοσυστήματα 
εγκαταστάσεων και 

είναι ευμενέστερη σε 

ότι αφορά τους 

υδατικούς πόρους και 

στα εδαφολογικά γιατί 

μειώνει το ρίσκο 

ρύπανσης των υδάτων 

και του εδάφους.  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κινητή μονάδα 

παραγωγής 

εκρηκτικών 

- 

Προτείνεται η 

ύπαρξη κινητής 

μονάδας 

παραγωγής 

εκρηκτικών, 

αποτελούμενη από 

αυτοκινούμενο 

φορέα ισχύος 460 

HP και 

δυναμικότητας 

παραγωγής 

εκρηκτικών 3 t/h. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

όπου προτείνεται η 

ύπαρξη κινητής 

μονάδας παραγωγής 

εκρηκτικών είναι 

ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον, αφού 

περιορίζεται η κίνηση 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 
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Κεφάλαιο 7   7-35 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Κοινωνικό περιβάλλον 
των οχημάτων 

μεταφοράς των 

εκρηκτικών υλών.  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Συλλογή και 

διαχείριση 

επιφανειακών 

απορροών 

εργοταξίου 

Μαύρων Πετρών 

- 

Προτείνεται η 

αναβάθμιση των 

έργων συλλογής και 

διαχείριση των 

επιφανειακών 

απορροών με 

κατασκευή νέων 

Τάφρων 

υδροσυλλογής, 

κατασκευασμένες 

από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25, 

όπως, επίσης, και 

την κατασκευή νέου 

προτεινόμενου 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την αναβάθμιση 

των έργων συλλογής 

και διαχείρισης των 

επιφανειακών 

απορροών που 

προτείνονται στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο η 

προτεινόμενη λύση 

υπερισχύει της 

αδειοδοτημένης στα 

Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής, στους 

Υδατικούς πόρους 

καθώς και στο 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 
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Κεφάλαιο 7   7-36 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

αντλιοστασίου, 

ισχύος P=14 Kw, 

διαστάσεων 4 m x 4 

m x 2,5 m και όγκου 

V=40 m³ . 

Οικονομικό περιβάλλον 
Κοινωνικό 

Περιβάλλον αφού με 

τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις η 

συλλογή και η 

διαχείριση των 

απορροών είναι 

σαφώς πιο 

βελτιωμένη. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Διαχείριση 

αστικών λυμάτων 
- 

Στο Υφιστάμενο 

δίκτυο συλλογής 

αστικών 

προτείνεται η 

κατασκευή πέντε 

νέων σηπτικών 

δεξαμενών, 

χωρητικότητας 

18 m3 έκαστος. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με το  αναβαθμισμένο 

σύστημα των 

σηπτικών δεξαμενών 

γίνεται ελαφρώς 

καλύτερη η διαχείριση 

των αστικών λυμάτων 

των εγκαταστάσεων. 

Η κατασκευή των 

νέων σηπτικών 

δεξαμενών αναμένεται 

να επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις στους 

Υδατικούς πόρους και 

εμμέσως στα 

Εδαφολογικά 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό περιβάλλον Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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Κεφάλαιο 7   7-37 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικονομικό περιβάλλον 
Χαρακτηριστικά της 

Περιοχής, στα 

οικοσυστήματα και το 

Κοινωνικό 

Περιβάλλον.  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Εγκατάσταση 

διάταξης 

πλυστικού τροχών 

στη νέα είσοδο 

στην περιοχή της 

στοάς +360 

- 

Προτείνεται η 

εγκατάσταση 

συστήματος 

καθαρισμού 

τροχών, ώστε να 

διασφαλιστεί ο 

μικρότερος 

διασκορπισμός 

υλικών στη νέα 

είσοδο +360. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την εγκατάσταση 

της νέας διάταξης 

πλυστικού τροχών 

στην νέα είσοδο στην 

περιοχή της στοάς 

+360, περιορίζεται η 

διασπορά του υλικού 

που προέρχεται από τα 

μεταλλεία γεγονός που 

επιφέρει περιορισμό 

της επίπτωσης σε 

αρκετούς 

περιβαλλοντικούς 

τομείς, όπως τα 

Εδαφολογικά, τους 

Υδατικούς Πόρους 

(περιορισμός 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό περιβάλλον Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Κεφάλαιο 7   7-38 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 

επιμολύνσεων), το 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (μείωση 

κινδύνου διασποράς 

του μεταλλεύματος 

που επικάθεται στους 

τροχούς), τα 

Οικοσυστήματα 

(εμμέσως) καθώς και 

το κοινωνικό 

περιβάλλον (μείωση 

οχλήσεων της τοπικής 

κοινωνίας).  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μετεγκατάσταση 

της πλατείας 

μεταφόρτωσης 

(μετάλλευμα, 

αδρανή, λάσπη, 

ιλύς νερών  

υπογείων) 

- 

Προτείνεται η 

μεταφορά της 

πλατείας 

μεταφόρτωσης από 

τη στοά +216 σε νέα 

θέση, πλησίον της 

στοάς +224, λόγω 

της μεταφοράς της 

κύριας 

εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

είναι ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό και το 

ακουστικό 

περιβάλλον, αφού 

περιορίζεται η κίνηση 

των οχημάτων 

μεταφοράς. Γίνεται 

καλύτερη οργάνωση 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Κεφάλαιο 7   7-39 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Κοινωνικό περιβάλλον 
της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων 

μειώνοντας και τις 

τυχόν διαρροές στο 

έδαφος και τα ύδατα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αναβάθμιση 

εγκατάστασης 

προσωρινής 

αποθήκευσης 

βιομηχανικών 

αποβλήτων 

(επικίνδυνα και μη 

επικίνδυνα) 

- 

Προτείνεται η 

ανακατασκευή της 

εγκατάστασης 

προσωρινής 

αποθήκευσης 

αποβλήτων, 

προκειμένου να 

βελτιωθεί η 

χρηστικότητα τους. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την δημιουργία 

εγκατάστασης 

προσωρινής 

αποθήκευσης των 

αποβλήτων μειώνεται 

ο κίνδυνος 

ανεξέλεγκτης 

διασποράς τους στην 

περίπτωση 

ατυχήματος γεγονός 

που επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

σε σχεδόν όλα τα 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό περιβάλλον Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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Κεφάλαιο 7   7-40 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικονομικό περιβάλλον 
εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά μέσα. Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κατασκευή νέου 

κτιρίου 

Εργαστηρίου 

Χημικών 

Αναλύσεων 

- 

Προτείνεται η 

κατασκευή και 

λειτουργία νέου 

σύγχρονου 

Εργαστηρίου 

Χημικών 

Αναλύσεων στη 

θέση Καρακόλι, 

έκτασης περίπου 

1100 m2. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  Η κατασκευή γίνεται 

μέσα σε υφιστάμενο 

χώρο και δεν 

αναμένεται επιπλέον 

κατάληψη εντός του 

περιτυπώματος του 

έργου. Αποτελεί 

ακόμη ένα κτίριο το 

οποίο δεν επηρεάζει το 

συνολικό τοπιολογικό 

περιβάλλον της 

περιοχής. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό περιβάλλον Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις 

Νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Κεφάλαιο 7   7-42 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 7.4-2. Αξιολόγηση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων & αιτιολόγηση τελικής επιλογής επιμέρους υποέργου Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 
Σχόλιο / Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Διαχείριση 

αστικών 

λυμάτων 

Υφιστάμενο δίκτυο 

συλλογής αστικών 

λυμάτων με 4 

σηπτικές δεξαμενές 

χωρητικότητας 

48 m3 έκαστη  

Νέο δίκτυο αποχέτευσης και 

σύνδεσή του με το βιολογικό 

καθαρισμό Στρατωνίου 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την δημιουργία νέου 

δικτύου αποχέτευσης και 

σύνδεσή του με το 

βιολογικό καθαρισμό 

Στρατωνίου γίνεται 

ελαφρώς καλύτερη η 

διαχείριση των αστικών 

λυμάτων των 

εγκαταστάσεων. 

Η τροποποίηση που 

προτείνεται από το νέο 

επενδυτικό σχέδιο 

αναμένεται να επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις στους 

Υδατικούς πόρους και 

εμμέσως στα Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά της 

Περιοχής, στα 

Οικοσυστήματα και το 

Κοινωνικό Περιβάλλον. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 
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Κεφάλαιο 7   7-43 

ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 
Σχόλιο / Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Μονάδα 

κατεργασίας 

νερών 

μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου 

Υφιστάμενη μονάδα 

κατεργασίας νερών 

πλησίον του 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

Στρατωνίου, 

τρέχουσας 

δυναμικότητας 

250 m3/h  

Προτείνονται: 

• Προσθήκη επιπλέον 

πυκνωτή δυναμικότητας 

450 m3/h,  

• Εγκατάσταση πρόσθετης 

δεξαμενής 

κατεργασμένου νερού 

100 m3,  

• Εγκατάσταση νέας 

φιλτρόπρεσσας για την 

αφύγρανση της ιλύος, 

• Προσθήκη μονάδας 

καταλυτικού συστήματος 

πολυστρωματικής 

διήθησης και μονάδας 

συστήματος αντίστροφης 

όσμωσης δυναμικότητας 

250 m3/h 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου είναι 

ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι αφορά 

τους υδατικούς πόρους 

διότι προστίθεται 

καινούρια μονάδα 

κατεργασία των νερών 

μεταλλείου. Σε ότι αφορά 

τα λοιπά περιβαλλοντικά 

μέσα οι δύο λύσεις είναι 

ισοδύναμες. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αναβάθμιση της 

υφιστάμενης 

λίμνης έκτακτης 

ανάγκης 

Υφιστάμενη λίμνη 

έκτακτης ανάγκης 

για τη συλλογή 

επιφανειακών 

Προτείνεται ο διαχωρισμός 

και εκβάθυνση της λίμνης 

έκτακτης ανάγκης, τελικής 

χωρητικότητας 15.400 m3, 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του διαχωρισμού 

και της εμβάθυνσης της 

λίμνης έκτακτης ανάγκης 

που προτείνεται από το νέο 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 
Σχόλιο / Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

απορροών, 

χωρητικότητας 

5.400 m3 

για τη ξεχωριστή συλλογή 

των εν δυνάμει ρυπασμένων 

νερών  

Υδατικοί Πόροι  
επενδυτικό σχέδιο είναι 

ευμενέστερη της 

αδειοδοτημένης σε ότι 

αφορά τους Υδατικούς 

Πόρους αφού έτσι 

περιορίζονται οι 

ανεξέλεγκτες απορροές εν 

δυνάμει ρυπασμένων 

νερών. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αναβάθμιση 

χώρου 

προσωρινής 

αποθήκευσης 

αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

Τα απόβλητα 

εμπλουτισμού από 

τις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου 

αποθηκεύονται 

προσωρινά στην 

Προτείνεται η αναβάθμιση 

του υφιστάμενου χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

των αποβλήτων 

εμπλουτισμού με την 

κατασκευή σκυρόδετης 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την Αναβάθμιση χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

μειώνεται ο κίνδυνος 

ανεξέλεγκτης διασποράς 

τους στην περίπτωση π.χ. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 
Σχόλιο / Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

περιοχή της 

φιλτρόπρεσσας 

δυτικά των 

εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου 

πλάκας και μεταλλικού 

υποστέγου επί αυτής 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

ακραίων καιρικών 

συνθηκών γεγονός που 

επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης σε 

σχεδόν όλα τα εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αναβάθμιση 

προσωρινού 

χώρου 

αποθήκευσης 

μεταλλεύματος 

+61,50 

- 

Προτείνεται η αναβάθμιση 

του υφιστάμενου χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης 

του μεταλλεύματος με την 

κατασκευή σκυρόδετης 

πλάκας και μεταλλικού 

υποστέγου επί αυτής 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Αναβάθμιση προσωρινού 

χώρου αποθήκευσης 

μεταλλεύματος μειώνεται ο 

κίνδυνος ανεξέλεγκτης 

διασποράς τους στην 

περίπτωση π.χ. ακραίων 

καιρικών συνθηκών 

γεγονός που επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις έναντι 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 
Σχόλιο / Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικοσυστήματα 
της εγκεκριμένης λύσης σε 

σχεδόν όλα τα εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό – 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Συλλογή και 

επεξεργασία 

επιφανειακών 

απορροών 

εργοταξίου 

Στρατωνίου 

- 

Προτείνεται ο 

επανασχεδιασμός των 

τεχνικών έργων διαχείρισης 

των όμβριων υδάτων για τις 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

με την κατασκευή νέων 

τεχνικών έργων εκτροπής 

και συλλογής, την 

ανακατασκευή υφιστάμενων 

τεχνικών έργων, όπως επίσης 

και την κατασκευή νέου 

αντλιοστασίου μεγαλύτερης 

δυναμικότητας.  

Εδαφολογικά – 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την επανασχεδιασμός 

των τεχνικών έργων 

διαχείρισης των όμβριων 

υδάτων για τις 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

με την κατασκευή νέων 

τεχνικών έργων εκτροπής 

και συλλογής, την 

ανακατασκευή 

υφιστάμενων τεχνικών 

έργων, όπως επίσης και την 

κατασκευή νέου 

αντλιοστασίου 

μεγαλύτερης 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 
Σχόλιο / Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 

δυναμικότητας  που 

προτείνονται στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο η 

προτεινόμενη λύση 

υπερισχύει της 

αδειοδοτημένης στα 

Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής, στους Υδατικούς 

πόρους καθώς και στο 

Κοινωνικό Περιβάλλον 

αφού με τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις η συλλογή 

και η διαχείριση των 

απορροών είναι σαφώς πιο 

βελτιωμένη. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό – 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Κεφάλαιο 7   7-48 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 7.4-3. Αξιολόγηση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων & αιτιολόγηση τελικής επιλογής επιμέρους υποέργου Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Επεμβάσεις επί του 

Κόμβου της 

Επαρχιακής Οδού 

Σταυρού – Ιερισσού 

  

Για τη διαμόρφωση του 

κόμβου της επαρχιακής 

Οδού Σταυρού-Ιερισσού με 

την Κύρια Οδό Πρόσβασης 

εργοταξίου Μαύρων 

Πετρών – Κοκκινόλακκα 

προτείνονται έργα 

οδοποιίας μήκους 1.887,49 

m καθώς και υδραυλικά 

έργα αποχέτευσης με 

τάφρους. 

Εδαφολογικά – 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Η λύση που 

προτείνεται στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο 

είναι ευμενέστερη της 

αδειοτημένης σε ότι 

αφορά το κοινωνικό 

περιβάλλον, αφού 

διαμορφώνεται ο 

κόμβος της 

επαρχιακής οδού 

Σταυρού – Ιερισσού 

γεγονός που επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις 

στην λειτουργία της 

οδικής κυκλοφορίας 

προς όφελος της 

ασφάλειας. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ασφαλτόστρωση 

εργοταξιακής οδού 

Μαύρων Πετρών 

  

Προτεινόμενη 

ασφαλτόστρωση της 

υφιστάμενης εργοταξιακής 

οδού, 1.800 m,  βελτίωση 

των οριζοντιογραφικών 

χαρακτηριστικών του 

δρόμου, διαμόρφωση 

καταστρώματος και 

κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων 

υδάτων 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση που 

προτείνεται στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο 

είναι ευμενέστερη της 

αδειοτημένης σε ότι 

αφορά το 

Ατμοσφαιρικό 

Περιβάλλον αφού με 

την ασφαλτόστρωση 

των οδών περιορίζεται 

η διασπορά σκόνης 

ιδιαίτερα κατά τους 

ξηρούς μήνες, στους 

Υδατικούς Πόρους 

αφού με την 

κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης τα 

όμβρια ύδατα 

διαχειρίζονται, στα 

Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά και 

στα Οικοσυστήματα 

(εμμέσως λόγω 

περιορισμού της 

διασποράς της 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ασφαλτόστρωση της 

οδού από τον οικισμό 

του Στρατωνίου - 

  

Προτείνεται η 

ασφαλτόστρωση, η 

βελτίωση των 

οριζοντιογραφικών 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

περιοχής Μαντέμ 

Λάκκου 

χαρακτηριστικών, η 

διαμόρφωση του 

καταστρώματος και η 

κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων 

υδάτων και τεχνικών έργων 

σε μήκος 2.011,52 m. 

Υδατικοί Πόροι  
σκόνης). Επίσης έχει 

θετικές επιπτώσεις και 

στο Κοινωνικό 

περιβάλλον καθώς 

βελτιώνεται η οδός 

προσέλευσης / 

αποχώρησης των 

εργαζομένων από την 

εργασία τους και 

προλαμβάνεται η 

όχληση των κατοίκων 

της Στρατονίκης από 

τον θόρυβο 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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Πίνακας 7.4-4. Αξιολόγηση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων & αιτιολόγηση τελικής επιλογής επιμέρους υποέργου Ολυμπιάδας 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Μέθοδος 

Εκμετάλλευσης 

• Συνδυασμός 

διαμήκους και 

εγκάρσιας κοπής 

και 

λιθογόμωσης, με 

ανερχόμενη 

φορά και  

• Διπλή κοπή και 

λιθογόμωση 

• Μέθοδος των 

εναλλασσόμενων 

κοπών και 

λιθογομώσεων (Drift 

and Fill, DAF) / 

Διαμήκη 

Προσανατολισμό - 

Εγκάρσιο 

Προσανατολισμό 

• Μέθοδος των 

επιμήκων ανοιγμάτων 

σε εγκάρσια ανάπτυξη 

με τυφλά ανιόντα 

διατρήματα και 

επαναπλήρωση 

(Transverse Longhole 

Stoping, TLHS) 

• Μέθοδος διπλών 

κοπών και 

λιθογομώσεων 

• Μέθοδος κοπών και 

λιθογομώσεων με 

κατερχόμενη φορά 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση η οποία 

οδηγεί σε ισοδύναμο 

αποτέλεσμα σε ότι 

αφορά την επίδραση 

στα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής και δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

επιπτώσεις στα 

υπόλοιπα 

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Λιθογόμωση 

εξοφλημένων 

μετώπων 

• Μέθοδος της 

υδραυλικής 

λιθογόμωσης 

• Εφαρμογή της 

λιθογόμωσης 

τύπου πάστας, 

στο παλαιό 

εξοφλημένο 

τμήμα του 

μεταλλείου 

Ολυμπιάδας 

• Υδραυλική 

λιθογόμωση 

• Λιθογόμωση πάστας, 

• Σιμεντωμένα αδρανή, 

• Σιμεντωμένα 

βραχώδη απόβλητα 

εξόρυξης, 

• Βραχώδη απόβλητα 

εξόρυξης του 

μεταλλείου 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  Με την τροποποίηση 

της μεθόδου 

λιθογόμωσης που 

προτείνεται από τη 

λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

μειώνονται κατάτι οι 

επιπτώσεις στα 

Εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά αφού 

μειώνονται κατάτι οι 

καθιζήσεις και στους 

Υδατικούς πόρους 

αφού μειώνονται 

κατάτι οι 

κατεισδύσεις. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού 

Δυναμικότητα έως 

450.000 t 

μεταλλεύματος 

ετησίως. 

Αύξηση δυναμικότητας 

και αναβάθμιση 

υφιστάμενου εργοστασίου 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Στην περίπτωση της 

αύξησης της 

δυναμικότητας του 

υφιστάμενου 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

σε 650.000 t (±10%) 

μεταλλεύματος ετησίως. Υδατικοί Πόροι  

εργοστασίου η λύση 

του νέου επενδυτικού 

σχεδίου αξιολογείται 

ως δυσμενέστερη σε 

ότι αφορά τους 

Υδατικούς Πόρους 

αλλά και το 

Ατμοσφαιρικό 

Περιβάλλον. Σε κάθε 

περίπτωση όπως 

παρουσιάζεται και 

στο Κεφάλαιο 9 της 

παρούσας όλες οι 

εκπομπές που 

σχετίζονται με 

αυτούς του 

περιβαλλοντικούς 

τομείς παραμένουν 

εντός των 

νομοθετημένων 

ορίων. Θετικό είναι 

το πρόσημο στο 

Κοινωνικό-

Οικονομικό 

Περιβάλλον αφού η 

αύξηση της 

δυναμικότητας 

σχετίζεται με την 

Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

αύξηση των θέσεων 

εργασίας. 

Νέο 

παρασκευαστήριο 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος και 

σύστημα μεταφοράς 

στα υπόγεια. 

- 

Χωροθέτηση και 

εγκατάσταση εντός των 

επιφανειακών 

εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας, 

νέας μονάδας παρασκευής 

εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος, συνολικής 

επιφάνειας 660 m2. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Με την προτεινόμενη 

τροποποίηση θα 

υπάρχει μία μικρή 

επίπτωση στο 

ατμοσφαιρικό και το 

ακουστικό 

περιβάλλον η οποία 

όμως ισοσκελίζεται 

από τα οφέλη στα ίδια 

περιβαλλοντικά μέσα 

(ατμοσφαιρικό & 

ακουστικό) από την 

μείωση κίνησης των 

φορτηγών οχημάτων 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κινητή μονάδα 

παρασκευής 

εκρηκτικών και 

γαλακτωμάτων 

- 

Δυνατότητα παραγωγής 

έως και 3 t/h εκρηκτικών 

υλών: 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

όπου προτείνεται η 

ύπαρξη κινητής 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

• Πετραμμωνίτης (AN-

FO), 

• Μη 

ευαισθητοποιημένο 

γαλάκτωμα (Heavy 

EM-EX LC) και 

• Ευαισθητοποιημένο 

γαλάκτωμα (EM-EX) 

Υδατικοί Πόροι  
μονάδας παραγωγής 

εκρηκτικών και 

γαλακτωμάτων είναι 

ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον, αφού 

περιορίζεται η κίνηση 

των οχημάτων 

μεταφοράς των 

εκρηκτικών υλών.  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μονάδα 

Κατεργασίας Νερών 

Υφιστάμενη μονάδα 

κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

δυναμικότητας 

400 m3/h. 

Αναβάθμιση υφιστάμενης 

μονάδας κατεργασίας 

νερών δυναμικότητας 

650 m3/h. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

είναι ευμενέστερη της 

εγκεκριμένης σε ότι 

αφορά τους 

υδατικούς πόρους 

διότι αναβαθμίζεται η 

υφιστάμενη μονάδα 

κατεργασίας νερών. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικοσυστήματα 
Σε ότι αφορά τα λοιπά 

περιβαλλοντικά μέσα 

οι δύο λύσεις είναι 

ισοδύναμες. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Συνεργείο επιφάνειας - 

Ανακαίνιση και 

εκσυγχρονισμός του 

επιφανειακού συνεργείου 

στην περιοχή της στοάς 

+ 59. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η προτεινόμενη λύση  

είναι ευμενέστερη της 

υφιστάμενης σε ότι 

αφορά τους 

υδατικούς πόρους, τα 

εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά και 

τα οικοσυστήματα 

(εμμέσως) αφού τα 

κτίρια θα τηρούν όλες 

τις προδιαγραφές σε 

ότι αφορά την 

διαχείρισης 

αποβλήτων και θα 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-57 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικονομικό 

περιβάλλον 

ελαχιστοποιούνται 

πιθανές διαρροές.  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Συνεργείο 

βοηθητικών 

οχημάτων 

- 

Προτείνεται η κατασκευή 

συνεργείου βοηθητικών 

οχημάτων στην περιοχή 

του φρέατος και 

παραπλεύρως του 

πρατηρίου καυσίμων, 

κύριου χώρου 100 m2 και 

ράμπας πλύσης οχημάτων 

35 m2. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-58 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Συνεργείο 

συντήρησης 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

- 

Συνεργείο επιφάνειας - 

Ανακαίνιση και 

εκσυγχρονισμός του 

επιφανειακού συνεργείου 

στην περιοχή της στοάς + 

59. 

 

Συνεργείο βοηθητικών 

οχημάτων - Προτείνεται η 

κατασκευή συνεργείου 

βοηθητικών οχημάτων 

στην περιοχή του φρέατος 

και παραπλεύρως του 

πρατηρίου καυσίμων, 

κύριου χώρου 100 m2 και 

ράμπας πλύσης οχημάτων 

35 m2. 

 

Συνεργείο συντήρησης 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού - 

Προτείνεται η κατασκευή 

νέων συνεργείων στην 

περιοχή του εργοστασίου:  

1) Συνεργείο συντήρησης 

εργοστασίου, 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-59 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

2) Εργαστήριο 

Αυτοματισμών και  

3) Ηλεκτροτεχνείο 

Συνεργείο εργολάβων 

στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 

 

Προτείνεται η κατασκευή 

συνεργείου οχημάτων, 

στην περιοχή στάθμευσης 

επιβατικών αυτοκινήτων 

του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, επιφάνειας 

280 m2. 

 

Χωροθέτηση 

επιφανειακού πρατηρίου 

καυσίμων - Προτείνεται η 

αντικατάσταση του 

προσωρινού πρατηρίου 

καυσίμων με νέο μόνιμο 

πρατήριο καυσίμων, με 

δύο δεξαμενές 

αποθήκευσης καυσίμου 

χωρητικότητας 40.000 L 

έκαστη, στην περιοχή του 

φρέατος. 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-60 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Συνεργείο 

εργολάβων στο 

εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 

- 

Προτείνεται η κατασκευή 

συνεργείου οχημάτων, 

στην περιοχή στάθμευσης 

επιβατικών αυτοκινήτων 

του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, επιφάνειας 

280 m2. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Χωροθέτηση 

επιφανειακού 

πρατηρίου καυσίμων 

- 

Προτείνεται η 

αντικατάσταση του 

προσωρινού πρατηρίου 

καυσίμων με νέο μόνιμο 

πρατήριο καυσίμων, με 

δύο δεξαμενές 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η προτεινόμενη 

τροποποίηση είναι 

ευμενέστερη σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό & 

ακουστικό 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-61 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

αποθήκευσης καυσίμου 

χωρητικότητας 40.000 L 

έκαστη, στην περιοχή του 

φρέατος. 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

περιβάλλον αφού 

μειώνεται η κίνηση 

των φορτηγών 

οχημάτων εκτός του 

εργοταξίου για 

ανεφοδιασμό. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Χώρος προσωρινής 

απόθεσης μεικτού 

τέλματος - 

Αμφιθέατρο 

  

Προτείνεται η 

διαμόρφωση και 

στεγάνωση των πρανών 

της υφιστάμενης πλατείας 

«Αμφιθεάτρου» για την 

προσωρινή απόθεση 

μεικτού τέλματος. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την δημιουργία 

χώρου προσωρινής 

απόθεσης μεικτού 

τέλματος μειώνεται ο 

κίνδυνος 

ανεξέλεγκτης 

διασποράς τους στην 

περίπτωση 

ατυχήματος γεγονός 

που επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-62 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 

σε σχεδόν όλα τα 

εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Χώρος προσωρινής 

αποθήκευσης 

συσκευασμένου 

συμπυκνώματος σε 

μεγασάκκους - 

πλατεία Ελιάς 

  

Προτείνεται η χρήση μετά 

από κατάλληλη 

διαμόρφωσης της 

Πλατείας Ελιάς, για την 

προσωρινή αποθήκευση 

μεγασάκων 

συμπυκνωμάτων. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την δημιουργία 

χώρου προσωρινής 

αποθήκευσης 

συσκευασμένου 

συμπυκνώματος σε 

μεγασάκκους 

μειώνεται ο κίνδυνος 

ανεξέλεγκτης 

διασποράς τους στην 

περίπτωση 

ατυχήματος γεγονός 

που επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

σε σχεδόν όλα τα 

εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-63 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Χώρος προσωρινής 

απόθεσης και 

Σπαστηροτριβείο 

στείρων μεταλλείου 

για παραγωγή 

αδρανών 

- 

Προτείνεται η 

επαναχρησιμοποίηση 

στείρων που προέρχονται 

από την ανάπτυξη του 

μεταλλείου - Χωροθέτηση 

χώρου προσωρινής 

απόθεσης στείρων 

εξόρυξης συνολικής 

επιφάνειας 

2,5 στρεμμάτων και 

κινητού σπαστήρα 

ικανότητας 100 t/h 

πλησίον της εισόδου του 

μεταλλείου. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Η δημιουργία χώρου 

προσωρινής 

απόθεσης και 

Σπαστηροτριβείο 

στείρων μεταλλείου 

για παραγωγή 

αδρανών επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις 

έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

σε σχεδόν όλα τα 

εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αναβάθμιση 

εγκατάστασης 

προσωρινής 

συλλογής και 

  

Προτείνεται η 

ανακατασκευή της 

αδειοδοτημένης 

εγκατάστασης 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την αναβάθμιση 

εγκατάστασης 

προσωρινής 

συλλογής και 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-64 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

διαχείρισης 

βιομηχανικών 

αποβλήτων, 

προδιαγραφές 

Ν.24944/2006, 

(επικίνδυνα, μη 

επικίνδυνα) 

προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων προκειμένου 

να βελτιωθεί η 

χρηστικότητά της. 

Υδατικοί Πόροι  
διαχείρισης 

βιομηχανικών 

αποβλήτων μειώνεται 

ο κίνδυνος 

ανεξέλεγκτης 

διασποράς τους στην 

περίπτωση 

ατυχήματος γεγονός 

που επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

σε σχεδόν όλα τα 

εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αποθήκες περιοχής 

μεταλλείου 

Κλειστή αποθήκης 

800 m2   

Προτείνονται: 

• Χωροθέτηση 

κλειστής αποθήκης 

800 m2 και 

• Εγκατάσταση 

αποθήκευσης και 

διαχείρισης πυρήνων 

γεωτρήσεων 

 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση  και δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

επιπτώσεις στα  

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Προτείνεται η 

τροποποίηση/επέκταση 

των αποθηκών, πέριξ του 

Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αποθήκες 

εργοστασίου 
- 

Προτείνεται η 

τροποποίηση/επέκταση 

των αποθηκών, πέριξ του 

Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Περιοχή 

μεταφόρτωσης 

στείρων 

- 

Προτείνεται η 

διαμόρφωση χώρου 

μεταφόρτωσης στείρων 

υλικών της εξορυκτικής 

δραστηριότητας στην 

είσοδο της στοάς + 70 και 

η μετατροπή της 

υφιστάμενης χρήσης της 

στοάς + 59 σε στοά 

αερισμού και μεταφοράς 

προσωπικού. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η δημιουργία χώρου 

μεταφόρτωσης 

στείρων επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις 

έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

σε σχεδόν όλα τα 

εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Επικαιροποίηση 

μελέτης εκτροπής 

Μπασδέκη 

- 

Προτείνονται νέα έργα 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Τα νέα έργα 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας 

μειώνονται οι 

κατεισδύσεις και έχει 

θετικές  επιπτώσεις 

στους υδατικούς 

πόρους και τα 

εδαφολογικά - 

μορφολογικά 

χαρακτηριστικά. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Συλλογή και 

διαχείριση 

επιφανειακών 

απορροών 

εργοταξίου 

Ολυμπιάδας 

  

Προτείνεται ο 

επανασχεδιασμός των 

τεχνικών έργων 

διαχείρισης των όμβριων 

υδάτων, με την κατασκευή 

νέων τεχνικών έργων 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του 

επανασχεδιασμού 

των τεχνικών έργων 

διαχείρισης των 

όμβριων υδάτων, με 

την κατασκευή νέων 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

εκτροπής και συλλογής, 

την ανακατασκευή 

υφιστάμενων, την 

κατασκευή νέων φρεατίων 

και 2 νέων αντλιοστασίων. 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

τεχνικών έργων 

εκτροπής και 

συλλογής, την 

ανακατασκευή 

υφιστάμενων, την 

κατασκευή νέων 

φρεατίων και 2 νέων 

αντλιοστασίων που 

προτείνεται από το 

νέο επενδυτικό 

σχέδιο είναι 

ευμενέστερη της 

αδειοδοτημένης σε 

ότι αφορά τους 

Υδατικούς Πόρους 

αφού έτσι 

περιορίζονται οι 

ανεξέλεγκτες 

απορροές εν δυνάμει 

ρυπασμένων νερών. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Διαχείριση αστικών 

λυμάτων 

3 σηπτικές 

δεξαμενές 

συνολικής 

χωρητικότητας 

162 m3 

Προτείνεται η 

αναβάθμιση της 

διαχείρισης των αστικών 

λυμάτων με κατασκευή 

νέων στεγανών σηπτικών 

δεξαμενών, 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με το  

αναβαθμισμένο 

σύστημα των 

σηπτικών δεξαμενών 

γίνεται ελαφρώς 

καλύτερη η 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

χωρητικότητας 200 m3 για 

το μεταλλείο και 112 m3 

για το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού. 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

διαχείριση των 

αστικών λυμάτων 

των εγκαταστάσεων. 

Η κατασκευή των 

νέων σηπτικών 

δεξαμενών 

αναμένεται να 

επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις στους 

Υδατικούς πόρους 

και εμμέσως στα 

Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά της 

Περιοχής, στα 

οικοσυστήματα και 

το Κοινωνικό 

Περιβάλλον.  

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μονάδα Πλύσης 

τροχών στη μονάδα 

λιθογόμωσης Paste 

- 
Προτείνεται η κατασκευή 

μονάδας πλύσης τροχών.  

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την εγκατάσταση 

της νέας διάταξης 

πλυστικού τροχών  

στη μονάδα 

λιθογόμωσης Paste, 

περιορίζεται η 

διασπορά του υλικού 

που προέρχεται από 

τα μεταλλεία γεγονός 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικοσυστήματα 
που επιφέρει 

περιορισμό της 

επίπτωσης σε 

αρκετούς 

περιβαλλοντικούς 

τομείς, όπως τα 

Εδαφολογικά, τους 

Υδατικούς Πόρους 

(περιορισμός 

επιμολύνσεων), το 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (μείωση 

κινδύνου διασποράς 

του μεταλλεύματος 

που επικάθεται στους 

τροχούς), τα 

Οικοσυστήματα 

(εμμέσως) καθώς και 

το κοινωνικό 

περιβάλλον (μείωση 

οχλήσεων της 

τοπικής κοινωνίας).  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Χωροθέτηση 

εξοπλισμού για 

διαχείριση λάσπης 

Δεξαμενές 

καθίζησης 

διαχείρισης νερών. 

Προτείνεται η 

εγκατάσταση και 

λειτουργία επιφανειακών 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την εγκατάσταση 

και της λειτουργία 

των μονάδων 

αφύγρανσης λάσπης 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-71 

ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

από δεξαμενές 

καθίζησης 

μονάδων αφύγρανσης 

λάσπης. Υδατικοί Πόροι  
που προτείνεται στο 

νέο επενδυτικό 

σχέδιο μειώνεται η 

υγρασία των υλικού 

που προκύπτει από τις 

δεξαμενές καθίζησης 

και ως εκ τούτου 

μειώνεται η ποσότητα 

που μεταφέρεται 

προς απόθεση. Έτσι η 

λύση αυτή είναι 

ευμενέστερη της 

αδειοτημένης σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (μείωση 

δρομολογίων 

οχημάτων) και των 

εδαφολογικών - 

μορφολογικών 

χαρακτηριστικών 

(μείωση τελικού 

όγκου απόθεσης). 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ασφαλτόστρωση στο 

τμήμα από νέα 

μονάδα λιθογόμωσης 

έως την είσοδο του 

  

Βελτίωση υφιστάμενης 

οδού μήκους 740 m με 

εργασίες 

ασφαλτόστρωσης, 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση που 

προτείνεται στο νέο 

επενδυτικό σχέδιο 

είναι ευμενέστερη της 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ENVECO A.E. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

μεταλλείου 

Ολυμπιάδας 

βελτίωσης των 

οριζοντιογραφικών 

χαρακτηριστικών, 

διαμόρφωσης 

καταστρώματος, 

οδοστρωσίας καθώς και 

την κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης των όμβριων 

υδάτων. 

Υδατικοί Πόροι  
αδειοτημένης σε ότι 

αφορά το 

Ατμοσφαιρικό 

Περιβάλλον αφού με 

την ασφαλτόστρωση 

των οδών 

περιορίζεται η 

διασπορά σκόνης 

ιδιαίτερα κατά τους 

ξηρούς μήνες, στους 

Υδατικούς Πόρους 

αφού με την 

κατασκευή τάφρων 

αποχέτευσης τα 

όμβρια ύδατα 

διαχειρίζονται, στα 

Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά και 

στα Οικοσυστήματα 

(εμμέσως λόγω 

περιορισμού της 

διασποράς της 

σκόνης). 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Χωροθέτηση χώρων 

στάθμευσης 

μηχανημάτων έργου, 

επιβατικών 

- 

Προτείνεται η 

χωροθέτηση και 

κατασκευή 8 κατάλληλων 

χώρων στάθμευσης των 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση  και δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 
Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού Σχεδίου Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

οχημάτων και 

φορτηγών 

οχημάτων του έργου, 

συνολικής επιφάνειας 

7.682 m2. 

Υδατικοί Πόροι  
επιπτώσεις στα  

περιβαλλοντικά 

μέσα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 7.4-5. Αξιολόγηση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων & αιτιολόγηση τελικής επιλογής επιμέρους υποέργου Σκουριών 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Κύρια έργα 

προσπέλασης και 

ανάπτυξης του 

υπόγειου μεταλλείου 

Έργα προσπέλαση 

και ανάπτυξης 

συνολικού μήκους 

περί τα 20 km 

Έργα προσπέλασης 

και ανάπτυξης 

συνολικού μήκους 

περί τα 48 km 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση η οποία 

οδηγεί σε ισοδύναμο 

αποτέλεσμα σε ότι 

αφορά την επίδραση 

στα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής και δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

επιπτώσεις στα 

υπόλοιπα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Εξαίρεση αποτελεί το 

κοινωνικό - 

οικονομικό 

περιβάλλον όπου η 

αύξηση του 

προσωπικού που 

αναμένεται επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αποκομιδή 

μεταλλεύματος 

Αδειοδοτημένη 

αποκομιδή 

μεταλλέυματος μέσω 

φρέατος ανέλκυσης 

Κατά τη 2η φάση 

λειτουργίας το 

μετάλλευμα θα 

μεταφέρεται με 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η διαφορά των δύο 

λύσεων είναι εντελώς 

τεχνικής φύσεως. Με 

την χρήση του 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 
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ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

στην επιφάνεια. Πριν 

τη μεταφορά του, το 

μετάλλευμα 

υφίσταται πρόθραυση 

σε υπόγειο σπαστήρα. 

φορτηγά απευθείας 

στην επιφάνεια και 

πιο συγκεκριμένα 

στον ίδιο θραυστήρα 

που χρησιμοποιείται 

για το επιφανειακό 

όρυγμα. 

Υδατικοί Πόροι  
φρέατος 

καταναλώνεται 

μεγάλη ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας 

και επίσης απαιτείται 

δημιουργία 

κατασκευής άνω των 

80 μέτρων που 

επηρεάζει τα 

Τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της 

περιοχής. Από την 

άλλη η χρήση 

φορτηγών για την 

μεταφορά του 

μεταλλεύματος 

επηρεάζει το 

ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον. Σε ότι 

αφορά τους 

υπόλοιπους τομείς οι 

λύσεις αξιολογούνται 

ως ισοδύναμες. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ευμενέστερη Δυσμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κατάληψη έργου 

Συνολική κατάληψη 

επιμέρους τμημάτων 

έργου ίση με 

2078 στρ. 

Στο πλαίσιο της 

επικαιροποίησης του 

σχεδιασμού του έργου 

προέκυψε η απαίτηση 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η αύξηση της 

κατάληψης του 

Έργου σε χώρους που 

βρίσκονται εντός του 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

για επιπλέον 

καταλήψεις, κυρίως 

για βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, γενικά 

εντός του συνολικού 

περιτυπώματος του 

περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένου έργου, 

με αποτέλεσμα η 

συνολική κατάληψη 

των τμημάτων του 

έργου να είναι ίση με 

2552 στρ. 

Υδατικοί Πόροι  
περιτυπώματος του 

Έργου δεν επιφέρουν 

ουσιαστικές 

επιπτώσεις στα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Διαχείριση νερών 

μεταλλείου 

Αναφορικά με το 

υπόγειο μεταλλείο, 

προβλεπόταν μία 

εφεδρική διάταξη, 

καθώς είχε θεωρηθεί 

ότι η αποστράγγιση 

του υπόγειου 

μεταλλείου θα γίνεται 

μέσω των 

Προτείνεται η 

ανάπτυξη δύο 

διακριτών 

συστημάτων 

συλλογής και 

άντλησης υδάτων. Το 

πρώτο θα αντλεί εν 

δυνάμει επιβαρυμένα 

ύδατα (νερά επαφής) 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Αποτελεί τεχνική 

τροποποίηση που 

αφορά τον τρόπο 

άντλησης των νερών 

μεταλλείου. Η 

τροποποίηση δεν 

δύναται να επιφέρει 

ουσιαστικές 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

περιμετρικών 

γεωτρήσεων της 

επιφάνειας 

και το δεύτερο θα 

αντλεί καθαρά νερά. 

Η συνολική 

δυναμικότητα των 

παραπάνω ανέρχεται 

σε 1980 m3/h 

Οικοσυστήματα 
επιπτώσεις στα 

περιβαλλοντικά μέσα.  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αλληλουχία 

κατασκευής 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου 

Κατασκευή 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 9 

στάδια, (από έτος -1 

έως και έτος 8) 

Προτείνεται η 

κατασκευή της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 6 

στάδια (από το έτος -1 

έως και το έτος 5) 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση κατασκευής 

της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. σε 

λιγότερα στάδια είναι 

ευμενέστερη της 

αδειοδοτημένης ως 

προς το ατμοσφαιρικό 

και ακουστικό 

περιβάλλον αφού τα 

έργα αναμένονται να 

ολοκληρωθούν 

νωρίτερα από το 

αναμενόμενο. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Γενικά 

χαρακτηριστικά 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου 

Απόθεση 16,4 Mt 

αδρανών υλικών 

εξόρυξης εντός του 

χώρου της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Προτείνεται η 

απόθεση 22,4Mt 

αδρανών υλικών 

εξόρυξης εντός του 

χώρου της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η αύξηση της όγκου 

των εναποτιθέμενων 

υλικών σχετίζεται με 

την επικαιροποίηση 

του σχεδιασμού του 

ανοιχτού ορύγματος. 

Σε κάθε περίπτωση ο 

επιπλέον όγκος θα 

γίνει εντός του ίδιου 

χώρου απόθεσης και 

δεν θα καταληφθεί 

επιπλέον χώρος. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 
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ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Χώρος απόθεσης 

αδρανών υλικών 

Αδειοδοτημένος 

χώρος απόθεσης 

αδρανών υλικών 

μέγιστης 

αποθηκευτικής 

ικανότητας 1,74 Mm3 

Μεταβάλλεται η 

κατάληψη και 

προτείνεται ο χώρος 

απόθεσης αδρανών 

υλικών να έχει 

μέγιστη αποθηκευτική 

ικανότητα 7,8 Mm3 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την δημιουργία 

χώρου απόθεσης 

αδρανών υλικών 

μειώνεται ο κίνδυνος 

ανεξέλεγκτης 

διασποράς τους στην 

περίπτωση 

ατυχήματος γεγονός 

που επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις έναντι της 

εγκεκριμένης λύσης 

σε σχεδόν όλα τα 

εξεταζόμενα 

περιβαλλοντικά μέσα. 

Σε κάθε περίπτωση ο 

χώρος βρίσκεται 

εντός του 

περιτυπώματος του 

Υποέργου. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Φορητοί θραυστήρες 

αδρανών για χρήση 

στη συντήρηση οδών 

  

Προτείνεται η 

λειτουργία φορητής 

μονάδας θραύσης 

αδρανών στείρων 

υλικών, ικανότητας 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου 

είναι ευμενέστερη της 

αδειοδοτημένης ως 

προς το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον αφού 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-80 

ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

2.500 m3/d και ισχύος 

910 hp. 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

μειώνονται τα 

δρομολόγια των 

φορτηγών οχημάτων 

από και προς τους 

θραυστήρες. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Βοηθητικές 

εγκαταστάσεις 

ανοικτού ορύγματος 

  

Προτείνεται οι εξής 

εγκαταστάσεις: 

Διώροφο κτίριο 

πολλαπλών χρήσεων 

για εργαζομένους, 

Συνεργείο οχημάτων 

ύψους 18 m με διπλό 

γερανό 25/5 t, κτίριο 

αποθήκευσης ελαίων 

και λιπαντικών ύψους 

8 m, πλυντήριο 

οχημάτων ύψους 7 m 

και κτίριο γενικής 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Σε κάθε περίπτωση ο 

χώρος κατάληψης  

βρίσκεται εντός του 

περιτυπώματος του 

Υποέργου. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-81 

ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

αποθήκευσης υλικών 

και εξοπλισμού ύψους 

9 mΠροτείνονται οι 

εξής εγκαταστάσεις: 

Διώροφο κτίριο 

πολλαπλών χρήσεων 

για εργαζομένους, 

Συνεργείο οχημάτων 

ύψους 18 m με διπλό 

γερανό 25/5 t, κτίριο 

αποθήκευσης ελαίων 

και λιπαντικών ύψους 

8 m, πλυντήριο 

οχημάτων ύψους 7 m 

και κτίριο γενικής 

αποθήκευσης υλικών 

και εξοπλισμού ύψους 

9 m 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Αποθήκες καυσίμου 

και επιφανειακές 

εγκαταστάσεις 

διανομής 

  

Προτείνεται η 

κατασκευή τριών 

σταθμών 

ανεφοδιασμού 

καυσίμων, 

χωρητικότητας 

40.000 L έκαστος. 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Σε κάθε περίπτωση ο 

χώρος κατάληψης  

βρίσκεται εντός του 

περιτυπώματος του 

Υποέργου. Η 

προτεινόμενη 

τροποποίηση είναι 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-82 

ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Εναλλακτικά ένας εκ 

των τριών σταθμών θα 

έχει χωρητικότητα 4 

δεξαμενών των 

50.000 L έκαστη.  

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

ευμενέστερη σε ότι 

αφορά το 

ατμοσφαιρικό & το 

ακουστικό 

περιβάλλον αφού 

μειώνεται η κίνηση 

των φορτηγών 

οχημάτων εκτός του 

εργοταξίου για 

ανεφοδιασμό. 

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Εσωτερικό οδικό 

δίκτυο 
  

Προτείνεται μεταβολή 

των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών της 

περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένης οδού 

R06. Επιπλέον 

προτείνονται δύο νέοι 

οδοί, η πρώτη με 

προορισμό τις 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Σε κάθε περίπτωση ο 

χώρος κατάληψης  

βρίσκεται εντός του 

περιτυπώματος του 

Υποέργου. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-83 

ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

εγκαταστάσεις του 

υπόγειου μεταλλείου 

και η δεύτερη με 

αφητηρία τα γραφεία 

των εγκαταστάσεων  

και προορισμό την 

εγκατάσταση 

επεξεργασίας 

τελμάτων (Κτίριο 

φιλτροπρεσσών) 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μονάδα κατεργασίας 

εν δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων 

Περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένη 

κατάληψη: 2 στρ. 

Προτεινόμενη 

κατάληψη: 4,5 στρ. 

Προστίθεται η 

δυνατότητα διάθεσης 

επεξεργασμένων εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

σε ξεχωριστό πεδίο 

διάθεσης από αυτό 

των μη επιβαρυμένων 

υδάτων, σε 

περιπτώσεις όπου η 

διαθέσιμη 

αποθηκευτική 

ικανότητα των 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Σε κάθε περίπτωση ο 

χώρος κατάληψης  

βρίσκεται εντός του 

περιτυπώματος του 

Υποέργου. Σε ότι 

αφορά τους 

Υδατικούς Πόρους 

όπως παρουσιάζεται 

και στα Kεφάλαια 6 

& 9 της παρούσας 

μελέτης το επίπεδο 

κατεργασίας των εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων δεν θα 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-84 

ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

εγκαταστάσεων του 

έργου εκτιμάται ότι 

δεν θα είναι επαρκής. 

Οικονομικό 

περιβάλλον 

διαφοροποιείται σε 

σχέση με το 

υπόβαθρο. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Μονάδα 

επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων 

  

Προτείνεται η 

κατασκευή μονάδας 

βιολογικού 

καθαρισμού με 

επεξεργασία 

μεμβρανών 

δυναμικότητας 

επεξεργασίας 

λυμάτων 1.100 

ατόμων ημερησίως 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  

Με την κατασκευή 

μονάδας βιολογικού 

καθαρισμού γίνεται 

ελαφρώς καλύτερη η 

διαχείριση των 

αστικών λυμάτων των 

εγκαταστάσεων. 

Η τροποποίηση που 

προτείνεται από το 

νέο επενδυτικό σχέδιο 

αναμένεται να 

επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις στους 

Υδατικούς πόρους και 

εμμέσως στα 

Εδαφολογικά 

Χαρακτηριστικά της 

Περιοχής, στα 

οικοσυστήματα και το 

Κοινωνικό 

Περιβάλλον.  

Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Υδατικοί Πόροι  Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Δυσμενέστερη Ευμενέστερη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-85 

ENVECO A.E. 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

Στοιχείο έργου 

Περιγραφή 

Περιβαλλοντική 

Παράμετρος 

Σχόλιο / 

Παρατήρηση 

Συγκριτική Αξιολόγηση 

Λύσεων 

Αδειοδοτημένο 

Τροποποιήσεις Νέου 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Αδειοδοτημένο 

Νέο 

Επενδυτικό 

Σχέδιο 

Γεωτρήσεις 

επανεισπίεσης  

επεξεργασμένων εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων 

  

Προτείνεται η 

επανεισπίεση 

επεξεργασμένων εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

κατά μήκος της οδού 

σύνδεσης Σκουριών - 

Στρατωνίου, με την 

εγκατάσταση επτά 

γεωτρήσεων 

συνολικής 

δυναμικότητας 

70 m3/h 

Εδαφολογικά - 

Μορφολογικά & 

Τοπιολογικά 

Χαρακτηριστικά  
Σε ότι αφορά τους 

Υδατικούς Πόρους 

όπως παρουσιάζεται 

και στα Κεφάλαια 6 

& 9 της παρούσας 

μελέτης το επίπεδο 

επεξεργασίας των εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων δεν θα 

διαφοροποιείται σε 

σχέση με το 

υπόβαθρο. 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Υδατικοί Πόροι  Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ατμοσφαιρικό & 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικοσυστήματα Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Κοινωνικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Οικονομικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

Ιστορικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον 
Ισοδύναμη Ισοδύναμη 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 7   7-86 

ENVECO A.E. 

Από τους παραπάνω πίνακες εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

• Σε ότι αφορά το Εργοτάξιο Μαύρων Πετρών η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου 

είναι ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης σε 29 περιπτώσεις από το σύνολο των 112 

που εξετάστηκαν, ενώ είναι ισοδύναμη της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης σε 83 

περιπτώσεις. Σημειώνεται πως σε καμία των επιμέρους περιπτώσεων που εξετάστηκαν η 

λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν είναι δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 

 

Τονίζεται δε ότι σε καμία επιμέρους τροποποίηση του σχεδιασμού κατά την εξέταση 

όλων των περιβαλλοντικών μέσων συνολικά δεν προκρίθηκε η αδειοδοτημένη λύση 

έναντι της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου. 

 

• Σε ότι αφορά το Εργοτάξιο Στρατωνίου η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι 

ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης σε 19 περιπτώσεις από το σύνολο των 42 που 

εξετάστηκαν, ενώ είναι ισοδύναμη της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης σε 23 

περιπτώσεις. Σημειώνεται πως σε καμία των επιμέρους περιπτώσεων που εξετάστηκαν η 

λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου δεν είναι δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 

 

Τονίζεται δε ότι σε καμία επιμέρους τροποποίηση του σχεδιασμού κατά την εξέταση 

όλων των περιβαλλοντικών μέσων συνολικά δεν προκρίθηκε η αδειοδοτημένη λύση 

έναντι της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου. 

 

• Σε ότι αφορά το Έργα Οδοποιίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι ευμενέστερη της 

αδειοδοτημένης λύσης σε 9 περιπτώσεις από το σύνολο των 21 που εξετάστηκαν, ενώ 

είναι ισοδύναμη της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης σε 12 περιπτώσεις. Σημειώνεται 

πως σε καμία των επιμέρους περιπτώσεων που εξετάστηκαν η λύση του νέου επενδυτικού 

σχεδίου δεν είναι δυσμενέστερη της αδειοδοτημένης. 

 

Τονίζεται δε ότι σε καμία επιμέρους τροποποίηση του σχεδιασμού κατά την εξέταση 

όλων των περιβαλλοντικών μέσων συνολικά δεν προκρίθηκε η αδειοδοτημένη λύση 

έναντι της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου. 

 

• Σε ότι αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου είναι ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης σε 60 περιπτώσεις 

από το σύνολο των 175 που εξετάστηκαν, ενώ είναι ισοδύναμη της περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένης σε 113 περιπτώσεις. Σημειώνεται πως μόνο σε 2 περιπτώσεις που 

εξετάστηκαν η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι δυσμενέστερη της 

αδειοδοτημένης. 

 

Τονίζεται δε ότι σε καμία επιμέρους τροποποίηση του σχεδιασμού κατά την εξέταση 

όλων των περιβαλλοντικών μέσων συνολικά δεν προκρίθηκε η αδειοδοτημένη λύση 

έναντι της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου. 

 

• Σε ότι αφορά τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών η λύση του νέου 

επενδυτικού σχεδίου είναι ευμενέστερη της αδειοδοτημένης λύσης σε 14 περιπτώσεις 

από το σύνολο των 98 που εξετάστηκαν, ενώ είναι ισοδύναμη της περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένης σε 83 περιπτώσεις. Σημειώνεται πως μόνο σε 1 περίπτωση που 
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εξετάστηκε, η λύση του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι δυσμενέστερη της 

αδειοδοτημένης. 

 

Τονίζεται δε ότι σε καμία επιμέρους τροποποίηση του σχεδιασμού κατά την εξέταση 

όλων των περιβαλλοντικών μέσων συνολικά δεν προκρίθηκε η αδειοδοτημένη λύση 

έναντι της λύσης του νέου επενδυτικού σχεδίου. 

 

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.  

7.5. Εναλλακτικές λύσεις οδοποιίας Σκουριών – Στρατωνίου  

7.5.1. Παρουσίαση Εναλλακτικών Λύσεων Οδοποιίας Σκουριών – Στρατωνίου 

Οι επικρατέστερες οδικές διαδρομές που εξετάσθηκαν για την μεταφορά του συμπυκνώματος 

με φορτηγά αυτοκίνητα μέχρι τις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου είναι η διαδρομή 1 

(προτεινόμενο οδικό δίκτυο), η διαδρομή 2 (μέσα από όρια οικισμών). 

 

Η Διαδρομή 1 (προτεινόμενη) αφορά βελτίωση της υφιστάμενης δασικής οδού Σκουριών - 

Στρατωνίου, η οποία εκτείνεται νοτιοδυτικά του εργοταξίου των Σκουριών, έως την περιοχή 

των εργοταξίων Μαντέμ  Λάκκου  και  Στρατωνίου. Η προτεινόμενη χάραξη της οδού αφορά 

οδικό άξονα περί τα 28,7 km και σκοπός της είναι η σύνδεση των εργοταξίων των Σκουριών 

με αυτό του Στρατωνίου με την αποφυγή της χρήσης του υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου. 

Πέραν των απαραίτητων για την κατασκευή της οδού έργων (χωματουργικές εργασίες, 

κατασκευή τεχνικών έργων, ασφαλτοστρώσεις κ.λπ.) απαιτείται και η κοπή ορισμένων 

δένδρων καθώς τμήμα της οδού διέρχεται από δασώδεις εκτάσεις στις οποίες δεν υπάρχει 

διανοιγμένη υφιστάμενη οδός. Επιπλέον, απαραίτητες κρίνονται και οι απαλλοτριώσεις 

παρόδιων στην οδό ιδιωτικών εκτάσεων. Η εναλλακτική αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 

Παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 της παρούσας μελέτης. 

 

Η διαδρομή 2 είναι συνολικού μήκους 25 km και ακολουθεί δασικούς δρόμους μέσω ενός 

έντονου ανάγλυφου που καταλήγουν στο πρωτεύον οδικό δίκτυο που συνδέει το Νεοχώρι με 

τα Στάγειρα. Από εκεί, ακολουθώντας το υφιστάμενο πρωτεύον οδικό δίκτυο θα καταλήγει στο 

μεταλλευτικό δρόμο του Μαντέμ Λάκκου. Διέρχεται πλησίον του αρχαιολογικού χώρου 

Μεσαιωνικό Φρουριακό Συγκρότημα Σταγείρων Χαλκιδικής Θέσεις «Λόφος Αγίου Δημητρίου 

– Πάρκο Αριστοτέλη», ενώ δεν διέρχεται από κάποια προστατευόμενη περιοχή. Η διαδρομή 

αυτή διασχίζει τα ρέματα Μουκούτουλου και Κοκκινόλακκα. Τέλος, διέρχεται εντός ορίων των 

οικισμών Στάγειρα και Στρατονίκη. 

7.5.2. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων Οδοποιίας Σκουριών – Στρατωνίου 

Προκειμένου να αξιολογηθούν με περιβαλλοντικά κριτήρια οι εναλλακτικές οδεύσεις 

μεταφοράς του συμπυκνώματος, παρακάτω αναλύονται οι συνέπειες υλοποίησης των δύο 

λύσεων σε βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

 

Σημειώνεται ότι οι εναλλακτικές λύσεις οδοποιίας παρουσιάζονται στον Χάρτη 3 του 

Κεφαλαίου 15 της παρούσας μελέτης. 
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7.5.2.1. Μορφολογία - Έδαφος 

Από το βασικό ισοζύγιο των χωματισμών, σύμφωνα με την μελέτη οδοποιίας κατά την 

κατασκευή του έργου για την διαδρομή 1 αναμένονται συνολικά: 

• Εκσκαφές: 999.936,00 m3 

• Επιχώματα: 774.461,00 m3 

 

Συνεπώς όπως προκύπτει κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει πλεόνασμα υλικών 

εκσκαφής ποσότητας 225.475,00 m3. 

 

Τα πλεονάζοντα υλικά θα αποθηκεύονται προσωρινά εντός του χώρου του εργοταξίου μέχρι 

την απομάκρυνσή τους. Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων 

εκχωμάτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/2010), όπως 

ισχύει. 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. η αποκομιδή και διαχείριση των ΑΕΚΚ θα 

πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) των ΑΕΚΚ 

και σε συνεργασία με μονάδες που να εκτελούν εργασίες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, 

συμβεβλημένες με εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ.  

 

Όσον αφορά τη διαδρομή 2, δεν υπάρχουν στοιχεία χωματισμών λόγω του ότι η λύση αυτή 

αποκλείστηκε από τη πρώτη στιγμή δεδομένης της όχλησης στους οικισμούς, Στάγειρα και 

Στρατονίκη.  

 

Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, οι επιπτώσεις της διαδρομής 1 κρίνονται ως μη σημαντικές. 

7.5.2.2. Υδατικοί πόροι 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαδρομή 2 διέρχεται από το ρέμα Μουκούτουλου ενώ η διαδρομή 

1 κινείται ανάντη του Ασπρόλακκας και του Κοκκινόλακκα, και νότιος του Ασπρόλακκα. Έτσι, 

λοιπόν, οι επιπτώσεις της διαδρομής 2 στους υδατικούς πόρους εκτιμώνται ως αμελητέες 

(δεδομένου ότι το υφιστάμενο πρωτεύον δίκτυο διασχίζει τα ρέματα αυτά) ενώ της διαδρομής 

1 ως μη σημαντικές δεδομένου ότι τα ρέματα Κοκκινόλακκας και Ασπρόλακκας είναι ήδη 

υποβαθμισμένα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ρέματα. 

7.5.2.3. Ατμοσφαιρικό και Ακουστικό περιβάλλον 

Η διαδρομή 1, παρουσιάζει το μικρότερο αριθμό αποτιθέμενων υλικών, με αποτέλεσμα το 

μικρότερο αριθμό δρομολογίων. Επιπλέον, δεδομένων των αποστάσεων από τους 

πλησιέστερους οικισμούς, εκτιμάται ότι η διαδρομή 1 (0,7 km από την πλησιέστερη 

κατοικημένη περιοχή) θα έχει μη σημαντικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της 

περιοχής μελέτης ενώ η διαδρομή 2 θα έχει  σημαντικές επιπτώσεις αφού διέρχεται από το 

οικιστικό δίκτυο της περιοχής. 

 

Συγκρίνοντας τις δύο εναλλακτικές διαδρομές, προκύπτει ότι η διαδρομή 1 παρουσιάζει τις 

μικρότερες οχλήσεις στο ακουστικό περιβάλλον λόγω της απόστασης της από τους οικισμούς 

(0,7 km από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή). Εκτιμάται, λοιπόν, ότι η διαδρομή 1 θα 
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έχει μη σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης ενώ η 

διαδρομή 2 θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις (διέρχεται εντός των ορίων οικισμών). 

7.5.2.4. Οικοσυστήματα 

Συγκρίνοντας τις δύο εναλλακτικές διαδρομές, παρατηρείται ότι η διαδρομή 1 διέρχεται εντός 

των ορίων του Καταφύγιου Άγριας Ζωής Κ129 «Σκουριές – Καστέλι - Κάκκαβος», σε 

αντίθεση με τη διαδρομή 2 που δε διέρχεται. Επομένως, η διαδρομή 2 προκαλεί μηδενικές 

επιπτώσεις στα οικοσυστήματα ενώ η διαδρομή 1 προκαλεί μετρίως σημαντικές επιπτώσεις. 

7.5.2.5. Οικονομικό περιβάλλον 

Εκτιμάται ότι η επιλογή οποιασδήποτε εκ των δύο εναλλακτικών λύσεων δεν επηρεάζει το 

οικονομικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

7.5.2.6. Κοινωνικό περιβάλλον 

Δεδομένου ότι η διαδρομή 2 διέρχεται εντός των ορίων των οικισμών Στάγειρα και Στρατονίκη, 

αναμένονται αυξημένες οχλήσεις στους κατοίκους των οικισμών αυτών. Άρα, οι επιπτώσεις 

της διαδρομής 2 κρίνονται ως σημαντικές, ενώ της διαδρομής 1 ως μη σημαντικές (0,7 km από 

την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή). 

7.5.2.7. Ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον 

Η διαδρομή 2 διέρχεται πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Μεσαιωνικό Φρουριακό 

Συγκρότημα Σταγείρων Χαλκιδικής Θέσεις «Λόφος Αγίου Δημητρίου – Πάρκο Αριστοτέλη». 

και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της στο ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον κρίνονται ως μετρίως 

σημαντικές. Όσον αφορά την διαδρομή 1 επειδή δεν διέρχονται από κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικά μνημεία, οι επιπτώσεις κρίνονται ως μηδενικές. 

7.5.2.8. Συμπεράσματα αξιολόγησης 

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που αφορούν στη σύγκριση των δύο 

εναλλακτικών λύσεων μεταφοράς του συμπυκνώματος. Ειδικότερα, για κάθε ένα από τους 

περιβαλλοντικούς τομείς αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων, γίνεται συγκριτική 

αξιολόγηση της προτεινόμενης λύσης. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση της 

προτεινόμενης διαδρομής σε σχέση με τις εναλλακτικές διαδρομές. Σε κάθε γραμμή φαίνεται 

το κατά πόσο υπερτερεί η προτεινόμενη λύση για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο ή το κατά 

πόσο υπερτερεί η εναλλακτική λύση. 
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Πίνακας 7.5.2.8-1. Αξιολόγηση της προτεινόμενης διαδρομής σε σχέση με τις 

εναλλακτικές διαδρομές 

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 

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, επελέγη η διαδρομή 1 που προξενεί τις μικρότερες δυνατές 

επιπτώσεις ιδιαίτερα σε ότι αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον, δηλαδή στους οικισμούς της 

περιοχής μελέτης. Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα της διαδρομής 1 είναι η αποφυγή της 

επιβάρυνσης του κύριου οδικού δικτύου της περιοχής (παραλιακή οδός) με τον φόρτο των 

εργοταξιακών οχημάτων, αφού η διαδρομή 1 χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό τμήμα του κύριου 

οδικού δικτύου, αμέσως πριν την διακλάδωση με τον μεταλλευτικό δρόμο του Μαντέμ 

Λάκκου.  

7.6. Εναλλακτικές λύσεις ερευνητικών γεωτρήσεων  

7.6.1. Παρουσίαση Εναλλακτικών Λύσεων Ερευνητικών Γεωτρήσεων 

Όπως προαναφέρθηκε στην Παράγραφο 6.9 της παρούσας μελέτης υπάρχουν πολυάριθμοι 

στόχοι έρευνας εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., σε ποικίλα στάδια της ωρίμανσης της έρευνας. Για τα επόμενα έτη 

προγραμματίζονται οι παρακάτω έρευνες. 
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Περιοχή Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Για τα επόμενα χρόνια, προγραμματίζεται η συνέχιση της έρευνας για τη συμπλήρωση του 

ερευνητικού προγράμματος προς τα δυτικά, από το επίπεδο ±0 και προς τους βαθύτερους 

ορίζοντες με γεωτρήσεις από τις υπόγειες εργασίες του μεταλλείου καθώς και επιφανειακές 

γεωτρήσεις του τμήματος έρευνας δυτικά και νότια του κοιτάσματος το οποίο λαμβάνει χώρα 

σε προβολή πέρα από τα όρια του οικισμού Στρατονίκης.  

 

Άνω Βαγιωνία 

Η σχεδιαζόμενη έρευνα διασκόπηση για τα Άνω Βαγιωνία - Βόρειο τμήμα, Μαδέμ Λάκκος 

βόρειο σκέλος του αντίκλινου εκτεινόμενο προς τα βορειοδυτικά, περιλαμβάνει αρχικό στάδιο 

δοκιμαστικών γεωτρήσεων οι οποίες ακολουθούνται από διεξοδικότερες γεωτρήσεις εάν τα 

αποτελέσματα είναι θετικά. 

 

Σεβαλιέ – Άγιος Νικόλαος – Κουλοχέρα 

Στην περιοχή νοτιοανατολικά του Μαντέμ Λάκκου και συγκεκριμένα στην περιοχή Σεβαλιέ, 

Άγιος Νικόλαος και Κουλοχέρα σχεδιάζεται επίσης έρευνα κοιτασμάτων τύπου Skarn και 

πολυμεταλλικών σουλφιδίων. 

 

Ερευνητικές Γεωτρήσεις Ολυμπιάδας 

Η προγραμματιζόμενη έρευνα για την Ολυμπιάδα, περιλαμβάνει αναλυτικές γεωτρήσεις 

(πολλαπλές γεωτρήσεις από την ίδια θέση) όλων των στόχων ανατολικά του Ανατολικού 

ρήγματος και, δυτικά του Δυτικού ρήγματος, καθώς και της νότιας επέκτασης προς την 

ιστορική γεώτρηση BX19. 

 

Ερευνητικές Γεωτρήσεις Πιάβιτσας 

Η προγραμματιζόμενη έρευνα για την περιοχή της Πιαβίτσας, περιλαμβάνει μια πρώτη 

δοκιμαστική διάτρηση όλων των στόχων νοτίως της δομής του ρήγματος Στρατωνίου, για τον 

έλεγχο της επέκτασης κατά κλίση της μεταλλοφορίας θειούχων ορυκτών και της βορειοδυτικής 

επέκτασης προς Βαρβάρα. 

 

Ερευνητικές Γεωτρήσεις Σκουριών 

Το Σκουριές Βόρειο είναι μια επιθερμική φλεβική διασκόπηση ενδιάμεσης προς χαμηλής 

θειικότητας, ευρισκόμενο κατά προσέγγιση 4 km βορειοανατολικά του έργου Σκουριών. Το 

προς έρευνα έργο ορίζεται από μια γεωχημική ανωμαλία του εδάφους με αυξημένες τιμές 

χρυσού, αργύρου και βασικών μετάλλων και έχει δώσει πολυάριθμα αποτελέσματα δειγμάτων 

πετρωμάτων από επιφανειακές εμφανίσεις και αποσπασμένα τεμάχια πετρώματος με έντονα 

ανώμαλο έως υψηλής ποσότητας χρυσό. Το προς έρευνα έργο ερευνήθηκε από πολυάριθμα 

αβαθή φρέατα, θεωρούμενης ηλικίας από τις αρχές του 20ου αιώνα και έχει χαρτογραφηθεί και 

δειγματιστεί λεπτομερώς από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Στο προς έρευνα 

έργο δεν έχουν πραγματοποιηθεί γεωτρήσεις. Η προγραμματιζόμενη έρευνα στις Σκουριές - 

Βόρειο περιλαμβάνει αρχικό στάδιο δοκιμαστικών γεωτρήσεων, ακολουθούμενο από 

λεπτομερέστερες γεωτρήσεις εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά. 

 

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 
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εμφάνιση έχει εντοπισθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος συνεχίζεται σε βαθύτερους ορίζοντες 

και αν αντιστοιχεί σε μεταλλοφόρο σώμα. 

 

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 εμπίπτει στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης. 

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται και η εξέταση της μηδενικής λύσης, με αναφορά στις 

συνέπειες που θα έχει σε επηρεαζόμενα έργα, καθώς και σε άλλα στοιχεία του ανθρωπογενούς 

και φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Επισημαίνονται τα εξής: 

• Ο σκοπός των γεωτρήσεων είναι ερευνητικός δειγματοληπτικός, στα πλαίσια διεξαγωγής 

μεταλλευτικής έρευνας για την εκτίμηση της ποιότητας και της ποσότητας των πιθανών 

υφιστάμενων εκμεταλλεύσιμων μεταλλευτικών κοιτασμάτων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας θα συμβάλουν στο να γίνει πιο αποτελεσματικά ο σχεδιασμός της δυνητικής 

μελλοντικής εκμετάλλευσης.  

• Το έργο των ερευνητικών γεωτρήσεων, δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα ούτε είναι έργο 

μεγάλης κλίμακας που σχετίζεται με την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων υγρών ή 

στερεών αποβλήτων, που έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό ή ενέργεια ή που απαιτεί 

μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών ή συνοδά έργα μεγάλης κλίμακας για την υλοποίηση 

του.  

• Λόγω της φύσης του έργου των ερευνητικών γεωτρήσεων, η παραγωγική διαδικασία 

περιορίζεται στη λήψη δειγμάτων από τις γεωτρήσεις, ενώ δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ 

φάση κατασκευής και φάσης λειτουργίας του έργου, αφού ουσιαστικά δεν προβλέπονται 

κατασκευαστικές εργασίες ούτε υλοποίηση μόνιμου έργου. 

• Για την ανόρυξη των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν τόσο ερπυστριοφόρα 

αυτοκινούμενα, όσο και λαστιχοφόρα γεωτρύπανα, τα οποία θα μεταφερθούν στην 

περιοχή του έργου. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης γεώτρησης κυμαίνεται από 

τρείς εβδομάδες έως ένα μήνα υπό κανονικές συνθήκες.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, κατά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων του 

έργου: 

• Δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς το μέγεθος και την κλίμακα των έργων ή 

ως προς την παραγωγική διαδικασία ή την διαδικασία κατασκευής του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έργα μικρής κλίμακας, δεν προβλέπεται παραγωγή 

προϊόντος και δεν προβλέπονται αξιοσημείωτες κατασκευαστικές εργασίες για τις 

ερευνητικές γεωτρήσεις.  

• Η θέση των ερευνητικών γεωτρήσεων αφορά σε περιοχές που υπάρχουν ενδείξεις για την 

ύπαρξη μεταλλοφορίας είτε από παλαιότερες ερευνητικές προσπάθειες (γεωλογικές, 

κοιτασματολογικές και γεωχημικές έρευνες) είτε από πρόσφατη γεωφυσική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από αέρος και ως εκ τούτου είναι μονοσήμαντες.  

• Για τις ανάγκες μεταφοράς του γεωτρητικού εξοπλισμού στη θέση της γεώτρησης θα 

χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση το υπάρχον δίκτυο δασικών δρόμων.  
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Συμπερασματικά, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά στην τεχνολογία διάνοιξης 

των γεωτρήσεων του έργου.   

7.6.1.1. Μηδενική λύση  

Ως μηδενική λύση θεωρείται η μη διεξαγωγή ερευνητικών γεωτρήσεων ήτοι η μη εκτέλεση της 

έρευνας. 

 

Σε αυτό το σημείο εξετάστηκε η περίπτωση της μη υλοποίηση των ερευνητικών γεωτρήσεων 

οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν μελλοντικά στην ανάδειξη νέων 

κοιτασμάτων.  

 

Η μη υλοποίηση της έρευνας στην συγκεκριμένη περιοχή απορρίφθηκε διότι: 

 

• Οι περιοχές έρευνας αποτελούν τμήμα των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., όπου η χρήση εντός του χώρου αυτού έχει 

θεσμοθετηθεί για την ανάπτυξη μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. 

• Η πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγιή λειτουργία και τη βιωσιμότητα της εταιρείας 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Εξάλλου η ζήτηση σε πρώτες ύλες αποφέρει 

σημαντικά οφέλη στη τοπική και εθνική οικονομία. 

• Βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και ευνοείται η 

απασχόληση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο άμεσα όσο και έμμεσα με την 

απασχόληση συνεργατών και προμηθευτών. Ως γενική αρχή η κάλυψη μιας θέσης 

εργασίας στον πρωτογενή μεταλλευτικό τομέα αποφέρει άλλες 4 εκτός της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας (δευτερογενής και τριτογενής τομέας). 

• Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υπαίθρου από 

άτομα που αδυνατούν να βρουν εργασία στις περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. 

• Η αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου αναμφίβολα θα αυξήσει την εισροή 

συναλλάγματος στη χώρα, θα μειώσει την εκροή χρήματος για την αγορά πρώτων υλών 

από το εξωτερικό και θα τονώσει την εθνική οικονομία με την είσπραξη φόρων και την 

μείωση του εγχώριου ελλείμματος. 

 

Επομένως τα αποτελέσματα από την πραγματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας 

αναμένονται να είναι ιδιαίτερα θετικά καθώς στην πιθανή περίπτωση κατά την οποία θα 

διαπιστωθεί οικονομοτεχνικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, τα οφέλη προς τον πληθυσμό της 

περιοχής, την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένης 

της εφαρμογής ασφαλών, σύγχρονων και περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών που εφαρμόζει σε 

όλα τα αντίστοιχα έργα της η εταιρεία σύμφωνα με της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις 

επιταγές για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

Συνεπώς, η μη υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις 

όσον αφορά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

7.6.1.2. Εναλλακτική λύση 1 (προτεινόμενη λύση) 

Ως πρώτη εναλλακτική λύση 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 
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μελετών. Η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιείται κατά κόρον από την Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., βασίζεται στην μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού και των 

συνεργατών - εργολάβων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και έχει επιλεχθεί με 

βάση τον συνδυασμό της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που εξάγονται και την ταχύτητα 

διάτρησης/προχώρησης.  

 

Για την ανόρυξη των γεωτρήσεων θα χρησιμοποιηθούν δύο (2) γεωτρύπανα κατάλληλου τύπου 

για δειγματοληπτικές ερευνητικές γεωτρήσεις, συνεχούς πυρηνοληψίας (Wireline Core), με 

χρήση ύδατος. 

 

Η αναλυτική περιγραφή της Εναλλακτικής Λύσης 1, παρουσιάζεται στην Παράγραφο 6.9 της 

παρούσας μελέτης. 

7.6.1.3. Εναλλακτική λύση 2 

Στην δεύτερη εναλλακτική λύση, 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.  

 

Πρόκειται για γρήγορη και οικονομική μέθοδο διάτρησης, που εφαρμόζεται κυρίως σε σκληρά 

πετρώματα (πυριγενή, μεταμορφωμένα, συμπαγείς ασβεστόλιθους, ψαμμίτες). Η διάτρηση με 

τη μέθοδο Rotary Percussion Drilling (Down The Hole) λειτουργεί με «πνευματικό» τρόπο 

συνδυάζοντας κρούση και περιστροφή. Η αερόσφυρα, η οποία λειτουργεί πνευματικά, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε συνήθη περιστροφικό εξοπλισμό, ο οποίος διαθέτει 

εσωτερικό ή εξωτερικό αεροσυμπιεστή σημαντικής δυναμικότητας. Χρησιμοποιείται για 

γρήγορη και οικονομική διάτρηση μεσαίων έως και ιδιαίτερα σκληρών γεωλογικών 

σχηματισμών. Η γρήγορη διείσδυση της αερόσφυρας εντός του σχηματισμού οφείλεται στη 

ροή του αέρα, η οποία κατευθύνεται απευθείας από το πιστόνι στο κοπτικό άκρο με 

αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται απώλειες ενέργειας. 

7.6.2. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων Ερευνητικών Γεωτρήσεων 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται κωδικοποιημένη η εκτίμηση και αξιολόγηση των 

σημαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε εναλλακτική λύση, βάση της οποίας 

προκρίθηκε η προτεινόμενη λύση (πρώτη εναλλακτική λύση) και απορρίφθηκαν οι άλλες δύο 

λύσεις που εξετάστηκαν (μηδενική και δεύτερη εναλλακτική λύση). 
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Πίνακας 7.6-1. Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση 

α/α 
Περιβαλλοντικό 

μέσο 

Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

στη φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Τεκμηρίωση 
Μηδενική 

εναλλακτική λύση 

Πρώτη 

εναλλακτική 

λύση 

Δεύτερη 

εναλλακτική 

λύση 

1 Κλίμα - Βιοκλίμα Ο Ο Ο 

Οι υπό εξέταση εναλλακτικές λύσεις δεν σχετίζονται με 

αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα - βιοκλίμα. 

 

Τα προτεινόμενα έργα είναι μικρής κλίμακας και δεν σχετίζονται 

με αποψιλώσεις φυσικής βλάστησης μεγάλης έκτασης ή 

αποξήρανση εκτάσεων, που θα μπορούσε να συσχετιστεί με 

αρνητικές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής. 

2 
Μορφολογία - 

Τοπίο 
Ο Α Μ 

Τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη εναλλακτική λύση, οι 

ερευνητικές γεωτρήσεις εκτιμάται ότι δεν θα έχουν 

αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο τοπίο και στη μορφολογία, αφού 

πρόκειται για σημειακά έργα που αναπτύσσονται σε πλατείες 

περιορισμένου εμβαδού. 

 

Οι επιπτώσεις στη μορφολογία και στο τοπίο σχετίζονται με τη 

διάνοιξη των οδών πρόσβασης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα 

απαιτηθούν δρόμοι πρόσβασης. 

 

Οι επιπτώσεις στην περίπτωση της πρώτης ενναλακτικής είναι 

ασθενέστερες, αφού η εμπειρία της εταιρείας με την χρήση της 

μεθόδου που προτείνεται στην λύση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση του χρόνου εκτέλεσης έκαστης γεώτρησης και 

επομένως θα απομακρυνθεί πιο γρήγορα από την περιοχή ο 

εξοπλισμός του έργου. 

3 
Γεωλογία - 

Τεκτονική - Έδαφος 
Ο Α Μ 

Στην δεύτερη εναλλακτική λύση, οι επιπτώσεις είναι 

ευμενέστερες, αφού η εμπειρία της εταιρείας με την χρήση της 

μεθόδου που προτείνεται στην λύση αυτή κατά τη διάνοιξη των 

γεωτρήσεων αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της διάνοιξης στην καταλληλότερη 
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α/α 
Περιβαλλοντικό 

μέσο 

Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

στη φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Τεκμηρίωση 
Μηδενική 

εναλλακτική λύση 

Πρώτη 

εναλλακτική 

λύση 

Δεύτερη 

εναλλακτική 

λύση 

αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων τοπικού χαρακτήρα 

σε γεωλογικά - εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 

4 Φυσικό περιβάλλον Ο Α Μ 

Στην περίπτωση της δεύτερης εναλλακτικής λύσης, αφού η 

εμπειρία της εταιρείας με την χρήση της μεθόδου που προτείνεται 

στην λύση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση του 

χρόνου εκτέλεσης των γεωτρήσεων και επομένως θα μειωθεί το 

χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου και θα μειωθεί η χρονική 

διάρκεια των σχετικών επιπτώσεων (στο ατμοσφαιρικό και 

ακουστικό περιβάλλον) που δύναται να επηρεάσουν εμμέσως το 

φυσικό περιβάλλον των παρακείμενων εκτάσεων στην περιοχή 

εκτέλεσης των έργων. 

5 

Χωροταξικός 

σχεδιασμός - 

Χρήσεις Γης 

Σ Α Μ 

Η μηδενική λύση σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις λόγω της 

μη δυνατότητας αποτελεσματικού σχεδιασμού της μελλοντικής 

εκμετάλλευσης, που θα είχε θετικές επιπτώσεις στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον, λόγω της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και της ώθησης που θα έδινε στην τοπική οικονομία. 

 

Στην περίπτωση της πρώτης εναλλακτικής λύσης εκτιμάται ότι, 

οι επιπτώσεις είναι ασθενέστερες, αφού η εμπειρία της εταιρείας 

με την χρήση της μεθόδου που προτείνεται στην λύση αυτή, θα 

συμβάλει στην μείωση του χρόνου εκτέλεσης τους και επομένως 

θα μειωθεί και η χρονική διάρκεια των σχετικών αρνητικών 

επιπτώσεων (παραγωγή αερίων - σωματιδιακών ρύπων, θορύβου 

κλπ.). 

6 

Διάρθρωση και 

λειτουργίες του 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

7 

Κοινωνικό - 

οικονομικό 

περιβάλλον 

8 
Πολιτιστική 

κληρονομία 
Ο Α Α 

Το υπό μελέτη έργο σχετίζεται με την παραγωγή αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων και θορύβου που δύναται να επηρεάσει 

μερικώς αρχαιολογικούς χώρους - μνημεία σε εγγύτητα με τα 

έργα. 
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εναλλακτική λύση 

Πρώτη 
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λύση 

Δεύτερη 

εναλλακτική 

λύση 

Οι θέσεις των προτεινόμενων έργων δεν θίγουν τις θέσεις 

κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων. 

9 Τεχνικές υποδομές Ο Α Α 

Λόγω της μικρής κλίμακας των έργων δεν αναμένονται 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε υφιστάμενες υποδομές. 

 

Η κατασκευή - λειτουργία των έργων δεν σχετίζεται με 

αυξημένες ανάγκες σε νερό ή ενέργεια που μπορεί να 

επιβαρύνουν τα υφιστάμενα δίκτυα. 

10 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον - 

Ποιότητα αέρα 

Ο Α Μ 

Κατά την περίοδο της έρευνας θα παραχθούν περιορισμένες 

ποσότητες αερίων και σωματιδιακών ρύπων, λόγω της 

λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων του έργου. 

 

Εκτιμάται ότι, στην πρώτη εναλλακτική λύση, οι επιπτώσεις είναι 

ασθενέστερες αφού η εμπειρία της εταιρείας με την χρήση της 

μεθόδου που προτείνεται στην λύση αυτή, θα συμβάλει στην πιο 

αποτελεσματική εκτέλεση της γεώτρησης και επομένως την 

μείωση της χρονικής διάρκειας και άρα στη μείωση της χρονικής 

διάρκειας των σχετικών επιπτώσεων. 

11 

Ακουστικό 

περιβάλλον και 

δονήσεις 

Ο Α Μ 

Κατά την κατασκευή - λειτουργία των έργων θα παραχθεί 

θόρυβος που σχετίζεται με την κυκλοφορία οχημάτων και τη 

λειτουργία μηχανημάτων. 

 

Εκτιμάται ότι στην πρώτη εναλλακτική λύση οι επιπτώσεις θα 

είναι ασθενέστερες, αφού η εμπειρία της εταιρείας με την χρήση 

της μεθόδου που προτείνεται στην λύση αυτή, θα συμβάλει στην 

πιο αποτελεσματική εκτέλεση της γεώτρησης και επομένως στη 

μείωση της χρονικής διάρκειας των σχετικών επιπτώσεων. 

12 
Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 
Ο Ο Ο 

Η διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων δεν σχετίζεται με την 

παραγωγή αξιοσημείωτων εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής 
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ακτινοβολίας 

13 Ύδατα Ο Α Μ 

Αναμένεται να καταναλωθούν μικρότερες ποσότητες σε νερό και 

θα παραχθούν μικρότερες ποσότητες υγρών αποβλήτων. 

Εκτιμάται ότι στην πρώτη εναλλακτική λύση οι επιπτώσεις θα 

είναι ασθενέστερες, αφού η εμπειρία της εταιρείας με την χρήση 

της μεθόδου που προτείνεται στην λύση αυτή, θα συμβάλει στην 

πιο αποτελεσματική εκτέλεση της γεώτρησης και επομένως στη 

μείωση της χρονικής διάρκειας των σχετικών επιπτώσεων. 

 

Υπόμνημα Πίνακα: 

• Ο: Ουδέτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Α: Ασθενείς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 

• Μ: Ασθενείς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκριτικά μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. 

• Σ: Σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.   
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Οι ερευνητικές γεωτρήσεις, λόγω της φύσης τους, ήτοι περιορισμένης κλίμακας και χρονικής 

διάρκειας εκτέλεσης, δεν σχετίζονται με την πρόκληση σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων. 

 

Εκ των τριών εναλλακτικών λύσεων, 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.).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. Περιοχή μελέτης 

8.1.1. Καθορισμός περιοχής μελέτης 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ο καθορισμός της περιοχής μελέτης έγινε με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

• Η περιοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιμέρους τεχνικών έργων που 

περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του Έργου 

• Η περιοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα υδατορέματα που ενδέχεται να 

αλληλοεπιδράσουν με το έργο και τις λεκάνες απορροής τους.  

• Η περιοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των δήμων στους οποίους 

ανήκουν τα έργα. 

 

Για την καλύτερη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος, αλλά και την 

εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται η εξής διάκριση: 

 

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 (ο οποίος δημιουργήθηκε με 

την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη και προέκυψε από τη συνένωση των 

προϋπαρχόντων Δήμων Αρναίας, Παναγίας και Σταγείρων – Ακάνθου).  

 

Ανά περιβαλλοντική παράμετρο τα όρια αυτά μπορούν να μεταβάλλονται με βάση τις κατ’ 

αρχήν εκτιμήσεις για το μέγεθος της επίδρασης του έργου στην κάθε περιβαλλοντική 

παράμετρο.  

 

Σημειώνεται ότι στην παρούσα μελέτη, ως άμεση και ευρύτερη περιοχή μελέτης θεωρήθηκε 

αυτή που είχε παρουσιαστεί και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 

Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 

προκειμένου να περιγραφεί η σημερινή κατάσταση του Περιβάλλοντος για το σύνολο της 

περιοχής ανάπτυξης και λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Το τελικό όριο της περιοχής μελέτης δίνεται σε όλους τους χάρτες της μελέτης, καθώς και στο 

Σχήμα 8.1.1-1 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 8.1.1-1. Προσδιορισμός περιοχής μελέτης 

8.1.2. Προστατευόμενες περιοχές 

Οι προστατευόμενες περιοχές παρουσιάζονται αναλυτικά στην Παράγραφο 8.5. Περιληπτικά, 

αναφέρεται πως στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται έξι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, 

τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, πέντε Καταφύγια Άγριας Ζωής, το Εθνικό Πάρκο 

Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών, το Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομίας «Όρος Άθως», δύο Ζώνες Περιοχής Προστασίας της Φύσης καθώς 

και δύο Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά. 

8.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

8.2.1. Κλιματικά χαρακτηριστικά 

Για την ανάλυση των κλιματολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Μ.Σ.) που έχουν 

εγκατασταθεί στους οικισμούς Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, 

Παλαιοχώρι από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής, για λόγους 

συντομίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) στο πλαίσιο της παρακολούθησης σε συνεχή βάση των 

μετεωρολογικών μεταβλητών (βροχή, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, εξάτμιση, ταχύτητα 

ανέμου και ηλιακή ακτινοβολία).  
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Οι θέσεις, οι ονομασίες και οι μετρούμενες μεταβλητές των μετεωρολογικών σταθμών της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2.1-1 που ακολουθεί και η 

σχετική τους θέση στο Χάρτη 6.1 του Κεφαλαίου 15. 

 

Πίνακας 8.2.1-1. Θέσεις μετεωρολογικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας 

α/α Περιοχή Κωδικός 

Χρονική 

περίοδος 

δεδομένων 

Μετρούμενες μεταβλητές 

1 Στάγειρα  MAM11 

2017-

σήμερα 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

βαρομετρική πίεση, εξάτμιση, ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέμου 

2 Στρατoνίκη MAM12 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

βαρομετρική πίεση, εξάτμιση, ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέμου 

3 Στρατώνι MAM13 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

βαρομετρική πίεση, εξάτμιση, ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέμου 

4 Ολυμπιάδα ΟΑΜ21 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

βαρομετρική πίεση, εξάτμιση, ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέμου 

5 Νεοχώρι SAM21 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

βαρομετρική πίεση, εξάτμιση, ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέμου 

6 Παλαιοχώρι SAM22 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

βαρομετρική πίεση, εξάτμιση, ταχύτητα 

και διεύθυνση ανέμου 

7 Στρατώνι MMS01 
2009-

σήμερα 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση 

8 
Μαντέμ 

Λάκκος 
MMS31 

2006-

σήμερα 

Θερμοκρασία, βροχόπτωση, εξάτμιση 

9 Ολυμπιάδα OMS11 
Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, εξάτμιση 

10 Σκουριές SMS31 
Θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική 

υγρασία, εξάτμιση 

 

Τα αποτελέσματα από τους σταθμούς παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων που 

βρίσκονται στους οικισμούς Στρατωνίου, Στρατονίκης, Σταγείρων, Ολυμπιάδας, Νεοχωρίου 

και Παλαιοχωρίου με κωδικούς ΜΑΜ13, ΜΑΜ12, ΜΑΜ11, ΟΑΜ21, SAM21 και SAM22, 

αντίστοιχα, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 8.2.1-2 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 8.2.1-2. Μέσες μηνιαίες μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων των σταθμών 

ΜΑΜ13, ΜΑΜ12, ΜΑΜ11, SAM21, SAM22 και OAM21 των οικισμών Στρατωνίου, 

Στρατονίκης, Σταγείρων, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου και Ολυμπιάδας αντίστοιχα, για το 

έτος 2020 

Μήνας 

Θερμοκρασία oC (Μ.Ο.) Βροχόπτωση (mm)  

MA

M13 

MA

M12 

MA

M11 

OAM

21 

SAM

21 

SAM

22 

MA

M13 

MA

M12 

MAM

11* 

OAM

21* 

SAM

21 

SAM

22* 
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Ιανουάρι

ος 
8,2 5,5 5,0 6,4 1,9 1,5 6,0 15,8 15,8 0,0 13,4 9,2 

Φεβρουά

ριος 
9,7 7,3 6,8 8,3 4,1 3,9 39,0 50,2 63,6 4,0 35,0 * 

Μάρτιος 11,2 9,1 8,5 10,5 6,6 6,5 79,2 129,4 157,0 * 105,6 * 

Απρίλιος 12,8 11,2 10,8 12,3 8,9 8,5 144,8 154,6 147,6 * 93,8 90,0 

Μάιος 18,3 16,9 16,5 18,3 14,3 14,8 23,4 72,0 80,6 56,2 68,8 30,6 

Ιούνιος 22,4 20,4 19,7 22,3 17,7 18,0 12,8 34,4 49,2 18,0 44,4 18,2 

Ιούλιος 26,5 24,2 23,3 26,0 20,7 21,2 0,4 0,0 0,2 3,0 1,2 2,2 

Αύγουστ

ος 
26,4 24,4 23,6 25,9 20,9 21,1 11,0 11,4 19,0 11,0 16,6 39,8 

Σεπτέμβ

ριος 
24,2 21,7 21,2 23,2 18,2 18,5 6,2 7,0 1,2 6,0 10,8 21,6 

Οκτώβρι

ος 
19,3 16,8 16,3 17,7 12,8 12,6 7,2 37,8 38,4 13,8 21,2 9,4 

Νοέμβρι

ος 
13,8 10,6 9,9 11,7 6,5 6,3 9,8 6,6 8,2 7,8 13,4 13,8 

Δεκέμβρι

ος 
12,0 9,0 8,5 10,9 7,1 7,4 68,2 141,4 181,6 156,6* 143,6 148,6 

Σύνολο 17,1 14,8 14,2 16,1 11,6 11,7 408,0 660,6 762,4 - 567,8 - 

* Τα βροχόμετρα των κάτωθι σταθμών παρουσίασαν βλάβη τα  χρονικά διαστήματα:  

ΜΑΜ11: 27.08.2020-28.09.2020, ΟΑΜ21: 10.03.2020-08.04.2020, 02.12.2020-07.12.2020, SAM22: 22.02.2020-

16.03.2020, 01.07.2020-07.07.2020, 23.10.2020-03.11.2020  

 

 

Μήνας 

Σχετική υγρασία (%) Ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 

MAM

13 

MAM

12 

MAM

11 

OAM

21 

SAM

21 

SAM

22 

MAM

13 

MAM

12 

MAM

11 
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21 

SAM

21 

SAM

22 
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Ιανουάρι

ος 
63,1 62,9 65,9 67,2 76,9 76,4 82,8 98,0 105,5 77,4 90,8 101,4 

Φεβρουά

ριος 
70,7 69,0 73,0 74,8 79,8 80,0 107,9 128,4 135,6 100,7 124,2 136,8 

Μάρτιος 78,0 75,6 79,9 79,6 84,6 83,0 128,0 156,4 164,8 119,1 153,3 165,1 

Απρίλιος 69,8 63,5 66,7 74,4 73,7 73,7 185,5 220,7 233,9 169,9 211,9 229,1 

Μάιος 69,2 63,2 66,2 71,3 76,6 75,5 218,7 263,1 275,3 203,5 247,5 268,7 

Ιούνιος 67,5 65,2 69,7 70,2 80,1 76,7 252,3 296,6 302,1 235,6 273,0 294,8 
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Ιούλιος 56,0 55,8 60,8 58,7 74,4 70,7 275,3 327,6 343,2 245,1 302,2 307,1 

Αύγουστ

ος 
59,2 57,5 62,0 61,8 76,0 73,8 238,9 284,5 298,8 217,9 259,5 263,9 

Σεπτέμβρ

ιος 
59,0 57,4 60,4 61,1 72,4 69,4 194,2 228,2 244,5 169,1 219,7 228,5 

Οκτώβρι

ος 
66,6 66,4 70,0 72,0 83,2 80,0 132,8 144,7 156,3 112,3 143,2 154,6 

Νοέμβριο

ς 
67,2 71,8 76,9 75,4 86,5 84,0 76,9 87,5 93,9 72,2 80,4 90,8 

Δεκέμβρι

ος 
82,1 85,8 90,6 87,1 95,2 92,1 38,7 44,8 47,9 35,1 43,0 52,9 

Σύνολο 67,4 66,2 70,2 71,1 79,9 77,9 161,0 190,0 200,2 146,5 179,1 191,1 

 

 

 

Μήνας 

Βαρομετρική πίεση (hPa) Εξάτμιση (mm) 

MAM

13 

MAM

12 

MAM

11 

OAM

21 

SAM

21 

SAM

22 

MAM

13 

MAM

12* 

MAM

11 

OAM

21 

SAM

21 

SAM

22 
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Ιανουάρι

ος 

1023,

7 

1022,

1 

1022,

3 

1023,

5 

1021,

9 

1021,

7 
42,0 - 43,7 30,2 12,2 1,6 

Φεβρουά

ριος 

1016,

9 

1015,

9 

1016,

3 

1016,

6 

1016,

0 

1015,

7 
43,3 - 41,5 30,3 26,5 8,1 

Μάρτιος 
1015,

2 

1014,

4 

1014,

9 

1014,

7 

1014,

4 

1014,

1 
48,6 - 45,3 38,9 42,8 13,5 

Απρίλιος 
1015,

9 

1015,

4 

1015,

9 

1015,

4 

1015,

4 

1015,

4 
75,2 12,0 88,6 69,1 81,6 34,9 

Μάιος 
1014,

5 

1015,

0 

1015,

7 

1013,

9 

1015,

3 

1016,

3 
117,6 105,3 116,8 106,1 92,3 55,0 

Ιούνιος 
1009,

7 

1011,

0 

1011,

9 

1008,

9 

1011,

5 

1011,

2 
138,5 127,2 129,0 135,6 98,4 87,9 

Ιούλιος 
1011,

8 

1013,

7 

1014,

7 

1010,

9 

1014,

2 

1013,

9 
190,9 185,3 182,9 139,2 109,2 111,0 

Αύγουστ

ος 

1011,

2 

1013,

1 

1014,

1 

1010,

3 

1013,

7 

1013,

4 
170,9 162,7 156,3 167,9 115,2 79,6 

Σεπτέμβρ

ιος 

1014,

4 

1015,

8 

1016,

6 

1013,

1 

1016,

1 

1015,

9 
152,6 133,0 137,4 133,9 109,2 61,8 

Οκτώβρι

ος 

1015,

3 

1015,

8 

1016,

5 

1014,

6 

1016,

2 

1015,

9 
81,1 76,6 83,0 62,2 54,5 26,8 

Νοέμβρι

ος 

1048,

1 

1022,

6 

1023,

0 

1023,

0 

1022,

6 

1022,

3 
48,1 34,4 32,1 33,1 21,1 10,3 

Δεκέμβρι

ος 

1026,

3 

1015,

3 

1015,

8 

1015,

6 

1015,

3 

1015,

0 
13,7 10,1 11,7 17,0 8,8 4,2 

Σύνολο 
1018,

6 

1015,

8 

1016,

5 

1015,

0 

1016,

0 

1015,

9 

1122,

5 
846,7 

1068,

3 
963,4 771,8 494,8 

* Το εξατμισίμετρο του σταθμού ΜΑΜ12 τέθηκε σε λειτουργία στις 28.04.2020. 
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Μήνας 

Ταχύτητα Ανέμου (m/s) Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου 

MAM

13 

MAM

12 

MAM

11 

OAM

21 

SAM

21 

SAM

22 

MAM

13* 

MAM

12 

MAM

11 

OAM

21 

SAM

21 

SAM

22 
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Ιανουάρι

ος 
1,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 ΒΑ ΝΔ ΝΝΔ ΝΔ Α Ν 

Φεβρουά

ριος 
1,4 1,1 1,3 1,0 0,7 0,9 ΑΒΑ ΝΔ ΝΔ ΝΔ Α ΝΝΔ 

Μάρτιος 1,3 1,4 1,4 1,0 1,2 1,3 ΑΒΑ Ν Ν ΝΝΔ Α Ν 

Απρίλιος 1,3 1,2 1,3 0,9 1,2 1,2 ΑΒΑ Ν Ν ΝΝΔ ΑΒΑ Ν 

Μάιος 1,2 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 ΑΒΑ ΝΝΔ ΝΔ ΝΝΔ Α Ν 

Ιούνιος 1,2 0,8 1,0 0,7 0,6 0,7 ΑΒΑ ΝΝΔ ΝΔ ΝΝΔ Α Ν 

Ιούλιος 1,2 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 ΑΒΑ ΝΝΑ ΝΝΔ Ν ΑΒΑ Ν 

Αύγουστ

ος 
1,2 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 ΑΒΑ Ν ΝΝΔ Ν ΑΒΑ Ν 

Σεπτέμβρ

ιος 
1,3 1,0 1,2 0,8 0,8 0,9 ΝΑ ΝΝΑ ΝΝΔ ΝΝΔ ΑΒΑ Ν 

Οκτώβρι

ος 
1,2 0,8 1,0 0,8 0,6 0,7 ΔΝΔ ΝΔ ΝΔ ΝΔ Α ΝΝΔ 

Νοέμβρι

ος 
1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 ΝΔ Ν Ν ΝΔ ΑΒΑ Ν 

Δεκέμβρι

ος 
0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 ΝΔ ΝΝΑ Ν ΝΔ ΑΒΑ ΝΝΑ 

Σύνολο 1,2 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 ΑΝΑ Ν ΝΝΔ ΝΝΔ ΑΒΑ Ν 

* Ο ανεμοδείκτης του σταθμού ΜΑΜ13 είχε βλάβη το διάστημα 14.09.2020 - 18.09.2020.  

 
 

Συμπερασματικά, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Στο μετεωρολογικό σταθμό Στρατωνίου ΜΑΜ13, το συνολικό ύψος βροχής ανήλθε στα 

408,0 mm, η μέση θερμοκρασία έτους σε 17,1 °C, ο πιο κρύος μήνας ήταν ο Ιανουάριος 

(Μ.Ο. 8,2 °C) και ο πιο θερμός ο Ιούλιος (Μ.Ο. 26,5 °C). Η μέση σχετική υγρασία την 

περίοδο αυτή ήταν 67,4%, ο πιο υγρός μήνας ήταν ο Δεκέμβριος (82,1%) και ο πιο ξηρός 

ο Ιούλιος (56,0%). Τέλος, η εξάτμιση του έτους αθροιστικά ανήλθε στα 1.122,5 mm, η 

βαρομετρική πίεση κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 1018,6 hPa, η ηλιακή ακτινοβολία 

στα 161,0 W/m2 και η μέση ταχύτητα ανέμου στα 1,2 m/s με επικρατούσα διεύθυνση τη 

ΑΝΑ. 

• Με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Στρατονίκης ΜΑΜ12, το συνολικό 

ύψος βροχής ανήλθε στα 660,6 mm, η μέση θερμοκρασία έτους σε 14,8 °C, ο πιο κρύος 

μήνας ήταν ο Ιανουάριος (Μ.Ο. 5,5 °C) και ο πιο θερμός ο Αύγουστος (Μ.Ο. 24,4 °C). 

Η μέση σχετική υγρασία την περίοδο αυτή ήταν 66,2%, ο πιο υγρός μήνας ήταν ο 

Δεκέμβριος (85,8%) και ο πιο ξηρός ο Ιούλιος (55,8%). Τέλος, η εξάτμιση του έτους 
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αθροιστικά ανήλθε στα 846,7 mm, η βαρομετρική πίεση κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 

1015,8 hPa και η μέση ταχύτητα ανέμου στα 1,0 m/s με επικρατούσα διεύθυνση τη Νότια.  

• Τέλος, με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Σταγείρων ΜΑΜ11, το 

συνολικό ύψος βροχής ανήλθε στα 762,4 mm, η μέση θερμοκρασία έτους σε 14,2 °C, ο 

πιο κρύος μήνας ήταν ο Ιανουάριος  (Μ.Ο. 5,0 °C ) και ο πιο θερμός ο Αύγουστος  (Μ.Ο. 

23,6 °C ). Η μέση σχετική υγρασία την περίοδο αυτή ήταν 70,2%, ο πιο υγρός μήνας 

ήταν ο Δεκέμβριος (90,6%) και ο πιο ξηρός ο Σεπτέμβριος (60,4%). Τέλος, η εξάτμιση 

του έτους αθροιστικά ανήλθε στα 1.068,3 mm, η βαρομετρική πίεση κυμάνθηκε κατά 

μέσο όρο στα 1.016,5 hPa, η ηλιακή ακτινοβολία στα 200,2 W/m2 και η μέση ταχύτητα 

ανέμου στα 1,1 m/s με επικρατούσα διεύθυνση τη ΝΝΔ. 

• Στο μετεωρολογικό σταθμό Ολυμπιάδας ΟΑΜ21, οι τιμές που σημειώθηκαν για το έτος 

2020 είναι οι εξής: το συνολικό ύψος βροχής ανήλθε στα 300,8 mm, η μέση θερμοκρασία 

σε 16,1 °C με πιο κρύο μήνα τον Ιανουάριο (Μ.Ο. 6,4 °C) και πιο ζεστό μήνα τον Ιούλιο 

(Μ.Ο. 26,0 °C), η μέση σχετική υγρασία ήταν 71,1% με πιο υγρό μήνα τον Δεκέμβριο 

(87,1%) και πιο ξηρό μήνα τον Ιούλιο (58,7%). Τέλος, η εξάτμιση του έτους αθροιστικά 

ανήλθε στα 963,4 mm, η βαρομετρική πίεση κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 1.015,0 hPa, 

η ηλιακή ακτινοβολία στα 146,5 W/m2 και η μέση ταχύτητα ανέμου στα 0,8 m/s με 

επικρατούσα διεύθυνση τη ΝΝΔ. 

• Με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Νεοχωρίου SAM21, οι τιμές που 

σημειώθηκαν για το έτος 2020 είναι οι εξής: το συνολικό ύψος βροχής ανήλθε στα 567,8 

mm, η μέση θερμοκρασία σε 11,6 °C με πιο κρύο μήνα τον Ιανουάριο (Μ.Ο. 1,9 °C) και 

πιο ζεστό μήνα τον Αύγουστο (Μ.Ο. 20,9 °C), η μέση σχετική υγρασία ήταν 79,9% με 

πιο υγρό μήνα τον Δεκέμβριο (95,2%) και πιο ξηρό μήνα τον Σεπτέμβριος (72,4%). 

Τέλος η εξάτμιση του έτους αθροιστικά ανήλθε στα 771,8 mm, η βαρομετρική πίεση 

κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 1.016,0 hPa, η ηλιακή ακτινοβολία στα 179,1 W/m2 και 

η μέση ταχύτητα ανέμου στα 0,8 m/s με επικρατούσα διεύθυνση την ΑΒΑ. 

• Με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Παλαιοχωρίου SAM22, οι τιμές που 

σημειώθηκαν για το έτος 2020 είναι οι εξής: το συνολικό ύψος βροχής ανήλθε στα 398,8 

mm, η μέση θερμοκρασία σε 11,7 °C με πιο κρύο μήνα τον Ιανουάριο (Μ.Ο. 1,5 °C) και 

πιο ζεστό μήνα τον Ιούλιο (Μ.Ο. 21,2 °C), η μέση σχετική υγρασία ήταν 77,9% με πιο 

υγρό μήνα τον Δεκέμβριο (92,1%) και πιο ξηρό μήνα τον Σεπτέμβριο (69,4%). Τέλος, η 

εξάτμιση του έτους αθροιστικά ανήλθε στα 494,8 mm, η βαρομετρική πίεση κυμάνθηκε 

κατά μέσο όρο στα 1.015,9 hPa, η ηλιακή ακτινοβολία στα 191,1 W/m2 και η μέση 

ταχύτητα ανέμου στα 0,9 m/s με επικρατούσα διεύθυνση τη Νότια. 

8.2.2. Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα του βιοκλιματικού χάρτη και του χάρτη 

βιοκλιματικών ορόφων, όπου έχει επισημανθεί η ευρύτερη περιοχή μελέτης, ώστε να δοθεί μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του κλίματος. 

 

Στο Σχήμα 8.2.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το μεσογειακό βιοκλίμα της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης. Σύμφωνα με το σχήμα η ευρύτερη περιοχή μελέτης έχει κυρίως χαρακτήρα 

ασθενή έως έντονο μεσο-μεσογειακό και σε μικρότερο βαθμό υπομεσογειακό.  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-15 

ENVECO A.E. 

 

 

Σχήμα 8.2.2-1. Βιοκλιματικός χάρτης ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

Σύμφωνα με το Σχήμα 8.2.2-2 (χάρτης βιοκλιματικών ορόφων), ο βιοκλιματικός όροφος της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι ύφυγρος κατά κύριο λόγο με χειμώνες που κυμαίνονται 

από δριμείς έως ήπιοι.  
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Σχήμα 8.2.2-2. Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

Στο Σχήμα 8.2.2-3 παρουσιάζεται ο χάρτης φυτοκοινωνικών διαπλάσεων της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης, στον οποίο φαίνεται πως κυρίαρχο είδος στην περιοχή είναι η Μεσογειακή 

διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου, η 

Υπομεσογειακή διάπλαση (ostryo-Carpinion), διαπλάσεις θερμόφιλων υποηπειρωτικών 

φυλλοβόλων δρυών και η ορομεσογειακή διάπλαση οξυάς – υβριδογενούς ελάτης. 
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Σχήμα 8.2.2-3. Χάρτης φυτοκοινωνικών διαπλάσεων ευρύτερης περιοχής μελέτης 

8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

8.3.1. Τοπίο αναφοράς 

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από την παρουσία των ήπιων ορεινών όγκων του όρους 

Στρατονικού και του όρους Χολομώντα, η κύρια ανάπτυξη του οποίου βρίσκεται εκτός της 

περιοχής μελέτης. Οι δύο ορεινοί όγκοι προσδίδουν στο τοπίο, λόγω του φυσικού τους 

κάλλους, ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τη μορφολογική του ποιότητα. Παρά τις συνεχείς και 

μακρόχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, το τοπίο 

συνολικά δεν παρουσιάζει έντονους τραυματισμούς δημιουργώντας μια τελικώς θετική εικόνα.  
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Το Στρατονικό όρος, με ανάπτυξη από Δ προς Α, καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της περιοχής 

μελέτης. Η ενότητα του Στρατονικού όρους δεν εμφανίζει σημεία σημαντικών ανθρωπογενών 

πιέσεων (π.χ. πυρκαγιές, καταλήψεις κορυφογραμμών, αυθαίρετη δόμηση) διατηρώντας όλα 

τα στοιχεία φυσικών εναλλαγών αναγλύφου και χρωμάτων. 

 

Το όρος Χολομώντας, με ανάπτυξη από ΝΔ προς ΒΑ, καταλαμβάνει το νότιο και κεντρικό 

τμήμα της περιοχής. Η ενότητα του ορεινού όγκου του Χολομώντα, έχει χάσει στην περιοχή 

μελέτης τα σημαντικά τοπιολογικά χαρακτηριστικά υψηλών ορεινών όγκων (άγρια όψη του 

τοπίου, έντονες και ισχυρά έντονες κλίσεις, απότομες πτυχώσεις, βαθιά και μαιανδρικά 

φαράγγια). Έτσι, ο Χολομώντας ανατολικά της Αρναίας εμφανίζει ομαλότερη μορφολογία και 

ηπιότερες κλίσεις που μόνο κατά τόπους γίνονται ισχυρές. Οι λοφώδεις περιοχές με τα πιο 

χαμηλά υψόμετρα αυξάνονται αναλογικά, ενώ παρόμοια μεταβολή παρουσιάζει και η 

βλάστηση. 

 

Οι ορεινοί όγκοι στην περιοχή δεν εμφανίζουν στοιχεία υποβάθμισης (από πυρκαγιές ή άλλες 

αιτίες). Οι χρήσεις που αναπτύσσονται είναι μεταξύ τους συμβατές, η βλάστηση βρίσκεται σε 

καλή κατάσταση διατήρησης ενώ εμφανή είναι τα σημεία της ορθολογικής διαχείρισης και της 

προστασίας της από το αρμόδιο Δασαρχείο. Το πολύ πυκνό δίκτυο δασικών δρόμων που έχουν 

διανοιχθεί στην περιοχή είναι ελάχιστα εμφανές ενώ δεν υπάρχουν σημεία αλλοίωσης του 

τοπίου από κτίσματα ή άλλες δραστηριότητες. 

 

Κυρίαρχο αισθητικά και περισσότερο ενδιαφέρον μορφολογικά και τοπιολογικά στο ημι-

ορεινό ανατολικό τμήμα αναδεικνύεται το στοιχείο του νερού, το οποίο είναι άφθονο στην 

περιοχή. Το υδρογραφικό δίκτυο αναπτύσσεται όπως είναι φυσικό γύρω από τους κύριους 

κορμούς των υδατορεμάτων, με πολλά μικρά υδατορέματα που συμβάλλουν σε αυτούς κατά 

μήκος του ρου τους (βλ. Παράγραφο 8.14).  

 

Μεταξύ των ορεινών όγκων Στρατονικού και Χολομώντα, αναπτύσσεται ένα ημιορεινό τοπίο, 

το οποίο περικλείεται από τους οικισμούς Μεγάλης Παναγιάς, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, 

Σταγείρων, Στρατονίκης και έχει ως κέντρο την κορυφή Καστέλλι, καταλαμβάνοντας και μέρος 

των κλιτύων του Στρατονικού Όρους. Χαρακτηριστικά του είναι ομαλές κλίσεις κλιτύων και 

σχετικά πυκνή δασική κάλυψη η οποία καταλήγει στην πεδινή περιοχή του Στρατωνίου. Παρά 

τις ομαλές κλιτείς, οι μισγάγγειες που φιλοξενούν τα υδατορέματα της περιοχής είναι απότομες 

με χαρακτηριστικά χαράδρας. Οι κλίσεις των πρανών ξεπερνούν το 60% και η κάλυψή τους 

είναι αποκλειστικά από πυκνό δάσος οξυάς.  

 

Συγκεκριμένα στην περιοχή Σκουριών - Στρατωνίου διακρίνονται η λοφώδης - ημιορεινή ζώνη 

(80-920 m) και οι πεδινές περιοχές (0-80 m). Το ημιορεινό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από 

έντονες κλίσεις (άνω του 25%), με τις κλίσεις των κλιτύων να φτάνουν τις 70. Το μέγιστο 

υψόμετρο (920 m) εντοπίζεται εντός των ορίων της λεκάνης απορροής του Ασπρόλακκα. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή διακρίνονται οι ακόλουθες πεδινές εκτάσεις: η πεδινή περιοχή 

Ολυμπιάδας, η πεδιάδα του Στρατωνίου, η πεδιάδα του Κοκκινόλακκα και η πεδιάδα 

Χελανδαρίου - Κάμπου. Ακόμη εντοπίζεται ένα οροπέδιο βόρεια της περιοχής Πιάβιτσα 

(περιοχή Βάλτα) μεταξύ πηγών Τσαρκιά Λάκκου και Σταγείρων. 

 

Στην πεδινή παραλιακή ζώνη κυριαρχεί η επίπεδη μορφολογία που χαρακτηρίζεται από πολύ 

μικρές έως μηδενικές κλίσεις, ομαλή ανάπτυξη τοπίου και ανυπαρξία πτυχώσεων του εδάφους 
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ή άλλων αξιόλογων οπτικά μορφολογικών χαρακτηριστικών. Οι εκβολές των κύριων 

υδατορεμάτων, αν και εμφανίζουν σημαντικά βιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. παράλιο δάσος 

σκλήθρων) δεν αναδεικνύουν το υδάτινο στοιχείο με την ύπαρξη σημαντικών μόνιμων 

υδατοσυλλογών (λίμνες). 

 

Η πεδινή περιοχή Ολυμπιάδας αναπτύσσεται σε υψόμετρο 0 - 20 m, καλύπτεται από 

αλλουβιακές αποθέσεις και περιβάλλεται από την ημιορεινή ζώνη. Η πεδιάδα της Ολυμπιάδας 

εκτείνεται και βορείως της περιοχής μελέτης, στις παράκτιες περιοχές. Η ημιορεινή ζώνη της 

Ολυμπιάδας καταλαμβάνει τις ΒΑ παρυφές του Στρατωνικού όρους και χαρακτηρίζεται από 

έντονες κλίσεις. Περιορισμένο τμήμα της έχει ορεινό χαρακτήρα, με το μέγιστο υψόμετρο (920 

m) να εντοπίζεται εντός των ορίων της λεκάνης απορροής του ρέματος Μπαχτσίνα. Οι δύο 

άλλες λεκάνες που εντοπίζονται στην περιοχή (λεκάνη Μαυρόλακκα και Πετρόλακκα) έχουν 

μέγιστα υψόμετρα 820 m και 412 m αντίστοιχα. Στοιχεία για το υδρογραφικό δίκτυο της 

περιοχής δίνονται στην Παράγραφο 8.14. 

 

Όσον αφορά στην περιοχή της Ιερισσού το μεγαλύτερο τμήμα της είναι παράκτιο με χαμηλό 

ανάγλυφο που σε μερικές θέσεις στα δυτικά γίνεται λοφώδες. Στην περιοχή αναπτύσσεται το 

υδατόρεμα Γεραντώνη με διεύθυνση Α-Δ σχηματίζοντας δέλτα και εκβάλλοντας στον κόλπο 

της Ιερισσού. Στο λοφώδες τμήμα αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση με πεύκα και θάμνους που 

εκτείνεται μέχρι το Ακρωτήριο Κλεισούρι. Στη συνέχεια η βλάστηση γίνεται αραιή κυρίως με 

θάμνους και καλλιεργούμενα δένδρα1. 

8.3.2. Εκτάσεις σχετιζόμενες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετούνται τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους που 

περιγράφονται στην Παράγραφο 8.5.4.1 της παρούσας μελέτης.  

 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Τοπίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας2, η οδική διαδρομή που 

χαρακτηρίζεται ως γραφική είναι η «Διασταύρωση Θεσσαλονίκης/Αρναίας (νέα οδός) – 

Ορεινή διάβαση Χολομώντα – Αρναία» ενώ ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά του τοπίου 

αναδεικνύονται και στη διαδρομή «Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη και στενά Ρεντίνας - Άπω 

Βερτίσκο - Όσσα - Μαυρούδα - Βρασνά - Ρεντίνα - Απολλωνία και "γύρος" Βόλβης». 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα 8.3.2-1, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

χωροθετούνται Δρόμοι Κρασιού, Γραφικές Διαδρομές και Διαδρομές Εθνικού Ενδιαφέροντος 

Οικοσυστημάτων. Εντός αυτής χωροθετούνται περίπου 80 Km δρόμων κρασιού, από τα οποία 

τα 28,3 km χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης  

 

 
1 Κελεπερτζής, 1999 
2 Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φάση Β’- Ενότητα Β2- Ειδική Ενότητα για το 

Τοπίο, Ιούνιος 2016 
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Σχήμα 8.3.2-1. Παρουσίαση γραφικών διαδρόμων, δρόμων κρασιού και διαδρόμων 

εθνικού ενδιαφέροντος οικοσυστημάτων 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα 8.3.2-2, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

χωροθετείται η Ζώνη Τοπίου Διεθνούς Αξίας καθώς και Παράκτιες περιοχές με υψηλή 

επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα, εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης υπάρχει η Ζώνη Τοπίου 

Διεθνούς Αξίας «Τοπίο της Χαλκιδικής» που αποτελεί τον κύριο τουριστικό πόρο της περιοχής 

και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Εκτός από την ιδιαίτερα χαρακτηριστική 

γεωμορφολογία της αλλά και την σχέση της στεριάς με τη θάλασσα, η μοναδικότητα του τοπίου 

έγκειται, στο ότι αποτελεί το όριο εξάπλωσης των δασών Pinus brutia, Pinus halepensis και το 

βορειότερο οριακό σημείο εξάπλωσης των αείφυλλων σκληρόφυλλων (Μακία βλάστηση). Για 

τους λόγους αυτούς το τοπίο της Χαλκιδικής θεωρείται αντιπροσωπευτικό μεσογειακό τοπίο. 

Το τοπίο αυτό περιλαμβάνει επίσης: 

• Μια επιμήκη ακτογραμμή περίπου 500 km που διαθέτει κόλπους, φυσικά λιμάνια, 

εκτεταμένες αμμώδεις και προφυλαγμένες από ισχυρούς ανέμους παραλίες, αλλά και 

γεωλογικούς (παλαιοντολογικούς) πόρους όπως το Σπήλαιο των Πετραλώνων. 

• Την πλούσια (ανώτερη) βλάστηση η οποία σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί ένα 

συνεχές μεταξύ δάσους και ακτής. 

• Τους μικρούς παράκτιους χαρακτηρισμένους και μη υγροβιοτόπους της Χαλκιδικής: Αγ. 

Μάμας, Σάνη (Νέας Φώκαιας), Ακτή Ελιά, Βουρβουρού, Τορώνη – Τριστινίκα – Πόρτο 

Κουφό κ.α. 

• Τους πολιτιστικούς πόρους που περιλαμβάνουν αποικίες της Κλασικής Περιόδου 

(Όλυνθος, Ποτίδαια, Στάγειρα, Τορώνη), τον Άθω, τους παραδοσιακούς οικισμούς 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-21 

ENVECO A.E. 

(Άθυτος, Παρθενώνας, Νικήτη κ.α.) και τα Βυζαντινά μνημεία. 

 

Για διαχειριστικούς λόγους το τοπίο της Χαλκιδικής χωρίζεται σε τρείς υπο-ενότητες ή ζώνες, 

οι οποίες ωστόσο τόσο για λόγους συνέχειας, όσο και για λόγους διαχείρισης εξετάζονται μαζί. 

Οι υποενότητες αυτές είναι: 

• Η Παράκτια Ζώνη 

• Η Ζώνη της Ελιάς 

• Το Αθωνικό τοπίο 

 

Σημειώνεται ότι το συνολικό μήκος της Ζώνης Τοπίου Διεθνούς Αξίας εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης είναι 22,5 km. Επιπλέον, το συνολικό εμβαδό της Ζώνης «Παράκτιες 

Περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας» είναι 5.961 ha και εντός της άμεσης περιοχής μελέτης 

χωροθετούνται 4.110,1 ha. 

 

 

Σχήμα 8.3.2-2. Παρουσίαση Ζώνης τοπίου διεθνούς αξίας και παράκτιων περιοχών 

υψηλής επισκεψιμότητας 

8.3.3. Τοπιολογικές εξάρσεις σχετιζόμενες με το έργο 

Η περιοχή γύρω από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβολή του 

ανάγλυφου. Συγκεκριμένα, ενώ στα ΒΑ του μεταλλείου εκτείνεται η πεδινή περιοχή του 

Μαυρόλακκα με αλλουβιακές αποθέσεις χωρίς βλάστηση, η οποία και καταλήγει στη θάλασσα, 
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στα ΝΔ του μεταλλείου υψώνονται οι απότομες πλαγιές του Στρατονικού Όρους με πυκνή 

δασοκάλυψη. 

 

Η θέση του κοιτάσματος των Σκουριών απαντάται κοντά στα όρια ενός ομαλού οροπεδίου με 

μέσο υψόμετρο 620 m περίπου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα όρια του οροπεδίου 

είναι διατμημένα από βαθιές και απότομες χαράδρες με απορροή προς Α και προς Ν. Η 

υψηλότερη γειτονική κορυφή είναι η θέση Καστέλι (+918 m), περίπου 3 km Β-ΒΔ των 

Σκουριών, στη λεκάνη του Ασπρόλακκα. Το τοπογραφικό ανάγλυφο της γύρω περιοχής 

χαρακτηρίζεται από κορυφογραμμές και κοιλάδες με διεύθυνση Β-Ν, που ενώνονται προς τα 

βόρεια με τις κορυφογραμμές του Στρατονικού όρους. Οι τελευταίες, με περίπου διεύθυνση Α-

Δ, αποτελούν το προς βόρειο όριο της λεκάνης απορροής του Ασπρόλακκα, η οποία φτάνει 

έως υψόμετρο 920 m. 

8.3.4. Σημαντικότητα και τρωτότητα του τοπίου 

Το τοπίο της Ζώνης Τοπίου Διεθνούς Αξίας Χαλκιδικής περιλαμβάνει τη Ζώνη της Ελιάς και 

την Παράκτια Ζώνη – Όρος Χολομώντα. Πρόκειται για τυπικό μεσογειακό τοπίο και αποτελεί 

βασικό παράγοντα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής. Συνιστά επίσης 

συστατικό στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας της ευρύτερης Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Λόγω της σημαντικότητάς του και της υψηλής συγκέντρωσης χρήσεων που συμπεριλαμβάνει, 

υπόκειται σε σημαντικούς κινδύνους απρογραμμάτιστης επέκτασης των τουριστικών χρήσεων 

χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Στη ζώνη της Ελιάς η τρωτότητα του Τοπίου είναι επίσης 

αυξημένη έναντι οικιστικών χρήσεων και κατασκευών που είτε δεν ακολουθούν την τοπική 

αρχιτεκτονική είτε πραγματοποιούνται εκτός σχεδίου, διαταράσσοντας τον Ελαιώνα. 

Αναφορικά με την Παράκτια Ζώνη της Χαλκιδικής και το όρος Χολομώντα, κρίνεται, από το 

ΠΠΧΣ Κεντρικής Μακεδονίας, σημαντική η προφύλαξη της φυσικής οριογραμμής του 

Χολομώντα (κορυφές, διάσελα) από τη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, υψηλής 

σημαντικότητας κρίνεται και η προστασία των φυσικών και αναδασωτέων δασικών εκτάσεων. 

8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

8.4.1. Γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης όπως παρουσιάζεται στον Χάρτη 4 του Κεφαλαίου 15 ανήκει στη 

Σερβομακεδονική Μάζα η οποία γεωλογικά δομείται κύρια από κρυσταλλοσχιστώδη 

Παλαιοζωικά πετρώματα και νεότερες πυριγενείς διεισδύσεις του Τριτογενούς. Η 

Σερβομακεδονική κρυσταλλοσχιστώδης μάζα στην περιοχή μελέτης υποδιαιρείται στον 

σχηματισμό Κερδυλίων στα ανατολικά και στον υπερκείμενο σχηματισμό Βερτίσκου στα 

δυτικά. Η επαφή μεταξύ των δύο παραπάνω σχηματισμών, αν και δύσκολα εντοπίζεται, 

εντούτοις κατά θέσεις διαπιστώνεται, ότι πρόκειται για μια μείζονα ρηγματογενή ζώνη (ρήγμα 

/ επώθηση Στρατωνίου-Βαρβάρας). 

 

Ο σχηματισμός Κερδυλίων συνίσταται από βιοτιτικό γνεύσιο με ενστρώσεις κεροστιλβικού 

γνεύσιου, αμφιβολιτών και μαρμάρου. O υπερκείμενος σχηματισμός του Βερτίσκου 

αποτελείται κυρίως από διμαρμαρυγιακό γνεύσιο με παρεμβολές διμαρμαρυγιακών 

σχιστόλιθων και βιοτιτικών γνεύσιων. Στο σχηματισμό του Βερτίσκου συχνά συναντάται η 

ακολουθία των μεταβασικών (γάββροι, διαβάσες) και μεταϋπερβασικών (δουνίτες, 
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χαρτζβουργίτες, πυρόξενοι) πετρωμάτων. Τα ανθρακικά πετρώματα Μεσοζωικής ηλικίας, που 

απαντώνται στο σχηματισμό του Βερτίσκου θεωρείται, ότι ανήκουν στην Περιροδοπική Ζώνη 

και έχουν τεκτονικά τοποθετηθεί στην περιοχή μέσω της αλπικής ορογένεσης. Τέτοιες ζώνες 

είναι η τεκτονική επαφή μεταξύ των Κερδυλίων και Βερτίσκου, που ελέγχει τη μεταλλοφορία 

Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών και τα μικρής γωνίας ρήγματα, που ελέγχουν τους 

ορίζοντες μαρμάρων και τη μεταλλοφορία του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας. Γενικά, τα 

μεταμορφωμένα πετρώματα της Σερβομακεδονικής Μάζας λόγω των Αλπικών πτυχώσεων και 

της Νεοτεκτονικής δραστηριότητας είναι έντονα κατακερματισμένα από συστήματα 

επωθήσεων, ρηγμάτων και κατακλάσεων. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό των σχιστοποιημένων και γνευσιακών πετρωμάτων είναι οι 

μεταγενέστερης ηλικίας ακανόνιστοι φακοί και οι φλεβικού τύπου διεισδύσεις πηγματιτών και 

απλιτών, που είναι νεότεροί τους και φιλοξενούν τους μεταλλοφόρους ορίζοντες.  

 

Οι νεότερες αποθέσεις στην περιοχή μελέτης είναι Πλειστοκαινικής-Ολοκαινικής ηλικίας και 

εντοπίζονται κύρια στις πεδινές περιοχές Ολυμπιάδας, Στρατωνίου και Κοκκινόλακκα. 

 

Το όριο μεταξύ των δύο παραπάνω σχηματισμών Βερτίσκου - Κερδυλίων τοποθετείται κατά 

μήκος μίας τεκτονικής διαταραχής, του ανάστροφου ρήγματος / επώθησης Στρατωνίου – 

Πιάβιτσας - Βαρβάρας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι παραπάνω σειρές Κερδυλίων – 

Βερτίσκου έχουν υποστεί πλαστική παραμόρφωση (με κλειστές και ισοκλινείς κατακεκλιμένες 

πτυχές) και καθολικό μεταμορφισμό ο οποίος φθάνει την αμφιβολιτική φάση από το Ιουρασικό 

έως το Άνω Κρητιδικό. Κατά το στάδιο αυτό πιθανώς τα ιζηματογενή λέπη της Περιροδοπικής 

ζώνης να επωθήθηκαν επί της σειράς του Βερτίσκου, ενώ συγχρόνως να διείσδυσε ο 

συντεκτονικός γρανίτης της Αρναίας στα δυτικά και νότια της περιοχής μελέτης. 

 

Τα μεταμορφικά πετρώματα της Σερβομακεδονικής μάζας από το Άνω Κρητιδικό έως το 

Τριτογενές υπόκεινται σε συνεχείς διαφορικές ανοδικές κινήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα 

την κορύφωση των ανατηκτικών φαινομένων, αλλά και τον ασβεσταλκαλικό μαγματισμό. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή, ο μαγματισμός αυτός εκφράζεται όχι μόνο από τους γρανοδιορίτες του 

Ηωκαίνου – Ολιγικαίνου (Ιερισσού – Στρατωνίου) αλλά και από τους ασβεσταλκαλικούς 

πορφυρίτες του Μειοκαίνου (Σκουριές – Αλατίνα – Φυσώκα). Η μαγματική αυτή 

δραστηριότητα, εκτός των φαινομένων μεταμορφισμού επαφής και ανάδρομης 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης, οδήγησε και στις υδροθερμικές μεταλλοφόρες συγκεντρώσεις 

της περιοχής (Frei, 1995). 

8.4.2. Τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Από πτυχοτεκτονικής πλευράς, η όλη εξέλιξη της κρυσταλλοσχιστώδους μάζας της ΒΑ 

Χαλκιδικής συνοδεύθηκε από πέντε στάδια παραμορφώσεων και μεταμορφώσεων, παράλληλα 

με την κυριαρχία διαφόρων τύπων πτυχώσεων. Από αυτές, οι παλαιότερες εντάσσονται στον 

Παλαιοζωϊκό και οι νεότερες στον Αλπικό κύκλο ορογένεσης (μεταξύ Ανώτερου Κρητιδικού 

και Ολιγοκαίνου). Μετά τις τελευταίες φάσεις της Αλπικής ορογένεσης (Α. Ηώκαινο - Κ. 

Ολιγόκαινο) ακολούθησε ρηξιγενής δράση η οποία χαρακτηρίζεται από συστήματα ρηγμάτων, 

κατακλάσεων και επωθήσεων με διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ-ΝΑ, Α-Δ και σπανιότερα Β-Ν. Η 

ρηξιγενής αυτή δράση, που άρχισε στο Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα, συνδέεται με τις επεκτατικές κινήσεις της τάφρου του Β. Αιγαίου και σ’ αυτήν 

οφείλονται οι σεισμικές δονήσεις της περιοχής.  
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Σχετικά με τα ρήγματα  της ΒΑ Χαλκιδικής αξίζει να σημειωθεί ότι:  

• Ρήγματα με διεύθυνση Α-Δ ή Δ.ΒΔ.-Α.ΝΑ., σχετίζονται με μεταλλοφορία μαγγανίου και 

θειούχων μετάλλων. Σημαντικό είναι το ρήγμα Στρατωνίου- Σταγείρων-Πιάβιτσας-

Βαρβάρας το οποίο καθορίζει και την επαφή μεταξύ των πετρωμάτων του σχηματισμού 

των Κερδυλίων και εκείνων του σχηματισμού του Βερτίσκου. Με το ρήγμα αυτό 

σχετίζεται και ο σεισμός του κόλπου της Ιερισσού το 1932. 

• Ρήγματα διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ έως Β.ΒΔ.-Ν.ΝΑ. αποτελούν την πλειοψηφία στη ΒΑ 

Χαλκιδική και συμπίπτουν με τις λιθολογικές επαφές των μεταμορφωμένων πετρωμάτων 

(Στανός, Βαρβάρα κ.ά.). 

• Ρήγματα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης (Σκουριές-Τσικάρα-Στρατώνι, Ζέπκο-Βίνα-Παπάδες), 

σχετίζονται με μαγματικές διεισδύσεις και μεταλλοφορία μαγγανίου και βασικών 

θειούχων μετάλλων. 

• Ρήγματα με διεύθυνση Β-Ν απαντούν σχετικά σπανιότερα, είναι μεγάλου σχετικά 

μήκους και σχετίζονται με μεταλλοφορία θειούχων βασικών μετάλλων, αργύρου και 

χρυσού. Τέτοια είναι του Κοκκινόλακκα (Fe, Au), του Τσαρκιά Λάκκου (Pb, Zn, Cu, Ag, 

Au) και του Μπαξίνα Λάκκου (Pb, Zn, Ag, Au). Στα ρήγματα αυτά παρατηρείται 

αυξημένη υδροφορία, όταν διατέμνουν τα μάρμαρα του σχηματισμού Κερδυλίων. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα ρήγματα έχουν σχέση με τη μεταλλοφορία μαγγανίου και 

θειούχων βασικών μετάλλων της ευρύτερης περιοχής. 

 

Αναλυτικά, οι σεισμοί που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στην 

Παράγραφο 8.15.2 της παρούσας μελέτης. 

8.4.3. Κοιτασματολογία 

Το υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής μελέτης φιλοξενεί σημαντικά κοιτάσματα: τα μικτά 

θειούχα μεταλλεύματα στο Μαντέμ Λάκκο και τις Μαύρες Πέτρες, τα χρυσοφόρα θειούχα 

μεταλλεύματα Ολυμπιάδας και το κοίτασμα πορφυρικού χαλκού - χρυσού στις Σκουριές 

Μεγάλης Παναγιάς. Στις παρακάτω παραγράφους δίνονται στοιχεία για την κοιτασματολογία 

στην περιοχή της Ολυμπιάδας, των Σκουριών και του Στρατωνίου. 

 

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες 

Η μεταλλοφορία στην περιοχή Μάντεμ Λάκκου - Μαύρων Πετρών εντοπίζεται κατά μήκος 

αντικλίνου με άξονα ΒΔ-ΝΑ και ακολουθεί γενικά το ρήγμα-επώθηση Στρατωνίου - 

Βαρβάρας, που έχει παράταξη ΒΔ.Δ - ΝΑ.Α. και κλίση 30-55ο Ν. Ανήκει στην κατηγορία των 

υδροθερμικών κοιτασμάτων αντικατάστασης, μέσης έως χαμηλής θερμοκρασίας (μεσο-

υποθερμικού τύπου). Γενικά τα μεταλλοφόρα σώματα είναι στρωματοειδή και απαντώνται 

στον κατώτερο ορίζοντα μαρμάρου κοντά στην επαφή του με υπερκείμενο βιοτιτικό γνεύσιο. 

Ο κατώτερος ορίζοντας μαρμάρων δεν είναι ενιαίος, αλλά συνίσταται από διαδοχή φακών 

μαρμάρου με έντονα μεταβαλλόμενο πάχος που φθάνει έως τα 300 m, εντός βιοτιτικού 

γνευσίου. Η μεταλλοφορία του Μάντεμ Λάκκου εντοπίζεται στον στρωματογραφικά κατώτερο 

φακό του εν λόγω ορίζοντα μαρμάρου, ενώ στον αμέσως ανώτερό του εκείνη των Μαύρων 

Πετρών. Το μάρμαρο αυτό είναι γαλαζωπό ή λευκό, χονδρόκοκκο, παχυστρωματώδες, τοπικά 

δολομιτιωμένο. Η θειούχα μεταλλοφορία φαίνεται, ότι βρίσκεται σε άμεση γενετική σχέση με 

την παρουσία απλιτών, που είναι έντονα σερικιτιωμένοι-καολινιτοποιημένοι λεπτόκοκκοι έως 

μεσόκοκκοι πηγματίτες. 
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Ολυμπιάδα 

Το κοίτασμα στην περιοχή της Ολυμπιάδας εντοπίζεται στον κατώτερο ορίζοντα μαρμάρου, ο 

οποίος εμφανίζεται επιφανειακά 2,5 km. ΒΔ του ομώνυμου οικισμού. Πρόκειται για μικτή 

θειούχα μεταλλοφορία (χρυσοφόρα) κυρίως σε συμπαγή μορφή και με καλή (ευμεγέθη) 

ανάπτυξη. Το κοίτασμα είναι υδροθερμικής προέλευσης, μέσης έως χαμηλής θερμοκρασίας 

και συνδέεται γενετικά με τους απλίτες της περιοχής. Εκτός από το συμπαγή τύπο, η 

μεταλλοφορία εμφανίζεται σε διάσπαρτη μορφή (πλήρωση ανοικτών εγκοίλων) καθώς και ως 

breccia. Η εμφάνιση του τύπου breccia (λατύπες μεταλλεύματος θειούχων ορυκτών και 

εξαλλοιωμένου απλίτη ή μαρμάρου), αποδίδεται σε ρηξιγενή τεκτονική δραστηριότητα και σε 

φαινόμενα καρστικοποίησης.  

 

Σκουριές 

Η ηλικία του κοιτάσματος των Σκουριών είναι Ολιγοκαινική-Μειοκαινική. Φιλοξενείται σε 

ένα σχεδόν κάθετο πορφυρικό βαθύλιθο, που έχει μορφή αυλού (σωλήνα) και έχει διεισδύσει 

μέσα σε αμφιβολιτικούς και βιοτιτικούς σχιστολίθους. Ο μεταλλοφόρος πορφύρης, γνωστός 

και ως κεντρική ζώνη μεταλλοφορίας, εμφανίζεται στην επιφάνεια με διάμετρο περίπου 200m. 

Η κεντρική ζώνη περιλαμβάνει δύο περιοχές με υψηλή περιεκτικότητα, μία κοντά στην 

επιφάνεια και μία δεύτερη στα 350 m κάτω από την επιφάνεια. Η ίδια η κεντρική ζώνη 

μεταπίπτει πλευρικά προς τα Δ και ΝΔ σε μεταλλοφορία μικρότερης περιεκτικότητας, που δεν 

βρίσκεται στα πλουτώνεια, αλλά στα σχιστοειδή πετρώματα. Η μεταλλοφορία αυτή πιθανώς 

να συνδέεται με μια πιθανόν δεύτερη διείσδυση πορφύρη, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

πρόσφατης χαρτογράφησης και γεωφυσικής έρευνας, μπορεί να βρίσκεται 750 mΝ από το 

μεταλλοφόρο κοίτασμα των Σκουριών.  

 

Οι περιεκτικότητες του χρυσού συνδέονται άμεσα με τη μεταλλοφορία του χαλκού με υψηλό 

συντελεστή συσχέτισης, που εξαρτάται από τη λιθολογία. Μέσα στον πορφύρη η μέση σχέση 

%Cu/gr/tAu είναι 1:1,87 και στους σχιστόλιθους 1:1,40.  

8.4.4. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Με βάση τα στοιχεία του εδαφολογικού χάρτη της Ελλάδας (χάρτης γαιών), στην περιοχή 

μελέτης υπάρχουν κατά κύριο λόγο βαθιά εδάφη, με βάθος μεγαλύτερο των 30 cm, τα οποία 

έχουν υποστεί ασθενή ανθρωπογενή επίδραση και δεν έχουν διαβρωθεί. Η εδαφολογική 

σύσταση της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται στον Χάρτη 5 του Κεφαλαίου 15 της παρούσας 

μελέτης. 

 

Για την περιγραφή της ποιότητας των εδαφών της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση3 του Προγράμματος 

Παρακολούθησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., η οποία παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

Οι θέσεις παρακολούθησης της ποιότητας των εδαφών δίνονται στον Πίνακα 8.4.4-1 που 

ακολουθεί.  

 

 

 
3 Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης του έργου και της ποιότητας περιβάλλοντος – Έτος 2020 για 

τις μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 
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Πίνακας 8.4.4-1. Θέσεις παρακολούθησης ποιότητας εδαφών Α/Α 

α/α Κωδικός Περιγραφή 

X (m) Y (m) 

Σύστημα αναφοράς 

ΕΓΣΑ’87 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

1 OGM01 160 m ΒΔ περιμέτρου αποθέσεων 478106 4494615 

2 OGM02 
Καλύβια Βαρβάρας- 200 m ΝΑ 

περιμέτρου αποθέσεων 
478893 4494613 

3 OGM03 

Δασώδης περιοχή - 1700 m ΝΔ 

εργοστασίου Ολυμπιάδας. 

Πρόσβαση από Επ. Οδ. Βαρβάρας 

Μαραθούσας (σημείο γεωχημικού 

υποβάθρου) 

477305 4492705 

4 OGM05 Όρια εγκαταστάσεων 479359 4493224 

5 OGM06 
Προαύλιο εργοστασίου 

Ολυμπιάδας 
478454 4494037 

6 OGM07 
Οικισμός Ολυμπιάδας- όρια προς 

εγκαταστάσεις 
480393 4493483 

7 OGM08 
Εγκαταστάσεις - πλησίον πλατείας 

πηγαδιού 
478862 4492820 

8 OGM09 Οικισμός Ολυμπιάδας- κέντρο 481145 4493265 

9 OGM10 
Οικισμός Ολυμπιάδας –κέντρο 

προς παραλία 
481460 4493191 

10 OGM11 
Χώρος αποκατάστασης 

αρσενοπυριτών 
478211 4494455 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

11 MGM01 

Πλησίον περιπτέρου παρατήρησης 

επί της Επ. Οδ. Ιερισσού-Σταυρού 

(σημείο ανάντη οικισμού και 

εγκαταστάσεων) 

484900 4485365 

12 MGM02 
Εγκαταστάσεις μεταλλείου. 

Πλησίον εξόδου αερισμού +220 
481705 4485372 

13 MGM03 
Περίπου 500 m νότια από 

Καρακόλι 
482934 4484037 

14 MGM04 
Νότια πλευρά νέου έργου απόθεσης 

αποβλήτων 
481592 4484294 

15 MGM05 

Ανάντη υφιστάμενων - 

σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων 

(σημείο γεωχ. υποβάθρου) 

482553 4486150 

16 MGM06 
Ανατολικό όριο σχεδιαζόμενων 

εγκαταστάσεων 
483350 4484521 

17 MGM07 
Δυτική πλευρά οικισμού 

Στρατωνίου 
484376 4484368 

18 MGM08 

Όριο οικισμού Στρατωνίου - 

πλησίον χώρου παλαιών 

αποθέσεων 

484573 4484602 

19 MGM09 
Οικισμός Στρατωνίου- πλησίον 

ορίων εργοστασίου 
485217 4484765 
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α/α Κωδικός Περιγραφή 

X (m) Y (m) 

Σύστημα αναφοράς 

ΕΓΣΑ’87 

20 MGM10 Οικισμός Στρατωνίου 485161 4484562 

21 MGM11 

Εγκαταστάσεις, μονάδα 

λιθογόμωσης Μ. Πετρών πλησίον 

σημείου ΜΡΜ31 

480789 4486024 

22 MGM12 
Οικισμός Στρατονίκης- ανατολικό 

όριο προς Μ. Λάκκο 
480003 4486110 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

23 SGM01 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 

Σκουριών- πλησίον εξόδου 

αερισμού και μονάδας 

λιθογόμωσης 

474990 4480527 

24 SGM02 
Συμβολή Κοκκινόλακκα και 

Ασπρόλακκα 
482817 4478829 

25 SGM03 Εκβολές Ασπρόλακκα 484284 4478687 

26 SGM04 
Ανάντη εργοστασίου εμπλουτισμού 

Σκουριών ΝΔ σημείου SPM33 
474372 4481780 

27 SGM05 
Όρια εργοστασίου εμπλουτισμού 

Σκουριών προς Παλαιοχώρι 
474227 4480854 

28 SGM06 
Κατάντη αποθέσεων φράγματος 

Καρατζά Λάκκου 
476893 4481254 

29 SGM07 Όρια οικισμού Μ. Παναγιάς 473039 4477105 

30 SGM08 
Όρια εγκαταστάσεων Σκουριών 

προς Μ. Παναγιά 
474889 4478805 

31 SGM09 
Όριο ανοιχτής εκσκαφής 

μεταλλείου Σκουριών προς τα ΝΔ 
474243 4479201 

32 SGM10 Δασώδης περιοχή εντός ΚΑΖ 477617 4477193 

33 SGM11 Δασώδης περιοχή εντός ΚΑΖ 477348 4477776 

34 SGM12 Δασώδης περιοχή εντός ΚΑΖ 479067 4476990 

35 SGM13 
Συμβολή Εκκλ. Μύλου και 

Ασπρόλακκα 
480722 4478878 

 

Οι κυριότερες μετρούμενες μεταβλητές είναι οι εξής:  

• Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Cd, Al, As, Ba, Bi, B, Ca, Co, Mg, Mo, K, Se, Sr, Tl, Ti, V, 

Na, Sb, Sn, Ag, U και Hg  

• Sολικό  

• paste pH (αδιάστατο)  

 

Η συχνότητα της δειγματοληψίας εδάφους είναι 1 φορά ανά έτος. Ο αριθμός των δειγμάτων 

είναι 40 (1 δείγμα σε κάθε μία από τις 35 θέσεις δειγματοληψίας και από 1 διπλό δείγμα σε 5 

από τις 35 θέσεις δειγματοληψίας). 

 

Με βάση τα συνοπτικά περιγραφικά στοιχεία των παραμέτρων που μελετήθηκαν παρατηρείται 

ότι στο σύνολό τους τα ιχνοστοιχεία (βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή) εμφανίζουν απόμακρες 

τιμές οι οποίες υποδηλώνουν την παρουσία σημειακών πηγών ρύπανσης κατά τόπους. 

Εξάλλου, τα εύρη τιμών και οι κατανομές των κυρίων στοιχείων στο έδαφος αντανακλούν το 
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γεωλογικό - λιθολογικό υπόβαθρο των περιοχών μελέτης και οι συγκεντρώσεις τους 

διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ των τριών περιοχών ανάπτυξης των επιμέρους υποέργων. 

Έτσι, στην περιοχή του υποέργου των Σκουριών διαφαίνεται στο χημισμό του εδάφους ο 

αμφιβολιτικός πετρολογικός χαρακτήρας της ενότητας του Βερτίσκου (εμπλουτισμός σε Mg, 

Ni, Cr), ενώ στην περιοχή της Ολυμπιάδας και κυρίως του Στρατωνίου γίνεται σαφής η 

παρουσία πιο όξινων πετρωμάτων (εμπλουτισμός σε Na, K) αλλά και των ανθρακικών 

σχηματισμών (μάρμαρα) της ενότητας των Κερδυλίων (εμπλουτισμός σε Ca), (Kockel et al., 

1977). Χαρακτηριστικός είναι επίσης ο εμπλουτισμός σε Fe της περιοχής του υποέργου του 

Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, ο οποίος αποδίδεται στην οξείδωση της μεταλλοφορίας μικτών 

θειούχων στην περιοχή. 

 

Η έλλειψη θεσμοθετημένων οριακών τιμών για ουσίες σε εδάφη από την Ελληνική Νομοθεσία 

αλλά και το υψηλό εδαφικό γεωχημικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης ως προς πιθανά 

ρυπογόνα στοιχεία και κυρίως τα Pb, Zn, Cu, As, Cd, Mn τα οποία συνδέονται με τις 

μεταλλοφορίες της περιοχής, υπαγορεύουν την επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης των δεδομένων 

της παρούσας μελέτης με βάση τις τοπικές γεωχημικές συνθήκες του εδάφους. 

 

Σύμφωνα με τους Reimann and Garret (2005) η έννοια του γεωχημικού υποβάθρου 

(geochemical background) έχει αποδοθεί στην βιβλιογραφία με ποικίλους τρόπους, αλλά 

γενικά αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών συγκέντρωσης στοιχείων στο έδαφος οι οποίες 

θεωρούνται φυσιολογικές για μία περιοχή σε δεδομένη χωρική κλίμακα. Επισημαίνουν δε ότι 

η φυσική διακύμανση των τιμών μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε η διάκριση της 

ανθρωπογενούς επίδρασης στο μέσο δειγματοληψίας που εξετάζεται (π.χ. έδαφος) να είναι 

δύσκολη και αναγνωρίσιμη μόνο σε τοπική κλίμακα. Για τον προσδιορισμό του γεωχημικού 

υποβάθρου, προτείνουν την συλλογή ικανού αριθμού δειγμάτων εντός της υπό μελέτη περιοχής 

ώστε να είναι δυνατή η γεωχημική χαρτογράφηση και ο εντοπισμός σχετικά ομοιογενών βιο-

γεωχημικά περιοχών (biogeochemical domains), υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της περιοχής. Τονίζουν επίσης 

ότι προκειμένου οι τιμές του γεωχημικού υποβάθρου να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή 

οριακών τιμών συγκέντρωσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με αυτά των 

μελετών βιοπροσβασιμότητας και οικοτοξικότητας. 

 

Πρακτικά, μία κριτική παρουσίαση και σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού του γεωχημικού 

υποβάθρου και του κατωφλίου (threshold) έχει παρουσιαστεί από τους Reimann et al. (2005). 

Στην ανάλυσή τους επισημαίνουν ότι οι συνήθεις, μη συμμετρικές στατιστικές κατανομές των 

γεωχημικών ερευνών επηρεάζονται ισχυρά από περιορισμένο αριθμό απόμακρων τιμών και 

δεν επιτρέπουν τη χρήση του κανόνα [μέση τιμή ± 2 τυπικές αποκλίσεις] για τον προσδιορισμό 

του εύρους τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Συνεπώς η χρήση παραμέτρων και μεθόδων που 

δεν απαιτούν στατιστικές προϋποθέσεις και αξιώματα είναι πιο κατάλληλες. Η χρήση της 

διαμέσου ως παραμέτρου εγγύτητας του πληθυσμού σε μία κεντρική τιμή αλλά και η γραφική 

απεικόνιση της κατανομής με χρήση θηκογραμμάτων προτείνονται ως κατάλληλες για τη 

διαμόρφωση εποπτικής εικόνας του πληθυσμού, τον ορισμό του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου (γεωχημικό πλαίσιο) και την επιλογή κατάλληλων τιμών κατωφλίου. Ειδικά για 

τον προσδιορισμό τιμών κατωφλίου συνίσταται η χρήση εκατοστοδιαστημάτων (percentiles) 

των τιμών σε συνδυασμό με τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των υπό μελέτη χημικών 

στοιχείων. 
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Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες από τη βιβλιογραφία αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης (παρουσία ποικιλίας τύπων μεταλλοφορίας, περισσότερο ή λιγότερο έντονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα στο παρελθόν) κρίνεται σκόπιμο οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων στα δείγματα παρακολούθησης ποιότητας εδάφους που συλλέχθηκαν κατά το 2020 

να συγκριθούν ανά περιοχή (Σκουριές, Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα) με αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις από προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή (βλ. Πίνακα 8.4.4-2). Για 

την περιοχή των Σκουριών γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές 

προέκυψαν από συστηματική δειγματοληψία 65 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην 

ΜΠΕ (2010)4, Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Προκαταρκτική γεωχημική διασκόπιση εδαφών της 

λεκάνης Πιάβιτσας», Τεχνική Έκθεση ΕΚΠΑ, Αργυράκη Α., 2006. Για την περιοχή του 

Στρατωνίου γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές προέκυψαν από 

συστηματική δειγματοληψία 54 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην ΜΠΕ (2010), 

Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Αποτίμηση Ποιότητας Εδαφών στην Ευρύτερη Περιοχή Στρατωνίου», 

Τεχνική Μελέτη EΚΠΑ, Κελεπερτζής 1999. Τέλος, για την περιοχή της Ολυμπιάδας γίνεται 

σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές προέκυψαν από συστηματική 

δειγματοληψία 29 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην ΜΠΕ (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., 

«Έκθεση Ποιότητας Εδαφών Ολυμπιάδας», Environmental Analysis Ltd, 1998, τα οποία και 

αξιοποιήθηκαν για την εκπόνηση της «Μελέτης αποκατάστασης παλαιών χώρων απόθεσης 

αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής», Νοέμβριος 2015. Τα παραπάνω συνοψίζονται 

στον Πίνακα 8.4.4-2. 

 

Πίνακας 8.4.4-2. Κριτήρια αξιολόγησης εδαφικών συγκεντρώσεων (mg/kg) επιλεγμένων 

παραμέτρων με βάση προηγούμενες εδαφογεωχημικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή 

Παράμετρος 

Εύρος τιμών 

υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής 

Σκουριών 

(ΕΚΠΑ, Αργυράκη, 

2006) 

n = 65 

Εύρος τιμών 

υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής 

Στρατωνίου 

(ΕΚΠΑ, 

Κελεπερτζής, 1999) 

n= 54 

Εύρος τιμών 

υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής 

Ολυμπιάδας 

(ΕΧ, Μελέτη 

αποκατάστασης 

αρσενοπυριτών 

Ολυμπιάδας, 2015) 

n = 29 

Pb 38 - 5.060 9 - 26.037 13,3 - 2.144 

Zn 63 – 1.880 39 - 7.220 56 - 1.166 

Cu 24 - 143 12 - 2.609 21,8 - 99,1 

As 8 - 943 6 - 51.083 3,1 - 912 

Cd 10 - 25 <0.4 - 88 <0,1 - 4,2 

Co - <2 - 169 12,9 - 37 

Mn 502 – 12.900 45 - 43.203 328 - 3.093 

Fe 27.600 - 65.700 18.300 - 291.000 27.600 - 58.900 

Ni 9 - 728 7 - 1287 20,3 - 145,6 

Cr 57 - 788 20 - 2824 28 - 278 

 

Τέλος, στους Πίνακες 8.4.4-3 ως 8.4.4-5 που ακολουθούν παρουσιάζεται η συσχέτιση των 

αναλύσεων των δειγμάτων της έρευνας του 20220 με τις ανωτέρω περιοχές τιμών υποβάθρου. 

 
4 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ., 2010 
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Πίνακας 8.4.4-3. Εδαφικά δείγματα από ευρύτερη περιοχή υποέργου Σκουριών 

Παράμετρος 

(mg/Kg) 
As Cd Cr Cu Fe Pb Mn Ni Zn 

SGM01  68 0,0625 319 37 42124 48 1090 202 64 

SGM02  150 1,2 213 59 44749 448 5155 127 551 

SGM03  705 8,5 239 99 60689 1661 4463 123 1399 

SGM04  13 0,0625 1096 41 48665 85 1358 730 83 

SGM05 Α1  58 0,15 401 55 40288 95 1141 282 84 

SGM06  5,4 0,0625 788 1910 57971 29 917 523 68 

SGM07  174 0,0625 135 22 57241 16 851 42 57 

SGM08  25 0,22 126 32 33602 94 1057 54 80 

SGM09  108 0,0625 948 75 58702 41 1304 510 83 

SGM10  13 0,0625 48 14 37202 64 915 16 65 

SGM11  20 0,28 25 16 43062 73 1068 13 66 

SGM12  9,4 0,0625 142 46 42263 38 729 53 51 

SGM13 Α1  68 0,28 111 28 29430 265 1543 43 81 

Εύρος Τιμών 

Υποβάθρου - 

Ευρύτερη 

Περιοχή 

Σκουριών 

(ΕΚΠΑ, 

Αργυράκη 2006) 

n = 65 

8 - 

943 

10 – 

25 

57 - 

788 

24 - 

143 

27.600 

- 

65.700 

38 - 

5.060 

502 - 

12.900 

9 - 

728 

63 - 

1.880 

 

Πίνακας 8.4.4-4. Εδαφικά δείγματα από ευρύτερη περιοχή υποέργου Μαύρων Πετρών 

Παράμετρος 

(mg/Kg) 
As Cd Cr Co Cu Fe Pb Mn Ni Zn 

MGM01  58 1 26 5,5 162 25500 374 321 7,5 175 

MGM02 Α1  1671 19 192 24 162 82482 2581 5687 73 3630 

MGM03 1787 1,9 120 13 99 61024 2617 1893 42 415 

MGM04  68 0,65 130 50 587 82723 187 1522 58 257 

MGM05 Α1  2208 0,74 81 7,2 159 63058 6916 917 31 213 

MGM06  58 0,55 122 37 103 89190 200 1478 50 204 

MGM07  71 1,1 312 19 65 44389 253 945 131 198 

MGM08   2002 3,5 406 11 222 90758 7270 755 82 818 

MGM09  429 6,5 41 9,4 284 49537 1508 2691 17 1064 

MGM10  154 2,3 74 12 174 38600 753 1237 45 373 

MGM11  346 6,5 601 33 52 58410 8072 4997 384 2002 

MGM12  7078 20 232 21 132 76128 10356 11224 109 3536 
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Παράμετρος 

(mg/Kg) 
As Cd Cr Co Cu Fe Pb Mn Ni Zn 

Εύρος Τιμών 

Υποβάθρου - 

Ευρύτερη 

Περιοχή 

Στρατωνίου 

(ΕΚΠΑ, 

Κελεπερτζής 

1999) n = 54 

6 - 

51.0

83 

<0,4 

- 88 

20 - 

2.82

4 

<2 

- 

16

9 

12 - 

2.60

9 

18.30

0 - 

291.0

00 

9 - 

26.037 

45 -

43.203 

7 - 

1.287 

39 - 

7.220 

 

Πίνακας 8.4.4-5. Εδαφικά δείγματα από ευρύτερη περιοχή υποέργου Ολυμπιάδας 

Παράμετρος 

(mg/Kg) 
As Cd Cr Co Cu Fe Pb Mn Ni  Zn  

OGM01  396 2,7 59 9,9 29 29722 890 369 21 501 

OGM02  26 0,0625 37 4,7 8,7 12541 87 299 18 38 

OGM03 Α1 22 0,0625 55 5,2 9 22082 79 217 15 48 

OGM05  207 0,83 61 12 25 27776 250 768 28 191 

OGΜ06  244 3 58 10 31 25080 194 526 32 599 

OGM07  90 0,77 59 11 12 25456 243 945 23 108 

OGM08  6,2 0,23 29 6 7,2 28233 28 167 13 81 

OGM09  26 0,24 16 3,8 5,9 14548 281 295 8,3 69 

OGM10  5,4 0,0625 22 5,8 7,1 18589 83 309 9,5 48 

OGM11 20 4 120 30 80 48020 140 1660 70 260 

Εύρος Τιμών 

Υποβάθρου - 

Ευρύτερη 

Περιοχή 

Ολυμπιάδας 

(ΕΧ, Μελέτη 

Αποκατάστασης 

Αρσενοπυριτών 

Ολυμπιάδας, 

2015) n = 29 

3,1 

- 

912 

<0,1 - 

4,2 

28 – 

278 

12,9 

- 37 

21,8 

- 

99,1 

27.600 

- 

58.900 

13,3 

- 

2.144 

328 - 

3.093 

20,3 

- 

145,6 

56 - 

1.166 

 

Οι παρατηρήσεις ως προς τις συγκεντρώσεις των στοιχείων που μετρήθηκαν στα εδαφικά 

δείγματα του έτους 2020 συνοψίζονται στα εξής:  

• Στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών – ΚΑΖ, στις περισσότερες 

θέσεις δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων παρουσιάζουν τιμές εντός 

της περιοχής τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Εξαίρεση αποτελούν τα σημεία SGM04 

(Ανάντη - βόρεια και εκτός των υπό κατασκευή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Σκουριών) και SGM09 (όριο ανοιχτής εκσκαφής μεταλλείου Σκουριών προς τα ΝΔ) στα 

οποία εμφανίζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις σε στοιχεία γεωγενούς προέλευσης στην 

περιοχή, όπως  το χρώμιο (Cr) και το νικέλιο (Ni) για το SGM04 και το χρώμιο (Cr) για 

το SGM09. Στην περίπτωση του SGM04, οι υψηλές συγκεντρώσεις αποτελούν μέγιστες 

απόμακρες τιμές και είναι στατιστικά μη αξιόπιστες. Σε ότι αφορά το σημείο SGM06 
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(Κατάντη φράγματος Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου) για το οποίο παρουσιάζεται 

υψηλότερη συγκέντρωση στο χαλκό (Cu), σε σχέση με τις οριακές τιμές υποβάθρου, 

σημειώνεται ότι και αυτή αποτελεί μέγιστη απόμακρη τιμή και είναι στατιστικά μη 

αξιόπιστη. 

• Στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών, σε 

όλες τις θέσεις δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων παρουσιάζουν 

τιμές εντός της περιοχής τιμών του γεωχημικού υποβάθρου.  

• Στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, σε όλες τις θέσεις 

δειγματοληψίας οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων παρουσιάζουν τιμές εντός της 

περιοχής τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. 

8.5. Βιοποικιλότητα 

8.5.1. Γενικά στοιχεία 

 Κατηγορίες βλάστησης – τύποι οικοτόπων 

Στο πλαίσιο της Οικολογικής Μελέτης του Προγράμματος Παρακολούθησης 2017 στις τρεις 

περιοχές ανάπτυξης των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών έργων (Ολυμπιάδα, Στρατώνι - 

Μαύρες Πέτρες, Σκουριές) καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των έργων, ταυτοποιήθηκαν 

εννέα τύποι φυσικών οικοτόπων. Από το σύνολο (9) των φυσικών τύπων οικοτόπων, έξι 

ανήκουν στο παράρτημα I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ ένας οικότοπος (9180*) έχει 

χαρακτηριστεί ως οικότοπος προτεραιότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΚ. Οι εννέα τύποι φυσικών οικοτόπων είναι (βλ. Χάρτη 10, Κεφάλαιο 15): 

• Δάση οξιάς Asperulo-Fagetum, κωδ. 9130 

• Δάση φαραγγιών Tilo-Acerion, κωδ. 9180* 

• Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση, κωδ. 925A 

• Δάση καστανιάς, κωδ. 9260 

• Δάση δρυός Q. frainetto, κωδ. 9280 

• Δάση ανατολικής πλατάνου, κωδ. 92C0 

• Δάση αριάς Q. ilex, κωδ. 9340 

• Ελληνικά δάση πρίνου, κωδ. 934A 

• Θερμόφιλα δρυοδάση, κωδ. 924A 

 

Επίσης χαρτογραφήθηκαν μικτοί τύποι οικοτόπων (92C0+9130, 924Α+9340). Ημιφυσικός 

τύπος οικοτόπου αποτελούν οι αναδασώσεις πεύκης (1065). Στην περιοχή της Ολυμπιάδας 

καταγράφηκε ο οικότοπος ‘Ποταμοί περιοδικής ροής χωρίς βλάστηση’ (1064). Οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις κωδικοποιήθηκαν ως 1051 (Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη μεικτή) και 

1050 (Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη αμιγής) και οι οικισμοί ως 1013 (Δευτερεύοντες οικισμοί). 

Οι περιοχές όπου ασκείται δασική διαχείριση (DD) χαρτογραφήθηκαν ως ξεχωριστή κατηγορία 

ώστε να είναι διακριτή η διαφορά με τις υλοτομίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 

έργων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Στην περιοχή του Στρατωνίου χαρτογραφήθηκε έκταση 

άγονη (AGO) η οποία δε σχετίζεται με την περιοχή επέμβασης και παλιές αποθέσεις (PA). Οι 

χώροι εξόρυξης/ επεξεργασίας ορυκτών κωδικοποιήθηκαν ως 1030. 

 

Οι τύποι φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων, που αναγνωρίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν, 

σχετίζονται με δασικά οικοσυστήματα, τα οποία επιτελούν σημαντικές λειτουργίες όπως:  

• ρύθμιση του κλίματος (φως, θερμοκρασία, σχετική υγρασία) 
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• ρύθμιση του υδρολογικού κύκλου (ρύθμιση επιφανειακής απορροής νερού- τροποποίηση 

πλημμυρικών φαινομένων, διακράτηση των κατακρημνισμάτων, εμπλουτισμός των 

υπόγειων υδροφορέων, ποιότητα νερού κ.ά.) 

• αντιδιαβρωτική λειτουργία  

• τροποποίηση της σύνθεσης και κίνησης του ατμοσφαιρικού αέρα (παράγοντας 

αντιρρύπανσης, κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα κ.ά.)  

• δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας – στήριξη τροφικών πλεγμάτων 

• δημιουργία και διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης, εντός των περιοχών μελέτης, αναφέρονται τα εξής:  

 

Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

• Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χαρτογραφήθηκαν συνολικά 8 φυσικοί τύποι 

οικοτόπων, ένας οικότοπος που αφορά σε καλλιέργειες ή εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες (1051), εκτάσεις σε δάση που έχουν υλοτομηθεί στο πλαίσιο δασικής 

διαχείρισης (DD), και εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης ή υλοτομίες στο 

πλαίσιο των έργων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030). 

• Πέντε τύποι οικοτόπων (9130, 9180*, 9260, 9280, 92C0) αποτελούν οικοτόπους του 

Παρ. Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Ο οικότοπος με κωδικό 9180* έχει χαρακτηριστεί ως 

οικότοπος προτεραιότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος της Εποπτείας, ο οικότοπος 

9120 (Δάση οξιάς με Ilex και Taxus) που είχε χαρτογραφηθεί στις προηγούμενες μελέτες 

(ΟΜΒ, 2010, ΠΠ 2014) έχει ενσωματωθεί στον οικότοπο 9130. O οικότοπος 9120 

(Δάσος οξιάς με Ilex και Taxus πλούσιο σε επίφυτα) είναι ουσιαστικά δάση οξιάς τα 

οποία χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση τόσο του Ilex aquifolium (αρκουδοπούρναρο, 

ού) όσο και του Taxus baccata (τάξος, ίταμος). Απαντάται σε βόρειες και υγρές πλαγιές 

και ρέματα.  

• To μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται από ‘Δάση οξιάς Asperulo – 

Fagetum’ (47,7 %), ενώ πολύ σημαντική είναι και η κάλυψη από ‘Δάση δρυός Quercus 

frainetto’ (39 %).  

• Οι εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης ή υλοτομίες στο πλαίσιο των έργων 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030), καταλαμβάνουν 1825,6 στρ., και αποτελούν το 4,6% 

της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης Σκουριές. 

 

Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

• Χαρτογραφήθηκαν συνολικά 9 φυσικοί τύποι οικοτόπων, δυο οικότοποι που αφορούν σε 

καλλιέργειες, εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες και διάσπαρτη δόμηση (1050, 1051), και 

εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης ή υλοτομίες στο πλαίσιο των έργων της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030). 

• Πέντε τύποι οικοτόπων (9130, 9180*, 9260, 92C0, 9340) αποτελούν οικότοπους του 

Παρ. Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Ο οικότοπος με κωδικό 9180* έχει χαρακτηριστεί ως 

οικότοπος προτεραιότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και 

χαρτογραφήθηκε στο δυτικό, και με την μεγαλύτερη φυσικότητα, τμήμα της περιοχής 

Ολυμπιάδα. 
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• Λαμβάνοντας υπόψη την χαρτογράφηση5, χαρτογραφήθηκε ένας μικτός οικότοπος 

αποτελούμενος από Θερμόφιλα δρυοδάση και Δάση αριάς Q.ilex (924 Α_9340). 

• To μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται από μικτά δάση (Θερμόφιλα 

δρυοδάση και Δάση αριάς Q.ilex) (63%).  

• Οι εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης ή υλοτομίες στο πλαίσιο των έργων 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030), καταλαμβάνουν 699,7 στρ., και αποτελούν το 2,8% 

της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης Ολυμπιάδα. 

 

Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

• Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χαρτογραφήθηκαν συνολικά 6 φυσικοί τύποι 

οικοτόπων, καλλιέργειες, εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες και διάσπαρτη δόμηση 

(1050), δευτερεύοντες οικισμοί (1013), άγονες εκτάσεις ή με πολύ λίγη βλάστηση 

(AGO), εκτάσεις με παλιές αποθέσεις, βόρεια των εγκαταστάσεων της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. (PA) και εκτάσεις που αφορούν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε. (1030). 

• Τέσσερεις τύποι οικοτόπων (9130, 9260, 92C0, 9340) αποτελούν οικότοπους του Παρ. Ι 

της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Στην περιοχή Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες δεν έχει χαρτογραφηθεί 

κάποιος οικότοπος προτεραιότητας.  

• Η χαρτογράφηση του βόρειου τμήματος της περιοχής έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 

χαρτογράφηση ΕΚΧΑ (2017), δεδομένου ότι το βόρειο τμήμα εμπίπτει στην ΕΖΔ 

GR1270005. 

• To μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται από Δάση αριάς Q.ilex - 9260 

(32,8%) και θερμόφιλα δρυοδάση (924 Α).  

• Οι εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030), 

καταλαμβάνουν 925,1 στρ., και αποτελούν το 2,7% της συνολικής έκτασης της περιοχής 

μελέτης Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες.  

 

Στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου της παρούσας μελέτης ελήφθησαν δειγματοληπτικές 

επιφάνειες και εκτός των περιοχών μελέτης, προκειμένου να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα 

για την ευρύτερη περιοχή. Έτσι ελήφθησαν δειγματοληπτικές επιφάνειες στους οικότοπους: 

 

Δάση οξιάς Asperulo-Fagetum, κωδικός 9130, Δάση ανατολικής πλατάνου, κωδικός 92C0, 

Δάση δρυός Q. frainetto, κωδικός 9280, Δάση καστανιάς, κωδικός 9260, Δάση σε πλαγιές, 

λιθώνες ή χαράδρες της Tilio – Acerion, κωδικός 9180*, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, κωδικός 

2110, Ελληνικά δάση πρίνου 934A, Παρόχθια δάση με φράξο 92Α0, Θεριζόμενοι λειμώνες 

χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), κωδικός 6510, Δάση δρυός 

με Quercus cerris και Quercus petraea, κωδικός 91Μ0, Δάση με Quercus ilex και Quercus 

rotundifolia, κωδικός 9340. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή απαντάται και η ΕΖΔ GR127005. Εντός της ΕΖΔ εμπίπτει μέρος του 

νότιου τμήματος της περιοχής μελέτης Ολυμπιάδας και μέρος του βόρειου τμήματος της 

περιοχής μελέτης Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες. Στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου της παρούσας 

μελέτης εντός της ΕΖΔ GR1270005 ελήφθησαν 35 επιφάνειες φυτοκοινωνιολογικής 

δειγματοληψίας εκ των οποίων: 

• οι επιφ. δειγματοληψίας 1, 2, 8, 9, 12, 14, 16, 29, 48, 49, 53, 64, 65, 69, 76 αποτελούν 

μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες της παρούσας μελέτης (ΟΜΒ, 2010, ΠΠ 2014) 

 
5 Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων του δικτύου Natura 2000, Ελληνικό Κτηματολογίο Α.Ε. 
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• οι επιφ. δειγματοληψίας 25991, 25993, 26003, 26005, 26007, 26008, 26009, 26013, 

26025, 26026, 26033, 26034, 26036, 26039, 26048, 26050, 26056, 26066, 26593, 26604 

ελήφθησαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα επικαιροποιημένη 

βάση δεδομένων εποπτείας. Παραδοτέα Δ12 Συντονιστή του έργου της εποπτείας. 

ΥΠΕΝ, 2015» ενώ στο πλαίσιο των εργασιών της παρούσας μελέτης έγινε επανάληψη 

δειγματοληψιών σε αυτές τις επιφάνειες προκειμένου να διαπιστωθούν μεταβολές και 

αλλαγές στους τύπους οικοτόπων. 

 

Για την συγκριτική αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων λήφθηκε υπόψη η παλαιότερη 

χαρτογράφηση και αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Παρακολούθησης (2014). Επίσης, για την αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων λήφθηκε υπόψη 

η μεθοδολογία που αναφέρεται στο Παραδοτέο Α6: Επεξηγηματικό εγχειρίδιο εφαρμογής 

πρωτοκόλλων αξιολόγησης βαθμού διατήρησης Τύπων Οικοτόπων της Μελέτης 2: Εποπτεία 

και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην 

Ελλάδα. Ανάδοχος ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ – Α. ΓΛΑΒΑΣ. (2014).  

 

Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων - Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Για την αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων λήφθηκε υπόψη η παλαιότερη χαρτογράφηση και 

αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης 

(2014). Εκτιμάται ότι οι παρατηρούμενες μεταβολές στην έκταση των τύπων οικοτόπων 

σχετίζονται με τις εξής παραμέτρους:  

• Διαφορές μικρής κλίμακας στην ταυτοποίηση και στην χαρτογράφηση των τύπων 

οικοτόπων των δυο μελετών. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

νέες παρατηρήσεις των εργασιών πεδίου, έγιναν μικρής κλίμακας αλλαγές στα όρια των 

τύπων οικοτόπων.  

• Η κωδικοποίηση κάποιων τύπων οικοτόπων άλλαξε και προσαρμόστηκε στην 

κωδικοποίηση της χαρτογράφησης6.  

• Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος της Εποπτείας, ο οικότοπος 

9120 (Δάση οξιάς με Ilex και Taxus) που είχε χαρτογραφηθεί στις προηγούμενες μελέτες 

(ΟΜΒ, 2010, ΠΠ, 2014) έχει ενσωματωθεί στον οικότοπο 9130. O οικότοπος 9120 

(Δάσος οξιάς με Ilex και Taxus πλούσιο σε επίφυτα) είναι ουσιαστικά δάση οξιάς τα 

οποία χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση τόσο του Ilex aquifolium (αρκουδοπούρναρο, 

ού) όσο και του Taxus baccata (τάξος, ίταμος). Απαντάται σε βόρειες και υγρές πλαγιές 

και ρέματα.  

• Τη χαρτογράφηση υλοτομημένων εκτάσεων ή/και επέκταση των άγονων περιοχών, 

λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των έργων των μεταλλουργικών - μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.  

 

Συνοπτικά για τους τύπους οικοτόπων στην περιοχή μελέτης Σκουριές, αναφέρεται: 

• Συγκριτικά με το προηγούμενο ΠΠ (2014) αυξήθηκαν οι δασικές εκτάσεις που 

διαχειρίζονται. 

• Η έκταση του οικοτόπου 9130 (Δάση οξιάς Asperulo-Fagetum) μειώθηκε ως προς τη 

συνολική του έκταση στην περιοχή μελέτης. Η μείωση αυτή οφείλεται στις υλοτομίες 

που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάπτυξης των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, στις θέσεις εμφάνισης του εν λόγω τύπου οικοτόπου.  

 
6 Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων, Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. 2015 
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• Στην έκταση του οικοτόπου προτεραιότητας 9180* (Δάση φαραγγιών Tilo-Acerion) δεν 

παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές. Ο οικότοπος 9120+9180* (Μικτά δάση οξιάς 

με Ilex και Taxus και φαραγγιών Tilo – Acerion) που είχε χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο 

του ΠΠ (2014) στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης ενσωματώθηκε στην έκταση του 

οικοτόπου 9180*. Οι περιοχές εμφάνισης του εν λόγω οικοτόπου δεν σχετίζονται με την 

περιοχή επέμβασης.  

• Η έκταση των δασών καστανιάς έχει μειωθεί καθώς τα δάση αυτά διαχειρίζονται. Δέντρα 

καστανιάς που έχουν προσβληθεί από το έλκος καστανιάς καταγράφηκαν στην επιφ. 70, 

σε μικρή συστάδα στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης. Οι περιοχές εμφάνισης τους 

δεν σχετίζονται με την περιοχή επέμβασης.  

• Η έκταση του οικοτόπου 9280 (Δάση δρυός Q. frainetto) μειώθηκε σε μικρό ποσοστό. Η 

μείωση αυτή οφείλεται στις υλοτομίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάπτυξης 

των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, στις θέσεις 

εμφάνισης του εν λόγω τύπου οικοτόπου αλλά και σε υλοτομίες που σχετίζονται με 

διαχείριση δασών. 

• Στην ΠΠ (2014) είχαν χαρτογραφηθεί 790,51 στρ. υλοτομημένων εκτάσεων και 454,17 

στρ. άγονων και υλοτομημένων εκτάσεων, συνολικά 1244,68 στρ. Στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης χαρτογραφήθηκαν 1603,9 στρ. (Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας 

ορυκτών - εντός περιοχής επέμβασης) και 221,7 στρ. (Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας 

ορυκτών -υλοτομίες εκτός περιοχής επέμβασης), συνολικά 1825,6 στρ.  

• Σύμφωνα με την χαρτογράφηση της παρούσας μελέτης οι εκτάσεις με ‘Μη αρδεύσιμη - 

αρόσιμη γη μεικτή’ μειώθηκαν στην περιοχή Σκουριές, ενώ χαρτογραφήθηκαν για πρώτη 

φορά οι εκτάσεις που αφορούν δασική διαχείριση (DD), έκτασης 356,6 στρ.  

• Συνολικά σύμφωνα με την παρούσα μελέτη οι εκτάσεις με φυσική βλάστηση στην 

περιοχή μελέτης Σκουριές, συγκριτικά με τις εκτάσεις που είχαν χαρτογραφηθεί στο ΠΠ 

(2014), μειώθηκαν κατά 1,9% περίπου.  Το γεγονός της κατάληψης των τύπων οικοτόπων 

από τα μεταλλευτικά – μεταλλουργικά έργα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είχε 

αναφερθεί και στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2010) των εν 

λόγω έργων.  

 

Οι τύποι δασών που υπάρχουν στην περιοχή Υποέργου Σκουριών χαρακτηρίζονται με υψηλή 

αξία και αφορά κυρίως στους τύπους οικοτόπων 9130 (Δάσος οξιάς της φυτοκοινωνίας 

Asperulo-Fagetum), και στον οικότοπο προτεραιότητας 9180* (Δάση φαραγγιών Tilio-

Acerion). Οι συστάδες με Ilex και Taxus σε δάση οξιάς, λόγω της περιορισμένης εμφάνισης 

τους στην Ελλάδα, εκτιμώνται ως οικολογικά σημαντικές. Καταγράφηκαν και εκτός των 

περιοχών μελέτης, νοτιοδυτικά της περιοχής Ολυμπιάδα, εντός της περιοχής ΕΖΔ GR1270005.  

Η συνολική εκτίμηση (ολική αξιολόγηση) για τους τύπους οικοτόπων 9180* (Δάση φαραγγιών 

Tilo-Acerion), 9280 (Δάση δρυός Q. frainetto), 925 Α (Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου  και 

μικτά θερμόφιλα δάση) είναι Α (εξαίρετη αξία) εκτός από τους οικότοπους 9260 (Δάση 

καστανιάς), 92C0 (Δάση ανατολικής πλατάνου) και 9130 (Δάση οξιάς Asperulo-Fagetum)  που 

εκτιμήθηκαν ως Β (Καλή αξία).   

 

Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων - Περιοχή μελέτης Ολυμπιάδα  

Όπως προαναφέρθηκε, για την αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων στην παρούσα μελέτη 

λήφθηκε υπόψη η παλαιότερη χαρτογράφηση και αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο του ΠΠ (2014).  
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Εκτιμάται ότι οι παρατηρούμενες μεταβολές στην έκταση των τύπων οικοτόπων σχετίζονται 

με μικρές διαφορές στην χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων των δυο μελετών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες παρατηρήσεις των εργασιών πεδίου, έγιναν 

μικρές αλλαγές στα όρια των τύπων οικοτόπων.  

 

Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων έλαβε υπόψη την χαρτογράφηση ΕΚΧΑ (2014-2015) 

για την ΕΖΔ GR2170005. Τμήμα της εν λόγω ΕΖΔ εμπίπτει στην περιοχή μελέτης Ολυμπιάδα.  

Η κωδικοποίηση κάποιων ανθρωπογενών τύπων οικοτόπων και χρήσεων γης άλλαξε και 

προσαρμόστηκε στην κωδικοποίηση της χαρτογράφησης ΕΚΧΑ (2014-2015).  

 

Συνοπτικά για τους τύπους οικοτόπων στην περιοχή Υποέργου Ολυμπιάδας, αναφέρεται: 

• Οι τύποι δασών και οι φυτοκοινωνίες-οικότοποι της περιοχής αυτής διαθέτουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με αντίστοιχους τύπους οικοτόπων στην περιοχή Σκουριών. Παρά ταύτα 

τα δάση στις Σκουριές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και λιγότερη ανθρωπογενή 

πίεση.  

• Ωστόσο είναι πολύ σημαντικός ο οικότοπος προτεραιότητας του Tilio-Acerion (9180*) 

ο οποίος όπως προαναφέρθηκε, συνιστά ανώτερη και αδιατάρακτη εξέλιξη σε μικτά 

φυλλοβόλα δάση. Ο οικότοπος απαντάται στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης σε 

μικρή απόσταση από τους 2 καταρράκτες στη θέση Κηπουρίστρα-Νεροπρίονο.  

• Οι περιοχές στο δυτικό και νότιο τμήμα της περιοχής Ολυμπιάδα χαρακτηρίζονται με 

σημαντική οικολογική και αισθητική αξία. Το Δάσος Κηπουρίστρας που βρίσκεται νότια 

του Μαυρόλακκα εκτιμάται ότι είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές από άποψη 

τοπίου και φυσικότητας, στην ευρύτερη περιοχή που μελετήθηκε. Όπως διαπιστώθηκε 

στις εργασίες πεδίου της παρούσας μελέτης, στη θέση που βρίσκονται οι 2 καταρράκτες 

έχουν πραγματοποιηθεί έργα ανάπλασης. Αντικαταστάθηκαν οι παλιές ξύλινες 

κατασκευές με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση των επισκεπτών και να είναι 

ασφαλέστερη. Η περιοχή είναι ιδανική για οργανωμένο εκπαιδευτικό – περιβαλλοντικό 

τουρισμό. 

• Οι αναδασώσεις νότια της περιοχής των έργων φέρουν σημάδια υποβάθμισης (π.χ. 

απορρίμματα). Οι συστάδες πρίνου στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Ολυμπιάδα κοντά 

στο ρέμα Μπασδέκης Λάκκος έχουν υποβαθμιστεί αρκετά καθώς στην περιοχή υπάρχει 

ΧΑΔΑ.  

• Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της παρούσας μελέτης η αξιολόγηση των τύπων 

οικοτόπων παραμένει ίδια σε σχέση με την αξιολόγηση του ΠΠ (2014).  

• Η συνολική αξιολόγηση του οικοτόπου 9260 (Δάση καστανιάς) έχει αλλάξει από Α 

(εξαίρετη αξία) σε Β (καλή αξία) καθώς τα δέντρα σε πολλές θέσεις έχουν προσβληθεί 

από το έλκος καστανιάς.  

• Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στους τύπους οικοτόπων οι οποίες σχετίζονται με την 

πρόοδο των εργασιών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..  

 

Οι περιοχές στο δυτικό και νότιο τμήμα της περιοχής Ολυμπιάδα χαρακτηρίζονται με 

οικολογική και αισθητική αξία. Η συνολική εκτίμηση (ολική αξιολόγηση) για τους τύπους 

οικοτόπων είναι Α (εξαίρετη αξία) εκτός από τους οικότοπους 934 Α (Ελληνικά δάση πρίνου), 

και 9260 (Δάση καστανιάς) που εκτιμήθηκαν ως Β (Καλή αξία).   

 

Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων - Περιοχή  Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Όπως προαναφέρθηκε, για την αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων στην παρούσα μελέτη 

λήφθηκε υπόψη η παλαιότερη χαρτογράφηση και αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί στο 
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πλαίσιο του ΠΠ (2014). Εκτιμάται ότι οι παρατηρούμενες μεταβολές στην έκταση των τύπων 

οικοτόπων σχετίζονται με τις εξής παραμέτρους:  

• Διαφορές στην χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων των δυο μελετών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις καινούργιες παρατηρήσεις των εργασιών πεδίου, 

έγιναν μικρής κλίμακας αλλαγές στα όρια των τύπων οικοτόπων, με σκοπό τη βελτίωση 

της οριοθέτησης. 

• Η χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων έλαβε υπόψη την χαρτογράφηση ΕΚΧΑ (2014-

2015) για την ΕΖΔ GR2170005. Τμήμα της εν λόγω ΕΖΔ εμπίπτει στην περιοχή μελέτης 

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες. Η κωδικοποίηση κάποιων ανθρωπογενών τύπων οικοτόπων 

και χρήσεων γης άλλαξε και προσαρμόστηκε στην κωδικοποίηση της χαρτογράφησης 

ΕΚΧΑ (2014-2015). 

• Την χαρτογράφηση υλοτομημένων εκτάσεων ή/και επέκταση των άγονων περιοχών, 

λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες προόδου των μεταλλουργικών - μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.  

 

Συνοπτικά για τους τύπους οικοτόπων στην περιοχή μελέτης Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, 

αναφέρεται: 

• Οι τύποι δασών και οι φυτοκοινωνίες-οικότοποι της περιοχής αυτής διαθέτουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με αντίστοιχους τύπους οικοτόπων στην περιοχή Σκουριών.  

• Οι συστάδες πλατάνου κατά μήκος ρεμάτων έχουν μεγαλύτερο πλάτος, σε σχέση με τις 

συστάδες των άλλων περιοχών που μελετήθηκαν, δεδομένου ότι βρίσκονται πλησιέστερα 

στη θάλασσα. Όμως οι συστάδες πλατάνου στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης έχουν 

υποστεί υποβάθμιση.  

• Σημαντικότερα όλων είναι τα δάση οξιάς, τα δάση καστανιάς και τα θερμόφιλα 

δρυοδάση που με την πληθώρα των δασικών ειδών δένδρων συμβάλλουν στην αύξηση 

και διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

• Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στους τύπους οικοτόπων οι οποίες σχετίζονται με την 

πρόοδο των εργασιών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.   

 

Η συνολική εκτίμηση (ολική αξιολόγηση) για τους τύπους οικοτόπων είναι Α (εξαίρετη αξία) 

εκτός από τον οικότοπο 92C0 (Δάση ανατολικής πλατάνου) που εκτιμήθηκε ως Β (Καλή αξία).  

 

Ευρύτερη περιοχή 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντάται μια μεγάλη ποικιλία μονάδων βλάστησης, από τους 

θερμόφιλους θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων και τις τεχνητές αναδασώσεις κωνοφόρων 

έως τα υψηλά δάση καστανιάς, δρυός και οξιάς. Επιπλέον σε πληθώρα ρεμάτων της ευρύτερης 

περιοχής απαντώνται μονάδες παραρεμάτιας βλάστησης. 

 

Γενικά στις επιφάνειες δειγματοληψίας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή (πλην των 

επιφανειών που βρίσκονται εντός της ΕΖΔ GR1270005), καταγράφηκε Ευνοϊκή Μελλοντική 

Τάση και Κατάσταση (FV), ενώ σε αυτές τις επιφάνειες δεν έχουν καταγραφεί πιέσεις. 

 

Τα δάση της ευρύτερης περιοχής δεν έχουν υποστεί υποβάθμιση ή αξιοσημείωτες μεταβολές 

συγκριτικά με την κατάσταση που είχε καταγραφεί στο πλαίσιο του ΠΠ (2014). 

 

Προτεινόμενες διαχειριστικές δράσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση των δασών της 

ευρύτερης περιοχής, είναι: 
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• παρακολούθηση της έκτασης, της αντιπροσωπευτικότητας, της δομής και των 

λειτουργιών των φυσικών οικοτόπων και αποφυγή του κατακερματισμού των φυσικών 

τύπων οικοτόπων,  

• παρακολούθηση παραμέτρων ζωτικής σημασίας (π.χ. ισορροπία θρεπτικών, υποβάθμιση 

του εδάφους και κατολισθήσεις, οικολογική ποιότητα υδάτων, ατμοσφαιρική ρύπανση),  

• ex situ διατήρηση των ειδών και επαναεισαγωγή τους (κατά τη φάση αποκατάστασης 

είναι εφικτή η επαναεισαγωγή δασικών ειδών),  

• διαχείριση της βόσκησης, 

• έλεγχος των ξενικών ειδών και των ασθενειών,  

• πρόληψη των πυρκαγιών και  

• διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, ΕΖΔ GR1270005 "Όρος 

Στρατονικό - Κορυφή Σκαμνί".  

 

Τύποι οικοτόπων και είδη χλωρίδας της ΕΖΔ GR1270005  

Από το νότιο τμήμα της περιοχής του Υποέργου Ολυμπιάδας, μέχρι το βόρειο τμήμα της 

περιοχής του Υποέργου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, εκτείνεται η περιοχή του δικτύου 

NATURA 2000, χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Όρος Στρατονικόν – Κορυφή 

Σκαμνί», με κωδικό GR1270005. 

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017), «Aναθεώρηση 

εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» η έκταση 

της περιοχής ανέρχεται σε 81.281,7 στρ. 

 

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων (Ε.Κ.Χ.Α., 2014-

2015), προκύπτουν τα εξής:  

• Στη χαρτογραφημένη έκταση (79779,7στρ.), ταυτοποιήθηκαν και οριοθετήθηκαν 

συνολικά 10 φυσικοί τύποι οικοτόπων και 10 ανθρωπογενείς οικότοποι και χρήσεις γης.  

• Από τους 10 φυσικούς τύπους οικοτόπων οι 9 τύποι οικοτόπων (2110, 6510, 9130, 9180*, 

91M0, 9260, 9280, 92C0, 9340) συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

2006/105/ΕΚ.  

• Ο οικότοπος 9180* (Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio – Acerion) έχει  

χαρακτηριστεί ως ‘οικότοπος προτεραιότητας’ σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  

• Από τους φυσικούς τύπους οικοτόπων συγκριτικά μεγαλύτερες εκτάσεις καταλαμβάνουν 

οι οικότοποι 9340 (39,4% της συνολικής έκτασης της ΕΖΔ), 91Μ0 (16,7% της συνολικής 

έκτασης της ΕΖΔ) και 9130 (16,7% της συνολικής έκτασης της ΕΖΔ).  

• Από τους ανθρωπογενείς οικότοπους οι φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις) 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα, δηλαδή το 9,3% της συνολικής έκτασης της ΕΖΔ. 

 

Στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου της παρούσας μελέτης εντός της ΕΖΔ GR1270005 

ελήφθησαν 35 επιφάνειες φυτοκοινωνιολογικής δειγματοληψίας εκ των οποίων: 

• οι επιφ. δειγματοληψίας 1, 2, 8, 9, 12, 14, 16, 29, 48, 49, 53, 64, 65, 69, 76 αποτελούν 

μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες της παρούσας μελέτης (ΟΜΒ, 2010, ΠΠ, 2014) 

• οι επιφ. δειγματοληψίας 25991, 25993, 26003, 26005, 26007, 26008, 26009, 26013, 

26025, 26026, 26033, 26034, 26036, 26039, 26048, 26050, 26056, 26066, 26593, 26604 

ελήφθησαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα επικαιροποιημένη 

βάση δεδομένων εποπτείας. Παραδοτέα Δ12 Συντονιστή του έργου της εποπτείας. 

ΥΠΕΝ, 2015» ενώ στο πλαίσιο των εργασιών της παρούσας μελέτης έγινε επανάληψη 
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δειγματοληψιών σε αυτές τις επιφάνειες προκειμένου να διαπιστωθούν μεταβολές και 

αλλαγές στους τύπους οικοτόπων. 

 

Μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν στα πρωτόκολλα δειγματοληψίας που είχαν ληφθεί για 

πρώτη φορά στο πρόγραμμα της Εποπτείας και επαναλήφθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης. Σε κάποιες επιφάνειες δεν βρέθηκαν όλα τα τυπικά είδη, ή παρατηρήθηκαν πρόσθετα 

είδη, από αυτά των πρωτοκόλλων του προγράμματος της Εποπτείας. Οι εργασίες πεδίου της 

παρούσας μελέτης επιβεβαίωσαν την ύπαρξη απειλών και πιέσεων που αναφέρονταν στις 

δειγματοληψίες της Εποπτείας. Γενικά οι απειλές και πιέσεις για την περιοχή ΕΖΔ GR 1270005 

δεν σχετίζονται με τις εργασίες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αλλά με υλοτομίες, παθογόνα 

(έλκος καστανιάς) και εισαγωγή ξενικών ειδών, με φυσικές αιτίες (ολίσθηση πλαγιών, 

κεραυνοί), με μη οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη στις ακτές της χερσονήσου, με 

ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων.  

 

Η μελλοντική κατάσταση και τάση στις δειγματοληψίες 26604 (οικότοπος 9180*), 26009 

(οικότοπος 9180*), 26008 (οικότοπος 9180*), 26007 (οικότοπος 9180*), 26005 (οικότοπος 

9180*), 26003 (οικότοπος 9180*), 25974 ( οικότοπος 9340),  26028 (οικότοπος 9280), 26027 

(οικότοπος 9280), 26021 (οικότοπος 9280), 26022 (οικότοπος 9280), 26042 (οικότοπος 9340), 

26032 (οικότοπος 9340), 26050 (οικότοπος 91Μ0), 26048 (οικότοπος 91Μ0), 26056 

(οικότοπος 91Μ0), 26025 (οικότοπος 9130), 26039 (οικότοπος 9340), 26036 (οικότοπος 9340), 

26033 (οικότοπος 9340), 26034 (οικότοπος 9340), 25993 (οικότοπος 9130) αναφέρεται ως FV 

(Ευνοϊκή). Οι μικρής έντασης πιέσεις σε αυτές τις επιφάνειες σχετίζονται με υλοτομίες στο 

πλαίσιο της δασικής διαχείρισης, με διάβρωση και ολίσθηση εδάφους και με μεταβολές 

εξαιτίας φυσικών παραγόντων όπως οι κεραυνοί που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.  

 

Tα δάση της εν λόγω ΕΖΔ, παρουσιάζουν μεγάλη φυσικότητα και αισθητική αξία και ειδικά 

τα «Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες της Tilio – Acerion» (9180*) που απαντώνται στο 

κεντρικό τμήμα της ΕΖΔ. Σημαντική παράμετρος που έχει συμβάλλει στη διατήρηση των 

δασών της περιοχής είναι απουσία δρόμων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.  

 Χλωρίδα 

Σύμφωνα με το συνολικό κατάλογο των ειδών χλωρίδας που περιλαμβάνει τα είδη που 

αναφέρονται στις βιβλιογραφικές πηγές, τα είδη που καταγράφηκαν στις εργασίες πεδίου του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠ) 2014 και τα είδη που καταγράφηκαν 

στις εργασίες πεδίου του Προγράμματος Παρακολούθησης 2017, ο αριθμός των φυτικών taxa 

στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 806. 

 

Σύμφωνα με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Οικολογική Μελέτη του 

Προγράμματος Παρακολούθησης (2017), από το σύνολο των 2062 καταγραφών σε 341 θέσεις 

εντός των περιοχών μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή (εκ των οποίων 104 επιφάνειες 

δειγματοληψίας και 237 σημεία καταγραφής ειδών χλωρίδας), συνολικά αναγνωρίστηκαν  και 

καταγράφηκαν 373 φυτά σε επίπεδο γένους και είδους. Το σύνολο των αναγνωρισμένων 

οικολογικά7 σημαντικών ειδών στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 38 είδη. Ειδικότερα: 

 
7 Ως οικολογικά σημαντικά είδη χαρακτηρίζονται τα απειλούμενα και θεσμικώς κατοχυρωμένα ως 

προστατευόμενα είδη με βάση τα εξής: το «Κόκκινο Βιβλίο των σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας της 

Ελλάδας» (1995) και το «Βιβλίο των Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας» 
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• Σε επίπεδο γένους τα οικολογικά σημαντικά taxa ανέρχονται σε 41 δεδομένου ότι κάποια 

είδη χλωρίδας δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν λόγω του ότι δεν είχαν ανθοφορήσει 

την περίοδο καταγραφής τους. Τα είδη αυτά ανήκουν στα γένη Digitalis,Orchis και 

Platanthera. 

• Από το σύνολο των ειδών χλωρίδας στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου της παρούσας 

μελέτης καταγράφηκαν 23 σημαντικά είδη, 

• Τρία είδη έχουν συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων και 

απειλούμενων φυτών τη Ελλάδας (2000). Πρόκειται για τα είδη Galanthus nivalis το 

οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σχεδόν απειλούμενο (ΝΤ), το είδος Lathraea squamaria το 

οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ανεπαρκώς γνωστό (DD), το είδος Leucojum aestivum το 

οποίο έχει χαρακτηριστεί ως τρωτό (VU), 

• 5 είδη χαρακτηρίζονται ως ενδημικά, εκ των οποίων το Scutellaria albida ssp. vacillans 

είναι τοπικό ενδημικό του Όρους Άθως, 

• 2 είδη το Galanthus nivalis και το Ruscus aculeatus συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 

V της οδηγίας 92/43/ΕΚ, 

• Τέσσερα είδη (Atropa bella donna, Digitalis lanata, Digitalis viridiflora, Taxus baccata) 

αναφέρονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) ως άλλα σημαντικά είδη 

χλωρίδας (πίνακας 3.3), 

• Το είδος Orchis provincialis περιλαμβάνεται στη Σύμβαση της Βέρνης, 

• 32 είδη συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ. 67/81. 

 

Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Το σύνολο των φυτών που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους και είδους για την περιοχή των 

Μεταλλευικών Εγκαταστάσεων Σκουριών ανέρχεται σε 160. Από το σύνολο των ειδών τα 17 

είδη χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικότερα: Atropa bella-donna, Cephalanthera 

longifolia, Cyclamen hederifolium, Dactylorhiza saccifera, Digitalis lanata (Digitalis species), 

Digitalis viridiflora, Fritillaria pontica, Lilium martagon ssp. catanniae, Neottia nidus-avis, 

Orchis morio, Orchis morio ssp picta, Platanthera chlorantha, Platanus orientalis, Rubus 

canescens, Ruscus aculeatus, Serapias parviflora, Taxus baccata. 

 

Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας των προαναφερθέντων ειδών: 

• 15 είδη συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ. 67/81 

• Ένα είδος, το Ruscus aculeatus συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V της οδηγίας 

92/43/ΕΚ 

• Τα είδη Taxus baccata, Atropa bella - dona, Digitalis lanata, Digitalis viridiflora 

αναφέρονται στο ΤΕΔ για την ΕΖΔ GR1270005 ως «Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας» 

• Από το σύνολο των σημαντικών ειδών (17), τα 13 αναφέρονται στην ΟΜΒ (2010) και τα 

8 αναφέρονται στο κατάλογο των ειδών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος BIOMAP για την περιοχή ΕΖΔ GR1270005, 5 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης ‘Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., (2014-2015)’, και 4 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης της Εποπτείας. 

• Σε σχέση με το Π (2014) στο πλαίσιο του παρόντος ΠΠ (2017) δεν παρατηρήθηκε το 

είδος Galanthus nivalis, ενώ καταγράφηκε το είδος Dactylorhiza saccifera εντός της 

περιοχής του Υποέργου Σκουριών.  

 

 
(2009), τα Παρ. ΙΙ/IV/V της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, το Π.Δ. 67/81 (ΦΕΚ 23/τ.A'/30-01-1981), την κατάσταση 

ενδημισμού, τη Σύμβαση της Βέρνης 
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Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Το σύνολο των φυτών που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους και είδους για την περιοχή των 

Μεταλλευικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας ανέρχεται σε 175. Από το σύνολο των ειδών τα 

11 είδη χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικότερα: Cephalanthera longifolia, Cyclamen 

hederifolium, Dianthus corymbosus, Digitalis lanata (Digitalis species), Digitalis viridiflora, 

Platanthera chlorantha, Platanus orientalis, Rubus canescens, Ruscus aculeatus, Taxus 

baccata. 

 

Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας των προαναφερθέντων ειδών: 

• 8 είδη συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ. 67/81 

• Τα είδη Digitalis lanata, Digitalis viridiflora, Taxus baccata αναφέρονται στο ΤΕΔ ως 

'Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας' 

• Το είδος Ruscus aculeatus συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΚ 

• Από το σύνολο των σημαντικών ειδών (11), τα 9 αναφέρονται στην ΟΜΒ (2010) και τα 

7 αναφέρονται στο κατάλογο των ειδών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος BIOMAP για την περιοχή ΕΖΔ GR1270005, 4 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης ‘Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., (2014-2015)’, και 3 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης της Εποπτείας. 

• Σε σχέση με το ΠΠ (2014) στο πλαίσιο του παρόντος ΠΠ (2017), δεν παρατηρήθηκαν τα 

είδη Orchis laxiflora, Orchis morio, Orchis provincialis, Digitalis leucophaea, Serapias 

parviflora, ενώ καταγράφηκε το είδος Platanthera chlorantha εντός της περιοχής 

Υποέργου Ολυμπιάδας.  

 

Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Το σύνολο των φυτών που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους και είδους για την περιοχή των 

Μεταλλευικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών ανέρχεται σε 171. Από το 

σύνολο των ειδών, 12 είδη χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικότερα: Atropa bella-

donna, Cephalanthera longifolia, Cyclamen hederifolium, Digitalis lanata (Digitalis species), 

Digitalis viridiflora, Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha, 

Platanus orientalis, Rubus canescens, Ruscus aculeatus. 

 

Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας των προαναφερθέντων ειδών: 

• 10 είδη συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ. 67/81 

• Τα είδη Digitalis lanata, Atropa bella –dona, Digitalis viridiflora αναφέρονται στο ΤΕΔ 

ως 'Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας' 

• Το είδος Ruscus aculeatus συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΚ 

• Από το σύνολο των σημαντικών ειδών (12), τα 10 αναφέρονται στην ΟΜΒ (2010) και τα 

7 αναφέρονται στο κατάλογο των ειδών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος BIOMAP για την περιοχή ΕΖΔ GR1270005, 5 είδη  καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης ‘Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., (2014-2015)’, και 4 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης της Εποπτείας. 

• Σε σχέση με το ΠΠ (2014) στο πλαίσιο του παρόντος ΠΠ (2017), δεν παρατηρήθηκαν τα 

είδη Digitalis leucophaea, Scutellaria albida ssp. vaccilans, Serapias parviflora, ενώ 

καταγράφηκαν τα είδη Atropa bella donna, Digitalis viridiflora, Neottia nidus avis, 

Platanthera chlorantha.  
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Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Το σύνολο των φυτών που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους και είδους στην ευρύτερη 

περιοχή, εκτός των περιοχών μελέτης, ανέρχεται σε 212. Από το σύνολο των ειδών, 16 είδη 

χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικότερα: Armeria sancta, Atropa bella-donna, 

Cephalanthera longifolia, Cyclamen hederifolium,Dianthus corymbosus, Digitalis lanata, 

Digitalis species, Digitalis viridiflora, Hypericum athoum, Neottia nidus-avis, Orchis laxiflora, 

Orchis morio ssp picta, Platanthera chlorantha, Platanus orientalis, Rubus canescens, Ruscus 

aculeatus, Silene grisebachii, Taxus baccata. 

 

Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας των προαναφερθέντων ειδών: 

• 3 είδη παρουσιάζουν ενδημικό χαρακτήρα 

• 13 είδη συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ. 67/81 

• Ένα είδος το Ruscus aculeatus συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα V της οδηγίας 

92/43/ΕΚ 

• Τα είδη Atropa bella-donna, Digitalis lanata, Digitalis viridiflora, Taxus baccata 

αναφέρονται στο ΤΕΔ ως 'Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας' 

• Από το σύνολο των σημαντικών ειδών (16), τα 14 αναφέρονται στην ΟΜΒ (2010) και τα 

8 αναφέρονται στο κατάλογο των ειδών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος BIOMAP για την περιοχή ΕΖΔ GR1270005, 5 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης ‘Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., (2014-2015)’, και 4 είδη καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο της μελέτης της Εποπτείας. 

 

Σε σχέση με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης (2014) στο πλαίσιο του παρόντος 

Προγράμματος Παρακολούθησης (2017), δεν παρατηρήθηκαν τα είδη Cephalanthera rubra, 

Dactylorhiza saccifera, Digitalis grandiflora,  Scutellaria albida ssp. vacillans,  Verbascum 

epixanthinum, Vicia cretica, ενώ καταγράφηκαν τα είδη Atropa bella donna, Digitalis 

viridiflora, Neottia nidus avis, Platanthera chlorantha στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Περιοχή Natura 2000, Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Όρος Στρατονικόν – Κορυφή Σκαμνί», 

GR1270005 

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων της περιοχής ΕΖΔ GR1270005 δεν αναφέρεται η 

παρουσία ειδών χλωρίδας του Παρ. ΙΙ της 92/43/ΕΟΚ στην εν λόγω περιοχή Natura 2000. Στον 

πίνακα 3.3 «Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας» της ΤΕΔ αναφέρονται τα εξής είδη:  Taxus 

baccata, Atropa bella - dona, Digitalis lanata, Digitalis viridiflora.  

 

Στις εργασίες πεδίου της Οικολογικής Μελέτης του Προγράμματος Παρακολούθησης (2017) 

πραγματοποιήθηκαν καταγραφές εντός της περιοχής Natura 2000. Από το σύνολο των 

καταγραφών των οικολογικά σημαντικότερων ειδών (376) οι 91 καταγραφές αφορούν είδη που 

απαντώνται εντός της περιοχής ΕΖΔ. Τα οικολογικά σημαντικότερα είδη που καταγράφηκαν 

εντός της περιοχής ΕΖΔ είναι τα εξής: Atropa bella-donna, Cephalanthera longifolia, 

Cyclamen hederifolium, Digitalis lanata, Digitalis species, Digitalis viridiflora, Limodorum 

abortivum, Neottia nidus avis, Orchis morio ssp. picta, Platanthera chlorantha, Platanus 

orientalis, Rubus canescens, Ruscus aculeatus, Silene grisebachii, Taxus baccata. 

 

Το είδος Allium ursinum ssp. ucrainicum που αναφερόταν στην Οικολογική Μελέτη Βάσης 

(2010) ως σπάνιο, δεν συμπεριλήφθηκε στο κατάλογο των σημαντικών ειδών της παρούσας 

μελέτης καθώς δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο επίσημο καθεστώς προστασίας (Κόκκινο Βιβλίο, 

Παρ. ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΚ κ.α.). Εξαπλώνεται στη βόρεια Ελλάδα σε δάση από 450-1500μ.  
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Καταγράφηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης σε 4 θέσεις (επιφ. δειγμ. 26003, Α163, Α164, 

Α165) στο κεντρικό τμήμα της ΕΖΔ GR1270005, στον οικότοπο ‘Δάση φαραγγιών με Tilio – 

Acerion (9180*)’ σε θέσεις όπου ο εν λόγω οικότοπος παρουσιάζει μεγάλη φυσικότητα και 

αισθητική αξία. Εκτιμάται ότι είναι σπάνιο στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Εκτιμάται ότι η περιοχή ΕΖΔ χαρακτηρίζεται με ιδιαίτερη οικολογική αξία για τον υψηλό 

βαθμό φυσικότητας (στην περιοχή δεν έχουν αναπτυχθεί ανθρωπογενείς δραστηριότητες, η 

πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη) και για την παρουσία σχετικά μεγάλης ποικιλίας ειδών 

χλωρίδας. Τα τμήματα της περιοχής Ολυμπιάδα και της περιοχής Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες 

που εμπίπτουν εντός της ΕΖΔ, εκτιμάται ότι δεν έχουν επηρεαστεί ως προς την παρουσία και 

το καθεστώς προστασίας των ειδών χλωρίδας.  

 

Στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου της Οικολογικής Μελέτης του Προγράμματος 

Παρακολούθησης (2017) έγινε προσπάθεια εντοπισμού όλων των ειδών που είχαν αναφερθεί 

στο παρελθόν και κυρίως των οικολογικά σημαντικότερων ειδών.  

Έτσι στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του έτους 2014 είχαν καταγραφεί 456 

φυτά σε επίπεδο γένους και είδους ενώ στην Οικολογική Μελέτη Βάσης (2010) ο συνολικός 

κατάλογος περιλάμβανε 430 φυτά σε επίπεδο γένους και είδους. 

 

Σύμφωνα με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Οικολογική Μελέτη του 

Προγράμματος Παρακολούθησης (2017), από το σύνολο των 2062 καταγραφών σε 341 θέσεις 

εντός των περιοχών μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή (εκ των οποίων 104 επιφάνειες 

δειγματοληψίας και 237 σημεία καταγραφής ειδών χλωρίδας), συνολικά αναγνωρίστηκαν και 

καταγράφηκαν 373 φυτά σε επίπεδο γένους και είδους.  

 

Οι διαφορές στους αριθμούς των ειδών, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης 2017 

οφείλονται κυρίως στην διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (βλ. κεφ. 3). Στο 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης 2017 καταγράφηκαν είδη σε 104 επιφάνειες δειγματοληψίας και 

σε 236 τυχαίες θέσεις, ενώ στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης (2014) είχαν 

καταγραφεί 76 επιφάνειες δειγματοληψίας και 330 τυχαία σημεία. Στο Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης 2017, ελήφθησαν περισσότερες επιφάνειες δειγματοληψίας, ενώ μειώθηκε 

ο αριθμός των σημείων καταγραφής ειδών εκτός επιφανειών. Έτσι, το Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης 2017 εστίασε στην καταγραφή των χαρακτηριστικών ειδών των τύπων 

οικοτόπων ενδεικτική για την αντιπροσωπευτικότητα τους, στη δομή και τις λειτουργίες των 

τύπων οικοτόπων καθώς και στην καταγραφή των μελλοντικών τάσεων.  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, και σε συμφωνία με όσα είχαν διατυπωθεί στο Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης (2014), συμπεραίνεται ότι:  

• οι περιοχές με την μεγαλύτερη ποικιλία ειδών είναι οι περιοχές Στρατώνι - Μαύρες 

Πέτρες και Ολυμπιάδα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι και στις δυο περιοχές 

παρατηρείται ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων (φυσικοί οικότοποι, αναδασώσεις, 

καλλιέργειες) που οδηγεί σε αυξημένη ποικιλία ειδών από τις πεδινές εκτάσεις έως και 

τα υψομετρικά μεγαλύτερα δάση οξιάς.  

• η περιοχή με την μεγαλύτερη οικολογική αξία, ως προς την παρουσία οικολογικά 

σημαντικότερων ειδών, είναι η περιοχή Σκουριές. Η αξία της εν λόγω περιοχής είχε 

επισημανθεί από τις προηγούμενες μελέτες και επιβεβαιώνεται και με το παρόν ΠΠ. 

Εκτιμάται ότι η διατήρηση της δομής και των λειτουργιών των ενδιαιτημάτων της 

περιοχής μελέτης Σκουριές, που δεν επηρεάζονται από τις μεταλλευτικές - 
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μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ποικιλίας και τους πληθυσμούς των ειδών χλωρίδας γενικά, και 

ειδικότερα, για τη διατήρηση των οικολογικά σημαντικότερων ειδών.  

• η ευρύτερη περιοχή, εκτός των περιοχών μελέτης, παρουσιάζει επίσης αυξημένο αριθμό 

ειδών χλωρίδας. Είναι αναμενόμενο καθώς είναι μια περιοχή μεγάλης έκτασης που 

παρουσιάζει ποικιλία ενδιαιτημάτων, από φρυγανικές και αμμώδεις εκτάσεις, θαμνώνες 

και καλλιέργειες σε χαμηλά υψόμετρα μέχρι αδιαπέραστα δάση οξιάς και δρυός, 

παραποτάμια δάση και δάση καστανιάς σε πιο ψηλά υψόμετρα. Εξάλλου η ευρύτερη 

περιοχή μελέτης περιλαμβάνει και μεγάλο τμήμα της ΕΖΔ GR1270005, περιοχή Natura 

2000 που χαρακτηρίζεται με μεγάλη φυσικότητα.  

 

Στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης (2014) αναφερόταν ότι : οι περιοχές με την μεγαλύτερη 

οικολογική αξία, ως προς τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας, που διατηρούν ένα 

μεγάλο βαθμό φυσικότητας είναι: το δυτικό και νότιο τμήμα της περιοχής Ολυμπιάδα, το βόρειο 

τμήμα της περιοχής Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, το νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής Σκουριές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης 2017 οι περιοχές αυτές 

συνεχίζουν να διατηρούν την οικολογική τους αξία.  

 

Οι θέσεις με την μεγαλύτερη οικολογική αξία στην ευρύτερη περιοχή είναι η περιοχή ανάμεσα 

στις Σκουριές και το Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες (η περιοχή ανατολικά του Καρόλακκα, και η 

περιοχή του ρέματος Εκκλησιαστικός Μύλος), το νότιο τμήμα της ευρύτερης περιοχής (κοίτη 

Ασπρόλακκα και εκβολές του), η περιοχή του Στρατονικού Όρους (ΕΖΔ GR1270005), και τα 

δάση που απαντώνται δυτικά, νοτιοδυτικά της Ολυμπιάδας. Όπως προαναφέρθηκε με μεγάλη 

οικολογική αξία χαρακτηρίζεται και το δάσος Νερόφραξου (Fraxinus angustifolia) που 

βρίσκεται νοτιοανατολικά της ευρύτερης περιοχής, εκτός των περιοχών μελέτης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος της Εποπτείας, ο οικότοπος 9120 

(Δάση οξιάς με Ilex και Taxus) που είχε χαρτογραφηθεί στις προηγούμενες μελέτες (ΟΜΒ, 

2010, ΠΠ, 2014) έχει ενσωματωθεί στον οικότοπο 9130. O οικότοπος 9120 (Δάσος οξιάς με 

Ilex και Taxus πλούσιο σε επίφυτα) είναι ουσιαστικά δάση οξιάς τα οποία χαρακτηρίζονται 

από την εμφάνιση τόσο του Ilex aquifolium (αρκουδοπούρναρο, ού) όσο και του Taxus baccata 

(τάξος, ίταμος). Απαντάται σε βόρειες και υγρές πλαγιές και ρέματα στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Αν και στην Ελλάδα ο ίταμος αποτελεί σχετικά σπάνιο είδος με λίγους, μικρού μεγέθους και 

διάσπαρτους πληθυσμούς, δεν υπόκειται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Δυνητική απειλή 

αποτελεί η υπερεκμετάλλευση του φυτού για τις φαρμακευτικές του (αντικαρκινικές) ιδιότητες. 

Για πολλούς αιώνες αποτελούσε εθιμικά προστατευόμενο ή ιερό δέντρο στη δυτική Ευρώπη, 

ιδιαίτερα για τους Κέλτες των Βρετανικών νησιών. Σήμερα προστατεύεται με νόμο σε 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κροατία, η Σλοβενία και η Πολωνία. Επιπρόσθετα, στη Μεσόγειο 

τα δάση ίταμου ανήκουν στους οικότοπους 9580 «Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» και 

9210 «Απέννινα δάση οξιάς με Taxus και Ilex», και λόγω της σπάνιας εμφάνισής τους είναι 

χαρακτηρισμένοι ως οικότοποι προτεραιότητας. Οι σημαντικότερες συστάδες ίταμου στη 

βόρεια Ελλάδα, όπως στην ορεινή ΒΑ Χαλκιδική και στον Όλυμπο (παλαιά Μονή Αγίου 

Διονυσίου) εντάσσονται στους δύο αυτούς τύπους. 
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 Πανίδα 

Ορνιθοπανίδα 

Από τις εργασίες πεδίου των 4 δειγματοληπτικών περιόδων (Χειμώνας 2017-18, Άνοιξη 2017, 

Καλοκαίρι 2017, Φθινόπωρο 2017) του Προγράμματος Παρακολούθησης (2017) αλλά και τις 

συνολικές εργασίες πεδίου των δύο ετών του προγράμματος παρακολούθησης (2014 και 2017) 

θα μπορούσαν να εξαχθούν τα εξής βασικά συμπεράσματα για την ορνιθοπανίδα (βλ. 

Χάρτη 11, Κεφάλαιο 15): 

• Κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου και τις 4 δειγματοληπτικές περιόδους 

(Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο 2017), καταγράφηκαν εντός της 

ευρύτερης περιοχής συνολικά 109 είδη ορνιθοπανίδας. Εάν συνυπολογιστούν και τα είδη 

που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης (2014) και στην 

Οικολογική Μελέτη Βάσης (2010), σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή 

(περιλαμβανομένων και των τριών περιοχών μελέτης) έχουν παρατηρηθεί 158 είδη 

ορνιθοπανίδας. 

• Το έτος 2017 παρατηρήθηκαν 9 είδη ορνιθοπανίδας τα οποία δεν είχαν παρατηρηθεί ούτε 

το 2014 αλλά ούτε και κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου της Οικολογικής Μελέτης 

Βάσης, (2010). Τα 9 αυτά είδη είναι τα εξής: Κουκουβάγια (Athene noctua), Μπούφος 

(Bubo bubo), Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), Βλαχοτσίχλονο (Emberiza 

hortulana), Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus), Ασημόγλαρος της Κασπίας (Larus 

cachinans), Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), η Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris) και 

Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis). 

• Από τα 109 είδη που παρατηρήθηκαν το 2017, περίπου τα 70 αναμένεται να φωλιάζουν 

στην περιοχή. Ανάλογος αριθμός ειδών (72) βρέθηκε να αναπαράγεται στην περιοχή το 

2014. 

• Η μέθοδος της σύλληψης ειδών με δίχτυα που εφαρμόστηκε το 2017 επιβεβαιώνει την 

υπόθεση που είχε γίνει το 2014, ότι η ευρύτερη περιοχή δεν συγκεντρώνει μεγάλους 

αριθμούς μεταναστευτικών ειδών ορνιθοπανίδας την άνοιξη καθώς πολύ λίγα άτομα 

πιάστηκαν στα μήκους 220 μέτρων δίχτυα κατά την διάρκεια των 30 ωρών της εαρινής 

μετανάστευσης που αυτά ήταν ανοιχτά κατά μήκος παρόχθιων/λιβαδικών οικοτόνων οι 

οποίοι είναι τύποι ενδιαιτημάτων που συγκεντρώνουν, κυρίως την άνοιξη, υψηλούς 

αριθμούς μεταναστευτικών πουλιών. 

• Από τα 109 παρατηρούμενα είδη του 2017 τα 32 (37 το 2014) ανήκουν στο Παράρτημα 

Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, 4 είδη ανήκουν στη Κατηγορία Κινδυνεύον (ΕΝ) του 

Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (όσα και το 2014) και 4 είδη 

ανήκουν στη Κατηγορία Τρωτό (VU) του Κόκκινου Βιβλίου (6 είδη το 2014). Κανένα 

από τα παρατηρούμενα είδη δεν ανήκει στην Κατηγορία Κρισίμως Κινδυνεύoν του 

Κόκκινου Βιβλίου (CR). To μοναδικό είδος που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι ο 

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) ο οποίος όμως παρότι είχε παρατηρηθεί κατά την 

διάρκεια των εργασιών πεδίου της ΟΜΒ (ENVECO, 2010) δεν παρατηρήθηκε τόσο το 

2014 όσο και το 2017. Κανένα παρατηρούμενο είδος του 2017 δεν ανήκει στην 

κατηγορία SPEC 1 (είδη σημαντικά για σκοπούς διατήρησης, δηλαδή είδη παγκοσμίως 

απειλούμενα ή σχεδόν απειλούμενα ή με ανεπαρκή στοιχεία) σε αντίθεση με το 2014 όπου 

είχε παρατηρηθεί το Κιρκινέζι (Falco naumanni). Επιπλέον, 12 είδη ανήκουν (18 το 

2014) στην Κατηγορία SPEC 2 (Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους είναι 

συγκεντρωμένος στην Ευρώπη (σε ποσοστό >50%) και είναι υπό δυσμενές καθεστώς 

διατήρησης (Unfavourable conservation status)). 
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• Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του 2017 αναγνωρίστηκαν και 

καταμετρήθηκαν με την συστηματική μέθοδο των point counts 1377 άτομα που ανήκουν 

σε 63 είδη ορνιθοπανίδας. 

• Τα περισσότερα είδη ορνιθοπανίδας, όπως και το 2014, καταγράφηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης λόγω της μεγαλύτερης έκτασής της. 

• Τα είδη με τη συχνότερη παρουσία στις δειγματοληπτικές επιφάνειες (παρουσία σε 

>10 δειγματοληπτικές επιφάνειες) την κρίσιμη αναπαραγωγική περίοδο 2017 (Μάιος – 

Ιούνιος 2017) είναι τα εξής: Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ο Κούκος, η 

Γαλαζοπαπαδίτσα, ο Σπίνος, το Αηδόνι και ο Κότσυφας. Στην περιοχή των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, ο Σπίνος, το Αηδόνι, ο 

Κοκκινοτσιροβάκος και ο Κότσυφας. Στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας ο Σπίνος, το Αηδόνι, και ο Κότσυφας. Στην περιοχή των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών ο Κούκος, η Γαλαζοπαπαδίτσα, ο Σπίνος, ο Καλόγερος, ο 

Δενδροτσοπανάκος και ο Κότσυφας. 

• Από τις τρεις περιοχές μελέτης, το 2017, η Ολυμπιάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό του συνολικού αριθμού ειδών ενώ οι Σκουριές παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του συνολικού αριθμού καταγραφών. Επιπλέον, η Ολυμπιάδα παρουσιάζει και 

την μεγαλύτερη πυκνότητα ανά εκτάριο τόσο ειδών όσο και καταγραφών σε σχέση με 

τις άλλες δύο περιοχές. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγραφών ειδών το 2017 το παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή 

μελέτης ενώ από τις τρείς περιοχές το μεγαλύτερο ποσοστό καταγραφών το 

παρουσιάζουν οι Σκουριές με το Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες να ακολουθεί. 

• Κυρίαρχο είδος ορνιθοπανίδας σε όλες σχεδόν τις περιοχές, πλην της Ολυμπιάδας, είναι 

ο Σπίνος (Fringilla coelebs) με την Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus), τον 

Κότσυφα (Turdus merula), το Αηδόνι (Lushinia megarhynchos), τον Κοκκινοτσιροβάκο 

(Sylvia cantillans), τον Κούκο (Cuculus canorus) και τον Δεντροτσοπανάκο (Sitta 

europaea) να παρουσιάζουν τις αμέσως υψηλότερες τιμές της Σχετικής Πυκνότητας RDi. 

• Τα στρουθιόμορφα - δρυοκολαπτόμορφα είδη ορνιθοπανίδας με τις μεγαλύτερες 

πυκνότητες στο ενδιαίτημα των φυλλοβόλων δασών την αναπαραγωγική περίοδο 2017 

(Μάιος – Ιούνιος 2017), ήταν ο Σπίνος (Fringilla coelebs), η Γαλαζοπαπαδίτσα 

(Cyanistes caeruleus), το Αηδόνι (Luscinia megarhynchos), ο Δενδροτσοπανάκος (Sitta 

europaea) και ο Κότσυφας (Turdus merula). 

• Η περιοχή μελέτης με τις υψηλότερες τιμές των δεικτών ποικιλότητας είναι το σύνολο 

της ευρύτερης περιοχής, ακολουθούμενη από την ευρύτερη περιοχή μελέτης (ευρύτερη 

περιοχή χωρίς το Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, την Ολυμπιάδας και τις Σκουριές). Μετά 

ακολουθεί το σύνολο των 3 περιοχών μελέτης, δηλαδή το Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, η 

Ολυμπιάδα και οι Σκουριές.  

• Η περιοχή Υποέργου Ολυμπιάδας παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη ποικιλότητας 

μεταξύ των τριών περιοχών (Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα, Σκουριές) με το 

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες να παρουσιάζει την μικρότερη τιμή. Ο λόγος για τον οποίο η 

περιοχή Υποέργου Ολυμπιάδας παρουσιάζει την μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών 

ορνιθοπανίδας σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές του Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

και των Σκουριών, είναι ότι η Ολυμπιάδα παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ενδιαιτημάτων 

όπως περιοχές με μακκία βλάστηση και φυλλοβόλα δάση ενώ σε σχέση με τις άλλες δύο 

περιοχές είναι η περιοχή μελέτης με τις λιγότερο έντονες μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

Όσον αφορά την μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών της ευρύτερης περιοχής, αυτή εκτιμάται 

ότι οφείλεται τόσο στο μεγαλύτερο αριθμό δειγματοληπτικών επιφανειών (32) όσο και 
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στην πολύ μεγαλύτερη έκταση της περιοχής αυτής σε σχέση με τις άλλες τρείς περιοχές 

μελέτης. 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα παρατηρούμενα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, με βάση τις 

εργασίες πεδίου των δύο ετών 2014 και 2017 και των εργασιών πεδίου της Οικολογικής 

Μελέτης Βάσης (1998 και 2010), προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• O Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) είναι περαστικός από τη περιοχή και πιθανώς να 

προέρχεται από τις επικράτειες του γειτονικού ΖΕΠ. Δεν είχε παρατηρηθεί το 2014. Δεν 

αναμένεται ότι έχει επηρεαστεί από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Ο Σπιζαετός 

(Aquila fasciata) χρησιμοποιεί περιστασιακά τις περιοχές μελέτης για τροφοληψία και ο 

φωλεασμός του είναι αμφίβολος. Δεν αναμένεται ότι έχει επηρεαστεί από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες.  

• Ο Γερακαετός (Aquila pennata) εκτιμάται ότι αναπαράγεται στα πυκνά δάση της 

ευρύτερης περιοχής με πληθυσμό τουλάχιστον δύο αναπαραγόμενων ζευγαριών όπου 

πιθανώς το ένα να βρίσκεται στην περιοχή των Σκουριών και το άλλο στη περιοχή 

Υποέργου Ολυμπιάδας. Πιθανότατα το είδος να αναπαράγεται με ένα ακόμα ζευγάρι και 

στην περιοχή Υποέργου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και συγκεκριμένα στο 

Στρατονικό όρος. Να σημειωθεί ότι το 2017 δεν παρατηρήθηκε στις Σκουριές γεγονός το 

οποίο μάλλον είναι τυχαίο.  

• Ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), συγκριτικά με τις παρατηρήσεις της ΟΜΒ το 1998 και 

το 2010 καθώς και με τις παρατηρήσεις του 2014, φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει συχνή 

παρουσία στην ευρύτερη περιοχή και να φωλιάζει στα δάση της ευρύτερης περιοχής, 

πιθανότατα στα δάση του Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας όπου και παρατηρήθηκε 

πολλές φορές κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου τόσο το 2014 όσο και το 

2017. Να σημειωθεί ότι όπως και στην Οικολογική Μελέτη Βάσης και στο Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης το 2014, το είδος δεν παρατηρήθηκε εντός της περιοχής μελέτης των 

Σκουριών το 2017.  

• Όσον αφορά τον Μαυροπελαργό (Ciconia nigra) φαίνεται ότι το είδος συνεχίζει να 

φωλιάζει με ένα αναπαραγόμενο ζευγάρι εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού 

Ασπρόλακκα στις Σκουριές σε διαφορετικό όμως σημείο από το 1998 και συγκεκριμένα 

πιο μακριά από την περιοχή επέμβασης. Το είδος δεν εντοπίστηκε στην περιοχή 

Υποέργου Ολυμπιάδας όπου είχε εντοπιστεί πολλές φορές το 2014. Εκτιμάται ότι, εκτός 

των Σκουριών, το είδος αναπαράγεται με τουλάχιστον ακόμα ένα ζευγάρι στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης.  

• Για τον Σφηκιάρη (Pernis apivorus), συγκριτικά με τις εργασίες πεδίου της Οικολογικής 

Μελέτης Βάσης και του προγράμματος παρακολούθησης του 2014, δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με την παρουσία και την κατανομή του στην ευρύτερη 

περιοχή και εκτιμάται ότι το είδος συνεχίζει να έχει έντονη σχετικά παρουσία ως 

αναπαραγόμενο αλλά και ως περαστικό κατά την μετανάστευση. Σπανιότερη παρουσία 

φαίνεται πως έχει στην περιοχή Υποέργου Σκουριών σε σχέση με τις άλλες τρείς περιοχές 

μελέτης. 

• O Μπούφος (Bubo bubo) και ο Πετρίτης (Falco peregrinus) διατηρoύν πολύ μικρούς 

πληθυσμούς (λίγα αναπαραγόμενα ζευγάρια) εντός των 4 περιοχών μελέτης. Η επίδραση 

των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στα είδη αυτά  δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με 

ακρίβεια αλλά θεωρείται ασθενής λόγω και των πολύ μικρών πληθυσμών τους στην 

ευρύτερη περιοχή. 

• Όσον αφορά το Σαΐνι (Accipiter brevipes), σε σύγκριση με τις εργασίες πεδίου της 

Οικολογικής Μελέτης Βάσης και του 2014, στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης 2017, το 
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είδος δεν παρατηρήθηκε στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

ενώ το παρατηρηθέν άτομο στο Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες πιθανώς να προέρχεται από 

τα αναπαραγόμενα ζευγάρια του Στρατονικού όρους. Φαίνεται ότι το είδος συνεχίζει να 

αναπαράγεται στο Στρατονικό όρος ενώ πιθανώς να έχει απομακρυνθεί από τις Σκουριές.  

• Η Αετογερακίνα (Buteo rufinus) δεδομένου ότι παρατηρήθηκε την άνοιξη τόσο του 2014 

όσο και το 2017 στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων ποέργου 

Ολυμπιάδας, εκτιμάται ότι πιθανότατα αναπαράγεται με ένα ζευγάρι στην περιοχή αυτή. 

• Ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos) παρατηρήθηκε λιγότερες φορές 

σε σχέση τόσο με το 2014 όσο και με το 2010 ενώ το 2017 δεν παρατηρήθηκε καθόλου 

στην περιοχή Υποέργου Σκουριών. Εκτιμάται ότι λόγω και των προτιμήσεων του ως προς 

το ενδιαίτημα του (υγρά μικτά δάση μεγάλης ηλικίας) και της ευαισθησίας του έχει 

επηρεαστεί τοπικά κυρίως από την αποψίλωση του φυλλοβόλου δάσους στις Σκουριές 

μεταξύ των ετών 2014 και 2017. 

• Για τα είδη Μεσαίο Δρυοκολάπτη (Dendrocopos medius) και Βαλκανικό Δρυοκολάπτη 

(Dendrocopos syriacus) δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις 

παρατηρήσεις τους και παραμένουν σχετικά κοινά στην ευρύτερη περιοχή. Παραταύτα, 

εκτιμάται ότι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές επέμβασης στις Σκουριές.  

• Ο Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius), συγκριτικά με την ΟΜΒ (1998 και 

2010) και το προηγούμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης το 2014, φαίνεται πως έχει 

τοπικά απομακρυνθεί τόσο από την περιοχή επέμβασης των Σκουριών όσο και από τα 

δάση που την περιβάλλουν καθώς εντοπίστηκε το 2017 μόνο στο βόρειο τμήμα της εν 

λόγω περιοχής μελέτης σε αντίθεση με το 2014 που εντοπίστηκε πλησίον των 

εγκαταστάσεων.  

• Τα είδη Δρυοκολαπτών Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis) και Σταχτής 

Δρυοκολάπτης (Picus canus) φαίνεται πως διατηρούν σημαντικούς πληθυσμούς σε όλη 

την ευρύτερη περιοχή και αναμένεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες των ετών 2014-2017. 

• Το Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus) εκτιμάται ότι διατηρεί συχνή παρουσία στην 

ευρύτερη περιοχή ενώ εκτιμάται ότι αναπαράγεται σε αυτή. Η πλειονότητα των 

παρατηρήσεων του είδους τόσο το 2014 όσο και το 2017 έλαβαν χώρα στην περιοχή 

μελέτης του Στρατωνίου. 

• Για τα στρουθιόμορφα είδη Carduelis cannabina (Φανέτο), Emberiza calandra 

(Τσιφτάς) Lullula arborea (Δενδροσταρήθρα), Lanius collurio (Αετομάχος), Lanius 

senator (Κοκκινοκεφαλάς) δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις 

παρατηρήσεις τους μεταξύ των ετών 2017, 2014 και 2010 λόγω των προτιμήσεων τους 

ως προς το ενδιαίτημα τους που δεν ταυτίζεται σε σημαντικό βαθμό με τις περιοχές 

επέμβασης. Τα είδη παραμένουν κοινά στα κατάλληλα ενδιαιτήματα στην ευρύτερη 

περιοχή. 

• Το είδος Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) δεδομένου ότι είναι τυπικό είδος των 

αγροτικών εκτάσεων και σχετικά σπάνιο για την ευρύτερη περιοχή (ελάχιστες 

παρατηρήσεις τόσο το 2014 όσο και το 2017) δεν αναμένεται να έχει επηρεαστεί 

σημαντικά από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο ισχύει 

και για το Βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana) που αναπαράγεται στην περιοχή σε πολύ 

μικρούς αριθμούς αλλά και για τον Κρικομυγοχάφτη (Ficedulla albicollis) που είναι 

περαστικό από την περιοχή. 

• Ο Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus), συγκριτικά με την Οικολογική Μελέτη Βάσης, 

δεν παρατηρήθηκε στις Σκουριές τόσο το 2014 όσο και το 2017 πιθανώς και λόγω της 
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επίδρασης των έργων στα ρέματα και στα μικρά ποτάμια, στην παρόχθια βλάστηση των 

οποίων φωλιάζει και αναζητά την τροφή του.  

• Ο μικρότερος αριθμός των παρατηρήσεων του Καλαμόκιρκου (Circus aeruginosus) το 

2017 σε σχέση με το 2014, πιθανώς να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες δεδομένου ότι 

το είδος μεταναστεύει σε μικρούς αριθμούς πάνω από την περιοχή. Δεν φωλιάζει στην 

περιοχή. 

• Όσον αφορά τον Λευκοτσικνιά (Egretta garzetta), τον Θαλασσοσφυριχτή (Charadrius 

alexandrinus) και τον Νυχτοκόρακα (Nycticorax nycticorax), συγκριτικά με την ΟΜΒ 

(2010) και το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του 2014, φαίνεται ότι τα είδη αυτά 

διατηρούν μια περιστασιακή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή τις μεταναστευτικές 

περιόδους η οποία πιθανότατα συνδέεται με την ύπαρξη κατάλληλων βιότοπων στα 

παράλια της περιοχής και συγκεκριμένα στις εκβολές των ρεμάτων και των ποταμών του 

οποίους χρησιμοποιούν για ξεκούραση και τροφοληψία. Πιθανότατα κάποια άτομα 

Λευκοτσικνιά και Νυχτοκόρακα να προέρχονται και από τους πληθυσμούς της 

γειτονικής, στην ευρύτερη περιοχή, λίμνης Βόλβης.  

• Όσον αφορά το Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus) και τον Μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae)  δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις σε αυτά δεδομένου ότι δεν 

φωλιάζουν σε αυτή και την επισκέπτονται σε μικρούς αριθμούς (λίγες καταγραφές τόσο 

το 2014 όσο και το 2017) για τροφοληψία. Συγκριτικά με την ΟΜΒ και το προηγούμενο 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης, φαίνεται ότι το είδος συνεχίζει να χρησιμοποιεί την 

ευρύτερη περιοχή για να κυνηγήσει έντομα την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι. 

• Σχετικά με τα είδη που τρέφονται στην θάλασσα και στις ακτές της ευρύτερης περιοχής 

ήτοι τα είδη Gavia arctica (Λαμπροβούτι), Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος 

Γλάρος) και Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο), τα οποία είναι περαστικά από την 

περιοχή, δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική διαφορά στον αριθμό των παρατηρήσεων 

τους σε σχέση με το 2014 και δεν αναμένεται να έχουν υποστεί κάποια σημαντική 

επίπτωση από το έργο. Σε αντίθεση με το 2014 δεν παρατηρήθηκε το Κηλιδοβούτι (Gavia 

stellata) γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως τυχαίο. 

 

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός μεταναστευτικού διαδρόμου 

της ορνιθοπανίδας, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.5.1.3-1 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 8.5.1.3-1. Παρουσίαση ευρύτερης περιοχής μελέτης και μεταναστευτικού 

διαδρόμου ορνιθοπανίδας 

 

Άλλα είδη πανίδας (θηλαστικά – ερπετά – αμφίβια)  

Από τις εργασίες πεδίου των 4 δειγματοληπτικών περιόδων (Χειμώνας 2017-18, Άνοιξη 2017, 

Καλοκαίρι 2017, Φθινόπωρο 2017) του Προγράμματος Παρακολούθησης (2017) αλλά και τις 

συνολικές εργασίες πεδίου των δύο ετών του προγράμματος παρακολούθησης (2014 και 2017),  

θα μπορούσαν να εξαχθούν τα εξής βασικά συμπεράσματα για τα άλλα είδη πανίδας: 

• Όλα τα τεστ ποικιλότητας δείχνουν ότι η περιοχή μελέτης με τις υψηλότερες τιμές των 

δεικτών ποικιλότητας είναι το σύνολο της ευρύτερης περιοχής, ακολουθούμενη από το 

σύνολο των 3 περιοχών υλοποίησης των Υποέργων, δηλαδή το Στρατώνι – Μαύρες 

Πέτρες, την Ολυμπιάδα και τις Σκουριές. 

• Η περιοχή Υποέργου Ολυμπιάδας παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη ποικιλότητας 

μεταξύ των τριών περιοχών (Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα, Σκουριές). 

• Ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή είχε τον υψηλότερο παρατηρούμενο και εκτιμώμενο 

πλούτο ειδών, ακολουθούμενη από το σύνολο των 3 περιοχών: η περιοχή μελέτης 

«ευρύτερη περιοχή εκτός του τόπου του Natura» παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερους 

δείκτες πλούτου ειδών, από ότι το σύνολο των 3 περιοχών (Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες – 

Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα, Σκουριές). Η περιοχή Υποέργου Σκουριών κατέλαβε τη 

χαμηλότερη θέση μεταξύ των τριών περιοχών, με την Ολυμπιάδα να κατέχει την 

υψηλότερη θέση όσον αφορά τις τιμές των δεικτών πλούτου ειδών.  

• Το 2017 έλαβαν χώρα 281 ξεκάθαρες καταγραφές του Λύκου με την πλειονότητα των 

καταγραφών (132) να αφορούν ίχνη και περιττώματα, 89 αφορούν καταγραφές από τις 

σταθερές κάμερες, 54 από συνεντεύξεις ενώ 6 καταγραφές αφορούν αποκρίσεις Λύκων 

σε αναπαραγόμενα καλέσματα. Το ότι ο αριθμός των καταγραφών του Λύκου το 2017 

ήταν τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του 2014, οφείλεται στην σημαντική 

αύξηση της ποιότητας και του αριθμού των εγκατεστημένων φωτοπαγίδων το 2017 σε 

σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, το 2017 εγκαταστάθηκαν 10 κάμερες σε σχέση με τις 

3 το 2014 ενώ η περίοδος λειτουργίας των καμερών ήταν πολύ μεγαλύτερη (10 φορές 
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περισσότερο χρόνο) σε σχέση με την περίοδο λειτουργίας τους το 2014. Οι κάμερες 

επίσης εγκαταστάθηκαν σε τοποθεσίες στις οποίες περιπολούσε συχνά ένα ζευγάρι 

Λύκων, παρέχοντας έτσι επαναλαμβανόμενες καταγραφές του είδους σε μια περίοδο 

μερικών μηνών. Επιπλέον, το 2017 διπλασιάστηκε και ο αριθμός των συνεντεύξεων που 

έγιναν με τους κατοίκους των περιοχών του Λύκου (46 σε σχέση με 22 το 2014) και οι 

συνεντεύξεις κάλυψαν μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Οι δρόμοι στους οποίους 

καταγράφηκε το είδος μέσω των καμερών (δρόμοι στην χερσόνησο της Μπροστόμιτσας 

και στις νότιες πλαγιές του όρους Στρατωνικό) ερευνήθηκαν στην συνέχεια καθ’ όλη την 

διάρκεια του χρόνου για τον εντοπισμό και τη συλλογή περιττωμάτων που οι Λύκοι 

αφήνουν για να οριοθετήσουν την επικράτειά τους αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των 

καταγραφών του είδους. 

• Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις για την παρατήρηση του Λύκου εξάγεται το συμπέρασμα 

ότι ο Λύκος παρατηρείται συχνά από τους ντόπιους κτηνοτρόφους και κυνηγούς σε όλη 

την ευρύτερη περιοχή. 

• Η επίπτωση των μεταλλευτικών -μεταλλουργικών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς 

του Λύκου εντός της ευρύτερης περιοχής δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί από τις 

γενικότερες περιβαλλοντικές αλλαγές που οφείλονται σε κοινωνικοοικονομικούς λόγους.  

• Η απομάκρυνση της αγέλης των Λύκων στις Σκουριές δεν οφείλεται μόνο στην  όχληση 

και στην απώλεια βιοτόπου  αλλά επίσης και στην δραματική μείωση στους αριθμούς 

του Αγριογούρουνου στο μεγαλύτερο μέρος των Σκουριών. Η διάλυση της εν λόγω 

αγέλης έχει πιθανά οδηγήσει στην εξάπλωση μεμονωμένων Λύκων στις γύρω περιοχές. 

• Οι Λύκοι επηρεάζονται τόσο από την αύξηση της κίνησης στους δρόμους όσο και από 

τις δασοκομικές τεχνικές αλλά και από το βελτιωμένο κοινωνικοοικονομικό καθεστώς 

μέρους του πληθυσμού που εργάζεται στις μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

• Το 2017 η Αγριόγατα καταγράφηκε 237 φορές, 4 φορές δηλαδή περισσότερες από ότι 

το 2014. Παρόλα αυτά, η αύξηση αυτή στον αριθμό των καταγραφών κυρίως οφείλεται 

στην αύξηση της ποιότητας της μεθόδου των καμερών. Στην ευρύτερη περιοχή  έλαβαν 

χώρα περισσότερες καταγραφές από το σύνολο των καταγραφών των τριών περιοχών 

μελέτης (122 καταγραφές). 

• Οι καταγραφές των δύο ετών (2014 και 2017) για την Αγριόγατα επιβεβαιώνουν την 

κατανομή του είδους που συνδέεται με την υπόθεση της απομόνωσης του είδους καθώς 

το είδος καταγράφηκε πιο συχνά σε απομονωμένα μέρη των δασών και σε μέρη με μικρή 

ανθρώπινη παρουσία και κυκλοφορία οχημάτων όπως η Χερσόνησος της 

Μπροτσόμιτσα, η κοιλάδα του ποταμού Ασπρόλακκα εντός της περιοχής μελέτης των 

Σκουριών και ο άνω ρους του ποταμού Μαυρόλακκα στην Ολυμπιάδα.  

• Η πυκνότητα της Αγριόγατας, με βάση την μέθοδο των καμερών, υπολογίστηκε μεταξύ 

0,3-0,5 άτομα/km2, η οποία αποτελεί μια μέση έως μεγάλη τιμή για τα δεδομένα των 

Ευρωπαϊκών πληθυσμών του είδους που κυμαίνονται από 0,01 έως 0,5 άτομα km2 8. Οι 

μεγαλύτερες πυκνότητες του είδους εντός της ευρύτερης περιοχής απαντώνται πιθανώς 

 
8 ( Anile, S., Amico, C. & Ragni, B., 2012. Population density estimation of the European wildcat (Felis silvestris 

silvestris) in Sicily using camera trapping. Wildlife Biology in Practice, 8(1), pp.1–12. Available at: 

http://www.fototrappolaggio.net/uploaded/ricerca-news-metodologie/Anile et al.2012a.pdf [Accessed April 26, 

2018].; Anile, S. et al., 2014a. Wildcat population density on the Etna volcano, Italy: a comparison of density 

estimation methods. Journal of Zoology, 293(4), pp.252–261. Available at: 

http://doi.wiley.com/10.1111/jzo.12141 [Accessed April 26, 2018].Arnold, E.N. & J.A. Burton (1980). Reptiles 

and amphibians of Britain and Europe. Collins; Lozano et al. 2003; Klar et al. 2008) 
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εντός της περιοχής Natura καθώς και μέσα στα αδιατάρακτα δάση στις περιοχές μελέτης 

των Σκουριών και της Ολυμπιάδας. 

• Οι κύριες απειλές για την Αγριόγατα στην ευρύτερη περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη, είναι η καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους, η όχληση και οι θάνατοι 

στους δρόμους από τροχοφόρα. 

• Κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου του ΠΠ (2017) η Βίδρα (Lutra lutra) 

καταγράφηκε σε 82 περιπτώσεις με την πλειονότητα των καταγραφών να προέρχεται από 

περιττώματα και υπολείμματα τροφής κυρίως καβούρια του γλυκού νερού (65; 79%), 

ακολουθούμενα από ίχνη (13 καταγραφές, 16%) και 4 παρατηρήσεις από τις 

εγκατεστημένες κάμερες (5%). To 2014 είχε καταγραφεί συνολικά 42 φορές. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του είδους στη ευρύτερη περιοχή (IUCN Otter 

Specialists Group 2009). Ο αυξημένος αριθμός καταγραφών είναι κυρίως το αποτέλεσμα 

της αυξημένης δειγματοληπτικής προσπάθειας το 2017 σε σχέση με το 2014. Οι 

παρατηρήσεις των δύο ετών δείχνουν την συνεχόμενη παρουσία του είδους στην περιοχή 

τα τελευταία τρία χρόνια. 

• Η μεγάλη πλειονότητα των καταγραφών της Βίδρας τόσο το 2014 όσο και το 2017 έλαβε 

χώρα στην περιοχή μελέτης της Ολυμπιάδας καθώς και στην γειτονική περιοχή Natura 

GR1270005.  

• Η Βίδρα ενδιαιτεί στην πλειονότητα των ρεμάτων εντός της ευρύτερης περιοχής, 

πιθανότατα διατηρώντας τους πυρήνες της κατανομής της στα τμήματα των ρεμάτων με 

μόνιμη ροή νερού και παροχή τροφής. Οι φωτογραφίες της Βίδρας από τις κάμερες το 

2017 αποτελούν τις πρώτες φωτογραφίες του είδους στην περιοχή αυτή. Τρέφεται κυρίως 

από καβούρια και βατράχους ενώ υπολείμματα ψαριού βρέθηκαν μόνο σε δύο 

περιττώματα. 

• Η Βίδρα δεν καταγράφηκε στα δύο κύρια ρέματα της ευρύτερης περιοχής, το ρέμα του 

Κοκκινόλακκα και το ρέμα του Ασπρόλακκα. Η απουσία καταγραφών από το ρέμα του 

Ασπρόλακκα οφείλεται κυρίως στην απουσία συστηματικών καταγραφών παρά στην 

πραγματική απουσία του είδους από το εν λόγω ρέμα. Δεν βρέθηκε κάποια ένδειξη της 

παρουσίας της Βίδρας στον Κοκκινόλακκα εξαιτίας της απουσίας ψαριών και καβουριών 

καθώς και της απουσίας σημείων ξεκούρασης και κατάλληλων κρυψώνων αλλά και του 

κινδύνου θήρευσής τους από Τσακάλια, Λύκους και σκυλιά που έχουν παρουσία στην 

περιοχή αυτή σε καθημερινή βάση. Επίσης στην περιοχή αυτή έχει συχνή παρουσία ο 

άνθρωπος και τα τροχοφόρα καθόλη την διάρκεια του χρόνου. 

• Στις Σκουριές, η Βίδρα καταγράφηκε στο σύνολο των 6 κύριων ρεμάτων που 

ερευνήθηκαν το 2017 και συγκεκριμένα στα ρέματα Τσιαρκιά Λάκκος (στη συμβολή με 

το Λοτσάνικο Ρέμα), Λοτσάνικο Ρέμα, Καρατζάς Λάκκος, Καρόλακκας, Μεγάλη 

Παναγιά ρέμα, και Ρέμα Κσινονέρι. Τουλάχιστον ένα ενήλικο άτομο αναπαράγεται στην 

περιοχή αυτή.  

• Ο Μαυρόλακκας φαίνεται πως παρέχει ένα κύριο ενδιαίτημα για την Βίδρα καθώς 

καταγράφηκε μεγάλος αριθμός ιχνών και περιττωμάτων στον Μαυρόλακκα και τους 

παραποτάμους του τόσο το 2014 και το 2017. 

• Η Βίδρα χρησιμοποιεί και τους χερσαίους διαδρόμους για να κινείται μεταξύ 

διαφορετικών υδάτινων σωμάτων είτε εντός της ίδιας λεκάνης απορροής ενός ρέματος ή 

ποταμού, είτε μεταξύ διαφορετικών λεκανών απορροής. Αυτό την κάνει επιρρεπή στην 

αυξημένη κίνηση των τροχοφόρων όσο και με την εκμετάλλευση της ξυλείας του δάσους 

και τις δασικές πρακτικές όπως η διαπλάτυνση των δασικών δρόμων. Συγκριτικά 

μεγαλύτερη  ήταν η αύξηση αυτή στις Σκουριές καθώς και στο όρος Στρατονικό. 
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• Η πυκνότητα του είδους στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι πιθανότατα εντός τους 

εύρους των Μεσογειακών χωρών, όπως η Ιταλία, δηλαδή από 0,18 έως 0,20 άτομα/km. 

ποταμού. 

• Το Τσακάλι (Canis aureus) καταγράφηκε 288 φορές το 2017 με την πλειονότητα των 

καταγραφών να προέρχονται από τις κάμερες (203 καταγραφές 70%). Η αύξηση του 

αριθμού των καταγραφών σε σχέση με το 2014 είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της 

εντατικοποίησης και της βελτίωσης της ποιότητας της μεθόδου των καμερών και ως ένα 

βαθμό των συνεντεύξεων. 

• Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών Τσακαλιού πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής 

Υποέργου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών (133 καταγραφές, 46%), ακολουθούμενος από 

την ευρύτερη περιοχή μελέτης (118 καταγραφές, 41%), την περιοχή εκτός της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης (17 καταγραφές, 6%), την περιοχή Υποέργου Ολυμπιάδας (11 

καταγραφές, 4%), την περιοχή Natura 2000 GR1270005 (5 καταγραφές, 1,7%) και την 

περιοχή Υποέργου Σκουριών (4 καταγραφές, 1,4%). 

• Η έρευνα το έτος 2017 παρείχε τις πρώτες αποδείξεις για την παρουσία του Τσακαλιού 

σε περιοχές όπου δεν είχε καταγραφεί το 2014. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: 1) η 

περιοχή Υποέργου Σκουριών, 2) τμήμα της περιοχής Natura 2000 GR1270005 και 3) 

διάφορα τμήματα της περιοχής Υποέργου Ολυμπιάδας όπου το είδος αναμένεται να έχει 

μόνιμη παρουσία. Επιπλέον, η μελέτη παρείχε την πρώτη απόδειξη της παρουσίας του 

είδους στη χερσόνησο της Μπροστόμιτσας. 

• Ο ελάχιστος αριθμός Τσακαλιών που ζουν και διατηρούν επικράτειες στην ευρύτερη 

περιοχή  εκτιμάται στα 42 άτομα ενώ ο ελάχιστος αριθμός ατόμων στις συνολικά 21 

οικογενειακές ομάδες που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 

Χαλκιδικής εκτιμάται σε 100-105 άτομα. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι πολύ υψηλότερες από 

τις εκτιμήσεις του Γιαννάτου (2004 και 2005) και των Μίγκλη & Γαληνός (2010), που 

εκτίμησαν τον πληθυσμό του είδους σε ολόκληρη την Χαλκιδική (και στα τρία πόδια) 

στα 69-86 και 27-36 άτομα, αντίστοιχα. Αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά οφείλεται κυρίως 

στην υποεκτίμηση του πληθυσμού του είδους με την χρήση της μεθόδου των 

αναπαραγόμενων καλεσμάτων (acoustic call-in surveys), που έγινε από τους 

προαναφερόμενους συγγραφείς ως η κύρια (ίσως και μοναδική) πηγή δεδομένων για το 

Τσακάλι.  

• Το Τσακάλι φαίνεται πως έχει αυξήσει τον πληθυσμό του στην περιοχή από το 2010 και 

μετά λόγω πιθανότατα της αύξησης των πτωμάτων των αιγοπροβάτων στην περιοχή 

λόγω ασθενειών, πτωμάτων ζώων στους δρόμους της περιοχής, από την αύξηση των 

σκουπιδιών λόγω του τουρισμού και από την ανεξέλεγκτη διάθεση εντόσθιων και άλλων 

ζωικών υπολειμμάτων από σφαγεία και φάρμες/νοικοκυριά καθώς και τα υπολείμματα 

ζώων από το κυνήγι. Επίσης και λόγω των μεγάλων πληθυσμών λαγών και τρωκτικών 

στη ευρύτερη περιοχή όπως φάνηκε με την βοήθεια των σταθερών καμερών. 

• Το Τσακάλι παρουσιάζει στην περιοχή μεγάλο εύρος κατανομής. Εκτός από το 

μεγαλύτερο εύρος της κατανομής του, το είδος καταγράφηκε επίσης εντός της ενδοχώρας 

σε αντίθεση με άλλες μελέτες και μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις από ανθρώπινους 

οικισμούς και σε μεγαλύτερο εύρος βιοτόπων δείχνοντας έτσι την μεγάλη οικολογική 

πλαστικότητα του είδους. Το εύρος της κατανομής του είδους θεωρήθηκε ότι είναι 

συνεχόμενο στην παραλιακή ζώνη. Αρχίζοντας από την λίμνη Βόλβη και την 

Ασπροβάλτα στα βόρεια, το εύρος της κατανομής του είδους φαίνεται πως είναι 

συνεχόμενο μέχρι την νότια ακτή, αν και περιορίζεται κυρίως στην παράκτια ζώνη. 

Εκτείνεται από την Ολυμπιάδα μέχρι το Στρατώνι, την Ιερισσό και τα Νέα Ρόδα στην 

ανατολική ακτή καθώς και γύρω από την Ουρανούπολη, τα Πυργαδίκια και τον Άγιο 
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Νικόλαο στα νότια ενώ εισέρχεται στην Χερσόνησο της Σιθωνίας στο κέντρο και στη 

Χερσόνησο του Άθω στα ανατολικά. 

• Το 2017 Τσακάλια καταγράφηκαν σε ένα μεγάλο εύρος ανοιχτών, ημιανοιχτών και 

κλειστών ενδιαιτημάτων περιλαμβανομένων των μικτών θερμόφιλων δασών βελανιδιάς 

(mixed thermophilic Oak forests - 924A) στις περιοχές Υποέργων Ολυμπιάδας και το 

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, όπου μέχρι τώρα πιστευόταν ότι τα αποφεύγουν (Γιαννάτος 

- 2004; 2005; 2009). Αυτό πιθανώς να οφείλεται και λόγω της υποχώρησης του Λύκου. 

• Το μέγεθος των επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο Τσακάλι είναι 

πιθανότατα μικρότερο από του Λύκου, την Βίδρα ή την Αγριόγατα, καθώς το Τσακάλι 

όχι μόνο συχνάζει κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς αλλά επίσης εξαρτάται εν μέρη και 

από αυτούς για την τροφή του καθόλη την διάρκεια του χρόνου. Παραταύτα, οι 

μεταλλευτικές δραστηριότητες προκαλούν κάποιες επιπτώσεις στο είδος μέσω της 

θνησιμότητας του είδους από τα τροχοφόρα στους δρόμους της ευρύτερης περιοχής, την 

υποβάθμιση των βιοτόπων του και την όχληση, ιδιαίτερα στην περιοχή Υποέργου 

Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και σε μικρότερο βαθμό στην Ολυμπιάδα. 

• Η εντατική καθημερινή κυκλοφορία βαρέων μηχανημάτων δεν έχει μόνο απομακρύνει 

τα Τσακάλια από τον πυρήνα της επικράτειάς τους στο Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες αλλά 

έχει περιορίσει τους αριθμούς των θηραμάτων τους και έχει επηρεάσει και την 

συμπεριφορά τους με αποτέλεσμα να έχει κάποιες επιπτώσεις στην επιτυχία της αγέλης 

όσον αφορά την ανεύρεση επαρκών πηγών τροφής. Τα Τσακάλια καταγράφηκαν στην 

περιοχή αυτή να ψάχνουν για τροφή μόνο στις περιόδους με απουσία κυκλοφορίας 

φορτηγών, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις απογευματινές/βραδινές ώρες. Η κίνηση 

των φορτηγών και των άλλων βαρέων μηχανημάτων έχει επίσης αυξηθεί  στην κοιλάδα 

του ποταμού Κοκκινόλακκα, η οποία χρησιμοποιείται ως πυρήνας επικράτειας από 

τουλάχιστον μια αγέλη του είδους. 

• Ακόμα μια έμμεση επίπτωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς των 

Τσακαλιών είναι μια σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού ή ακόμα και θήρευσης 

μεταξύ του Τσακαλιού και του Λύκου. Ο Λύκος άρχισε να εξαπλώνεται προς την 

παράκτια ζώνη από τις επικράτειες του στις Σκουριές. Η τάση αυτή του Λύκου 

καταγράφηκε το 2014 ως ιδιαίτερα έντονη στην παράκτια ζώνη και στην κοιλάδα του 

Κοκκινόλακκα. Φαίνεται πως ο Λύκος έχει διατηρήσει μια μόνιμη παρουσία στην 

περιοχή από το 2014 η οποία επιβεβαιώθηκε από τις σταθερές κάμερες, τα ίχνη και τις 

συνεντεύξεις. 

• Το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus) καταγράφηκε 125 φορές το 2017 με την πλειονότητα 

των καταγραφών (64%,  80) να προέρχονται από ίχνη και άμεσες παρατηρήσεις. Το 2017 

παρατηρήθηκε μια σχεδόν τριπλάσια αύξηση των καταγραφών σε σχέση με το 2014 αλλά 

η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις καταγραφές που προήλθαν από της σταθερές 

κάμερες (11 αντί 3 του 2014), τις επιπλέον παρατηρήσεις στη Χερσόνησο της 

Μπροστόμιτσας η οποία δεν είχε ερευνηθεί το 2014 καθώς και στην επέκταση της 

παρακολούθησης σε περιοχές εκτός της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

• Ο μεγαλύτερος αριθμός παρατηρήσεων Ζαρκαδιού ανάμεσα στις τρείς περιοχές 

(Στρατώνι – Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα, Σκουριές) έλαβε χώρα στην Ολυμπιάδα με τις 

Σκουριές και το Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες να ακολουθούν (25, 20 και 16 καταγραφές 

αντίστοιχα). 

• Το Ζαρκάδι καταγράφηκε πιο συχνά στα φυλλοβόλα δάση και στην παρόχθια βλάστηση 

παρά στις ζώνες της Μεσογειακής σκληρόφυλλης βλάστησης (μακκία). Αυτό δείχνει ότι 

το είδος προτιμάει μικτά δάση με πλούσιο υπόροφο, όπως αυτά που απαντώνται στις 

βόρειες πλαγιές του όρους Στρατονικό (περιοχή Natura), στις Σκουριές και στο όρος 
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Κάκκαβος. Φαίνεται με αρκετή βεβαιότητα, ότι το Ζαρκάδι κυρίως καταλαμβάνει τις 

δασικές ζώνες εντός της ευρύτερης περιοχής αποφεύγοντας τους ανοιχτούς βιοτόπους 

εξαιτίας της όχλησης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, την βόσκηση των ζώων και 

την κυκλοφορία των οχημάτων. 

• Οι κυριότερες απειλές για το Ζαρκάδι προέρχονται από την άμεση απώλεια και 

κατακερματισμό του βιοτόπου του και την όχληση από τη αυξανόμενη κυκλοφορία 

τροχοφόρων στα δάση. Μάλιστα αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις από τους κατοίκους της 

περιοχής αρκετές προσκρούσεις Ζαρκαδιών με αυτοκίνητα, γεγονός που δείχνει ότι η 

θνησιμότητα του είδους στους δρόμους αναμένεται να είναι μεγάλη. Η αύξηση της 

κυκλοφορίας οχημάτων στους δασικούς χωματόδρομους αποτελεί πηγή ανησυχίας για 

την διατήρηση του είδους κυρίως σε περιοχές όπως η κοιλάδα του ποταμού 

Κοκκινόλακκα, η περιοχή γύρω από τον Σιδηρόλακκα (περιοχή που περιβάλλει τον 

Μαντέμ Λάκκο) καθώς και οι Σκουριές. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι οι κατάλληλοι 

βιότοποι για το είδος δεν θα μεταβληθούν σημαντικά ο πληθυσμός του Ζαρκαδιού 

αναμένεται να διατηρήσει την βιωσιμότητά του, ειδικά αν καθοριστούν αυστηρές 

προδιαγραφές για την άσκηση του κυνηγιού στο άμεσο μέλλον. 

• Όσον αφορά τα Χειρόπτερα, οι έρευνες που διενεργήθηκαν τόσο το 2014 όσο και το 

2017 σχεδιάστηκαν κατά κύριο λόγο για την καταγραφή των πληθυσμών των 

νυχτερίδων, τον εντοπισμό των κύριων τόπων κουρνιάσματος και την δημιουργία μιας 

εικόνας της σχετικής αφθονίας των νυχτερίδων σε διαφορετικά ενδιαιτήματα στην 

περιοχή. Το μεγάλο σύστημα αρχαίων στοών/καρστικών εγκοίλων στη Ολυμπιάδα, 

ερευνήθηκε συστηματικά κατά τη διάρκεια τόσο των εργασιών πεδίου του 2014 όσο και 

του 2017. Οι συνδυασμένες έρευνες για τις νυχτερίδες παρείχαν συνολικά 1.165 

καταγραφές, εκ των οποίων οι 1.114 ήταν επαρκούς ποιότητας ώστε να επιτρέπουν 

ταξινομική κατάταξη των ειδών.  

• Οι θερινές καταγραφές χειροπτέρων στα καρστικά έγκοιλα της Ολυμπιάδας εκτίμησαν 

ένα πληθυσμό της τάξης των 5.000 ατόμων χειρόπτερων από τις δύο εισόδους, στα οποία 

κυριαρχούσαν άτομα του γένους Myotis sp. (πιθανότατα το είδος Μ. capaccini, όπως 

αναγνωρίστηκε με την βοήθεια των συλλήψεων με δίχτυα και των ερευνών με 

υπερήχους). Η μέτρηση του φθινοπώρου πραγματοποιήθηκε μόνο στην πρώτη είσοδο, 

αποδίδοντας περισσότερα από 1.700 άτομα. 

• Οι προαναφερθείσες αποικίες έχουν μεγάλη σημασία όσον αφορά τη διατήρηση των 

ειδών χειρόπτερων της ευρύτερης περιοχής όχι μόνο επειδή υποστηρίζουν σημαντικό 

αριθμό  προστατευόμενων ειδών που κατοικούν σε σπήλαια αλλά και επειδή 

συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων. Η σημασία τους όχι μόνο για τους τοπικούς 

πληθυσμούς των νυχτερίδων αλλά για τους ελληνικούς πληθυσμούς των νυχτερίδων 

αναγνωρίζεται μέσω των συγκρίσεων με άλλες γνωστές αποικίες στην Ελλάδα 

(καταχωρημένες στην Εθνική Βάση Ελληνικών Νυχτερίδων στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης). Βάσει του συνολικά εκτιμώμενου αριθμού όλων των χειρόπτερων και 

τις δυο δειγματοληπτικές περιόδους (2014 και 2017), τα παλαιά ορυχεία/ σπήλαια της 

Ολυμπιάδας κατατάσσονται μεταξύ των 15 κορυφαίων  γνωστών αποικιών χειρόπτερων 

στην Ελλάδα, ενώ μόνο για τα είδη M. schreibersii και Myotis capaccinii 

συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 κορυφαίων γνωστών αποικιών στην Ελλάδα (Δρ. 

Παναγιώτης Γεωργακάκης, προσωπική επικοινωνία). 

• Το πιο συχνά παρατηρούμενο γένος χειρόπτερων ήταν το Myotis, με έναν ελάχιστο 

αριθμό 334 καταγραφών. Δύο είδη του γένους έχουν ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα, 

πρόκειται για τα είδη Myotis capaccini και Myotis brandtii.  
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• To δεύτερο πιο συχνά καταγεγραμμένο είδος χειροπτέρου ήταν το Miniopetrus 

schreibersii με 239 καταγραφές που περιλαμβάνουν ζεύγη ειδών ή μεγαλύτερες ομάδες 

ειδών (με τα γένη Myotis και Pipistrellus), αλλά και 91 καταγραφές που αφορούν 

αποκλειστικά το εν λόγω είδος. 

• Τα αμέσως πιο συχνά αναγνωρισμένα είδη ήταν το Hypsugo savii και τα τέσσερα είδη 

του γένους Pipistrellus (P.pipistrellus, P.pygmaeus, P.kuhlii και P. nathusii) τα οποία 

είναι συχνά πολύ δύσκολο να διαχωριστούν με βάση τα καλέσματά τους. Συνολικά 

αναγνωρίστηκαν 232 καταγραφές. Το γένος Pipistrellus καταγράφηκε 96 φορές, με τις 

75 από αυτές να ανήκουν στο είδος Pipistrellus pipistrellus, 10 στο είδος P. pygmaeus 

και 1 εγγραφή στο είδος P. kuhlii. 

• Οι νυχτερίδες του γένους Rhinolophus καταγράφηκαν 90 φορές (92 άτομα συνολικά) με 

τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των καταγραφών να προέρχεται από την περιοχή των 

αρχαίων στοών και καρστικών εγκοίλων της Ολυμπιάδας. Τα πιο συχνά καταγεγραμμένα 

είδη ήταν τα R.blasii και R.euryale με 21 καταγραφές το καθένα, ακολουθούμενα από τα 

είδη R.ferrumequinum με 10 καταγραφές και R.hipposideros με 6 καταγραφές το καθένα. 

• Το είδος Eptesicus serotinus καταγράφηκε αρκετές φορές ως «ζευγάρι» με τα είδη του 

γένους Nyctalus sp. Αυτό δείχνει ότι το είδος πιθανότατα είναι παρόν στην ευρύτερη 

περιοχή. Η διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται και από την σχετική βιβλιογραφία9. 

• Τα τρία είδη του γένους Nyctalus sp. καταγράφηκαν κατά τις εργασίες πεδίου του 2017 

με το είδος Nyctalus noctula να έχει αναγνωριστεί με την μέθοδο του εντοπισμού 

υπερήχων (echolocating calls - 1 καταγραφή) ενώ τα είδη N. lasiopterus και N.leisleri να 

έχουν καταγραφεί τόσο από τον εντοπισμό υπερήχων όσο και από την μέθοδο σύλληψης 

με δίχτυα. 

• Ενώ το Nyctalus lasiopterus είναι το πιο απειλούμενο από τα τρία είδη του γένους 

Nyctalus sp., που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή, τα άλλα δύο είδη επίσης 

εκτίθενται στις αλλαγές του βιοτόπου τους καθώς κουρνιάζουν σε δέντρα μεγάλης 

ηλικίας με κουφάλες ή με τρύπες από δρυοκολάπτες με αποτέλεσμα να περιορίζονται στα 

φυλλοβόλα ή στα μικτά δάση. Οι συνεργιστικές επιπτώσεις από τις εφαρμοζόμενες 

δασοκομικές τεχνικές, την αποψίλωση, τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτωνκαι την 

όχληση που μπορεί να προκληθεί από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή, 

μπορεί να επηρεάσουν τους πληθυσμούς της νυχτερίδας του γένους Nyctalus sp. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να εντοπιστούν με κατάλληλες μεθόδους οι θέσεις κουρνιάσματός 

τους και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη διατήρησή τους όπως η παύση της 

αποψίλωσης των ώριμων δέντρων 10. 

• Το είδος Tadarida teniotis καταγράφηκε όταν τρία άτομα του είδους παγιδεύτηκαν στα 

δίχτυα στις 27 Απριλίου 2017, ενώ καταγράφηκε και σε άλλες 8 περιπτώσεις σε ζεύγος 

παρατηρήσεων με το είδος Nyctalus lasiopterus. 

• Μια καταγραφή των χειρόπτερων του γένους Plecotus έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των 

ερευνών υπερήχων βαθιά στο εσωτερικό του ώριμου δάσους Οξιάς στις νότιες πλαγιές 

του όρους Στρατονικό τον Ιούλιο του 2017. Τα είδη που έχουν περισσότερες πιθανότητες 

να απαντώνται στην περιοχή της Χαλκιδικής με βάση την γνωστή κατανομή τους 11  είναι 

τα είδη P.austriacus και P.kolombatovici. 

 
9 Papamichael, G., Arapis, T. & Petkidi, K., 2014. Deliverable 6, A - Phase of Study 7: “Monitoring and evaluation 

of conservation status mammal species of Community interest in Greece.,” Athens.) 
10 ( Ruczyński, I. et al., 2010. Selection of roosting habitats by Nyctalus noctula and Nyctalus leisleri in Białowieża 

Forest—Adaptive response to forest management? Forest Ecology and Management, 259(8), pp.1633–1641. 

Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112710000605) 
11 (Georgiakakis & Papadatou in: Papamichael et al. 2014) 
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• Το είδος Barbastella barbastellus αναγνωρίστηκε μόνο ως παρατηρούμενο ζεύγος με το 

είδος Myotis aurascens στα πλαίσια της έρευνας με την μέθοδο των υπερήχων. Έξι τέτοια 

καλέσματα καταγράφηκαν το 2017 σε δύο διαφορετικά σημεία στις νότιες πλαγιές του 

όρους Στρατονικό στις 30 Ιουλίου 2017 δείχνοντας ότι το μοναδικό είδος του γένους 

Barbastella που κατοικεί στην Ευρώπη περιλαμβάνεται ανάμεσα στα είδη που 

απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. Όπως και για τα άλλα είδη δενδρόβιων χειρόπτερων, 

η σημαντικότερη απειλή για το είδος εντός των περιοχών μελέτης της Χαλκιδικής είναι 

η απώλεια και ο κατακερματισμός ώριμων δασών. Η αφαίρεση των γέρικων δέντρων και 

του νεκρού ξύλου που αποτελούν τα κύρια σημεία κουρνιάσματος του είδους καθόλη την 

διάρκεια του έτους, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στο είδος καθώς η 

αναπαραγωγική του αποικία μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι και 30 τέτοια δέντρα για 

να κουρνιάσει κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου 12. 

• Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν τα δύο έτη του προγράμματος παρακολούθησης, 

υποστηρίζουν το γεγονός ότι ο αριθμός των χειρόπτερων που τρέφονται εντός της 

περιοχής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Ολυμπιάδας είναι μικρότερος σε σχέση 

με τον πληθυσμό των γύρω περιοχών. 

• Το Αγριογούρουνο (Sus scrofa) κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου του 2017 

καταγράφηκε συνολικά 110 φορές στην ευρύτερη περιοχή. Ο αριθμός των καταγραφών 

το 2017 ήταν 4,7 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό καταγραφών 

του 2014. Το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι 

πληθυσμοί του είδους σε σχέση με το 2014. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των σταθερών καμερών καθώς και στην ένταξη της περιοχής της 

χερσονήσου της Μπροστόμιτσας στις έρευνες του 2017 για το είδος. Η χερσόνησος αυτή 

βρέθηκε ότι φιλοξενεί τους μεγαλύτερους αριθμούς αγριογούρουνων στην ευρύτερη 

περιοχή. 

• Ανάμεσα στις τρείς περιοχές ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών Αγριογούρουνου 

έλαβε χώρα στην περιοχή Υποέργου Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών (56) με τις περιοχές 

Υποέργων Σκουριών (15) και της Ολυμπιάδας (5) να ακολουθούν. 

• Η φωτογραφική τεκμηρίωση από τις κάμερες έδειξε πιθανό υψηλό ποσοστό αλλοίωσης 

των γενετικών χαρακτηριστικών του Αγριογούρουνου από τα οικόσιτα γουρούνια τα 

οποία εκτρέφονται εκτατικά εδώ και πολλές γενιές στην περιοχή και ειδικότερα στο όρος 

Στρατονικό. 

• Οι κυνηγοί που έδωσαν συνεντεύξεις αναφέρουν μια δραματική μείωση του πληθυσμού 

του Αγριογούρουνου όχι μόνο στο όρος Στρατονικό αλλά επίσης και σε ολόκληρη την 

ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο αναφέρθηκε και κατά τις εργασίες πεδίου του 2014 και η τάση 

του πληθυσμού του είδους σίγουρα συνεχίζει να είναι αρνητική. Οι αιτίες της μείωσης 

του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να οφείλεται στον συνδυασμό 

διάφορων παραγόντων που επιδρούν επί πολλές δεκαετίες και κατέληξε σε πληθυσμιακή 

αστάθεια όσον αφορά τη δημογραφική αστάθεια και την μεγάλη επιμιξία με γονίδια 

οικόσιτων γουρουνιών. Οι πληθυσμοί αυτοί εκτέθηκαν στην συνέχεια σε αυξημένη 

κυνηγετική πίεση, σε αλλαγές στις χρήσεις γης  (εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών 

πρακτικών) και σε όχληση από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

• Η Νυφίτσα (Mustella nivalis) καταγράφηκε συνολικά 24 φορές το 2017 κυρίως μέσω 

έμμεσων μεθόδων (περιττώματα και ίχνη) ενώ μόνο 4 καταγραφές αφορούσαν την άμεση 

παρατήρηση μεμονωμένων ατόμων. Το είδος καταγράφηκε περισσότερο εντός της 

 
12  Piraccini, R., 2016. Barbastella barbastellus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: 

e.T2553A22029285., Available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T2553A22029285.en) 
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περιοχής Υποέργου Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών (10 φορές) με τις Σκουριές (4 

καταγραφές) και την Ολυμπιάδα (1 καταγραφή) να ακολουθούν. Η πλειονότητα των 

καταγραφών έλαβε χώρα σε δάση όλων των τύπων τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή 

και υποβαθμισμένα. 

• Δεδομένου ότι η Νυφίτσα προτιμάει τους ανοιχτούς βιοτόπους με τμήματα πυκνής 

βλάστησης, κυρίως λιβάδια με θάμνους, μπορεί να θεωρηθεί ως κοινή και διαδεδομένη 

σε όλο το εύρος των ανοιχτών βιοτόπων και των οικοτόνων εντός των περιοχών μελέτης. 

Τέτοιο βιότοποι είναι κοινοί γύρω από την Στρατονίκη, τα Στάγειρα, το Νεοχώρι, το 

Παλαιοχώρι, τις πεδιάδες της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου καθώς και τις κοιλάδες 

των ποταμών Κοκκινόλακκα και Ασπρόλακκα. 

• Το υψηλά προσαρμόσιμο είδος της Νυφίτσας σίγουρα ευδοκιμεί σε όλη την ευρύτερη 

περιοχή και ο πληθυσμός του δεν βρίσκεται σε σημαντικό κίνδυνο. 

• Το Κουνάβι (Martes foina) ήταν το δεύτερο πιο κοινό είδος που καταγράφηκε κατά την 

διάρκεια των εργασιών πεδίου του 2017, με 339 καταγραφές να λαμβάνουν χώρα σε όλες 

τις περιοχές μελέτης καθόλη την διάρκεια του χρόνου. Εντός των περιοχών επέμβασης 

καταγράφηκε πιο συχνά στις Σκουριές (111 καταγραφές), ενώ το Στρατώνι – Μαύρες 

Πέτρες και η Ολυμπιάδα παρουσίασαν περίπου ίσο αριθμό καταγραφών. 

• Tο Κουνάβι φαίνεται να έχει μια προτίμηση στους κλειστούς βιοτόπους εντός των τριών 

περιοχών δεδομένου ότι οι καταγραφές που προέκυψαν με την μέθοδο των ιχνών η οποία 

εφαρμόστηκε σε όλους τους βιοτόπους έδειξαν ότι το είδος δείχνει μια προτίμηση στα 

δάση. Είναι σίγουρα το πιο κοινό σαρκοφάγο είδος στην περιοχή. Ήταν το πιο κοινό θύμα 

στους ασφάλτινους δρόμους της ευρύτερης περιοχής τόσο το 2014 όσο και το 2017. 

• Η υλοτομία για την ανάπτυξη και κατασκευή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, 

η απώλεια του ενδιαιτήματος και η άμεση όχληση από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες 

σε συνδυασμό με την αύξηση της θνησιμότητας στους ασφάλτινους και χωμάτινους 

δρόμους από την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων έχει 

κάποια αρνητική επίδραση στους πληθυσμούς του Κουναβιού στις περιοχές μελέτης. 

Πάρα ταύτα, η υψηλή προσαρμοστικότητα του είδους στην παρουσία του ανθρώπου 

εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στο είδος να συνεχίσει να επιβιώνει συντηρώντας ένα σταθερό 

πληθυσμό στην περιοχή τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι τα δάση συνεχίζουν να 

κυριαρχούν στο τοπίο και ότι οι βιότοποι του είδους συνεχίζουν να διατηρούν υψηλή 

συνδεσιμότητα μεταξύ τους. 

• Ο Ασβός (Meles meles) καταγράφηκε συνολικά 147 φορές το έτος 2017 κυρίως με την 

μέθοδο των καμερών (87 καταγραφές, 59%). Οι περισσότερες καταγραφές έλαβαν χώρα 

εντός της ευρύτερης περιοχής (80 καταγραφές) παρά εντός των άλλων τριών περιοχών. 

Συγκεκριμένα το Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες είχε το μεγαλύτερο αριθμό καταγραφών 

(27), ακολουθούμενο από τις Σκουριές (18) και την Ολυμπιάδα (14). Η πλειονότητα των 

καταγραφών προήλθε από δάση διαφορετικού τύπου και δομής, από μακκία βλάστηση, 

από μικτή μακκία/δάση πεύκου P.maritima στο Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες καθώς και 

από μικτά φυλλοβόλα δάση και δάση Οξιάς στην κορυφογραμμή του όρους Στρατονικό. 

Εντός της περιοχής μελέτης των Σκουριών το είδος καταγράφηκε κυρίως σε 

αδιατάρακτες δασικές συστάδες, σε περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

• Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες έχουν απομακρύνει τον Ασβό από τις άμεσες περιοχές 

επέμβασης εξαιτίας της τοπικής απώλειας του βιοτόπου του αλλά επίσης η όχληση από 

τα έργα το έχει απομακρύνει και από τις ζώνες του βιοτόπου του που γειτονεύουν με 

αυτά. Παρά την ευαισθησία του είδους στην όχληση, ο πληθυσμός του Ασβού εντός των 

περιοχών μελέτης αναμένεται να παραμείνει βιώσιμος τα επόμενα χρόνια δεδομένου ότι 
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οι βιότοποι που χρησιμοποιεί στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν αλλάξει σημαντικά και 

διατηρούν υψηλή συνδεσιμότητα. 

• Κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου του 2017 έλαβε χώρα μια μόνο παρατήρηση 

Νυκτερευτή (Nyctereutes procyonoides) στην κοιλάδα του ποταμού Κοκκινόλακκα 

εντός της περιοχής μελέτης του Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών. Παρά το ότι ερευνήθηκε 

συνεχόμενα κατά την διάρκεια της άνοιξης και του θέρους 2017, δεν έλαβε χώρα καμία 

άλλη άμεση ή έμμεση παρατήρηση του είδους. 

• Η Αλεπού (Vulpes vulpes) ήταν με διαφορά το πιο κοινό καταγεγραμμένο είδος 

σαρκοφάγου θηλαστικού στις τρεις περιοχές κατά την διάρκεια και των δύο φάσεων του 

προγράμματος παρακολούθησης, με 137 καταγραφές το 2014 και 811 καταγραφές το 

2017. Η μεγάλη αυτή αύξηση στον αριθμό των καταγραφών το 2017 οφείλεται στην 

σημαντική αύξηση στην διάρκεια και την ποιότητα της έρευνας που βασίστηκε στην 

μέθοδο των καμερών. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών ανάμεσα στις τρείς περιοχές 

μελέτης έλαβε χώρα στις Σκουριές (184) με το Στρατώνι – Μαύρες Πέτρες να ακολουθεί 

(129). 

• Η κατανομή των καταγραφών της Αλεπούς ανάμεσα στις τρεις περιοχές έρχεται σε 

πλήρη συμφωνία με το σενάριο της αύξησης των μεσαίων αρπακτικών (mesopredator 

release scenario) εξαιτίας του γνωστού ανταγωνισμού ανάμεσα στην Αλεπού, το Τσακάλι 

και το Λύκο. Σε περιοχές όπου ο Λύκος έχει απομακρυνθεί και δεν έχουν εποικιστεί από 

το Τσακάλι, όπως είναι οι Σκουριές, οι Αλεπούδες θα αυξήσουν τους πληθυσμούς τους. 

• H αύξηση του πληθυσμού των Αλεπούδων στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί επίσης να 

αποδοθεί στην μειωμένη θνησιμότητα από Λύσσα εξαιτίας της αποτελεσματικότητας 

των πολιτικών εμβολιασμού που εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή με βάση τις 

πληροφορίες που συνέλεξε η ομάδα πεδίου από κτηνίατρο στην Αρναία. Επιπλέον, ένας 

σημαντικός παράγοντας αύξησης του πληθυσμού των Αλεπούδων θα μπορούσε να είναι 

οι πιο ήπιοι χειμώνες και η μικρότερη χιονοκάλυψη των τελευταίων ετών στην περιοχή, 

οι οποίοι αυξάνουν την επιβίωση των νεαρών αλεπούδων. Επίσης, μπορεί να ωφελούνται 

και από την αύξηση του δικτύου δρόμων και της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς 

περιπολούν για νεκρά ζώα στους δρόμους τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή τροφής 

για αυτές και παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των νεαρών αλεπούδων κατά την 

διάρκεια των πρώτων μηνών της ανεξαρτησίας τους. 

• 19 άτομα από 5 διαφορετικά είδη Τρωκτικών πιάστηκαν στις παγίδες. Τα είδη αυτά 

είναι τα εξής: Apodemys  sylvaticus, Apodemus flavicollis, Apodemus mystacinus, Mus 

musculus και Rattus rattus. Το είδος Apodemus mystacinus καταγράφεται για πρώτη 

φορά στις περιοχές μελέτης.  

• Ο Σκίουρος (Sciurus vulgaris), καταγράφηκε συνολικά 21 φορές στην ευρύτερη 

περιοχή σε διαφορετικούς βιοτόπους περιλαμβανομένων των αλλόχθονων συστάδων 

πεύκης, και σε μεγάλο εύρος υψομέτρων. Το είδος αυτό είναι καλά προσαρμοσμένο 

στους δασικούς βιοτόπους και πρέπει να θεωρηθεί ως κοινό και διαδεδομένο είδος στις 

περιοχές μελέτης.  

• Από τα τρία είδη Μυωξών που αναμένεται να απαντώνται στην περιοχή μόνο ο Μυωξός 

(Glis glis) πιάστηκε στις παγίδες, ένδειξη ότι το είδος είναι άφθονο στις περιοχές όπου 

εγκαταστάθηκαν οι παγίδες. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η απουσία καταγραφών 

του είδους Dryomys nitedula από τις παγίδες, πιθανώς αντανακλά τους πολύ μικρότερους 

πληθυσμούς του είδους σε σχέση με το Glis glis σε παρόμοιους βιοτόπους στην Ευρώπη 

(Krystufek & Vohralik 1994; Sevianu & Filipas 2008). Η απουσία καταγραφών στις 

παγίδες του μικρότερου από τα τρία είδη, του Muscardinus avellanarius, επίσης 
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οφείλεται στους μικρότερους αριθμούς του σε σχέση με το Glis glis στις τοποθεσίες των 

παγίδων, δηλαδή σε οπωρώνες Φουντουκιάς εντός πυκνών δασών. 

• Ο Λαγός (Lepus europaeus) καταγράφηκε συνολικά 125 φορές το 2017 εν των οποίων 

οι 60 καταγραφές έλαβαν χώρα εντός των τριών περιοχών μελέτης, οι 57 εντός της 

ευρύτερης περιοχής ενώ 8 καταγραφές έλαβαν χώρα εκτός όλων των περιοχών μελέτης. 

Ο αυξημένος αριθμός καταγραφών του είδους σε σχέση με τις εργασίες πεδίου του 2014 

όπου είχε καταγραφεί μόνο 4 φορές, οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση της 

ποιότητας και του αριθμού των φωτοπαγίδων (σταθερές κάμερες) και όχι τόσο από 

πραγματική αύξηση των πληθυσμών του εντός των περιοχών μελέτης. 

• Οι κάμερες παρείχαν αποδείξεις για τη θήρευση Λαγών από Τσακάλια ενώ τρίχες από 

Λαγούς εντοπίστηκαν συχνά σε περιττώματα Λύκων δείχνοντας την υψηλή πυκνότητα 

των Λαγών στην ευρύτερη περιοχή. Η εντατικοποίηση της κυκλοφορίας τόσο στους 

ασφάλτινους όσο και στους χωμάτινους δρόμους που προκαλείται από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες προκαλεί τοπική θνησιμότητα του είδους, όχληση καθώς και 

κατακερματισμό ενδιαιτημάτων.  

• Ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus) καταγράφηκε 76 φορές στις τρεις περιοχές. 

Οι περισσότερες καταγραφές του είδους έλαβαν χώρα στις Σκουριές (17), με το Στρατώνι 

– Μαύρες Πέτρες και την Ολυμπιάδα να ακολουθούν. Ο αυξημένος αριθμός καταγραφών 

σε σχέση με το 2014 οφείλεται περισσότερο στην αύξηση της ποιότητας και του αριθμού 

των φωτοπαγίδων (σταθερές κάμερες) παρά σε πραγματική αύξηση του πληθυσμού. 

Μπορεί να θεωρηθεί ως κοινό και διαδεδομένο σε όλες τις περιοχές μελέτης με τις 

μεγαλύτερες απειλές να προέρχονται από την αύξηση της θνησιμότητας στους δρόμους 

λόγω αυξημένης κυκλοφορίας και διάνοιξης καινούργιων δρόμων που προκαλούνται από 

τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

• Η Βαλτομυγαλίδα (Neomys anomalus) παρατηρήθηκε μια φορά τυχαία στις εργασίες 

πεδίου του 2017. Πρόκειται για τη πρώτη παρατήρηση του είδους αυτού στις τρεις 

περιοχές. Ένα μόνο άτομο παρατηρήθηκε κοντά σε μια εφήμερη λιμνούλα στις 

ανατολικές πλαγιές των υψιπέδων των Σκουριών. Το είδος πιθανώς είναι κοινό σε 

κατάλληλα ενδιαιτήματα στις περιοχές μελέτης και ειδικά σε περιοχές με μόνιμη 

παρουσία νερού όπως είναι τα μεγαλύτερα ρέματα, οι πηγές και οι λίμνες. 

• Το 2017 καταγράφηκαν 304 παρατηρήσεις ερπετών, η πλειονότητα των οποίων έλαβε 

χώρα την εαρινή και θερινή περίοδο. Οι έρευνες που έλαβαν χώρα το 2017 δεν 

κατέγραψαν ορατές διαφορές στην αφθονία και στην κατανομή της κοινότητας των 

ερπετών σε σχέση με το έτος 2014. 

• Η Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni) παρατηρήθηκε το 2017 σε πληθώρα 

βιοτόπων με εξαίρεση τις περιοχές των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Το είδος 

βρέθηκε κυρίως μέχρι τα 650 μέτρα υψόμετρο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στην 

κορυφογραμμή του όρους Στρατονικό. Ενώ το 2014 καταγράφηκαν τουλάχιστον 45 

άτομα του είδους, το 2017 καταγράφηκαν τουλάχιστον 2,8 φορές περισσότερα άτομα 

(139 καταγραφές). Η σημαντική αύξηση των παρατηρήσεων του είδους είναι δύσκολο 

να εξηγηθεί καθώς δεν μπορεί να οφείλεται σε μεροληψία των δειγματοληψιών αφού και 

τις δύο χρονιές (2014 και 2017) αφιερώθηκε η ίδια προσπάθεια στα πλαίσια της μεθόδου 

των δειγματοληπτικών διαδρομών με το αυτοκίνητο (car transts). 

• Η Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca) παρατηρήθηκε το 2017 σε όλα τα υψόμετρα 

συνολικά 49 φορές. Η μείωση των δασών εκτιμάται ότι ευνοεί την Ελληνική Χελώνα σε 

σχέση με την Μεσογειακή. 

• Η Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata) to 2017 δεν καταγράφηκε ούτε μια 

φορά. Η απουσία καταγραφών δεν οφείλεται αναγκαστικά στην απομάκρυνση του είδους 
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από την ευρύτερη περιοχή καθώς είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε συνδυασμό 

μεροληψίας της δειγματοληψίας (sampling bias) και τοπικής απομάκρυνσης του είδους 

λόγω καταστροφής του ενδιαιτήματός του. Φαίνεται ότι το είδος παρουσιάζει τοπική και 

εντοπισμένη κατανομή σε συγκεκριμένα τμήματα της ευρύτερης περιοχής και άρα 

απαιτείται στις επόμενες φάσεις του προγράμματος παρακολούθησης η εντατικοποίηση 

των ερευνών. 

• Το Κονάκι (Anguis fragilis) καταγράφηκε 4 φορές το έτος 2017 εκ των οποίων μια φορά 

εντός της περιοχής μελέτης του Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και 3 φορές εντός της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης. Το είδος φαίνεται πως είναι διαδεδομένο και κοινό στην 

ευρύτερη περιοχή καθώς ενδιαιτεί μια πληθώρα δασικών βιοτόπων οι οποίοι 

περιλαμβάνουν μακκία βλάστηση και ζώνες οικοτόνων. Εκτιμάται ότι έχει εξαφανιστεί 

από τις περιοχές των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αλλά αναμένεται να είναι κοινό 

και άφθονο στα υπόλοιπα τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης και των 3 περιοχών. 

• Ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus) δεν καταγράφηκε καμία φορά σε αντίθεση με το 2014 

όπου καταγράφηκε μία. Αυτό υποστηρίζει την υπόθεση που είχε γίνει το 2014 ότι δεν 

είναι κοινό στις περιοχές μελέτης. 

• H Πράσινη Σαύρα (Lacerta viridis) εντοπίστηκε σε όλες τις περιοχές μελέτης και στην 

πλειονότητα των βιοτόπων όπου μερικές φορές σχημάτιζε πολύ υψηλούς πληθυσμούς. 

Εκτιμάται ότι είναι πολύ άφθονη στους ανοιχτούς βιότοπους των πεδιάδων του 

Στρατωνίου και τη Ολυμπιάδας και ειδικότερα κοντά σε πηγές νερού. Καταγράφεται σε 

όλα τα υψόμετρα της περιοχής. Αντιθέτως, οι πολύ λίγες παρατηρήσεις της 

Τρανόσαυρας (Lacerta trilineata) τόσο το 2014 όσο και το 2017 δείχνουν ότι το είδος 

μάλλον δεν είναι κοινό στην ευρύτερη περιοχή. 

• Το 2017 επαναλήφθηκαν τα συμπεράσματα του 2014 τόσο για το Σιλιβούτι (Podarcis 

erhardii )- όσο και για το στενά συγγενικό του, το Podarcis muralis (Τοιχογουστέρα). 

Αυτό δείχνει ότι τα δύο είδη είναι συμπατρικά, με μικρές διαφορές στην επιλογή των 

κατάλληλων ενδιαιτημάτων. Το είδος Podarcis muralis φαίνεται πως απαντάται σε 

περισσότερο υγρά ενδιαιτήματα ενώ το Podarcis erhardii σε περισσότερα ξηρά και 

βραχώδη. Φαίνεται ότι το Σιλιβούτι παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλους πληθυσμούς στην 

ευρύτερη περιοχή και είναι πολύ κοινό σε αυτή. Το Σιλιβούτι καταγράφηκε σε μεγάλο 

εύρος υψομέτρου στην ευρύτερη περιοχή από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 

μεγαλύτερα υψόμετρα, αλλά επίσης και σε μεγάλο εύρος βιοτόπων 

συμπεριλαμβανομένων και των αλόχθονων δασοσυστάδων πεύκου.  

• Η Γουστέρα του Ταύρου (Podarcis taurica) παρατηρήθηκε το 2017 μόνο μια φορά (σε 

αντίθεση με τις 4 το 2014) εντός της περιοχής μελέτης των Σκουριών. Δεδομένης της 

κατανομής και των προτιμήσεων του είδους ως προς το βιότοπο του, σίγουρα απαντάται 

και επιβιώνει σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή παρά την σπανιότητα των 

παρατηρήσεων του. 

• Ο Έφιος (Dolichophis_caspius) παρατηρήθηκε συνολικά 6 φορές εκ των οποίων 1 εντός 

της περιοχής μελέτης του Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, 3 εντός της ευρύτερης 

περιοχής και δύο φορές έξω από την ευρύτερη περιοχή. Δεδομένου του αριθμού 

παρατηρήσεων τα έτη 2014 και 2017, φαίνεται ότι το είδος είναι κοινό στις τρεις 

περιοχές, φτάνοντας σε υψηλές πυκνότητες στη μακκία βλάστηση και τους ανοιχτούς 

βιοτόπους σε χαμηλά σχετικά υψόμετρα. Η αυξημένη κίνηση στο Στρατώνι – Μαύρες 

Πέτρες και στην Ολυμπιάδα σίγουρα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το είδος αν και 

τα νεκρά άτομα από τροχοφόρα δεν εντοπίζονται εύκολα λόγω της παρουσίας 

σημαντικών πληθυσμών Αλεπούδων και Τσακαλιών τα οποία είναι γνωστό ότι 
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διατηρούν επικράτειες κοντά στους δρόμους και περιπολούν για την εύρεση πτωμάτων 

στα οποία περιλαμβάνεται και το εν λόγω είδος. 

• Ο Λαφίτης του Ασκληπιού (Zamenis longissimus) παρατηρήθηκε επίσης 5 φορές αλλά 

σε διαφορετικές περιοχές σε σχέση με τις εργασίες πεδίου του 2014. 

• Η Σαΐτα (Platyceps najadum) καταγράφηκε το 2017 συνολικά δύο φορές στο Στρατώνι 

- Μαύρες Πέτρες και στην Ολυμπιάδα και συγκεκριμένα μέσα στην περιοχή Natura 2000 

GR1270005. Παρά το ότι το είδος αυτό είναι κοινό και πιθανότατα άφθονο στην 

ευρύτερη περιοχή, είναι σίγουρο ότι επηρεάζεται τοπικά λόγω απώλειας βιοτόπου και 

αυξημένης κίνησης τροχοφόρων από τα έργα. 

• Το Αγιόφιδο (Telescopus fallax) καταγράφηκε μια φορά σε μικτό ενδιαίτημα 

πεύκου/μακκίας εντός της περιοχής μελέτης του Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών όπως και 

το 2014. Η σπανιότητα των καταγραφών δείχνει ότι το είδος δεν είναι τόσο άφθονο στις 

περιοχές μελέτης. 

• Ο Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata) τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου του 

2014 όσο και του 2017 δεν παρατηρήθηκε, αν και αναμένεται να απαντάται στην 

ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με την κατανομή του στην Ελλάδα και τα ενδιαιτήματα του. 

• Η Οχιά (Vipera ammodytes) καταγράφηκε  συνολικά 4 φορές εκ των οποίων μια φορά 

στο Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, μια στην Ολυμπιάδα και μια φορά εντός της ευρύτερης 

περιοχής. Ο αριθμός καταγραφών το 2017 ήταν μεγαλύτερος από αυτόν του 2014 όπου 

είχε πραγματοποιηθεί πιο συστηματική έρευνα για το είδος. 

• Το Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus), όπως και το 2014, καταγράφηκε μόνο εντός του 

οικισμού του Στρατωνίου. Φαίνεται πως παρουσιάζει μια σχετική σπανιότητα στην 

ευρύτερη περιοχή. 

• Το Νερόφιδο (Natrix natrix), όπως και το έτος 2014, ήταν το πιο συχνά παρατηρούμενο 

είδος φιδιού σε ποικιλία ενδιαιτημάτων από υδάτινα σώματα, δάση δρυός και μακκία 

μέχρι ανοιχτούς βιότοπους και οικοτόνους. Η συχνή παρουσία του οφείλεται κυρίως στην 

υψηλή ανιχνευσιμότητά του παρά στο ότι είναι το πλέον κοινό είδος στην περιοχή. Το 

είδος φαίνεται να παρουσιάζει ικανότητα προσαρμογής στην όχληση και στις αλλαγές 

στο ενδιαίτημά του δεδομένου ότι βρέθηκε ακόμα και εντός των περιοχών επέμβασης. 

• Το Λιμνόφιδο (Natrix tesselata), σε αντίθεση με τις εργασίες πεδίου του 2014, το έτος 

2017 δεν εντοπίστηκε ούτε μια φορά στις τρεις περιοχές παρά την συστηματική έρευνα 

στα υδάτινα σώματα των περιοχών. Το υγροτοπικό ενδιαίτημα στα περίχωρα του 

οικισμού του Στρατωνίου, όπου το 2014 είχε εντοπιστεί ένα άτομο του είδους, 

καταστράφηκε προκαλώντας πιθανότατα τόσο την πλήρη απομάκρυνση του εν λόγω 

είδους όσο και την απομάκρυνση του είδους Νεροχελώνας Mauremys rivulata από το 

σημείο αυτό. Οι περισσότερο υδάτινες και ψαροφάγες συνήθειες του καθώς και η 

εξάρτηση του από μόνιμους υγροτόπους 13 το κάνουν ευαίσθητο σε αλλαγές του 

περιβάλλοντος και σε απώλεια βιοτόπων. 

• Ο Σαπίτης (Malpolon insignitus) καταγράφηκε 4 φορές το έτος 2014 και τρείς φορές το 

2017 εντός των περιοχών μελέτης του Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και της 

Ολυμπιάδας. Εκτιμάται ότι απαντάται και στα υπόλοιπα τμήματα της ευρύτερης 

περιοχής. 

 

 
13 ( Conelli, A.E. & Mebert, K., 2011. Different Habitat Use of Dice Snakes, Natrix tessellata, among Three 

Populations in Canton Ticino, Switzerland – a Radiotelemetry Study Oikos 2000 -Consulenza e ingegneria 

ambientale Sagl. Available at: https://www.researchgate.net/publication/260164581 [Accessed June 21, 2018].; 

Valakos E.D et al. (2008). The Amphibians and Reptiles of Greece. Edition Chimaira. Pg. 463) 
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7 είδη Αμφιβίων αναγνωρίστηκαν εντός των τριών περιοχών μελέτης και τα οποία είναι τα 

εξής: 

• Ο Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina) βρέθηκε κυρίως σε πυκνά και μεγάλης 

ηλικίας φυλλοβόλα δάση με τις μεγαλύτερες πυκνότητες να εμφανίζονται στα 

αδιατάρακτα δάση των βόρειων πλαγιών του όρους Στρατονικό. Σε αντίθεση με το 

προηγούμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης, έλαβε χώρα μικρότερος αριθμός 

παρατηρήσεων του είδους. 

• Η Κιτρινοβομβίνα (Bombina variegata) καταγράφηκε μόνο εντός της περιοχής 

Υποέργου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, όπως και το 2014. Είναι σίγουρο ότι 

απαντάται και σε άλλα τμήματα  της ευρύτερης περιοχής πέραν του Στρατωνίου - 

Μαύρων Πετρών ακόμα και αν δεν παρατηρήθηκε σε αυτές. Ποτέ δεν φαίνεται να 

μοιράζεται μια πηγή νερού με άλλα είδη βατράχου και πάντα απαντάται σε καθαρές 

λιμνούλες και υδατοσυλλογές ή πηγές νερού μέσα στα δάση της ευρύτερης περιοχής. 

• Ο Πρασινόφρυνος (Bufo viridis) καταγράφηκε το 2017 στις Σκουριές και σε τμήματα 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Η απουσία καταγραφών από την περιοχή Υποέργου 

Ολυμπιάδας μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως τυχαία. 

• Ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea), το 2017, καταγράφηκε από τη φωνή του μόνο σε 

δύο περιπτώσεις εντός της περιοχής Υποέργου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών. 

Παραταύτα, εκτιμάται ότι  είναι κοινό στην ευρύτερη περιοχή και μπορεί να βρεθεί σε 

πληθώρα ενδιαιτημάτων όπως επίσης και σε ζώνες οικοτόνου (ecotone zones). 

• Ο Φρύνος (Bufo bufo) καταγράφηκε σε όλη την ευρύτερη περιοχή 

συμπεριλαμβανομένων και των τριών περιοχών: του Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών, της 

Ολυμπιάδας και των Σκουριών τόσο του 2014 όσο και το 2017. 

• Ο Ελληνικός Βαλτοβάτραχος (Pelophylax kuertmuelleri) είναι με διαφορά το πιο κοινό 

αμφίβιο που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια του παρόντος προγράμματος 

παρακολούθησης. Η πλειονότητα των ενήλικων ατόμων που παρατηρήθηκαν στις μικρές 

λιμνούλες στο open-pit των Σκουριών παρουσίαζαν μια σπάνια μορφή χρωματισμού η 

οποία δεν παρατηρήθηκε ούτε το 2014 αλλά ούτε και το 2017 στην ευρύτερη περιοχή και 

στις περιοχές μελέτης. Πέρα από τον χρωματισμό, τα εν λόγω άτομα των Σκουριών 

παρουσίαζαν και μεγαλύτερο μέγεθος συγκριτικά με το μέσο μέγεθος του είδους. Τα 

φαινοτυπικά αυτά χαρακτηριστικά εκτιμάται ότι οφείλονται κυρίως σε ειδικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες και περιλαμβάνονται εντός του εύρους των φυσιολογικών 

φαινοτυπικών παραλλαγών του είδους 14.  

• Τα είδη Lissotriton vulgaris και Triturus karelinii  δεν βρέθηκαν το 2017. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι τα δύο είδη είναι πολύ κρυπτικά και μπορούν να 

καταγραφούν μόνο στα πλαίσια μιας πολύ συστηματικής και στοχευμένης έρευνας στους 

κατάλληλους βιοτόπους. 

• Προνύμφες Σαλαμάνδρας (Salamandra salamandra) βρέθηκαν σε όλα τα ενδιαιτήματα 

της ευρύτερης περιοχής σε μικρές λιμνούλες, ρέματα και σε συγκεντρώσεις νερού και 

δείχνουν μεγάλους και πυκνούς πληθυσμούς του είδους σε ολόκληρη την περιοχή. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός παρατηρήσεων Σαλαμάνδρων έλαβε χώρα τις περιόδους με υψηλή 

υγρασία και θερμοκρασίες που κυμαίνονταν μεταξύ 5 και 15 C°, και ήταν περισσότερη 

έντονη κατά την διάρκεια έντονης βροχόπτωσης νωρίς και στα μέσα της εαρινής 

περιόδου.  

 

 

 
14 (Pigliucci et al. 2006) 
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Αναγνώριση των περιοχών με υψηλή οικολογική αξία ως προς τα είδη πανίδας 

Η αναγνώριση των περιοχών με υψηλή οικολογική αξία είναι μεγάλης σημασίας για την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα. Η αναγνώριση των περιοχών που 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την αναπαραγωγική επιτυχία των ειδών πανίδας αποτελεί 

το πλέον σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων και μέτρων 

διατήρησης15. Οι περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας και σημασίας διατήρησης 

αναγνωρίστηκαν με βάση κριτήρια που αφορούν τόσο τον βιότοπο (σπάνιοι βιότοποι, 

ευαίσθητοι βιότοποι, περιοχές αντιπροσωπευτικές όλων των βιοτόπων σε μια περιοχή κ.τ.λ.) 

όσο και τα είδη (παρουσία ειδών με μεγάλη σημασία διατήρησης, παρουσία ειδών με στενό 

εύρος εξάπλωσης και κατανομή, πλούτος ειδών και σημαντικότητα για συγκεκριμένα στάδια 

του βιολογικού κύκλου των ειδών)16.  

• Τα κριτήρια αυτά εφαρμόστηκαν κυρίως για τις τρεις περιοχές χωρίς ωστόσο να 

παραβλέπεται και η ευρύτερη περιοχή. 

 

Τα εν λόγω κριτήρια συνδυάστηκαν και προσαρμόστηκαν ώστε να ταιριάζουν με τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικολογικής έρευνας του 2017 και έτσι 

αναγνωρίστηκαν περιοχές με συγκριτικά υψηλότερη σημασία διατήρησης (οικολογική αξία) 

ως αυτές που: 

• υποστηρίζουν σημαντικούς αριθμούς ατόμων από είδη με υψηλή σημασία διατήρησης 

(π.χ. σημεία κουρνιάσματος χειροπτέρων σε σπηλιές και σε δέντρα), 

• παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών (π.χ. πλούτο ειδών), 

• υποστηρίζουν είδη με υψηλή εξειδίκευση ως προς το ενδιαίτημά τους (π.χ. είδη που 

εξαρτώνται από την ύπαρξη νερού ή δέντρων μεγάλης ηλικίας), 

• είναι μεγάλης σημασίας για συγκεκριμένα στάδια του βιολογικού κύκλου ειδών πανίδας 

(σημεία φωλεασμού Λύκου και Βίδρας, σημεία κουρνιάσματος χειρόπτερων, υδάτινα 

σώματα για αμφίβια κ.τ.λ.), 

• δρουν ως οικολογικοί διάδρομοι και ζώνες όπου εξασφαλίζουν την συνδεσιμότητα των 

ενδιαιτημάτων εντός της περιοχής εξάπλωσης ενός σημαντικού είδους. Οι περιοχές αυτές 

είναι  σημαντικές για είδη με στενό εύρος απαιτήσεων όσον αφορά το ενδιαίτημά του και 

• διατηρούν μεγάλο βαθμό φυσικότητας (high degree of wilderness) και δεν υφίστανται 

ισχυρές ανθρωπογενείς πιέσεις. Οι περιοχές αυτές έχουν επανειλημμένως παρατηρηθεί 

να υποστηρίζουν υψηλό αριθμό ειδών με μεγάλη σημασία διατήρησης. 

 

Διαχειριστικές δράσεις θα πρέπει να αφορούν στη διατήρηση ή αποκατάσταση των βιοτόπων 

ή δράσεις διατήρησης - ενίσχυσης των πληθυσμών ή ρυθμίσεων των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων. Μια περιληπτική αναφορά των εν λόγω επιλεγμένων περιοχών λαμβάνει 

χώρα παρακάτω:  

 
15 (Morrison, M.L., Marcot, B. & Mannan, W., 2012. Wildlife-Habitat Relationships : Concepts and Applications, Island Press. Available at: 

https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=yh2AwqA3mrYC&oi=fnd&pg=PR5&dq=conservation+importance+habitats+wildlife&ots=w
zOp3wQ7iV&sig=jEkJ9VxthkFaFw2Tj5yvApCzXWE&redir_esc=y#v=onepage&q=conservation importance habitats wildlife&f=false; 

Asaad, I. et al., 2017. Ecological criteria to identify areas for biodiversity conservation. Biological Conservation, 213, pp.309–316. Available 

at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000632071630533X; Garshelis, D.L., 2000. Delusions in habitat evaluation: 
measuring use, selection, and importance. In Research techniques in animal ecology: controversies and consequences. New York, New York, 

USA: Columbia University Press, pp. 111–164. Available at: https://the-eye.eu/public/Books/Medical/texts/Research Techniques in Animal 

Ecology - L. Boitani%2C T. Fuller %28CUP%2C 2000%29 WW.pdf#page=145) 
16 (Asaad et al. 2017; Epstein, Y., López-Bao, J.V. & Chapron, G., 2016. A Legal-Ecological Understanding of Favorable 

Conservation Status for Species in Europe. Conservation Letters, 9(2), pp.81–88. Available at: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/conl.12200; European Commission, 2017. Reporting under Article 17 of the 

Habitats Directive. Explanatory Notes and Guidelines for the period 2013-2018, Available at: 

https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/f35d1017-7afc-4684-a4b7-; Morrison et al. 2012) 
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• Σημεία κουρνιάσματος χειροπτέρων σε υπόγεια καταφύγια (παλαιές στοές, καρστικά 

έγκοιλα και σήραγγες) και δέντρα βέλτιστο είναι να διατηρηθούν  για την προστασία των 

χειροπτέρων.  

• Περιοχές αναπαραγωγής άγριων ειδών όπως: φωλιές σαρκοφάγων ειδών, σημεία 

κουρνιάσματος χειρόπτερων, πυρήνες επικράτειας Αγριογούρουνων και Ζαρκαδιού.  

• Περιοχές συνδεσιμότητας μεταξύ των ενδιαιτημάτων των ειδών. Αφορά κυρίως τα 

τμήματα της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται βόρεια και νότια του κύριου οδικού 

άξονα που ενώνει την ακτή με την Αρναία όπου η άγρια πανίδα είναι αναγκασμένη να 

διασχίσει μεγάλα τμήματα ανοικτών βιοτόπων καθώς και επίσης και του δρόμου.  

• Περιοχές συνδεσιμότητας των υδάτινων ενδιαιτημάτων της Βίδρας. Έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί σε υδατορέματα όπου γίνονται επεμβάσεις λόγω των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων: στον ποταμό Μαυρόλακκα και στους κύριους παραποτάμους του 

Ασπρόλακκα, στα ρέματα Καρατζάς Λάκκος, Καρόλακκας, Κοκκινόλακκας, 

Εκκλησιαστικός Μύλος.  Άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες π.χ. ΧΑΔΑ  επηρεάζουν 

επίσης τα υδατορέματα. Το ίδιο ισχύει και το ρέμα Κσινονέρι το οποίο ρέει μέσα από την 

Μεγάλη Παναγιά.  

 

Ειδικότερα αναφέρονται τα παρακάτω για επιμέρους περιοχές:  

• Η κοιλάδα του ποταμού Κοκκινόλακκα βρέθηκε ότι υποστηρίζει αξιόλογο  αριθμό ειδών 

πανίδας με σημασία διατήρησης, καθώς και σημαντικές περιοχές τροφοληψίας και 

αναπαραγωγής. Κυριότερη ανθρωπογενή πίεση στην εν λόγω περιοχή αποτελούν οι 

μεταλλευτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου στην άμεση περιοχή των εν λόγω έργων 

παρατηρείται μείωση της ποικιλότητας των ειδών. 

• Η κοιλάδα του Καρόλακκα, συμπεριλαμβανομένου και του φαραγγιού του 

Εκκλησιαστικού Μύλου συντηρούν συγκριτικά υψηλό βαθμό φυσικότητας (wilderness) 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης κυρίως εξαιτίας της μεγάλης δυσκολίας πρόσβασης στην 

περιοχή αυτή. Το ρέμα και το φαράγγι του Εκκλησιαστικού Μύλου είναι μια από τις λίγες 

τοποθεσίες που δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία ως προς τα είδη πανίδας που φιλοξενεί. 

Εξαιτίας της δυσκολίας προσβασιμότητας η περιοχή έχει υποστεί ελάχιστη υποβάθμιση 

και υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό δέντρων μεγάλης ηλικίας, σημείων φωλεοποίησης 

και σημαντικών ενδιαιτημάτων για ένα μεγάλο αριθμό ειδών πανίδας. Για το λόγο αυτό 

αποτελεί πιθανότατα καταφύγιο για είδη που είναι ευαίσθητα στην όχληση (δενδρόβια 

είδη χειρόπτερων, σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, λύκους, Βίδρες και πολλά άλλα). 

Εξαιτίας της σημαντικότητας της για τη διατήρηση της άγριας ζωής, το φαράγγι βέλτιστο 

είναι να μην δεχθεί έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις. Παρά την μεγάλη σημασία της 

περιοχής αυτής το ρέμα επηρεάζεται και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως 

ένα ΧΑΔΑ, στο ανάντη τμήμα του πλησίον του Πάρκου του Αριστοτέλη.  

• Η κοιλάδα του ποταμού Μαυρόλακκα και των κύριων παραποτάμων του βρέθηκε ότι 

υποστηρίζει μεγάλη ποικιλότητα και αφθονία ειδών πανίδας με μεγάλη σημασία 

διατήρησης (Χειρόπτερα, Βίδρα, Λύκος, Τσακάλι). Ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

εντός της περιοχής  αυτής είναι οι μεταλλευτικές – μεταλλουργικές δραστηριότητες αλλά 

και τουριστικές δραστηριότητες (ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται του 

καταρράκτες στον νότιο παραπόταμο του Μαυρόλακκα έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία τρία χρόνια). Σημαντική παράμετρος για τη διατήρηση των βιοτόπων αποτελεί 

η αποφυγή διατάραξης στην περιοχή και ειδικότερα στα υδατορέματα, Ένα από τα 

σημαντικά είδη στην περιοχή είναι το είδος χειροπτέρου Myotis capaccinii, του οποίου 

ένα πολύ σημαντικό σημείο κουρνιάσματος εντοπίστηκε σε αρχαία στοά σε απόσταση 

200 μέτρων από την περιοχή επέμβασης της Ολυμπιάδας. Το είδος αυτό εξαρτάται 
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αποκλειστικά για την τροφοληψία του από υδρόβια ενδιαιτήματα και η μείωση του 

πληθυσμού του μπορεί να υπάρξει από ρύπανση, απώλεια ή υποβάθμιση των 

ενδιαιτημάτων του. Εκτός από το εν λόγω είδος χειροπτέρου και άλλα είδη χειροπτέρων 

με μεγάλη σημασία διατήρησης τρέφονται πάνω από τον Μαυρόλακκα ενώ και Βίδρες 

βρέθηκε ότι τρέφονται συχνά ακόμα και σε τμήματα του ποταμού που επηρεάζονται από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  

• Η κοιλάδα του ποταμού Ασπρόλακκα περιλαμβανομένου και του υγροτόπου στην 

περιοχή εκβολής  του ποταμού περιλαμβάνει σημαντικά παρόχθια ενδιαιτήματα και 

υποστηρίζει ένα σημαντικό αριθμό ειδών με αυξημένη σημασία διατήρησης όπως τα 

Χειρόπτερα, η Βίδρα, το Τσακάλι, ο Λύκος, το Αγριογούρουνο και το Ζαρκάδι. Το 

μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού στο άνω τμήμα του είναι δύσκολα προσβάσιμο εξαιτίας 

της απότομης όχθης του και της πυκνής βλάστησης και σίγουρα προσελκύει ένα 

σημαντικό αριθμό ειδών ευαίσθητων στην όχληση. Η περιοχή εκβολής του ποταμού 

δημιουργεί μια σειρά από υγροτόπους που προσελκύουν μια μεγάλη ποικιλία άγριας 

ζωής καθόλη την διάρκεια του χρόνου, με διαχειμάζοντα υδρόβια είδη ορνιθοπανίδας και 

κρίσιμες περιοχές τροφοληψίας χειροπτέρων. Στόχος θα πρέπει να είναι η κατά το 

δυνατόν διατήρηση των ανωτέρω βιοτόπων με πρόβλεψη αποφυγής διατάραξης από τις 

ανάντη μεταλλευτικές δραστηριότητες και κατά το δυνατό μείωση των προκαλούμενων 

οχλήσεων.  

 

Ασπόνδυλα 

Όσον αφορά τα ασπόνδυλα αναφέρονται στην συνέχεια τα βασικότερα συμπεράσματα σχετικά 

με τα τρία σημαντικότερα είδη ασπόνδυλων (είδη στόχους του προγράμματος 

παρακολούθησης) που παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή κατά την διάρκεια των 

εργασιών πεδίου του 2017 ενώ γίνεται και σύγκριση με τα αποτελέσματα από την 

παρακολούθηση των εν λόγω ειδών κατά τις εργασίες πεδίου του 2014. Τα τρία αυτά είδη είναι 

τα εξής: Morimus funereus, Lucanus cervus και Cerambyx cerdo. 

• Όσον αφορά το είδος Morimus funereus το οποίο ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, βρέθηκε ζωντανό στα τέλη Ιουνίου 2017, εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. Η διαφορά στον αριθμό των παρατηρήσεων του είδους το 2017 σε σχέση με το 

2014 είναι τυχαία και δεν δείχνει κάποια τάση για μεταβολή του πληθυσμού του τα τρία 

χρόνια που μεσολάβησαν. Αναλυτική και στοχευμένη  μελέτη για το είδος θα πρέπει να 

λάβει χώρα στις επόμενες φάσεις του προγράμματος παρακολούθησης. 

• Όσον αφορά το Lucanus cervus το οποίο επίσης ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, βρέθηκε εντός της περιοχής Υποέργου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, των 

Σκουριών και της ευρύτερης περιοχής μελέτης το 2017. Δεν εντοπίστηκε στην 

Ολυμπιάδα που είχε εντοπιστεί το 2014, γεγονός το οποίο κρίνεται ως τυχαίο. Χρονικά 

το είδος εντοπίστηκε μετά τα μέσα Ιουνίου 2017 και στα μέσα Ιουλίου 2017. Αναλυτική 

και στοχευμένη μελέτη για το είδος θα πρέπει να λάβει χώρα στις επόμενες φάσεις του 

προγράμματος παρακολούθησης. 

• Όσον αφορά το είδος Cerambyx cerdo δεν εντοπίστηκε πουθενά το 2017 σε αντίθεση με 

το 2014 οπότε το είδος παρατηρήθηκε 4 φορές στο Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες και στην 

Ολυμπιάδα και το 1998 στην Ολυμπιάδα. Το γεγονός αυτό της μη καταγραφής του είδους 

τα 2017 θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως τυχαίο και δεν δείχνει τάση για μείωση του 

πληθυσμού του. Αναλυτική και στοχευμένη  μελέτη για το είδος θα πρέπει να λάβει χώρα 

στις επόμενες φάσεις του προγράμματος παρακολούθησης. 
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8.5.2. Περιοχές 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.  

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης καταγράφονται οι εξής προστατευόμενες περιοχές φυσικού 

περιβάλλοντος (βλ. Χάρτη 8, Κεφάλαιο 15): Τέσσερις (4) περιοχές χαρακτηρισμένες ως 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, δύο (2) περιοχές χαρακτηρισμένες ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

και πέντε (5) Καταφύγια Άγριας Ζωής. 

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

με την 2006/105/ΕΚ) 

Βασικός στόχος της Οδηγίας 92/43 (άρθρ. 2) είναι η προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας 

μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται. Βασικό όργανο για την επίτευξη 

του παραπάνω σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών γνωστού ως «Φύση 2000» (Natura 2000).  

 

Στον Πίνακα 8.5.2.1-1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ΕΖΔ των οποίων εκτάσεις εμπίπτουν 

εντός της ευρύτερης και άμεσης περιοχής μελέτης.  

 

Πίνακας 8.5.2.1-1. ΕΖΔ οι οποίες εμπίπτουν εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Κωδικός Ονομασία περιοχής 
Έκταση 

τόπου (ha) 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

ευρύτερη 

περιοχή 

μελέτης 

Ποσοστό 

έκτασης 

στην άμεση 

περιοχή 

μελέτης 

GR1270001 Όρος Χολομώντας 15.651,14 25,2% 0,68% 

GR1220001 
Λίμνες Βόλβη και 

Λαγκαδά – Ευρύτερη 

περιοχή 

28.828,8 0,6% 
Δεν 

χωροθετείται 

GR1220003 
Στενά Ρεντίνας – 

Ευρύτερη περιοχή 
5.896,39 0,26% 

Δεν 

χωροθετείται 

GR1270005 
Όρος Στρατονικόν – 

Κορυφή Σκαμνί 
7.977,97 99,9% 45,05% 

 

Σημειώνεται ότι η περιοχή «GR1220001 - Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – Ευρύτερη περιοχή» 

εντάσσεται και στις περιοχές πΤΚΣ «Προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας». Επίσης, η 

ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται όμορα των ΕΖΔ «GR1270003 – Χερσόνησος Άθως» (το 

0,23% της έκτασης εμπίπτει εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης) και «GR1270015 – 

Θαλάσσια Ζώνη Χερσονήσου Άθωνα».  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για τις προαναφερόμενες ΕΖΔ. 
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ΕΖΔ – Όρος Χολομώντας, GR1270001 

Η περιοχή έχει μέγιστο υψόμετρο στα 1.160 m και ελάχιστο στα 294 m και βρίσκεται 

δυτικότερα της περιοχής των έργων στις Σκουριές. Ο Χολομώντας αποτελείται από 

δασωμένους λόφους και ανοικτή δασική δομή και μακκία βλάστηση ενώ διακρίνεται από την 

απουσία ποταμιών ή λιμνών. Πολύ περισσότερα από δώδεκα διαφορετικά σκληρά ξύλα 

εντοπίζονται στην περιοχή και περιλαμβάνουν Carpinus duinensis, Ostrya carpinifolia, Tilia 

tomentosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Rhus coriaria κλπ. Στον ορεινό όγκο του 

Χολομώντα υπάρχουν φυτείες με έλατα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς 

(πώληση).  

 

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί πλούσια ποικιλία χλωρίδας, είτε φυσική, όπως τα μεγάλα δάση 

φυλλοβόλων πλατύφυλλων (οξιά, δρυς, καστανιά) και μακκία βλάστηση, είτε μέσω 

δενδροφύτευσης ενδημικών αλλά και εξωτικών κωνοφόρων ειδών. Συναντώνται επίσης 

αρκετά συχνά και άλλα δενδρώδη είδη όπως ο γάβρος (Carpinus orientalis), η οστριά (Ostrya 

carpinifolia), τα σφεντάμια (Acer campestre) και οι αγριοπλάτανοι ή ψευδοπλάτανοι (Acer 

pseudoplatanus), κ.α.  

 

Οι τύποι οικοτόπων που συναντώνται στην περιοχή είναι : 5210 (Δενδροειδή Matorrals με 

Juniperus spp), 91M0 (Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός), 9260 

(Δάση με Castanea sativa), 9280 (Δάση με Quercus frainetto), 92C0 (Δάση Platanus orientalis 

και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) και 9340 (Δάση με Quercus ilex και Quercus 

rotundifolia).  

 

Η φιλοξενία μεγάλου αριθμού ζώων και η ιθαγενής άγρια πανίδα μπορεί να αποτελέσει μια 

αισθητή συνιστώσα του δασικού τοπίου δημιουργώντας ευνοϊκά ενδιαιτήματα για τα πουλιά 

και άλλα μικρά ζώα σε οδικά πάρκα, χώρους ανάπαυσης και χώρους πικνίκ. Για μεγαλύτερα 

είδη, θα πρέπει να δημιουργηθούν οικότοποι σε όχθες, έλη ή δασικά ανοίγματα ορατά από το 

δρόμο.  

 

Όσον αφορά την πανίδα, η ποιότητα του τόπου υποδηλώνεται από την εμφάνιση του 

ασπόνδυλου Syrichthus tessellum που περιέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, το 

ασπόνδυλο Eppalage fatima που αναφέρεται στον Heath J. 1981 καθώς και από την 

απειλούμενη Rhopalocera (πεταλούδα) της Ευρώπης.  

 

Στην περιοχή συναντώνται 14 είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ : Barbus 

strumicae, Bombina variegata, Centaurea immanuelis-loewii, Elaphe quatuorlineata, Elaphe 

situla, Lucanus cervus, Lutra lutra, Morimus funereus, Myotis blythii, Rhinolophus blasii, 

Rhinolophus ferrumequinum, Testudo graeca, Testudo hermanni, Triturus karelinii.  

 

ΕΖΔ – Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά, GR1220001 

Η λίμνη Βόλβη αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας και είναι διατεταγμένη σε 

σειρά με την λίμνη Κορώνεια σε απόσταση 11,5 km. από αυτήν. Η λίμνη Βόλβη έχει σχήμα 

επίμηκες με διεύθυνση από ανατολή προς δύση και μέγιστο βάθος 36-37 μέτρα. Η λίμνη Βόλβη 

διαθέτει πλούσια ιχθυοπανίδα, που περιλαμβάνει 24 είδη ψαριών, ανάμεσά τους το ψάρι 

λιπαριά που είναι ενδημικό. Επίσης ιδιαίτερα σπάνια είναι τα ψάρια γκελάρτσα και λακόψαρο 

ή τυλινάρι. Το κυριότερο είναι το γριβάδι κι ακολουθούν η πέρκα (πρικί), το λεστί, η τούρνα, 

η πεταλούδα, το χέλι κ.ά. Στην περιοχή υπάρχουν 245 είδη πτηνών μεταξύ αυτών και πολλά 
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αποδημητικά. Στη νότια πλευρά της λίμνης υπάρχει το μοναδικής οικολογικής αξίας 

παραλίμνιο δάσος της Απολλωνίας.  

Η λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Λαγκαδά) τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα 

αποξήρανσης. Πριν αρχίσει να έχει σοβαρές απώλειες υδάτων καταλάμβανε έκταση 42,5 km² 

και ήταν η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση. 

 

Οι δύο λίμνες συνδέονται μεταξύ τους με κανάλι, ωστόσο, αυτή η σύνδεση δεν λειτουργεί εδώ 

και αρκετά χρόνια. Οι σχετικές δυσλειτουργίες στο κανάλι, το ανάχωμα των ποταμών και τα 

έργα αποστράγγισης λόγω εκτεταμένων καλλιεργειών, βαθμιαία αποστραγγίζουν τη λίμνη 

Κορώνεια στη λίμνη Βόλβη. Η τελευταία συνδέεται επίσης με τη θάλασσα μέσω του ποταμού 

Ρήχειου. Οι δύο λίμνες χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς δείκτες χρήσεων γης, με τον 

ευτροφισμό και την αστικοποίηση της λίμνης Κορώνειας να απειλούνται περισσότερο. 

Στις δύο λίμνες φιλοξενούνται πολλά πουλιά. Τα άτομα των ειδών πουλιών Phoenicopterus 

ruber καταγράφηκαν τακτικά από τη λίμνη Κορώνεια τα τελευταία χρόνια. Έχουν προσπαθήσει 

δύο φορές να φωλιάσουν σε αυτή την περιοχή χωρίς ενδείξεις επιτυχίας. Εκτεταμένοι 

καλαμιώνες Scirpus maritimus και Phragmites australis εμφανίζονται γύρω από τις λίμνες και 

κατά μήκος των ποταμών. Μικρές γραμμικές και μωσαϊκού τύπου δασικές εκτάσεις (ελαιώνες, 

φράχτες, γραμμές δέντρων) βρίσκονται στο χώρο. Ανάμεσα στις δύο λίμνες υπάρχουν δύο πολύ 

παλιά πλατάνια (P. orientalis) με σημαντικές αποικίες γκρίζων ερωδιών. Και στις δύο λίμνες 

εμφανίζονται γεωθερμικά φαινόμενα που χρησιμοποιούνται ως ιαματικά νερά στις ιαματικές 

πηγές του Λαγκαδά και της Απολλωνίας. Στο σπήλαιο της περιοχής βρίσκεται μια σημαντική 

αποικία (φιλοξενεί μερικά άτομα σε μερικές εκατοντάδες άτομα) του είδους Rhinolophus 

euryale και Rhinolophus ferrumequinum. 

 

Στην περιοχή εντοπίζονται πολυάριθμα απειλούμενα, ενδημικά ή / και σπάνια είδη χλωρίδας 

και πανίδας, ενώ πολλά είδη καταφυγίων ορνιθοπανίδας (φωλεοποίησης, αναπαραγωγής, 

διαχείμανσης) βρίσκονται μέσα και κοντά στις αποθέσεις του νερού. Έχουν επίσης καταγραφεί 

17 άλλα είδη ερπετών και 6 είδη αμφιβίων. 

 

Οι λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά (Κορώνεια) προστατεύονται επίσης από τη Συνθήκη Ramsar 

και αποτελούν υγρότοπο διεθνούς σημασίας. Σημειώνεται ότι το όριο της περιοχής που 

προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar χωροθετείται εκτός της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

ΕΖΔ Στενά Ρεντίνας- Ευρύτερη περιοχή, GR1220003 

Η τοποθεσία είναι ένα φαράγγι με βράχους που περιβάλλεται από πυκνή και ψηλή μακκία από 

εξαιρετική σύνθεση αειθαλών ειδών ξύλου (συμπεριλαμβανομένου του Quercus ilex). Τα ψηλά 

πλατάνια (Platanus orientalis) αναπτύσσονται άγρια κατά μήκος του ποταμού Ρήχειου. Ο 

ποταμός συνδέει τη λίμνη Βόλβη με τον Στρυμονικό κόλπο. Ένα φράγμα νερού βρίσκεται στο 

επάνω τμήμα του ποταμού Ρήχειου, του οποίου η δυσλειτουργία επηρεάζει τους πληθυσμούς 

των ψαριών και την ελεύθερη κυκλοφορία τους από τη λίμνη προς τη θάλασσα και προς τα 

πίσω. Αποικίες νυχτερίδων βρίσκονται στην περιοχή. Τέλος, υπάρχουν αρχαιολογικά 

ευρήματα, ενώ το σημαντικότερο είναι το κάστρο Ρεντίνα. 

 

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά είδη καταφυγίων ορνιθοπανίδας (διατροφής, φωλεοποίησης, 

αναπαραγωγής, διαχείμανσης) ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική μεταναστευτική 

διαδρομή. Η περιοχή συνδέει τη λίμνη Βόλβη με τον Στρυμονικό κόλπο. Στην περιοχή υπάρχει 

επίσης ένα πολύ σπάνιο είδος ψαριού, το Aspius aspius, που ανήκει στην οικογένεια των 

κυπρινοειδών. Στις όχθες του ποταμού Ρήχειου παρατηρούνται χέλια Anguilla αnguilla. 
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Επίσης, παρατηρούνται Salvinia natans (Σαλβίνια η πλέουσα), ένα φυτικό είδος το οποίο 

αναπτύσσεται άγρια. Έχουν επίσης καταγραφεί 9 είδη ερπετών και 7 είδη αμφιβίων που δεν 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ. 

 

ΕΖΔ – Όρος Στρατονικόν – Κορυφή Σκαμνί, GR1270005 

Η περιοχή αποτελείται από έκταση 8.128 ha, με μέγιστο υψόμετρο στα 904 m και μέσο 

υψόμετρο τα 288 m. Στην ουσία, αποτελεί ένα «δασώδες παρακλάδι» του Όρους Χολομώντα, 

με μεγάλη ποικιλία και σπάνια πυκνότητα δασών. Συγκεκριμένα, συναντάμε – αμιγή ή σε μίξη 

μεταξύ τους - δάση πλατύφυλλων φυλλοβόλων ειδών όπως η καστανιά (Castanea sativa), η 

οξιά (Fagus sylvatica), η πλατύφυλλος και η χνοώδης δρυς (Quercus frainetto και Quercus 

pubescens), καθώς και δάση αειθαλών πλατύφυλλων ειδών όπως η αριά (Quercus ilex). Η 

ποικιλία χλωρίδας καθιστά τα ενδιαιτήματα της περιοχής ως ιδανικό μέρος αναπαραγωγής για 

τα αρπακτικά είδη ορνιθοπανίδας, δεδομένης της παντελούς έλλειψης αστικής δόμησης και 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αυτά. Τα σημαντικότερα είδη που ζουν στην περιοχή είναι ο 

χρυσαετός (Aquilla chrysaetos), ο μαυροπελαργός (Ciconia nigra), ο μπούφος (Bufo bufo), ο 

φιδαετός (Circaetus gallicus), ο πετρίτης (Falco peregrinus), ο σταυραετός (Hieraaetus 

fasciatus), ο ασπροπάρης (Neophron percnopteros) και η σταχτοτσικλιτάρα (Pinus canus) όσον 

αφορά στην ορνιθοπανίδα, η βίδρα (Lutra lutra), η πτερυγονυχτερίδα (Miniopterus 

schreibersi), η μυωτίδα του Bechstein (Myotis bechsteini), η πυρρομυωτίδα (Myotis 

emarginatus) και ο τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrum - equinum) για τα θηλαστικά και η 

νεροχελώνα (Emys orbicularis), η ποταμοχελώνα (Mauremys caspica), η γραικοχελώνα (Rana 

graeca) και η μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni) όσον αφορά στα ερπετά. 

 

ΕΖΔ – Χερσόνησος Άθως, GR1270003 

Η περιοχή εμπεριέχεται εντός των ορίων του βιότοπου Corine «Όρος Άθως» και έχει ενταχθεί 

στο δίκτυο Natura 2000 από το Σεπτέμβριο του 2009. Έχει μέγιστο υψόμετρο στα 1920 m. 

Αποτελείται κυρίως από δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων (οξιά, δρυς, καστανιά), από δάση 

αείφυλλων και από θαμνώδη και μακκία βλάστηση. Επίσης, υπάρχουν δάση κωνοφόρων όπως 

το πεύκο (Pinus halepensis), η Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra) και τα έλατα (Abies sp.) σε μίξη 

με τις προαναφερθείσες διαπλάσεις. Η μακκία βλάστηση κυριαρχεί στο βορειότερο κομμάτι 

της χερσονήσου παρέχοντας κατάλληλα ενδιαιτήματα για πολλά είδη. 

 

Η χερσόνησος αυτή είναι αυτοδιοικούμενη από την ιερή κοινότητα του Άγιου Όρους – στην 

οποία ανήκει από τον 9ο αιώνα- λόγω των πολυάριθμων μοναστηριών που έχουν 

κατασκευασθεί εκεί. Οι κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν τον τόπο σε υποβάθμιση είναι 

μειωμένοι και οφείλονται σε φυσικά και μόνο αίτια, όπως στην υπερεξάπλωση συγκεκριμένων 

εντόμων, την εισβολή παθογόνων οργανισμών (όπως ο μύκητας Endothia parasitica για τις 

καστανιές) και τις πυρκαγιές. 

 

ΕΖΔ – Θαλάσσια Ζώνη Χερσονήσου Άθωνα, GR1270015 

Η περιοχή έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση όλων των μεγάλων τύπων θαλάσσιων 

οικοτόπων σε μια σχεδόν παρθένα οικολογική κατάσταση, λόγω της ιδιοσυγκρασιακής 

κατάστασης προστασίας. Στην περιοχή εμφανίζονται εξαιρετικές κοραλλιογενείς συναθροίσεις 

και κοράλλια κρύου νερού χαρακτηρίζουν τις ιδιαίτερα εκτεθειμένες, απότομες κλίσεις των 

ακτών τους. Επίσης, εμφανίζονται εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia oceanica 

(τύπος οικοτόπου 1120) σε μικρούς κόλπους. Πιο βαθιά (> 200m) απαντώνται πολύ σπάνιες 

φώκιες ιδιαίτερα ευάλωτων βαθέων κοραλλιών (π.χ., Dendrophyllia cornigera, Lophelia 

pertusa). Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα για τις οποίες 
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έχει επιβεβαιωθεί η ιστορική παρουσία των πολύτιμων κόκκινων κοραλλιών (Corallium 

rubrum) (Chintiroglou et al, 1989). Άλλα σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας είναι τα εξής: 

Antipathella subpinnata, Antipathes spp, Cystoseira spp, Eunicella cavolini, Lophelia pertusa, 

Palinurus elephas, Paramuricea clavata, Savalia savaglia.  

 

Οι τύποι οικοτόπων που συναντώνται στην περιοχή είναι: 1110 (αμμοσύρσεις που καλύπτονται 

διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους), 1120 (εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με 

Posidonia oceanica), 1170 (ύφαλοι) και 8330 (θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ 

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας). 

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

Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ κωδικοποίησε την Οδηγία 79/409/ΕΚ και αφορά «στη διατήρηση όλων 

των ειδών πτηνών, που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό έδαφος των 

κρατών μελών». Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ προβλέπει τη λήψη διαφόρων μέτρων για την 

προστασία – διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση των άγριων πτηνών, που απαντούν στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με την κατάταξή τους σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες:  

1) είδη σπάνια, απειλούμενα με εξαφάνιση ή ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανθρώπινες 

επεμβάσεις,  

2) είδη που μπορούν να ανεχθούν κάποιο βαθμό ελεγχόμενης εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανομένου και του κυνηγιού 

3) είδη που έχουν διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες επιβίωσης στα διάφορα κράτη 

της Κοινότητας και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το είδος της οποιασδήποτε 

εκμετάλλευσης ή διαχείρισής τους.  

 

Στον Πίνακα 8.5.2.2-1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ΖΕΠ των οποίων εκτάσεις 

εμπίπτουν εντός της ευρύτερης και άμεσης περιοχής μελέτης. Τα όρια των περιοχών ΖΕΠ 

παρουσιάζονται στο Χάρτη Προστατευόμενων Περιοχών (βλ. Χάρτη 8 του Κεφάλαιο 15) 

της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι οι περιοχές ΖΕΠ δεν χωροθετούνται εντός των 

περιοχών επέμβασης. 

 

Πίνακας 8.5.2.2-1. ΖΕΠ τα οποία εμπίπτουν εντός της ευρύτερης και άμεσης περιοχής 

μελέτης 

Κωδικός Ονομασία περιοχής 

Έκταση 

τόπου 

(στρέμματα) 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

ευρύτερη 

περιοχή μελέτης 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

άμεση περιοχή 

μελέτης 

GR1270012 Όρος Χολομώντας 26.206,02 32,8% 1,40% 

GR1220009 

Λίμνες Κορώνειας – 

Βόλβης, Στενά Ρεντίνας 

και ευρύτερη περιοχή 

160.628,70 10% 0,15% 

 

ΖΕΠ – Όρος Χολομώντας, GR1270012 

Η περιοχή έχει έκταση 26.206,02 και έχει περιγραφεί στην Παράγραφο 8.5.2.1 της παρούσας 

μελέτης. 
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ΖΕΠ – Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρέντινας και ευρύτερη περιοχή, GR1220009 

Η προστατευόμενη περιοχή «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα και Στενά Ρεντίνας» (GR1220009), 

με έκταση 160.628 εκτ. αποτελείται από δύο λίμνες που ενώνονται με ένα κανάλι που δεν είναι 

λειτουργικό στις μέρες μας. Οι δύο λίμνες χαρακτηρίζονται από ανόμοια χαρακτηριστικά 

χρήσεων γης, ενώ χαρακτηρίζονται από φαινόμενα ευτροφισμού, με τη λίμνη Λαγκαδά να 

βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση. Μικρές διάσπαρτες γραμμικές εκτάσεις δασώδους 

βλάστησης εμφανίζονται κατά τόπους, ενώ ανάμεσα στις δύο λίμνες, ανατολικοί πλάτανοι 

δημιουργούν ενδιαιτήματα κατάλληλα για ανάπτυξη καταφυγίων από τα είδη πανίδας – κυρίως 

ορνιθοπανίδας – που διαβιούν εκεί. Περισσότερα στοιχεία έχουν επίσης δοθεί στην 

Παράγραφο 8.5.2.1 της παρούσας μελέτης. 

 Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ 

Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή 

θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας 

ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές 

αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι 

οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί 

διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 

και 5, του άρθρου 4.3 του Κεφ. Β του Νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011). 

 

Συνοπτικές πληροφορίες για τα ΚΑΖ των οποίων εκτάσεις εμπίπτουν εντός της ευρύτερης και 

άμεσης περιοχής μελέτης δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8.5.2.3-1. 

 

Πίνακας 8.5.2.3-1. ΚΑΖ τα οποία εμπίπτουν εντός της ευρύτερης και άμεσης περιοχής 

μελέτης 

Κωδικός 
Καταφύγια 

Αγριας Ζωής 

Εκταση 

τόπου 

(ha) 

ΦΕΚ 

Θεσμοθέτησης 

Ποσοστό 

έκτασης 

στην 

ευρύτερη 

περιοχή 

μελέτης 

Ποσοστό 

έκτασης 

στην άμεση 

περιοχή 

μελέτης 

Κ115 
Κρυονέρι – 

Καλογερικό 
2.991,7 976/27-07-1976 100% 49,80% 

Κ122 
Μπροστόμνιτσα 

(Στρατωνίκης) 
2.566,3 435/29-06-1984 100% 18,98% 

Κ129 

Σκουριές – 

Καστέλι – 

Κάκκαβος 

(Μεγ. Παναγίας 

– Γοματίου – 

Ιερισσού – 

Σταγείρων) 

4.513,8 977/27-07-1976 100% 66,97% 
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Κωδικός 
Καταφύγια 

Αγριας Ζωής 

Εκταση 

τόπου 

(ha) 

ΦΕΚ 

Θεσμοθέτησης 

Ποσοστό 

έκτασης 

στην 

ευρύτερη 

περιοχή 

μελέτης 

Ποσοστό 

έκτασης 

στην άμεση 

περιοχή 

μελέτης 

Κ840 

Χαβρία Δήμου 

Αρναίας και 

Παναγίας 

1.356,6 864/06-07-2001 100% 
Δεν 

χωροθετείται 

Κ841 
Χολομώντας 

Δήμου Αρναίας 
1.498,9 864/06-07-2001 100% 

Δεν 

χωροθετείται 

 

Σημειώνεται ότι εντός του ΚΑΖ Κ129 βρίσκονται 1.123,9 στρέμματα από την περιοχή 

επέμβασης των Σκουριών, 328,8 στρέμματα της οδού Σκουριών – Στρατωνίου και 0,2 

στρέμματα των ερευνητικών γεωτρήσεων, ήτοι τα 2,49 %, 0,73 % και 0,0004% αντίστοιχα της 

συνολικής έκτασης του ΚΑΖ Κ129. Επίσης στο ΚΑΖ Κ115 χωροθετούνται 0,8 στρέμματα από 

τις ερευνητικές γεωτρήσεις, ήτοι το 0,003% της συνολικής έκτασης του ΚΑΖ Κ115.  

 

Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον Χάρτη 

Προστατευόμενων Περιοχών της Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης (βλ. Χάρτη 8 του 

Κεφαλαίου 15 της παρούσας μελέτης). 

 Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Πρόκειται για περιοχές που θεσμοθετήθηκαν με βάση τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 1650/86 «Για 

την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3937/2011 και εμπίπτουν 

σε μία από τις έξι δυνατές κατηγορίες προστασίας (Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της 

Φύσης, Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Εθνικά Πάρκα, Προστατευόμενοι φυσικοί 

σχηματισμοί, Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου, Περιοχές Οικοανάπτυξης).  

 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών 

Τεμπών 

Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε με βάση την Κ.Υ.Α. 6919/2004 (ΦΕΚ 248/Δ/05-03-2004), 

η οποία τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 39542/2008 (ΦΕΚ 441/ΑΑΠ/09-10-2008) και η οποία 

είχε ως σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής 

κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες 

περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών 

Τεμπών που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.  

 

Τα όρια του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνουν τις υδάτινες επιφάνειες των λιμνών Βόλβης και 

Κορώνειας, τις όχθες των δύο λιμνών, τα ρηχά νερά με τα υδρόβια φυτά, τους καλαμιώνες, τα 

κανάλια, τις ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, τα ποτάμια, τα ρέματα, την 

παραλίμνια και παραποτάμια βλάστηση καθώς και τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις που 

περιλαμβάνονται ανάμεσα στις παραπάνω επιφάνειες. Τα όρια του Εθνικού Πάρκου 

περικλείουν υγροτόπους διεθνούς σημασίας και περιοχές με ιδιαίτερη ορνιθολογική και 

οικολογική αξία, που αποτελούν τις εκτάσεις που καταχωρούνται από την Ελλάδα στον 
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κατάλογο υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar και χαρακτηρίζονται ως 

«Περιοχές Ειδικής Προστασίας», σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.  

 

Το Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών διακρίνεται για την 

πλούσια ποικιλία βλάστησης, η οποία δικαιολογεί το πλήθος των διαφορετικών 

οικοσυστημάτων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 800 είδη 

χλωρίδας στα ορεινά οικοσυστήματα της περιοχής και 336 είδη στα υδάτινα και υγροτοπικά 

οικοσυστήματα. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή (εκτός της ευρύτερης περιοχής μελέτης) βρίσκονται και άλλοι 

σημαντικοί φυσικοί σχηματισμοί που συμβάλλουν στην οικολογική αξία του Εθνικού Πάρκου. 

Συνοπτικά αυτοί είναι17: 

• Παραλίμνιο Δάσος Απολλωνίας: Βρίσκεται στη νότια όχθη της λίμνης Βόλβης και έχει 

μεγάλη οικολογική αξία λόγω των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που συναντώνται 

στην περιοχή. 

• Παραποτάμιο Δάσος Ν. Ρεντίνας (Μακεδονικά Τέμπη): Βρίσκεται στην κοιλάδα που 

σχηματίζει ο Ρήχιος ποταμός και παρουσιάζει μεγάλη ορνιθολογική αξία. 

• Πλάτανοι Σχολαρίου: Στην περιοχή μεταξύ των δύο λιμνών βρίσκονται δύο 

υπεραιωνόβιοι πλάτανοι και αποτελούν το πρώτο «Μνημείο της Φύσης» που ιδρύθηκε 

στην Ελλάδα το 1975. 

• Δάσος Βασιλουδίου: Αποτελεί το μοναδικό υπόλειμμα των παρόχθιων δασών της λίμνης 

Κορώνειας καθώς η έκταση του έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. 

• Πλάτανος Γεροπλάτανου Χαλκιδικής: Στην περιοχή υπάρχει ένας αιωνόβιος πλάτανος 

ανακηρυγμένος ως «Μνημείο της Φύσης». 

 

Το Εθνικό πάρκο φιλοξενεί πάνω από 300 διαφορετικά είδη, πολλά εκ των οποίων 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ και 

προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις. Όσον αφορά τα θηλαστικά, έχουν καταγραφεί 34 είδη 

στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου, εκ των οποίων τα 7 συγκαταλέγονται στα 

παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα 10 αναφέρονται στον Εθνικό κόκκινο κατάλογο 

δεδομένων και 1 περιλαμβάνεται σε παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Στην 

περιοχή έχουν καταγραφεί 3 είδη ασπόνδυλων και 5 είδη αμφίβιων και ερπετών που 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης ακόμα 7 είδη αμφίβιων 

και ερπετών προστατεύονται βάσει διεθνών συμβάσεων 18 .Οι πληθυσμοί ιχθυοπανίδας και 

ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης υπέστησαν μεγάλο πλήγμα μετά τις οικολογικές κρίσεις 

της λίμνης Κορώνειας το 1995 και το 2005, όπου μεγάλος αριθμός αυτών των ειδών πέθαναν 

στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερα η λίμνη Βόλβη χαρακτηρίζεται από πλούσια 

ιχθυοπανίδα, καθώς έχουν καταγραφεί 29 είδη ψαριών, εκ των οποίων τα 5 περιλαμβάνονται 

στα παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα είδη της ορνιθοπανίδας που έχουν καταγραφεί 

στην περιοχή ξεπερνούν τα 300. Αυτά είτε διαχειμάζουν στην περιοχή, είτε την χρησιμοποιούν 

για τροφοληψία, είτε αναπαράγονται σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, 11 είδη αναφέρονται στην 

λίστα των παγκοσμίως απειλούμενων ειδών της IUCN, 85 είδη αναφέρονται στο παράρτημα 

της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 117 είδη είναι Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για προστασία. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι για τα είδη της ευρωπαϊκής ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ισχύει αυστηρό καθεστώς προστασίας και βάσει της 

 
17 (Γεωργιάδης κ.α., 2009) 
18 (Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου, 2009 και Γεωργιάδης κ.α., 2009) 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-76 

ENVECO A.E. 

Οδηγίας αυτής ορίζονται Ειδικές Ζώνες Προστασίας (ΖΕΠ) για να εξασφαλιστεί η διαβίωση 

και η ανάπτυξη των πουλιών αλλά και των αποδημητικών που διαχειμάζουν στις περιοχές 

αυτές (Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου, 2009). 

 

Εντός του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρίζονται :  

• Ζώνη Α’: Περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο συμπεριλαμβανομένων των Περιοχών 

Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α1 -Δάσος Απολλωνίας και Πυρήνες Απόλυτης 

Προστασίας) και την Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α2 -Μακεδονικά Τέμπη), 

• Περιφερειακή Ζώνη Β’: Ορίζεται περιμετρικά της Ζώνης Α’ και περιλαμβάνει χερσαίες 

εκτάσεις μεταξύ των οικισμών γύρω από τις λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, 

• Περιφερειακή Ζώνη Γ’: Περιλαμβάνει τις χερσαίες εκτάσεις περιφερειακά της Ζώνης Β’ 

και τα όρια της εφάπτονται με τα όρια της Λεκάνης της Μυγδονίας. 

 

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός της Γ’ Περιφερειακής Ζώνης 

Προστασίας. Ωστόσο, η άμεση περιοχή μελέτης καθώς και η περιοχή επεμβάσεων των έργων 

βρίσκονται εκτός της Ζώνης Γ΄. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. IV.6.στ), εντός της 

Ζώνης Γ’ επιτρέπονται όλες οι μεταλλευτικές δραστηριότητες υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

i) Το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι ορατό από τη ζώνη Α ́. 

ii) Δε θα επηρεάζονται σημαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις 

λίμνες. 

iii) Η μεταλλευτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε ευθεία απόσταση από 

το όριο της Περιοχής Α ́ και εφόσον αυτό εμπίπτει μέσα στα όρια της προστατευόμενης 

περιοχής.  

 

Ειδικότερα, και για περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη των 

10 km από το όριο της Περιοχής Α ́, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση 

αυτής εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας, γεγονός που θα πιστοποιείται με απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργείων και 

τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων (i) και (ii). 

 

Η συνολική έκταση του πάρκου είναι 208.085,05 ha, η Ζώνη Γ έχει έκταση 165.930,12 ha και 

μέσα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετούνται 16.290 ha της Ζώνης Γ (ήτοι το 9,82% 

αυτής). 

 Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Ο χαρακτηρισμός-τίτλος Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, απονέμεται σε 

μνημεία, κτίσματα ή τοποθεσίες, τα οποία διακρίνονται παγκοσμίως για την ιστορική, 

πολιτιστική, καλλιτεχνική ή περιβαλλοντική σημασία τους. Η διαχείρισή τους γίνεται από την 

επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, η οποία απαρτίζεται από 21 κράτη-

εταίρους, εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση των κρατών-εταίρων για μια καθορισμένη 

περίοδο.  

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή, την ονοματοδοσία και τη συντήρηση πεδίων 

ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις τα καταχωρισμένα πεδία χρηματοδοτούνται από το ταμείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς. Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την αποδοχή και υιοθέτηση της Συνθήκης 
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για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από το Γενικό 

Συνέδριο της ΟΥΝΕΣΚΟ στις 16 Νοεμβρίου 1972.  

 

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 

Οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόμενων περιοχών με 

τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19). Στο άρθρο 5 του Νόμου 3937/2011 προβλέπεται ότι: «Ως 

Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης 

οικολογικής ή βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από 

κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική 

κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για 

τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των 

προστατευτέων αντικειμένων, επιστημονικών ερευνών και η άσκηση ήπιων ασχολιών και 

δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας». 

 

Εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης χωροθετείται η Περιοχή Προστασίας της Φύσης με 

ονομασία «Δήμος Σταγείρων – Ακάνθου (ΖΠΦΠ1 και ΖΠΦΠ2)» και κωδικό GR07, η οποία 

θεσμοθετήθηκε με βάση το Π.Δ.326/2002 (ΦΕΚ 326/Δ/26-04-2002) «Καθορισμός Ζώνης 

Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε), κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών 

δόμησης σε εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή 

του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου (Ν. Χαλκιδικής)». Η περιοχή περιλαμβάνει την όμορη των 

συνόρων του Αγίου Όρους περιοχή (ΖΠΦΠ 1) και τις νησίδες Άρτεμις, Δρένια, Πέννα, Φρύνη 

και Φυγή (ΖΠΦΠ 2) και χωροθετείται εκτός της άμεσης περιοχή μελέτης. Η περιοχή έχει 

συνολική έκταση 1.268,08 ha και εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης χωροθετούνται 

1.219,5 ha (ήτοι το 96,1% αυτής). 

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Η ευρύτερη και άμεση περιοχή μελέτης καλύπτονται από τις κατηγορίες δασικών εκτάσεων οι 

οποίες παρατίθενται στον Πίνακα 8.5.3-1, σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες:  

 

Πίνακας 8.5.3-1. Δασικές εκτάσεις εντός της ευρύτερης και άμεσης περιοχής μελέτης 

Κωδικός Επεξήγηση 

Έκταση εντός 

ευρύτερης περιοχής 

μελέτης (στρ.) 

Έκταση εντός 

άμεσης 

περιοχής 

μελέτης (στρ.) 

ΑΑ 

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις 

στις Α/Φ παλαιότερης λήψης 

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις 

στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις 

αυτοψίες 

96565,6 12074,1 

ΑΔ 
Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις 

στις Α/Φ παλαιότερης λήψης 
30624,3 7487,1 
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Κωδικός Επεξήγηση 

Έκταση εντός 

ευρύτερης περιοχής 

μελέτης (στρ.) 

Έκταση εντός 

άμεσης 

περιοχής 

μελέτης (στρ.) 

Δάση και δασικές εκτάσεις στις 

Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις 

αυτοψίες 

ΑΝ Αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις  - - 

ΔΑ 

Δάση και δασικές εκτάσεις στις 

Α/Φ παλαιότερης λήψης ή 

προϋφιστάμενα στοιχεία 

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις 

στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις 

αυτοψίες 

19631,5 3652,1 

ΔΔ 

Δάση και δασικές εκτάσεις στις 

Α/Φ παλαιότερης λήψης ή 

προϋφιστάμενα στοιχεία 

Δάση και δασικές εκτάσεις στις 

Α/Φ πρόσφατης λήψης και τις 

αυτοψίες 

544557,2 150965,4 

ΠΑ 
Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις 

χαρακτηρισμού – Μη δασικές 
19721,8 3564,0 

ΠΔ 
Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις 

χαρακτηρισμού –Δασικές 
10375,6 3066,0 

ΠΧ 
Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις 

χαρακτηρισμού –Χορτολιβαδικές 
7,9 - 

 

Σημειώνεται ότι οι πράξεις χαρακτηρισμού των εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και 

Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ19. 

8.5.4. Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Συνοπτικές πληροφορίες για τις περιοχές «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» των οποίων 

εκτάσεις εμπίπτουν εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης δίνονται στον Πίνακα 8.5.4.1-1. 

 

 
19http://dp.ypeka.gr/?filter_4=&filter_55=&filter_41=&filter_14=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%

84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&page_id=21  

http://dp.ypeka.gr/?filter_4=&filter_55=&filter_41=&filter_14=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&page_id=21
http://dp.ypeka.gr/?filter_4=&filter_55=&filter_41=&filter_14=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7&page_id=21
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Πίνακας 8.5.4.1-1. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους που εμπίπτουν εντός της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Κωδικός 

Τοπία Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους  

(ΤΙΦΚ) 

Έκταση 

τόπου 

(ha) 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

ευρύτερη 

περιοχή 

μελέτης 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

άμεση 

περιοχή 

μελέτης 

ΑΤ4011001 
Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και 

νησίδα Κάπρος 
24,57 100% 81,11% 

ΑΤ4011038 
Χαράδρα Κηπουρίστρα 

Στρατονικού 
196,95 100% 61,03% 

ΑΤ4010060 Ιερισσός 291,52 100% 
Δεν 

χωροθετείται 

 

Η περιοχή «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος» αποτελεί αρχαιολογικό χώρο στη 

μικρή χερσόνησο "Λιοτόπι" ανατολικά της Ολυμπιάδας. Χαρακτηριστικό ενδιαίτημα της 

περιοχής είναι ο θαμνώνας σκληρόφυλλων (μεσογειακή μακκία).  

 

Η περιοχή «Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατονικού» βρίσκεται στη Χαλκιδική δυτικά του 

παράλιου χωριού Ολυμπιάδα και διασχίζεται από ένα μικρό ρέμα που είναι παραπόταμος του 

ρέματος Μαυρόλακκας. Χαρακτηρίζεται από πυκνή υδρόβια βλάστηση με πλατάνια, κλήθρα 

και άλλα υδρόβια δένδρα, ενώ οι πλαγιές της καλύπτονται από επίσης πυκνό δάσος, που μεταξύ 

των άλλων περιλαμβάνει φλαμουριές και ίταμους. Σε ένα σημείο της χαράδρας υπάρχει ένας 

μικρός, αλλά πολύ γραφικός καταρράκτης. Αξιόλογα φυτά της περιοχής είναι τα εξής: Ilex 

aquifolium (αρκουδοπούρναρο), Taxus baccata (ίταμος), Tilia tomentosa (ασημοφλαμουριά) 

και τα αξιόλογα θηλαστικά είναι το Canis aureus moreoticus (Τσακάλι), Felis silvestris morea 

(Αγριόγατος του Μωριά), Sus scrofa (Αγριογούρουνο). Αξιόλογο πτηνό της περιοχής είναι ο 

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra).  

 

Το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους «Ιερισσός» περιλαμβάνει τον ομώνυμο οικισμό, ο 

οποίος αποτελεί εμπορο-αγροτικό και παραθεριστικό κέντρο της περιοχής με μικρή βιοτεχνία 

ιδίως ειδών ψαρικής. Η γύρω περιοχή καλλιεργείται με σιτηρά, ελαιόδεντρα, αμπέλια και 

κηπευτικά. 

 Βιότοποι Corine 

Συνοπτικές πληροφορίες για τις περιοχές «Βιότοποι Corine» των οποίων εκτάσεις εμπίπτουν 

εντός της ευρύτερης και άμεσης περιοχής μελέτης δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8.5.4.2-1.  
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Πίνακας 8.5.4.2-1. Βιότοποι Corine που εμπίπτουν εντός της ευρύτερης και άμεσης 

περιοχής μελέτης 

Κωδικός Βιότοποι Corine 
Έκταση 

τόπου (ha) 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

ευρύτερη 

περιοχή 

μελέτης 

Ποσοστό 

έκτασης στην 

άμεση περιοχή 

μελέτης 

A00060001 
Ανατολική 

Χαλκιδική 
115.090 56,18% 16,11% 

Α00010017 Στενά Ρεντίνας 3.713,94 0,03% Δεν χωροθετείται 

Α00010018 Όρος Χολομώντας 14.533,73 23,51% 0,62% 

Α00020001 Όρος Άθως  33.605,66 0,54% Δεν χωροθετείται 

Α00060002 
Ανατολική πλευρά 

Στρατονικού Όρους 
9.437,29 100% 55,94% 

Α00060003 

Βουνά Αρβανίτης 

και Παϊβούνι, 

Ιερισσός 

4.020,05 100% 38,41% 

 

Η περιοχή «Ανατολικής Χαλκιδικής» έχει συμπεριληφθεί στις περιοχές του Κοινοτικού 

Προγράμματος “Corine - Biotopes” με τον κωδικό A0060001. O βιότοπος αυτός έχει έκταση 

150.000 ha και μέγιστο υψόμετρο 1.165 m, ενώ εμπεριέχει στα όριά του ολόκληρη την 

ευρύτερη (και άμεση) περιοχή μελέτης, καταλαμβάνοντας και μια μικρή έκταση της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από αρκετές λοφώδεις εκτάσεις με τη χαρακτηριστική - για τα 

μεσογειακά ενδιαιτήματα - ψηλή και πυκνή μακκία βλάστηση, καθώς και από ένα χαμηλό 

βουνό με δάση πλατύφυλλων. Η κατάσταση της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί καλή, 

υπόκειται όμως σε αργή υποβάθμιση. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός πως 

αποτελείται κυρίως από πολύ υψηλή μακκία βλάστηση, αλλά αποτελεί και ένα από τα 

τελευταία κατάλοιπα πεδινών ενδιαιτημάτων με μεγάλα θηλαστικά, όπως ο λύκος (Canis 

lupus), ενισχύουν τη σπουδαιότητα του βιότοπου αυτού. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την 

περιοχή επέρχεται από τη διάνοιξη δρόμων που διευκολύνει την πρόσβαση του ανθρώπου 

(κυρίως των λαθροκυνηγών), αλλά και οι πυρκαγιές.  

 

Η περιοχή «Στενά Ρέντινας» αποτελεί στενό με γκρεμούς και βράχους, που περιβάλλεται από 

ψηλή και πυκνή μεσογειακή μακκία εξαιρετικής σύνθεσης από αειθαλή είδη. Η κατάσταση του 

τόπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή με αργή υποβάθμιση. Αποτελεί σημαντική περιοχή 

για αρπακτικά πουλιά, αετούς και Bubo bubo (Μπούφος). Επίσης υπάρχουν Ciconia nigra 

(Mαυροπελαργοί) και πιθανώς εμφανίζονται τα θηλαστικά Canis lupus (Λύκοι). Αξιόλογα 

θηλαστικά της περιοχής είναι: Canis lupus (Λύκος), Martes foina (Κουνάβι), Rhinolophus 

ferrumequinum (Τρανορινόλοφος), Sus scrofa (Αγριογούρουνο). Τα αξιόλογα πτηνά της 

περιοχής είναι τα εξής: Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός), Bubo bubo bubo 

(Μπούφος), Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα), Circaetus gallicus (Φιδαητός), 
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Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα), Falco peregrinus brookei (Πετρίτης), Hieraaetus 

pennatus (Σταυραητός), Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα), Lanius collurio collurio 

(Αητόμαχος), Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα), Neophron percnopterus 

(Ασπροπάρης), Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα). Τα αξιόλογα αμφίβια της περιοχής 

είναι τα εξής: Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) και Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος).  

 

Η περιοχή «Όρος Χολομώντας» αποτελείται από δασώδεις λόφους με μερικές απότομες 

κοιλάδες και βραχώδη φαράγγια. Η κατάσταση του τόπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή 

με αργή ωστόσο υποβάθμιση. Αποτελεί σημαντικό βουνό για αρπακτικά πουλιά, τον Bubo 

bubo (Μπούφος) και πιθανώς τον Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) ενώ είναι ταυτόχρονα και 

αποικία για τα Gyps fulvus (Όρνεα). Τα αξιόλογα φυτά της περιοχής είναι τα εξής: Abies 

borisii-regis (Μακεδονικό έλατο), Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό), Aceras anthropophorum, 

Acinos alpinus nomismophyllus, Actaea spicata, Ajuga laxmannii, Allium moschatum, Althaea 

cannabina, Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό), Arabis bryoides, Berteroa 

incana, Bryonia cretica dioica, Bupleurum gerardi (Βούπλευρο το Γεράρδιο), Buxus 

sempervirens (Πυξός), Centaurea immanuelis-loewii, Chenopodium polyspermum (Χηνοπόδιο 

το πολύσπερμο), Circaea luteliana, Consolida regalis paniculata (Κονσολίντα φοβοειδής), 

Coronilla varia, Corydalis bulbosa blanda, Corydalis integra, Delphinium fissum, Dianthus 

diffusus, Dianthus pinifolius pinifolius, Dictamnus albus, Epilobium angustifolium, Epilobium 

parviflorum, Erodium botrys, Euonymus europaeus (Ευώνυμος Ευρωπαϊκός), Euonymus 

latifolius (Ευώνυμος πλατύφυλλος), Euphorbia serrulata (Γαλατσίδα η πριονωτή), Euphrasia 

stricta, Geranium macrostylum, Helianthemum ledifolium ledifolium, Hypecoum imberbe, Ilex 

aquifolium (Αρκουδοπούρναρο, Laser trilobum, Laurus nobilis (Δάφνη), Lunaria rediviva, 

Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris vylgaris, Oenanthe tenuifolia, Phytolacca 

americana, Poa compressa, Polygonum patulum, Populus tremula (Τρεμόλευκα), Potentilla 

speciosa, Pulmonaria rubra, Ranunculus aduncus, Rhinanthus rumelicus, Salix aurita 

(Θαμνοϊτιά), Sanicula europaea, Taxus baccata (Ίταμος), Thalictrum lucidum, Thesium 

divaricatum, Thlaspi ochroleucum, Trifolium hybridum hybridum, Ulmus laevis (Δασοφτελιά), 

Verbascum phoeniceum flavidum, Veronica chamaedrys chamaedrys, Veronica officinalis, 

Viola arvensis. Τα αξιόλογα θηλαστικά της περιοχής είναι τα εξής: Accipiter nisus nisus 

(Τσιχλογέρακο), Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος), Aquila chrysaetos chrysaetos 

(Χρυσαητός), Bubo bubo (Μπούφος), Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα), Certhia 

brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης), Ciconia nigra (Μαυροπελαργός), Circaetus 

gallicus (Φιδαητός), Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης), Columba oenas oenas 

(Φασσοπερίστερο), Emberiza hortulana (Βλάχος), Falco peregrinus brookei (Πετρίτης), Falco 

subbuteo (Δεντρογέρακο), Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη), Gyps fulvus 

(Όρνιο), Lanius collurio collurio (Αητόμαχος), Loxia curvirostra (Σταυρομύτης), Lullula 

arborea arborea (Δεντροσταρήθρα), Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα), Pernis apivorus 

(Σφηκιάρης), Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα).  

 

Η περιοχή «Όρος Άθως» αποτελεί τραχύ δασώδες βουνό με γυμνές κορυφές και πολλά 

φαράγγια και γκρεμούς. Στην περιοχή υπάρχουν δάση από φυλλοβόλα δέντρα, όπως Castanea 

sativa (Καστανιά) και δάση με πεύκα και έλατα. Σε μεγάλα υψόμετρα οι πλαγιές είναι γυμνές 

και βραχώδεις. Είναι αποκομμένη περιοχή, στο ανατολικότερο σημείο από τα 3 πόδια της 

Χαλκιδικής. Η κατάσταση του τόπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή με ταχεία ωστόσο 

υποβάθμιση. Δεν έχει εξερευνηθεί καλά, αλλά είναι γνωστό ότι η περιοχή έχει ενδημικά φυτά 

και πλούσια χλωρίδα και πανίδα που περιλαμβάνουν πολλά ενδημικά είδη (καθώς και δύο που 

κινδυνεύουν από εξαφάνιση). Η μόνη τοποθεσία στην Ελλάδα για Galanthus nivalis ssp. 
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Nivalis και η μόνη τοποθεσία στην Ευρώπη για το ασιατικό φυτό Heracleum humile. 

Σημαντικά είδη πουλιών είναι ο Ciconia nigra (Μαυροπελαργός), ο Bubo bubo (Μπούφος), ο 

Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός) και άλλα αρπακτικά. Υπάρχουν τα θηλαστικά Canis lupus 

(Λύκοι) και πολλά αγριογούρουνα. Η νοτιότερη παρουσία του πουλιού Tetrao urogallus 

(Αγριόκουρκος) στην Ευρώπη. Η απουσία βόσκησης σε μεγάλα υψόμετρα ευνοεί την 

ανάπτυξη φυτών με ενδιαφέρον. 

 

Η περιοχή «Ανατολική πλευρά Στρατονικού Όρους» αποτελείται από εκτεταμένους χαμηλούς 

λόφους με υψηλή μακκία και χαμηλό βουνό που καλύπτεται με φυλλοβόλα δάση και 

περιλαμβάνουν ώριμα δέντρα από Οξιά και Φράξο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία ειδών υπό εξαφάνιση, π.χ. Canis lupus (Λύκος) και παραδοσιακή κτηνοτροφία 

(πρόβατα, κατσίκες και γουρούνια ελεύθερης βοσκής). Αξιόλογα θηλαστικά της περιοχής είναι 

ο Canis lupus (Λύκος) και ο Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά) και αξιόλογα πτηνά 

στην περιοχή είναι ο Circaetus gallicus (Φιδαητός) και η Lullula arborea arborea 

(Δεντροσταρήθρα). Τέλος, αξιόλογα αμφίβια / ερπετά είναι ο Bufo viridis viridis 

(Πρασινόφρυνος), η Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα), η Mauremys caspica rivulata 

(Ποταμοχελώνα) και η Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα). 

 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που 

είναι ζωτικές για την διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών 

πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο 

αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, 

διαχείμαση, ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Οι περιοχές αυτές έχουν 

αναγνωριστεί με βάση καθαρά επιστημονικά κριτήρια και στην Ελλάδα υπάρχουν 208. 

 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα αναγνώρισης, καταγραφής, 

και παρακολούθησης των ΣΠΠ στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση των κατάλληλων μέτρων 

διατήρησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα των ΣΠΠ 

της Ορνιθολογικής είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος της BirdLife International 

(Important Bird Areas/ IBAs), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταγραφή και 

προστασία όλων των περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση των πουλιών του πλανήτη. 

 

Οι Σημαντικές Περιοχές για Πουλιά που χωροθετούνται εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

είναι οι εξής:  

 

GR032 «Λίμνες Βόλβη, Κορώνεια και Στενά Ρεντίνας»: Η περιοχή είναι σημαντική για τα 

διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια. Τα είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν 

κριτήρια ΣΠΠ είναι: Aythya nyroca (τουλάχιστον 43 άτομα ξεχειμωνιάζουν), Oxyura 

leucocephala (ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus albicilla (ξεχειμωνιάζει), Falco naumanni 

(μετανάστευση). Στην περιοχή ξεχειμωνιάζουν σε τακτική βάση πάνω από 20.000 υδρόβια 

(συμπεριλαμβανομένων 6.279 Podiceps cristatus, 8.029 Aythya ferina, 1.361 Aythya fuligula 

και 12.736 Fulica atra). Εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης χωροθετούνται 87,5 ha (ήτοι 

το 0,2% της περιοχής) ενώ η περιοχή δεν χωροθετείται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης.  

 

GR033 «Όρος Χολομώντας»: Ορεινή περιοχή που καλύπτεται από δάσος Fagus, Quercus και 

Castanea και φυτείες Pinus. Υπάρχουν επίσης δάση πλατύφυλλων αειθαλών. Στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες περιλαμβάνεται η γεωργία, η δασοκομία και το κυνήγι. Εντός της ευρύτερης 
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περιοχής μελέτης χωροθετούνται 9.408 ha (ήτοι το 33,8% της περιοχής) και εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης χωροθετούνται 384,70 ha (ήτοι το 2,11% της περιοχής). 

8.5.5. Θαλάσσιο περιβάλλον 

Στην παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού απαντά μεγάλος 

αριθμός πελαγικών και βενθικών ειδών. Τα πελαγικά είδη περιλαμβάνουν κυρίως 

αντιπροσώπους από το ζωοπλαγκτόν (κωπήποδα, μέδουσες κ.ά.), τα ψάρια και τα θηλαστικά. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 13 είδη πελαγικών ψαριών, ορισμένα από τα οποία έχουν 

υψηλή οικολογική σημασία (γαύρος, σαρδέλα, κ.ά.). Τα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται από τη 

μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και τρία είδη δελφινιών. Ιδιαίτερα αξιόλογος είναι ο 

αριθμός των ζωοβενθικών οργανισμών (560 είδη), με αντιπροσώπους από τα ψάρια (γλώσσες, 

κουτσομούρα, φανάρι κ.ά.), τους σπόγγους, τα κοιλεντερωτά (ανεμώνες, κοράλλια), τους 

πολύχαιτους (σκουλήκια), τα μαλάκια (μύδια, χταπόδια, σουπιές), τα καρκινοειδή (καβούρια, 

γαρίδες), τα εχινόδερμα (αστερίες, αχινοί) κ.ά.20. Ακόμα, στον κόλπο της Ιερισσού και την 

ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, εντοπίζονται λιβάδια του φανερόγαμου είδους Posidonia 

Oceanica, υψηλής οικολογικής και οικονομικής σπουδαιότητας. 

 

Στα πλαίσια της τήρησης των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού όρου (ΠΟ) δ4.36 της Α.Π. οικ. 

201745 Απόφασης «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ - 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Νομό Χαλκιδικής», η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

εκπόνησε έκθεση εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης παράκτιων υδάτων στην περιοχή των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική κατά τα έτη 2015, 2017 και 2019.  

 

Για την παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής ποιότητας στο θαλάσσιο παράκτιο 

μέτωπο της περιοχής μελέτης αξιολογήθηκαν το σύνολο των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων 

που προβλέπει η ΟΠΥ για τα παράκτια ύδατα δηλαδή τα βενθικά μακροασπόνδυλα, τα 

μακροφύκη, τα θαλάσσια αγγειόσπερμα και το φυτοπλαγκτόν καθώς και μία σειρά 

φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων.  

 

Στο παρακάτω Σχήμα 8.5.5-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαφορετικών ποιοτικών 

στοιχείων στα παράκτια ύδατα. Ο περιβαλλοντικός όρος δ4.36 προβλέπει την λήψη δειγμάτων 

σε 28 σημεία που κατανέμονται πέριξ των 3 εκβολών των ρεμάτων που δύναται να 

επηρεάζονται από τη λειτουργία των μεταλλείων καθώς και του λιμένα Στρατωνίου 

 

 
20 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ & ΤΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, 1998 
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Σε σχέση με τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης σημειώνονται τα ακόλουθα:  

• Στα παράκτια ύδατα τα βενθικά μακροασπόνδυλα αποτελούν το κεντρικό βιολογικό 

ποιοτικό στοιχείο της οικολογικής αξιολόγησης καθώς έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό 

σταθμών και μία επιβεβαιωμένη μέθοδο εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης, 

προσαρμοσμένης στα δεδομένα των ελληνικών υδάτων. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης.  

• Τα αγγειόσπερμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά ενισχύοντας ή όχι τα 

αποτελέσματα των μακροασπονδύλων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει για αυτό 

επιβεβαιωμένη μέθοδος εκτίμησης των Ελληνικών υδάτων. 

• Η αδυναμία χρήσης της εθνικής μεθόδου του δείκτη ΕΕΙ-c για την αξιολόγηση της 

οικολογικής κατάστασης με βάση τα μακροφύκη λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών 

Σχήμα 8.5.5- 1. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης παράκτιων 

υδάτων της περιοχής μελέτης 
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φυτικής κάλυψης που μετρήθηκαν στο βραχώδες υπόστρωμα της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης και ως συνέπεια αυτού η χρήση μίας εναλλακτικής μεθόδου που όμως δεν έχει 

επαρκώς επιβεβαιωθεί ακόμα η εφαρμογή της για τα Ελληνικά ύδατα, (δείκτης 

CARLIT), καθιστά τη χρήση τους επικουρική στην συνολική αξιολόγηση της 

οικολογικής κατάστασης. Εξάλλου η διαφορετική χωρική κλίμακα αξιολόγησης (σε 

επίπεδο υδατικού συστήματος, δηλαδή εκτατικά και όχι σε μεμονωμένους σταθμούς, 

δηλαδή σημειακά) δεν επιτρέπει την ευθεία σύγκριση με τα υπόλοιπα Βιολογικά 

Ποιοτικά Στοιχεία.  

 

Συνθέτοντας την εικόνα σε μία συνολική οικολογική αξιολόγηση αναφέρονται τα ακόλουθα:  

• Το παράκτιο τμήμα στις εκβολές του Μαυρόλακκα χαρακτηρίζεται από μέτρια 

οικολογική κατάσταση η οποία εκφράζεται από χαμηλές τιμές στο δείκτη των 

μακροασπονδύλων και στις δύο περιόδους παρακολούθησης στα βαθύτερα ή ρηχότερα 

σημεία, αλλά και στη μέση τιμή του δείκτη για το ίδιο ποιοτικό στοιχείο. Η εκτίμηση 

αυτή συμφωνεί και με τις παρατηρήσεις και την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης 

βάσει των αγγειόσπερμων.  

• Στις εκβολές του Μπασδέκη η μέση τιμή του δείκτη μακροασπονδύλων εκτιμήθηκε ως 

καλής ποιότητας βάσει της μέσης τιμής του δείκτη BENTIX στις δύο περιόδους 

παρακολούθησης. Το μόνο χαμηλή ποιότητας δείγμα καταγράφηκε στο ρηχότερο σταθμό 

την θερινή περίοδο κάτι που πιθανά παραπέμπει σε αστικές/τουριστικές πιέσεις στην 

περιοχή της Ολυμπιάδας.  

• Ασταθής εμφανίζεται η κατάσταση του γκρουπ σταθμών νότια της Ολυμπιάδας με την 

μέση τιμή του δείκτη των μακροασπονδύλων να παραπέμπει σε μέτρια κατάσταση.  

• Αντίστοιχα στον ευρύτερο κόλπο της Ιερισσού μικρής κλίμακας, χρονικά και χωρικά 

περιορισμένοι παράγοντες επιβάρυνσης εντοπίζονται στο λιμένα Στρατωνίου και στις 

εκβολές του Ασπρόλακκα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση κατάσταση, η περιοχή του 

Στρατωνίου δεν εμφανίζει ανησυχητικά σημάδια.  

• Το γεγονός ότι και στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσοι σταθμοί ελέγχου παρουσιάζουν 

καλή εικόνα υποβαθμίζει τη σημασία των προαναφερθέντων τοπικών ευρημάτων. 

• Έτσι και στην περίπτωση του κόλπου της Ιερισσού η όποια υποβάθμιση μπορεί να 

θεωρηθεί τοπικά περιορισμένη.  

8.6. Κυματικές συνθήκες – Ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά – Θαλάσσια 

φαινόμενα 

Στην εκτίμηση της ακτομηχανικής δίαιτας, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι χαρακτηριστικοί 

κυματισμοί που ορίσθηκαν ως ισοδύναμοι κυματισμοί και είναι αντιπροσωπευτικοί της 

κυματικής κατάστασης σε ετήσια βάση. Ο ισοδύναμος κυματισμός είναι ο κυματισμός που 

εμφανίζει με ετήσια συχνότητα εμφάνισης, τη συνολική συχνότητα των διαφόρων επιπέδων 

εντάσεων ανέμων ενός συγκεκριμένου τομέα και έχει το ίδιο ενεργειακό περιεχόμενο με το 

σύνολο των κυματισμών των διαφόρων εντάσεων του τομέα. Ο κυματισμός αυτός, και η 

αντίστοιχη συνολική συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς παράκτιας 

στερεομεταφοράς και μορφοδυναμικής, αντικαθιστώντας τους επιμέρους κυματισμούς, που 

αντιστοιχούν στα διάφορα επίπεδα έντασης του ανέμου από τη σχετική διεύθυνση. 

 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά περιοχής Στρατωνίου  

Σύμφωνα με την Κυματική μελέτη και Μελέτη Ακτομηχανικών Επιπτώσεων για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΑΔΚ, 2010), η παραλιακή ζώνη συνίσταται κυρίως από 
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χονδρόκοκκη άμμο και χάλικες, Το χαλικώδες υλικό επικρατεί κυρίως στο κεντρικό και νότιο 

τμήμα αυτής. Η κλίση της επάκτιας ζώνης είναι της τάξης του 1:10 έως 1:15. Το επιφανειακό 

στρώμα συνίσταται από λεπτόκκοκη άμμο και σε ορισμένες περιοχές απαντώνται ζώνες με 

χαλικώδες υλικό. Η βόρεια ακτή του κόλπου (ανάντη της σκάλας φόρτωσης) είναι βραχώδης 

με τους βραχώδεις σχηματισμούς του Στρατωνικού όρους να καταλήγουν στην θάλασσα. Με 

εξαίρεση την μικρού μήκους παραλία ανατολικά των λιμενικών εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, σε όλο το μήκος της βόρειας ακτής η παραλιακή ζώνη απουσιάζει. 

Το υλικό της παραλίας συνίσταται κυρίως από κροκάλες και αμμώδες υλικό. Αμέσως ανάντη 

της σκάλας φόρτωσης, εκβάλει το ρέμα Πόρτο το οποίο συμβάλει στη τροφοδοσία των ακτών 

του Στρατωνίου με φερτά υλικά. 

 

Για την ευχερέστερη περιγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, η περιοχή 

διαχωρίζεται σε πέντε υποπεριοχές. Στο ίδιο Σχήμα φαίνεται η θέση των διαφόρων ρεμάτων 

και αγωγών που εκβάλουν στην περιοχή. Το μέγεθος της στερεομεταφοράς των ρεμάτων τα 

οποία τροφοδοτούν την παράκτια ζώνη με ίζημα δεν είναι γνωστό.  

 

 

Σχήμα 8.6-2. Παρουσίαση παραλιακής περιοχής Στρατωνίου 

 

Ανατολική Ακτή : Η ανατολική ακτή χαρακτηρίζεται από απότομα πρανή που καταλήγουν στη 

θάλασσα και την απουσία παραλιακής ζώνης. Η βλάστηση εκτείνεται μέχρι τον πόδα του 

πρανούς παρέχοντας προστασία από την διάβρωση ενώ στο δυτικό άκρο της ακτής υπάρχουν 

διάσπαρτοι φυσικοί ογκόλιθοι οι οποίοι επίσης συμβάλουν στην προστασία έναντι διαβρώσεως 

από τους προσπίπτοντες κυματισμούς. 

 

Βόρεια Ακτή : Η βόρεια ακτή εκτείνεται από τη ζώνη με το βραχώδες υλικό έως την εκβολή 

του ρέματος Πόρτο δίπλα στον ταινιόδρομο των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η περιοχή 
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χαρακτηρίζεται από μία σχετικά μεγάλου πλάτους παραλιακή ζώνη με αμμώδες υλικό 

(χονδρόκοκκη άμμος) και κροκάλες μπροστά από γαιώδες πρανές ύψους αρκετών μέτρων. 

Περιοχές με λεπτόκκοκη άμμο εμφανίζονται κυρίως κοντά στον πόδα του πρανούς και προς το 

κεντρικό προς βόρειο τμήμα της ακτής. Ο πυθμένας της προάκτιας ζώνης, σε εύρος αρκετών 

μέτρων από την ακτογραμμή, καλύπτεται από κροκάλες. Η στερεοπαροχή του ρέματος Πόρτο 

δεν είναι γνωστή αλλά εκτιμάται ότι είναι σημαντική. Στην πλημμύρα του Φεβρουαρίου 2010 

μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και ογκολίθων προερχόμενες κυρίως από την κατάρρευση 

των πρανών του ρέματος κατέληξαν στην παράκτια ζώνη, φράσσοντας σημαντικό τμήμα του 

ρέματος ανάντη της εκβολής του. 

 

Ζώνη υφιστάμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων φόρτωσης: Στο τμήμα από την εκβολή του 

ρέματος Πόρτο έως τον κρηπιδότοιχο του λιμενίσκου για την εξυπηρέτηση μικρών σκαφών 

που εξυπηρετούν τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις φόρτωσης έχει κατασκευασθεί έργο 

προστασίας έναντι διαβρώσεως της θεμελίωσης του ταινιόδρομου από φυσικούς ογκολίθους. 

Η προστασία που παρέχει ο κρηπιδότοιχος έχει επιτρέψει την δημιουργία μικρού μήκους 

παραλίας μπροστά από το κατακόρυφο τοιχείο του στεγασμένου χώρου αποθήκευσης των 

συμπυκνωμάτων. Το υλικό της παραλίας αλλά και του πυθμένα της παράκτιας ζώνης 

συνίσταται από λεπτόκοκκη άμμο.  

 

Ζώνη μπροστά από το εργοστάσιο εμπλουτισμού: Το τμήμα της παράκτια ζώνης μπροστά από 

τον στεγασμένο χώρο αποθήκευσης των προϊόντων (συμπυκνωμάτα) του εργοστασίου 

εμπλουτισμού έως τον βόρειο πρόβολο διαθέτει προστασία με πρανές φυσικών ογκολίθων. Το 

πρανές έχει τοποθετηθεί προκειμένου αφενός να περιορισθεί η υπερπήδηση των κυματισμών, 

αφετέρου να αποτραπεί η υποσκαφή του ποδός του κατακόρυφου τοιχείου. Στην ρίζα του 

βόρειου προβόλου δεν παρατηρούνται αποθέσεις ιζήματος γεγονός που μαρτυρά το μικρό 

μέγεθος της στερεοπαροχής. 

 

Παραλία Στρατωνίου : Η παραλία Στρατωνίου, μήκους περίπου 750 m και πλάτους 80 – 90 m, 

εκτείνεται από τον βόρειο πρόβολο στο βόρειο άκρο της έως τον λιμενίσκο στο νότιο άκρο της. 

Η επάκτια ζώνη εν γένει εμφανίζει ομοιομορφία τόσο σε πλάτος όσο και κλίση. Η παραλία έχει 

διαμορφωθεί από την απόθεση των τελμάτων του εργοστασίου εμπλουτισμού κατά την περίοδο 

1953 έως 1983, ο συνολικός όγκος των οποίων ανέρχεται στους 12 εκατομμύρια τόνους21. Από 

την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού μέχρι το 1978 η απόθεση του συνόλου 

των τελμάτων πραγματοποιούνταν χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Με 

την πάροδο του χρόνου, προϊόντα στερεομεταφοράς των ρεμάτων που εκβάλουν στην περιοχή 

έχουν κάτω από την επίδραση των κυμάτων και των παράκτιων ρευμάτων διανεμηθεί κατά 

μήκος της ακτής, δημιουργώντας ένα στρώμα άμμου και χαλικώδους υλικού μεταβλητού 

πάχους που έχει επικαθήσει στις αποθέσεις των τελμάτων. Η ακτή έχει σχεδόν ομοιόμορφη 

κλίση 1:10 – 1:15 χωρίς εμφανή ίχνη διάβρωσης ή προσάμμωσης. Το υλικό κατά μήκος της 

ακτογραμμής συνίσταται από χονδρόκοκκη άμμο και χαλικώδες υλικό. Στο εσωτερικό της 

επάκτιας ζώνης παρατηρούνται περιοχές με λεπτόκοκκη άμμο ή και κροκάλες καθώς και 

επιφανειακά οξειδωμένα προϊόντα των πλουσίων σε θείο αποθέσεων. Το γεγονός ότι τόσο 

εκατέρωθεν των δύο προβόλων όσο και στο όριο του λιμενίσκου δεν παρατηρείται σημαντική 

συγκέντρωση υλικού, επιβεβαιώνει την μικρή κατά μήκος της ακτής στερεομεταφορά. 

 

 

 
21 TVX Hellas Α.Ε., Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Παράκτιων Ιζημάτων Στρατωνίου. Δεκέμβριος 1999 
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Βαθυμετρία περιοχής Στρατωνίου 

Η βυθομετρία στην περιοχή του Στρατωνίου χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη κλίση του 

πυθμένα και ισοβαθείς παράλληλες προς την ακτογραμμή. Η ισοβαθής των -5.0 m ευρίσκεται 

σε απόσταση 130 m περίπου μέτρων από την ακτογραμμή. Χαρακτηριστική είναι η τοπική 

μεταβολή της βυθομετρίας στην περιοχή μπροστά από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. Η συσσώρευση υλικού από την μακροχρόνια απόθεση τελμάτων έχει 

προωθήσει τις ισοβαθείς των -7.0 έως -15 σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή και ο 

πυθμένας στην ζώνη αυτή εμφανίζει ηπιότερη κλίση. Στην βόρεια ακτή η κλίση του πυθμένα 

είναι απότομη και η ισοβαθής των -10 m ευρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα πρανή. 

 

Ο κόλπος της Ιερισσού χαρακτηρίζεται από μία υποθαλάσσια κοιλότητα, στο μεγαλύτερο 

τμήμα της οποίας το ανάγλυφο του πυθμένα είναι ομαλό και τα βάθη είναι της τάξης των 70 – 

75 μέτρων. Το μεγαλύτερα βάθη της υποθαλάσσιας κοιλότητας είναι της τάξης των 80 μέτρων 

και εμφανίζονται στο κέντρο του κόλπου. Στην είσοδο του κόλπου υπάρχει αναβαθμός με βάθη 

της τάξης των 60 – 65 m. Οι ισοβαθείς των -50 m, -30 m και -20 m ακολουθούν την 

ακτογραμμή και ευρίσκονται σε απόσταση 1500 – 2000 m, 800 – 1000 m και 400 – 600 m 

αντίστοιχα από τη δυτική και νότια ακτή του κόλπου. Η ισοβαθής των -5 m ευρίσκεται σε 

απόσταση 150 – 200 m από την ακτή. Η κλίση του πυθμένα στο τμήμα μεταξύ των ακρωτηρίων 

Τσαπάσι και Κλεισούρι των δυτικών ακτών το κόλπου είναι ηπιότερη σε σχέση με εκείνη νότια 

του ακρωτηρίου Κλεισούρι και της νότιας ακτής. 

 

Ανεμολογικά χαρακτηριστικά  

Το κυματικό κλίμα στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά της εισόδου του Στρυμωνικού κόλπου 

διαμορφώνεται από Ανατολικούς έως Νότιους – Νοτιοανατολικούς (ΝΝΑ) ανέμους οι οποίοι 

διαμορφώνουν τις δυσμενέστερες κυματικές συνθήκες στην περιοχή των έργων με βάση 

παρατηρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού της Λήμνου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές 

η μέση ετήσια εμφάνιση Ανατολικών έως ΝΝΑ ανέμων ανέρχεται στο 10% και η έντασή τους 

δεν υπερβαίνει τα 8Bf. Η εμφάνιση ανέμων εντάσεως μεγαλύτερης ή ίσης των 5 Bf είναι της 

τάξης του 1.5 – 2.0% ενώ οι άνεμοι εντάσεως 8Bf είναι πολύ σπάνιοι με μέση ετήσια εμφάνιση 

μόλις 0.1%.  

 

Το κυματικό κλίμα στο Στρατώνι διαμορφώνεται αφενός από κυματισμούς ανοικτού πελάγους 

ΒΒΔ έως ΔΝΔ διεύθυνσης που δημιουργούνται στο Βόρειο Αιγαίο με κατεύθυνση την είσοδο 

του κόλπου Ιερισσού και αφετέρου από τοπικά αναπτυσσόμενους κυματισμούς στην περιοχή 

του κόλπου της Καβάλας και του Στρυμωνικού κόλπου αλλά και εντός του κόλπου Ιερισσού. 

Καθώς δεν υπάρχουν καταγραφές των τοπικών κυματικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης, η 

εκτίμηση του μέσου ετήσιου κυματικού κλίματος και των ακραίων κυματικών συνθηκών 

βασίζεται στα ανεμολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της νήσου Λήμνου. 

 

Παλιρροιακά χαρακτηριστικά περιοχής Στρατωνίου 

Η μέση πλήμμη (στάθμη θαλάσσης) είναι +0.15 μ ΜΣΘ (Μέση Στάθμη Θαλάσσης), ενώ η 

μέγιστη παρατηρηθείσα ανέρχεται στα +0.57 μ ΜΣΘ. Καθώς η διάρκεια της πλήμμης είναι 6 

περίπου ώρες, είναι πιθανό η εμφάνιση ισχυρών ανέμων να συμπέσει με την φάση της 

πλημμυρίδας, όταν η στάθμη της θάλασσας είναι μέγιστη. Εν τούτοις, επειδή η εμφάνιση 

ισχυρών ΝΑ έως ΒΑ ανέμων ( ≥ 7 Beaufort) δεν υπερβαίνει το 4% είναι απίθανο να συμπέσουν 

με την εμφάνιση ακραίων τιμών της παλίρροιας. 
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Αυτόνομη εξέλιξη παραλίας Στρατωνίου 

Το χαρακτηριστικό ύψος των προσπιπτόντων κυματισμών στην ισοβαθή των -5.0μ (ισοβαθής 

στην οποία περίπου ευρίσκονται οι σταθμοί ελέγχου) σπανίως υπερβαίνει το 1.0μ σε ποσοστό 

της τάξης του 1%. Η θραύση των κυματισμών αυτών επέρχεται σε βάθος περίπου 1.40μ. 

Συνεπώς η ζώνη στην οποία η θραύση των κυματισμών δημιουργεί το κατά μήκος της ακτής 

ρεύμα που ευθύνεται για την στερεομεταφορά εκτείνεται μέχρι περίπου την ισοβαθή των 2.0μ, 

ήτοι σε ζώνη πλάτους 30 - 40μ περίπου από την ακτογραμμή. Στην ζώνη αυτή συντελείται ο 

κύριος όγκος της κατά μήκος της ακτής στερεομεταφοράς. Όπως αναφέρθηκε ο πυθμένας στη 

ζώνη αυτή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του με χαλικώδες υλικό. 

 

Οι δημιουργούμενες υδροδυναμικές συνθήκες στον πυθμένα, επιτρέπουν την ανάδευσή του 

ιζήματος και εν συνεχεία την μεταφορά του ως φορτίο πυθμένα καθώς και ως φορτίο εν 

αιωρήσει. Εάν το υλικό του πυθμένα αποτελείται από χάλικες ή κροκάλες η στερεομεταφορά 

πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την μορφή φορτίου πυθμένα, εφόσον οι 

αναπτυσσόμενες υδροδυναμικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ως εκ τούτου η στερεοπαροχή για 

τα ιζήματα αυτά είναι πολύ μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί σε αμιγώς αμμώδη ιζήματα 

κάτω από τις ίδιες κυματικές συνθήκες. Η έρευνα για την παράκτια στερεομεταφορά κατά 

μήκος της ακτής μεγαλύτερης κοκκομετρίας ιζημάτων είναι περιορισμένη και δεν έχει 

καταλήξει, πλην ελάχιστων περιπτώσεων, σε εμπειρικές σχέσεις εκτίμησης του μεγέθους της, 

αντίστοιχες εκείνων για αμμώδη ιζήματα. Καθώς η γωνία πρόσπτωσης, ήτοι η γωνία της κύριας 

διεύθυνσης των κυματισμών προς τα δυτικά και της καθέτου στην ακτογραμμή, κυμαίνεται 

μεταξύ 10ο – 20ο, το ισοζύγιο της στερεομεταφοράς έχει κατεύθυνση προς το νότο. Η 

διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την συσσώρευση, μικρής έκτασης έστω, υλικού 

ανάντη του νότιου προβόλου και στο όριο του λιμένα αλλά και από την παρουσία ιζημάτων 

προερχόμενων από τα τέλματα εμπλουτισμού σε παρακείμενες ακτές του κόλπου. Εξ αιτίας 

του σχετικά μεγάλου ποσοστού σε χαλικώδες υλικό του ιζήματος του πυθμένα σε συνδυασμό 

με την σχετικά μικρή γωνία πρόσπτωσης και τη μικρή ταχύτητα του κυματογενούς παράκτιου 

ρεύματος, εκτιμάται ότι ο όγκος της παράκτιας στερεομεταφοράς είναι μικρός. Η κατεύθυνση 

κατά την οποία πραγματοποιείται η κατά μήκος της ακτής στερεομεταφορά εξαρτάται από την 

γωνία πρόσπτωσης των κυματισμών. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία πρόσπτωσης με 

την κάθετο στην ακτογραμμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δημιουργούμενου 

παράκτιου ρεύματος και ο όγκος του μεταφερόμενου υλικού. Για την παράκτια ζώνη του 

Στρατωνίου αυτό σημαίνει ότι η στερεομεταφορά προς βορρά καθίσταται δυνατή μόνο κατά 

την διάρκεια ισχυρών ΝΑ ανέμων. Οι συνθήκες αυτές δεν εμφανίζονται συχνά και έτσι 

εξηγείται γιατί το ισοζύγιο έχει νότια κατεύθυνση. 

 

Ο όγκος της στερεομεταφοράς είναι μικρός, γεγονός που οφείλεται αφενός στη μικρή ταχύτητα 

του παράκτιου ρεύματος και αφετέρου στο χονδρόκοκκο ίζημα της παράκτιας ζώνης. 

 

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου είναι άμεσα εκτεθειμένες σε κυματισμούς, ΝΑ, Α και 

ΒΑ διευθύνσεων με μέγιστο χαρακτηριστικό ύψος κύματος, Hs = 2,8 m και αντίστοιχο μέγιστο 

ύψος κύματος Hmax=5 m. 

 

Τα κύρια ρέματα που συνεισφέρουν ως προς την ακτομηχανική δίαιτα του Στρατωνικού 

Κόλπου είναι τα ρέματα Καρβουνόσκαλα και Αργυρώ. Τα παραπάνω ρέματα χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη στερεοπαροχή, η οποία αποδίδεται στις μεγάλες κλίσεις που εμφανίζονται στις 

υδρολογικές του λεκάνες. Μικρότερη επιρροή στον κόλπο έχει ο Κοκκινόλακκας, ο οποίος 

παρότι έχει μεγάλη στερεοπαροχή φορτίζει κυρίως το θαλάσσιο χώρο της Ιερισσού. Ο μείζων 
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άνεμος που διαμορφώνει την ακτομηχανική δίαιτα του κόλπου του Στρατωνίου, 

ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων, είναι ο 

Ανατολικός, με ποσοστό εμφάνισης περί το 20% ετησίως.  

8.7. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.7.1. Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης 

Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή χωροθέτησης του έργου καθώς και η 

συμβατότητα του με αυτές έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας μελέτης. 

  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover (2018), οι χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης του έργου παρουσιάζεται στον Χάρτη 12 του Κεφαλαίου 15 και συνοψίζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα 8.7.1-1. 

 

Πίνακας 8.7.1-1. Χρήσεις γης 

Κωδικός Περιγραφή Έκταση (στρ.) Ποσοστό (%) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 5576,18 0,75 

121 Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 658,99 0,09 

122 

Οδικά, σιδηροδρομικά δίκτυα και 

γειτνιάζουσα γη 962,48 0,13 

131 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 3787,52 0,51 

142 Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 856,48 0,11 

211 Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη 42053,19 5,62 

223 Ελαιώνες 2037,05 0,27 

231 Λιβάδια 616,70 0,08 

242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 24252,15 3,24 

243 

Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με 

σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 100481,64 13,43 

311 Δάσος πλατύφυλλων 352762,43 47,15 

312 Δάσος κωνοφόρων 47339,46 6,33 

313 Μικτό δάσος 57163,31 7,64 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 61615,49 8,23 

324 Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις 45686,33 6,11 

331 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 758,70 0,10 

523 Θάλασσα 1631,95 0,22 

Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 987,75 0,48 

131 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 1562,66 0,76 

211 Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη 22660,39 10,98 

223 Ελαιώνες 2037,05 0,99 

231 Λιβάδια 362,12 0,18 

242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 6424,78 3,11 

243 

Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με 

σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 27378,15 13,27 

311 Δάσος πλατύφυλλων 77922,48 37,77 
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Κωδικός Περιγραφή Έκταση (στρ.) Ποσοστό (%) 

312 Δάσος κωνοφόρων 13599,98 6,59 

313 Μικτό δάσος 22152,10 10,74 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 23015,93 11,16 

324 Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις 8191,62 3,97 

523 Θάλασσα 30,12 0,01 

Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ 

112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 3037,90 1,20 

121 Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 578,55 0,23 

131 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 1917,15 0,75 

142 Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 534,30 0,21 

211 Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη 11253,61 4,43 

242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 16335,87 6,43 

243 

Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με 

σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 23290,95 9,16 

311 Δάσος πλατύφυλλων 115242,00 45,35 

312 Δάσος κωνοφόρων 18099,63 7,12 

313 Μικτό δάσος 29186,44 11,48 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 19791,41 7,79 

324 Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις 12889,39 5,07 

331 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 573,17 0,23 

523 Θάλασσα 1404,83 0,55 

Δ.Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ 

112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 1550,53 0,54 

121 Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 80,43 0,03 

122 

Οδικά, σιδηροδρομικά δίκτυα και 

γειτνιάζουσα γη 962,48 0,33 

131 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 307,71 0,11 

142 Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 322,18 0,11 

211 Μη αρδεύσιμη - αρόσιμη γη 8139,18 2,83 

231 Λιβάδια 254,58 0,09 

242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 1491,50 0,52 

243 

Γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με 

σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 49812,54 17,31 

311 Δάσος πλατύφυλλων 159597,95 55,46 

312 Δάσος κωνοφόρων 15639,85 5,43 

313 Μικτό δάσος 5824,77 2,02 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 18808,15 6,54 

324 Μεταβατικές δασώδεις - θαμνώδεις εκτάσεις 24605,32 8,55 

331 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 185,53 0,06 

523 Θάλασσα 197,00 0,07 

 

Παρατηρείται, ότι στο Δήμο Αριστοτέλη το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του καλύπτεται 

από Δάσος πλατύφυλλων (47,15%) και ακολουθεί η γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία 

με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (13,43%) και η σκληροφυλλική βλάστηση 

(8,23%). 
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Στη Δ.Ε. Μεγάλης Παναγιάς το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από Δάσος πλατύφυλλων 

(37,77%) και ακολουθεί η γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης (13,27%) και η σκληροφυλλική βλάστηση (11,16%). 

 

Στη Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από Δάσος πλατύφυλλων 

(45,35%) και ακολουθεί το μικτό δάσος (11,48%) και η γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία 

με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (9,16%). 

 

Τέλος, στη Δ.Ε. Αρναίας το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από Δάσος πλατύφυλλων 

(55,46%) και ακολουθεί η γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης (17,31%) και οι μεταβατικές δασώδεις – θαμνώδεις εκτάσεις (8,55%). 

8.7.2. Διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 22 

Πολεοδομική οργάνωση – οικιστική ανάπτυξη 

Ο Δήμος Αριστοτέλη προήλθε από τη συνένωση των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων 

Σταγείρων – Ακάνθου (8 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες), Αρναίας (5 Δημοτικές/Τοπικές 

Κοινότητες) και Μ. Παναγίας (3 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες). Στη ΒΑ Χαλκιδική και το 

σημερινό Δήμο Αριστοτέλη καταγράφονται 36 «οικισμοί» από τη Στατιστική Υπηρεσία, 

μεταξύ των οποίων οι 16 οικισμοί αποτελούν τις έδρες των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων (μόνιμος πληθυσμός από 300 - 3.200 κατοίκους), οι 12 είναι παραθεριστικοί 

οικισμοί (μόνιμος πληθυσμός από 0 – 82 κατοίκους), ενώ καταγράφονται και 5 συγκεντρώσεις 

κατοικιών και 3 μη κατοικημένες νησίδες. 

 

Από τους 16 οικισμούς μόνιμης εγκατάστασης, 8 είναι προϋφιστάμενοι του 1923 (Στάγειρα, 

Στρατονίκη, Αρναία, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, εν μέρει ο οικισμός Βαρβάρας, ο Στανός και η Μ. 

Παναγία), 5 είναι προσφυγικοί (όλοι οι παραθαλάσσιοι πλην της Ιερισσού, δηλ. οι οικισμοί 

Αμμουλιανή, Ουρανούπολη, Ν. Ρόδα, Πυργαδίκια, Ολυμπιάδα), 2 είναι προϋφιστάμενοι οι 

οποίοι σχεδιάστηκαν εξολοκλήρου ως οικισμοί σεισμοπλήκτων μετά από τον μεγάλο σεισμό 

της Ιερισσού το 1932 (Ιερισσός και Γομάτι), ενώ ένας (Στρατώνι) συνιστά κατεξοχήν εργατικό 

οικισμό, καθώς παρότι συνυπάρχουν εγκατάσταση προσφύγων, σεισμοπαθών, και 

εργαζομένων στα μεταλλεία, επικρατέστερος είναι ο εργατικός χαρακτήρας του (άλλωστε η 

έκτασή του είναι στο σύνολό του ιδιωτική και ιδιοκτησία της εταιρείας εκμετάλλευσης των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας). 

 

Πολεοδομική οργάνωση Δ.Ε. Σταγείρων –Ακάνθου κατά το εγκεκριμένο ΓΠΣ. 

Η Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου οργανώνεται πολεοδομικά σε 7 πολεοδομικές ενότητες. Όλοι οι 

νομίμως υφιστάμενοι οικισμοί της ΔΕ Σταγείρων Ακάνθου (8) αποτελούν ανεξάρτητες 

πολεοδομικές ενότητες (Π.Ε.) λόγω του πληθυσμιακού τους μεγέθους, της αυτόνομης θέσης 

τους στο χώρο και της αυτοτέλειας που πρέπει να έχουν σε επίπεδο υποδομών και η οποία 

συναρτάται από το χαρακτήρα τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικισμοί των Σταγίρων και της 

Στρατονίκης οι οποίοι οργανώνονται σε μία ενιαία πολεοδομική ενότητα. 

 

Πολεοδομική οργάνωση Δ.Ε. Αρναίας κατά το εγκεκριμένο ΓΠΣ. 

Η Δ.Ε. Αρναίας οργανώνεται πολεοδομικά σε 6 πολεοδομικές ενότητες. Όλοι οι νομίμως 

υφιστάμενοι οικισμοί της ΔΕ Αρναίας (5) αποτελούν ανεξάρτητες πολεοδομικές ενότητες 
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(Π.Ε.). Σε αυτούς προστίθεται ο οικισμός Καλύβια Βαρβάρας (οριοθετημένος – α’ κατοικία), 

ο οποίος μαζί με την περιοχή Παραλία Καλυβίων (προς οριοθέτηση – β’ κατοικία) προτείνεται 

να αποτελέσουν μια επιπλέον αυτόνομη πολεοδομική ενότητα. 

 

Πολεοδομική οργάνωση Δ.Ε. Παναγίας κατά το εγκεκριμένο ΓΠΣ. 

Η Δ.Ε. Παναγίας οργανώνεται πολεοδομικά σε 6 πολεοδομικές ενότητες. Όλοι οι νομίμως 

υφιστάμενοι οικισμοί της ΔΕ Παναγίας (3) αποτελούν ανεξάρτητες πολεοδομικές ενότητες 

(Π.Ε.). Επιπλέον, ως ανεξάρτητες πολεοδομικές ενότητες οργανώνονται ο οριοθετημένος με 

Απόφαση Νομάρχη οικισμός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, καθώς και ο συνοικισμός Δεβελίκι 

(επέκταση α’ κατοικίας οικισμού Γοματίου) και η ζώνη κατά μήκος των παραλιών Πύργος – 

Χιλιαδού (επέκταση β’ κατοικίας οικισμού Γοματίου). 

 

Χωροταξική οργάνωση – χρήσεις γης 

Ο Δήμος Αριστοτέλη καταλαμβάνει τη ΒΑ πλευρά της Π.Ε. Χαλκιδικής. Ως προς τις υπηρεσίες 

εξυπηρετείται και εξαρτάται από τον Πολύγυρο, έδρα της Π.Ε. και, κατά κύριο λόγο το 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.). Το τελευταίο προσφέρει όλες εκείνες τις 

ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία, κ.α.) και υποδομές (αεροδρόμιο, λιμάνι, 

κ.α.) που δε διαθέτει ο Δήμος, ενώ με αυτό πραγματοποιείται και το μεγαλύτερο ποσοστό 

οικονομικών συναλλαγών. Γενικά, η επιρροή που ασκεί είναι καταλυτική. Ο Πολύγυρος 

λειτουργεί ως το πιο άμεσα προσβάσιμο εμπορικό κέντρο υπερτοπικής σημασίας και 

παράλληλα εξυπηρετεί το Δήμο στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 

υγείας.  

 

Οι χρήσεις γης των οικισμών του Δήμου παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

1) Ο Πολύγυρος, ως Πρωτεύουσα της Π.Ε., συγκεντρώνει τις σημαντικότερες περιφερειακές 

διοικητικές λειτουργίες (δικαστικές: Πρωτοδικείο, εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, 

Ειρηνοδικείο, διοικητικές: Δημαρχείο, Διοίκηση ΠΕ Χαλκιδικής, 2 ΚΕΠ, άλλες: Δασαρχείο, 

ΔΥΟ, ΙΚΑ & Ασφαλιστικά ταμεία). Άλλες κοινωνικές υποδομές που συγκεντρώνονται εδώ 

αφορούν την εκπαίδευση (Δ/νση α’ βάθμιας και β’ βάθμιας Νομού, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, 

ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο, ΣΕΚ), τον τομέα της υγείας (Γενικό Νοσοκομείο 

Πολυγύρου, Κέντρο πρόληψης ναρκωτικών, Παιδικός σταθμός, ΚΑΠΗ), τον πολιτισμό 

(Αρχαιολογικό, Λαογραφικό Μουσείο, Θέατρο, Ραδιοφωνικό Σταθμό) και τον αθλητισμό 

(Δημοτικό Στάδιο, ενώ εντάχθηκε στα προσεχή έργα του υπουργείου και κολυμβητήριο). Οι 

υποδομές αυτές, κάποιες από τις οποίες είναι μοναδικές σε επίπεδο Νομού, του δίνουν το 

χαρακτήρα του πρωτεύοντος διοικητικού κέντρου της ΠΕ και του μεγαλύτερου ορεινού 

αστικού κέντρου της ΠΕ. 

 

2) Η Ιερισσός και η προ του Αγίου Όρους περιοχή. Η Ιερισσός, είναι έδρα του Δήμου 

Αριστοτέλη και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην προ Άθω περιοχή, που λειτουργεί ως 

ακριτική περιοχή της Περιφέρειας. Ιερισσός, Ν. Ρόδα, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή έχουν 

άλλωστε ταυτίσει στενά τη φυσιογνωμία και την πορεία τους με αυτή του Αγίου Όρους, αφού 

συνυπάρχουν αρμονικά με τη Μοναστική Πολιτεία και διατηρούν πολυποίκιλους δεσμούς με 

τις Ι. Μονές της. Τα προσφυγικά χωριά Ν. Ρόδα, Ουρανούπολη και Αμμουλιανή μάλιστα έχουν 

προκύψει από απαλλοτρίωση αγιορείτικων μετοχιών. Ιερισσός και Ουρανούπολη λειτουργούν 

ως φυσικές πύλες του Αγίου Όρους, μέσω των λιμανιών τους, η Ουρανούπολη πρωτεύουσας 

σημασίας και η Ιερισσός δευτερεύουσας, αν λάβει κανείς υπόψη και τους φόρτους που 

εξυπηρετούν. Κεντρικής σημασίας είναι άλλωστε το λιμεναρχείο Ιερισσού, που έχει υπό την 

εποπτεία του τα Λιμενικά τμήματα στην Ουρανούπολη, το Στρατώνι και το Βατοπέδι. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-94 

ENVECO A.E. 

 

3)Το τρίγωνο Στρατώνι - Ολυμπιάδα– Παλαιοχώρι και τα μεταλλεία. Οι τρεις αυτοί οικισμοί, 

κατέχουν μια σημαντική θέση στη σύγχρονη μεταλλευτική ιστορία της περιοχής. Το Στρατώνι 

είναι παραθαλάσσιος οικισμός και έδρα της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, η Ολυμπιάδα είναι 

επίσης παραθαλλάσιος οικισμός εντός των διοικητικών ορίων του οποίου αναπτύσσεται 

μεγάλο ποσοστό της τρέχουσας μεταλλευτικής δραστηριότητας και το Παλαιοχώρι ημιορεινός 

οικισμός. Οι τρεις αυτοί οικισμοί οριοθετούν τον άξονα της ιστορικής μεταλλουργίας στο Δήμο 

Αριστοτέλη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχολησιμότητας που διατηρεί η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 

προκύπτει ότι οι κάτοικοι των οικισμών Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Παλαιοχωρίου 

συνιστούν το ~40% των συνολικά εργαζομένων στην εταιρεία. 

 

4)Αγροτουριστικά κέντρα: Ν. Ρόδα, Αμμουλιανή, Πυργαδίκια, Μεγάλη Παναγία και Γομάτι 

 

5) Ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί: Μ. Παναγία, Αρναία. 

 

6) Εξόρυξη – τουρισμός: Η Ολυμπιάδα είναι παραθαλάσσιος οικισμός. Τα τελευταία χρόνια ο 

οικισμός έχει συνδυάσει με επιτυχία την μεταλλευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και τη 

γεωργία – αλιεία με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. 

 

Συνολικά, το 87,39% των συνολικά εργαζομένων στην εταιρεία προέρχεται από την ευρύτερη 

περιοχή μελέτης.  

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία που κατοικούν στο Δήμο Αριστοτέλη 

συνιστούν το 17,4% του απασχολούμενου πληθυσμού του εν λόγω Δήμου. 

8.7.3. Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 Γενικά 

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. 

 

Στον Πίνακα 8.7.3.1-1 παρουσιάζεται η νομοθεσία που διέπει το ιστορικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

 

Πίνακας 8.7.3.1-1. Νομοθεσία ιστορικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Ν. 1126/1981, ΦΕΚ 32/A/10.02.1981 «Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 

υπογραφείσης διεθνούς συμβάσεως δια την προστασίαν της παγκοσμίου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας» 

«Πολιτιστική 

κληρονομία» (άρθρο 1) 

Μνημεία: «αρχιτεκτονικά έργα, σημαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, έργα 

ή κατασκευές αρχαιολογικού χαρακτήρος, επιγραφές, σπήλαια και σύνολα έργων 

παγκοσμίου αξίας από της απόψεως της ιστορίας της τέχνης ή της επιστήμης» 
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Σύνολα οικοδομημάτων: «ομάδες κτιρίων μεμονωμένων ή ενοτήτων (οικισμών) τα 

οποία, λόγω της αρχιτεκτονικής τους, της ομοιογένειάς τους ή της θέσεώς τους, 

έχουν παγκόσμια αξία από της απόψεως της ιστορίας της τέχνης ή της επιστήμης» 

Τοπία: «έργα του ανθρώπου ή συνδυασμός έργων του ανθρώπου και της φύσεως, 

καθώς και εκτάσεις περιλαμβανομένων και των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες 

έχουν παγκόσμια αξία από απόψεως ιστορικής, αισθητικής, εθνολογικής και 

ανθρωπολογικής» 

Υποχρεώσεις (άρθρο 4) Κάθε κράτος οφείλει να προσδιορίσει και απεικονίσει τα διάφορα αγαθά τα οποία 

κείνται επί του εδάφους του και να λάβει τα κατάλληλα νομικά, επιστημονικά, 

τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά μέτρα για τον προσδιορισμό, προστασία, 

συντήρηση, αξιοποίηση και επανόρθωση της εν λόγω κληρονομίας (άρθρο 3) 

Συναφή νομοθετήματα 

Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ Α/275/24.8.1932) «Περί αρχαιοτήτων» 

Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ Α/297/29.12.1980) «Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 17ην Νοεμβρίου 1970 

υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως αφορώσης εις τα ληπτέα μέτρας δια την απαγόρευσιν και παρεμπόδισιν 

της παρανόμου εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβιβάσεως της κυριότητος των πολιτιστικών αγαθών» 

Ν. 1114/1981 (ΦΕΚ Α/6/08.01.1981) «Περί κυρώσεως της Σύμβασης της Χαγης του 1954 περί προστασίας 

των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης με τον Κανονισμό εκτελέσεως και το Πρώτο 

Πρωτόκολλο αυτής» 

Ν. 1126/81 (ΦΕΚ Α/32/10.2.1981) «Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 

υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως διά την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής 

κληρονομίας» 

Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ Α 32/10.02.1981) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαϊου 1969 υπογραφείσης 

Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας». Συμβούλιο Ευρώπης 

N. 2039/92 (ΦΕΚ Α 61/13.4.1992) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης” - "Σύμβαση Γρανάδας" - Συμβούλιο Ευρώπης» 

Χάρτα της Βενετίας 1964 

Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α/153/28-06-2002) «Νόμος για την Προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

Ν.3317/2005 (ΦΕΚ Α/45/23.02.2005) «Περί κυρώσεως του Δεύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Χάγης 

για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης»  

N. 3378/2005 (ΦΕΚ Α/203/19.8.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς - "Σύμβαση Βαλέττας"- Συμβούλιο της Ευρώπης» 

Ν. 3658/2008 - (ΦΕΚ Α/70/ 22.04.2008) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες 

διατάξεις» 

 Αρχαιολογική και ιστορική επισκόπηση περιοχής Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής 

Ο νομός της Χαλκιδικής γενικά και ο σημερινός Δήμος Αριστοτέλη ειδικότερα, παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται παράθεση 

των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων της περιοχής ενδιαφέροντος. 
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Πίνακας 8.7.3.1-2. Χρονολόγιο περιοχής ενδιαφέροντος 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

650 π.Χ. περίπου 
Ίδρυση από αποίκους της Άνδρου των πόλεων των Σταγείρων, της 

Ακάνθου, της Σάνης και της Αργίλου. 

480 π.Χ. 
Προέλαση Ξέρξη και κατασκευή διώρυγας στην περιοχή της 

σημερινής Τ.Κ. Νέων Ρόδων. 

479 π.Χ. 
Ήττα του Ξέρξη και ένταξη των πόλεων της Χαλκιδικής στην Α’ 

Αθηναϊκή Συμμαχία. 

432 π.Χ. 
Αποστασία των πόλεων της Χαλκιδικής από την Α’ Αθηναϊκή 

συμμαχία και συμμετοχή στον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

431 π.Χ. 
Ίδρυση του Κοινού των Χαλκιδέων με συμμετοχή 32 πόλεων της 

Χαλκιδικής ανάμεσά τους και τα Στάγειρα. 

348 π.Χ. 

Κατάλυση του Κοινού των Χαλκιδέων από τον Φίλιππο Β’, βασιλιά 

των Μακεδόνων και καταστροφή των πόλεων που το απάρτιζαν. 

Καταστροφή των Σταγείρων και επανίδρυσή τους λίγο αργότερα. 

Τέλη 4ου με αρχές 

3ου αιώνα π.Χ. 

Ίδρυση της Στρατονίκης στην περιοχή του σημερινού Στρατωνίου 

από τον Δημήτριο Πολιορκητή. 

168 π.Χ. Κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου από τους Ρωμαίους. 

4ος αιώνας μ.Χ. – 

1423 
Η Χαλκιδική αποτελεί τμήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

1423 Κατάληψη της Χαλκιδικής από τους Οθωμανούς Τούρκους. 

1821 

Συμμετοχή της Χαλκιδικής στον επαναστατικό αγώνα εναντίον των 

Τούρκων. Αποτυχία της επανάστασης και καταστροφή 77 χωριών, 59 

μετοχίων και 16 τούρκικων χωριών και τσιφλικιών. Καταστροφή της 

Χωρούδας. 

1854 και 1878 Δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες απελευθέρωσης από τους Τούρκους 

1912 Απελευθέρωση της Χαλκιδικής από τους Τούρκους. 

1922 

Ίδρυση 27 νέων οικισμών στην Χαλκιδική, μετά την μικρασιατική 

καταστροφή και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Ανάμεσα 

σε αυτούς η Τ.Κ. Ολυμπιάδας. Πολλοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν 

και στην Τ.Κ. Στρατωνίου. 

1932 
Ισχυρός σεισμός με επίκεντρο το ρήγμα του Στρατωνίου με 

αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών οικισμών της ΒΑ Χαλκιδικής. 

1941-1942 Κατάληψη της Χαλκιδικής από τη ναζιστική Γερμανία. 

1945-1949 
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Χαλκιδική 

πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες συγκρούσεις. 
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 Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι 

Στην ευρύτερη περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχει εντοπιστεί 

μεγάλος αριθμός θέσεων και μνημείων με ιστορική και αρχαιολογική σημασία, οι οποίοι έχουν 

κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι και προστατευόμενα μνημεία με σχετικές υπουργικές 

αποφάσεις.  

 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των παραπάνω, με την εξής κατηγοριοποίηση. Α. 

Αρχαιολογικές – Ιστορικές Θέσεις. Β. Νεότερα Μνημεία. Σε κάθε κατηγορία υπάρχει 

επιμέρους διαχωρισμός ανά α. Δημοτική Ενότητα και β. Τοπική Κοινότητα. 

 

Α. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ / ΑΚΑΝΘΟΥ 

 

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας 

• Αρχαία Στάγειρα: Θέση «Βίνα» και θέση «Λιοτόπι» (ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, 

ΦΕΚ 1194/Β/5-10-1973 και ΥΑ Φ16/11265/613/23-03-1995, ΦΕΚ212/Β/23.3.1995 

Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, Α). Οχυρωμένη πόλη σε απόσταση περίπου 500μ. ΝΑ του 

σημερινού οικισμού της Ολυμπιάδας, όπου εκτείνονται αρχαιότητες χρονολογούμενες 

από την αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή. Με απόφαση του 

Υπουργείου Πολιτισμού, έχει θεσμοθετηθεί ενιαία αδόμητη ζώνη Α απολύτου 

προστασίας για ολόκληρη την χερσόνησο «Λιοτόπι», την παραλιακή θέση «Βίνα» και 

μια επιμήκη ζώνη νοτίως της αρχαίας πόλης των Σταγείρων. 

• Νησίδα Κάπρος ή Καυκανάς  (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40805/2141/16-9-1991, ΦΕΚ 

897/Β/5-11-1991 Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, Β). Νησίδα έκτασης 300 περίπου 

στρεμμάτων, που βρίσκεται σε απόσταση 2 περίπου μιλίων ΒΑ της Ολυμπιάδας 

Χαλκιδικής. Έχει οριστεί ως αρχαιολογικός χώρος για την προστασία των εντοπιζόμενων 

εκεί αρχαιοτήτων, χρονολογούμενων στους κλασικούς μέχρι και τους βυζαντινούς 

χρόνους. 

• Θέση «Πετρόλακκος» (ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/Β/5-10-1973 και 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/87957/4615/30-9-2009, ΦΕΚ 505/ΑΑΠ/2-10-2009 

Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, Γ). Η θέση έχει κηρυχθεί προσωρινά ως αρχαιολογικός 

χώρος στο πλαίσιο εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σταγείρων 

– Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής για την αποτελεσματικότερη προστασία των σημαντικών 

αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί ή αποκαλυφθεί σε αυτόν. Στο Χάρτη 9.1, Κεφάλαιο 

15 απεικονίζονται τόσο η αρχική, κατά προσέγγιση οριοθέτηση του χώρου (ΦΕΚ1194) 

όσο και η προσωρινή οριοθέτηση που ακολούθησε (ΦΕΚ505). Σημειώνεται ότι η 

απεικόνιση των ορίων του ΦΕΚ505/ΤΑΑΠΘ/02.10.2009 βασίστηκε στον 

επισυναπτόμενο χάρτη του ΦΕΚ και όχι στις αναγραφόμενες συντεταγμένες.  

 

Τοπική Κοινότητα Στρατονίκης 

• Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση «Ζέπκος» Στρατονίκης 

(ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/521/7-1-1981, ΦΕΚ 51/Β/28-01-1981 Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, 

Δ). Τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Νικολάου με δυο νάρθηκες και 

προσκτίσματα στη βόρεια πλευρά της. 

• Νήσοι «Λευτερίδες» (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/17945/335/27−4−1994 και 

ΦΕΚ373/Β/19-05-1994 Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, Ε). Το  συγκρότημα των νησιών 
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«Λευτερίδες» βρίσκεται στη ΒΑ Χαλκιδική, μπροστά στο άκρο της χερσονήσου 

«Μπροστόμιτσα» και αποτελείται από το νησί «Ελευθερόνησος» και την βραχονησίδα 

«Λευθεράκι». Σώζονται τμήματα ισχυρού τείχους, στο εσωτερικό του οποίου 

διατηρούνται τα κατάλοιπα οικισμού του 5ου – 6ου αιώνα μ.Χ. 

 

Τοπική Κοινότητα Σταγίρων  

• Σιδηροκαύσια (ΥΑ 2694/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 και ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/52219/2262/22-6-2009, ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/2-7-2009 

Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, ΣΤ). Προσωρινά κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος που 

περιλαμβάνει: τον πύργο του Μαδέμ-Αγά, το πυργόσπιτο του Μαδέμ – Αγά, τον πύργο 

της Σπηλαιώτισσας, το μικρό λουτρό, το δίδυμο λουτρό και τον μιναρέ του τζαμιού. Τα 

μνημεία χρονολογούνται στους δυο πρώτους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας στην 

περιοχή. 

• «Χωρούδα» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/27318/702/4-8-1988 - ΦΕΚ 665/Β/9-9-1988 

Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, Ζ). Ερειπωμένο χωριό μεταλλωρύχων σε απόσταση περίπου 

4 km. ΝΔ των Σταγείρων Χαλκιδικής. Έχει εμβαδό 166.285 τετραγωνικά μέτρα και 

περιβάλλεται από δυο ρέματα. Είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός και ιστορικός 

χώρος, καθώς διασώζει ερείπια σπιτιών, τμήματα λιθόστρωτων δρόμων, κρήνης και 

ερείπια του ενοριακού ναού του Αγίου Αθανασίου των χρόνων πριν το 1821 και αποτελεί 

ιστορική μαρτυρία της οικιστικής οργάνωσης ενός χωριού μεταλλωρύχων.  

• Ενοριακός ναός Γέννησης της Θεοτόκου και οι δυο κοιμητηριακοί ναοί (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/44505/980/18-10-1989 - ΦΕΚ 825/Β/26-10-1989). Οι ναοί 

χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, γιατί αποτελούν δείγμα ναών που 

διασώθηκαν από την καταστροφή που ακολούθησε την επανάσταση του 1821 και 

αποτελεί ενιαίο λειτουργικό και αισθητικό σύνολο. 

 

Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου 

• Στρατώνι: (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4789/243/15-2-1996, ΦΕΚ 352/Β/16-05-1996 

Χάρτης 9.1, Κεφάλαιο 15, Η). Αρχαίος οικισμός και νεκροταφείο νότια του σημερινού 

οικισμού. Με βάση το Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008, ο αρχαιολογικός χώρος που 

περιλαμβάνει ακρόπολη, νεκροταφείο, ρωμαϊκή αγορά και κλιβάνους, ταυτίζεται με την 

αρχαία Στρατονίκη, πόλη των ελληνιστικών χρόνων. 

 

Τοπική Κοινότητα Ιερισσού 

• Αρχαία Άκανθος. (ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/Β/5-10-1973 και ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/13494/713/30-3-1992, ΦΕΚ 258/Β/14-4-1992).  Ως αρχαιολογικός 

χώρος έχει οριστεί η θέση του παλαιού χωριού της Ιερισσού μέχρι τη θάλασσα και ζώνη 

πλάτους 1500 μέτρων δυτικά και βορειοδυτικά, και 500μ. νότια μέχρι και ξενοδοχείο 

«Άθως». Για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής έχουν οριστεί ζώνες προστασίας 

Α και Β. Εντός της αδόμητης ζώνης Α περιλαμβάνονται η αρχαία ακρόπολη και η εκτός 

των τειχών περιοχή των νεκροταφείων και εντός της ζώνης Β η περιοχή εκτός των ορίων 

της πρώτης όπου εντοπίζονται διάσπαρτες αρχαιότητες.  

• Βυζαντινός Πύργος «Πύργος της Κρούνας» (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/8354/217/11-3-

1981, ΦΕΚ 182/Β/31-3-1981). Σε απόσταση 2 km. από τον σύγχρονο οικισμό στα δεξιά 

της δημόσιας οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού βρίσκεται ο βυζαντινός πύργος της 

Κρούνας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί αρχαίο μνημείο. Διατηρείται σε ύψος 11 μέτρων 

και άνηκε σε μετοχιακό συγκρότημα της Μονής Χελανδαρίου. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-99 

ENVECO A.E. 

• Πύργος Κοτσακίου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β/Φ35/33264/628/24-7-1991, ΦΕΚ 889/Β/30-

10-1991). Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μετοχικό πύργο στην Χαλκιδική, σημαντικό 

δείγμα μοναστηριακής οχυρωτικής, που χρονολογείται στα μέσα του 13ου αιώνα κι έχει 

κηρυχθεί ως ιστορικό – διατηρητέο μνημείο. 

• Ερείπια κτισμάτων μετοχιακού συγκροτήματος της Ι. Μονής Ξηροποτάμου Αγίου 

Όρους (ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ35/67502/1508/17-1-1985, ΦΕΚ 85/Β/15-2-1985 και ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3471/4573/26-1-1993, ΦΕΚ 88/Β/23-2-1993). Πάνω σε λόφο στην 

περιοχή «Ξεροποταμινά» βρίσκονται τα ερείπια του μετοχιακού συγκροτήματος της Μ. 

Ξηροποτάμου (βυζαντινός πύργος, βοηθητικά κτίσματα, δεξαμενή) που έχουν 

χαρακτηριστεί αρχαία μνημεία. Ως ζώνη προστασίας ορίζεται ακτίνα 500μ. περιμετρικά 

αυτών. 

• Ερείπια της Μονής Σκορπιού (του μετοχικού συγκροτήματος Μονής Χελανδαρίου) 

στην Κουμίτσα (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/31452/578/13-8-1992, ΦΕΚ 534/Β/21-8-

1992). Στην Κούμιτσα βρίσκονται τα ερείπια της Μονής Σκορπιού. Το συγκρότημα 

χαρακτηρίζεται ως αρχαίο μνημείο και ορίζεται ζώνη προστασίας 30μ. περιμετρικά από 

τον εκεί φρουριακό περίβολο. 

• Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους (μετοχιακός ναός συγκροτήματος Χελανδαρίου) 

Κουμίτσας (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/31453/577/5-8-1992, ΦΕΚ 529/Β/17-8-1992): 

Είναι κτίσμα του 1862. Πρόκειται για μονόχωρο ναό, διαστάσεων 11,30x7,70μ., του 

οποίου η κόγχη εγγράφεται στο πάχος του ανατολικού τοίχου.  

 

Τοπική Κοινότητα Ουρανούπολης 

• Βυζαντινά και μεταβυζαντινά κτίσματα της χερσονήσου του Άθω (ΦΕΚ714/Β/29-10-

1965). Έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά κτίσματα που βρίσκονται στην περιοχή από τη «διώρυγα του Ξέρξη» και 

μέχρι τα ακρωτήρια Πίννες και Ακροθώου. Το ίδιο ισχύει και για ερείπια που βρίσκονται 

στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο λόγω της μεγάλης ιστορικής σημασίας της περιοχής.  

• Πύργος και προσκτίσματα (Υ.Α.ΥΠΠΕ/140670/6146/07.12.1956 ΦΕΚ 281/Β/29-12-

1956 και Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/33442/831/23.06.1981 ΦΕΚ 406/Β/09-07-1981).  

Πρόκειται για μεσαιωνικό πύργο και τα προσκτίσματά του (αρσανάς, διώροφο κτίριο) 

που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 

• Βυζαντινό κάστρο στη θέση «Φραγκόκαστρο» (Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/522/8/07-

01-1981 και ΦΕΚ 65/Β/30-01-1981). Στη θέση «Φραγκόκαστρο» έχει εντοπιστεί η 

επονομαζόμενη μονή του Ζυγού. Αποτελείται από φρουριακό περίβολο με πύργους και 

προσκτίσματα βυζαντινής εποχής που σώζεται σε ύψος 5-6μ. και άνηκε στη Μονή 

Βατοπεδίου.  

• Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/52412/1205/15.10.1984 και 

ΦΕΚ 896/Β/20-12-1984). Βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου που χρονολογείται στον 

11ο με 14ο αιώνα και χαρακτηρίζεται ως «αρχαίο μνημείο». Ο ναός σώζεται σε ερείπια 

στο μέσο περίπου της γραμμής των συνόρων του Αγίου Όρους και στην περιοχή 

Ουρανούπολης και φαίνεται ότι ανήκει στο μονόκλιτο τρίκογχο τύπο με τρούλλο. Στην 

τοιχοποιία του γίνεται χρήση και της τεχνικής της κρυμμένης πλίνθου. 

 

Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων 

• Διώρυγα του Άθω (ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973 - ΦΕΚ 1194/Β/5-10-1973). Ως 

αρχαιολογικός χώρος έχει χαρακτηριστεί η περιοχή ανάμεσα στην Τρυπητή και το χωριό 

των Νέων Ρόδων. 
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• Διώρυγα του Ξέρξη, αρχαία Σάνη και αρχαία Ουρανούπολη (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/12994/741/26-6-1997 - ΦΕΚ 584/Β/15-7-1997 και ΦΕΚ 881/Β/2-

10-1997, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/61729/3518/21-12-1998 - ΦΕΚ 1311/Β/31-12-1998 

και ΦΕΚ 199/Β/9-3-1999). Πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο της κοινότητας Νέων 

Ρόδων, που περιλαμβάνει: α. τη διώρυγα που άνοιξε ο Ξέρξης κατά την εκστρατεία κατά 

της Ελλάδος το 481/480π.Χ., β. ερείπια αρχαίων πόλεων Σάνης, η οποία ιδρύθηκε από 

Άνδριους αποίκους τον 7ο αι.π.Χ. και τοποθετείται στο χώρο βόρεια της Τρυπητής και 

γ. την αρχαία Ουρανούπολη, της ακροπόλεως που εντοπίζεται στην περιοχή Παλιόμυλος, 

στους λόφους δυτικά των Ν. Ρόδων και του ιερού αρχαϊκών - ελληνιστικών χρόνων στα 

ΝΔ του οικισμού των Ν. Ρόδων, που ιδρύθηκε το 317π.Χ. Στις παραπάνω περιοχές έχουν 

καθοριστεί ζώνες Α1 και Α2 αδόμητων απολύτου προστασίας, καθώς και ζώνες Β1 και 

Β2 με ειδικές χρήσεις, όρους και περιορισμούς. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 

 

Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας 

• Παλαιοχριστιανικός ερειπιώνας στη θέση «Γιάζο-Τζώρτζη» (ΥΑ 

ΥΠΠΕ/Β1/Φ35/50023/1096/30-10-1985, ΦΕΚ 717/Β/27-11-1985). Στη θέση έχουν 

εντοπιστεί τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές και ένα βοηθητικό κτίριο, με ορισμένη 

ζώνη προστασίας 500μ. περιμετρικά των μνημείων. 

 

Τοπική Κοινότητα Αρναίας 

• Θέση «Προφήτης Ηλίας» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/59168/2199 π.ε./1-2-1986, ΦΕΚ 

118/Β/19-3-1986 και ΦΕΚ 561/Β/27-8-1986). Ο λόφος του Προφήτη Ηλία βρίσκεται 

περίπου 2 χιλιόμετρα βορείως της Αρναίας και αριστερά της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης 

– Ουρανούπολης. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί  ερείπια σημαντικής αρχαίας πόλης, 

πιθανόν των Αρνών. Ως αρχαιολογικός χώρος έχει κηρυχθεί ο λόφος και μια ζώνη 

προστασίας 200μ. περιμετρικά αυτού. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

 

Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων 

• Αρχαία πόλη στις θέσεις  «Άσπρος Κάβος» και «Αμπελάκια» (ΥΑ Φ31/36676/2920/4-

10-1973 , ΦΕΚ 1194/Β/05-10-1973). Ο χώρος έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός καθώς 

στις θέσεις  έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα αρχαίας πόλης.  

• Βυζαντινός πύργος και το περιτείχισμά του στη θέση "Κάμπος" (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/6639/140/28-2-1992, ΦΕΚ 407/Β/26-06-1992). Πρόκειται 

πιθανότατα για τον πύργο του μετοχίου της Μ. Δοχειαρίου που αναφέρεται σε έγγραφο 

του 1409. Έχει χαρακτηριστεί ως αρχαίο μνημείο και περιμετρικά έχει οριστεί ζώνη 

προστασίας πλάτους 100μ. 

• Θέση Μαρμαράς (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61533/3520 π.ε./31-3-1999, ΦΕΚ 

431/Β/22-4-1999). Ως αρχαιολογικός χώρος έχει κηρυχθεί ο λόφος και η γύρω από αυτόν 

έκταση στη θέση Μαρμαράς του Δήμου Παναγίας και στην περιοχή της κοινότητας 

Πυργαδικίων. Στην περιοχή έχουν αποκαλυφθεί αρχαία ακρόπολη οχυρωμένη με τείχος, 

λατομείο και νεκροταφείο αρχαϊκής – κλασικής περιόδου.  

 

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας 
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• Ιερός Ναός Προσκυνήματος (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/53546/1357 π.ε./31-1-1989 , 

ΦΕΚ 127/Β/21-02-1989). Στα ΝΑ του σύγχρονου οικισμού βρίσκεται ο Ιερός Ναός του 

Προσκυνήματος της Παναγίας. Ο ναός έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο και προστατεύεται μαζί με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του, γιατί αποτελεί 

αξιόλογο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα.  

 

Τοπική Κοινότητα Γοματίου 

• Θέση «Καστρί» στην περιοχή Ντεβελίκι Τούμπα (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/27521/1666/21-7-1997 - ΦΕΚ 661/Β/4-8-1997, ΦΕΚ 881/Β/2-10-

1997): Στην περιοχή Καστρί βρίσκεται οικισμός Πρώιμης Εποχής Σιδήρου και τάφοι της 

Ύστερης Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Περιόδου στην παραλία.  

• Παράλια θέση «Κούλια» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/27521/1666/21-7-1997, ΦΕΚ 

661/Β/4-8-1997): στην περιοχή υπάρχει οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων.  

• Παράλια θέση «Παλαιόπυργος» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/27521/1666/21-7-1997, 

ΦΕΚ 661/Β/4-8-1997): στην περιοχή υπάρχει οικισμός προϊστορικών και ιστορικών 

χρόνων 

 

Β. ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ / ΑΚΑΝΘΟΥ 

 

Τοπική Κοινότητα Ιερισσού 

• Μετόχι «Κομίτσα» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2588/41510/1-9-1992, ΦΕΚ 591/Β/30-9-

1992): Αποτελεί ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου κι έχει χαρακτηριστεί με τον 

περιβάλλοντα χώρο του ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Αποτελεί αξιόλογο 

συγκρότημα λαϊκής αρχιτεκτονικής με ιστορική και θρησκευτική σημασία. Για την 

καλύτερη προβολή και ανάδειξη του χώρου έχει οριστεί ζώνη προστασίας 100μ. 

περιμετρικά του μετοχίου. 

• Παλαιό πηγάδι Μετοχίου Ξηροποτάμου Ιερισσού (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2059/34502/15.07.1992 και ΦΕΚ 486/Β/28-07-1992): Παλιό πηγάδι 

του Μετοχίου Ξηροποτάμου. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί 

με τον περιβάλλοντα χώρο του (σε απόσταση 5μ.), καθώς αποτελεί μνημείο τοπικού 

ενδιαφέροντος και μοναδικό δείγμα των τότε λειτουργιών του Μετοχίου.  

 

Τοπική Κοινότητα Αμμουλιανής 

• Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Αμμουλιανής (ΥΑ ΥΠΠΟ /ΑΡΧ/Β1/Φ35/35149/894/ 24-

10-1995, ΦΕΚ939/Β/14.11.1995 και διορθώσεις στο ΦΕΚ 963/Β/29-10-1997): 

Πρόκειται για τον ενοριακό ναό του νησιού. Ανήκει στο μετόχι της Ιεράς Μονής 

Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, χρονολογείται στο 1860 και είναι μονόκλιτη δίρριχτη 

βασιλική με γυναικωνίτη. Αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, που συνδέεται ιστορικά με τη ζωή του τόπου.  

• Παλαιό κτίριο (Α) και παλαιό κτίριο (Β) στην πλατεία Αμμουλιανής (ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2314/54573/12-1-1980, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980) : Πρόκειται για κτίρια 

ιδιοκτησίας της Kοινότητας Aμμουλιανής Xαλκιδικής, που αποτελούν χαρακτηριστικά 

δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με ιστορικό χαρακτήρα για τη δημιουργία του 

οικισμού. Μαζί με την εκκλησία της πλατείας αποτελούν το βασικό αρχιτεκτονικό 

πυρήνα του οικισμού κι επιπλέον, είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα μετοχιακής 

(καλογερικής) αρχιτεκτονικής της Xαλκιδικής. 
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Τοπική Κοινότητα Ουρανούπολης 

• «Κολληγάδικο−Σιδεράδικο» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1447/27871/09.06.1982 ΦΕΚ 

427/Β/25-07-1983). Αποτελεί τμήμα του μετοχιακού συγκροτήματος «προσφόριο» της 

Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους και έχει χαρακτηριστεί ως «ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο». Κτίστηκε το 1903, όπως μαρτυρούν επιγραφές στην τοιχοποία. Πρόκειται για 

αξιόλογο διώροφο κτίσμα με κεραμοσκεπή στέγη και με χαρακτηριστικό μορφολογικό 

στοιχείο της κύριας όψης το ανοικτό χαγιάτι και το λιθόκτιστο κλιμακοστάσιο. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 

 

Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας 

• Κτίριο του 19ου αιώνα ιδιοκτησίας Καλογριάς Απόστολου (ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1909/38688/25-7-1983 - ΦΕΚ 464/Β/24-8-1983). Το οίκημα 

χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης και αποτελεί ένα αξιόλογο δείγμα της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής που χτίστηκε γύρω στα 1880 και ένα από τα ελάχιστα κτίσματα του 

οικισμού που διασώθηκαν από τους σεισμούς του 1932. Πρόκειται για ένα κιβόμορφο 

πετρόχτιστο κτίσμα με τετράρριχτη ξύλινη στέγη. Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι μικρά 

ορθογωνικά με ποικιλία στη μορφολογία τους. Σημαντική είναι και η θέση του μέσα στον 

οικισμό και συγκεκριμένα δίπλα στην εκκλησία και το παλιό πέτρινο κτίσμα του 

σχολείου. 

• Κτίριο του παλαιού Σχολείου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4980 π.ε./16539/16-3-1999, ΦΕΚ 

428/Β/22-4-1999): Το παλαιό σχολείο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο, καθώς πρόκειται για κτίριο ειδικής λειτουργίας (Διδακτήριο), σημαντικό για 

την εδραίωση του Ελληνισμού στην περιοχή της Χαλκιδικής στις αρχές του 20ού αιώνα 

και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.  

 

Τοπική Κοινότητα Αρναίας 

• Παλαιό Σχολείο (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1634/52214/5-9-1980 - ΦΕΚ 905/Β/12-

9-1980): Ως έργα τέχνης που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία και ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο, έχουν χαρακτηριστεί, σύμφωνα με το N1469 / 50 οι εξωτερικοί 

τοίχοι του παλαιού σχολείου στην Aρναία Xαλκιδικής, ιδιοκτησίας του Δήμου Aρναίας, 

γιατί η λιθοδομή των παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και είναι 

χαρακτηριστική των μετοχιών του Aγίου Όρους, τα ανοίγματα φέρουν μαρμάρινο 

πλαίσιο και αξιόλογες σιδεριές κι επιπλέον, στέφονται με τυφλά αψιδώματα. Το σχολείο 

της Αρναίας, κτισμένο το 1871, είναι το παλαιότερο που σώζεται σήμερα στη Xαλκιδική 

και είναι συνδεδεμένο με τη ζωή των κατοίκων της Aρναίας κατά την ύστερη 

Tουρκοκρατία. 

• Αρχοντικό Κατσάγγελου (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/52044/428/5-8-1982, ΦΕΚ 866/Β/2-

11-1982): Το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελεί αξιόλογο δείγμα παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής κι έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική 

προστασία. Το κτίριο αποτελείται από δύο αρχιτεκτονικές ενότητες. H μια είναι BΔ με 

πυργοειδή μορφή και εμφανίζει λιτές και αυστηρές όψεις με μικρά ορθογωνικά 

ανοίγματα στον όροφο και σειρά τοξυλίων στο ύψος όπου το ισόγειο διαχωρίζεται από 

τον δρόμο. H δεύτερη είναι με χαγιάτι κατά μήκος τμήματος της όψης και λειτουργεί σαν 

συνδετικός κρίκος των δύο ενοτήτων. Aξιόλογη είναι η από λιθοδομή τοιχοποιία του 

ισογείου, καθώς και η πλαστική μορφή του χαγιατιού με τις ημικυκλικές από ξύλο 

αντηρίδες. 
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• Οικισμός Αρναίας (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1983/29283/8-8-1986 - ΦΕΚ 759/Β/31-10-

1986): Ο οικισμός της Αρναίας ιδρύθηκε το 16ο αιώνα στη θέση ενός μετοχίου του 14ου 

αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος, καθώς αποτελεί έναν από τους 

χαρακτηριστικότερους οικισμούς της Χαλκιδικής με πλούτο στοιχείων παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, τόσο αστικών νεοκλασικών, όσο και λαϊκών.  

• Κτίριο ιδ. Β. Μαντζάνου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3208/52297 π.ε./15-7-1987 - ΦΕΚ 

428/Β/13-8-1987): Το συγκεκριμένο κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που 

χρειάζεται κρατική προστασία, γιατί συμβάλλει στη μελέτη της εξέλιξής της τοπικής 

αρχιτεκτονικής, της οποίας αποτελεί αξιόλογο δείγμα.  

• Ναός Αγίων Αναργύρων (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/17958/403/4-7-1988, ΦΕΚ 

587/Β/24-8-1988): Ο ναός των Αγίων Αναργύρων έχει χαρακτηριστεί κτίσμα που 

χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, καθώς θεωρείται αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής. 

Πρόκειται για ελεύθερο κτίσμα που ανεγέρθηκε το 1919 με σχέδια του αρχιτέκτονα 

Aναστασίου Oρλάνδου. Ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλλο στη 

διασταύρωση των κεραιών του. 

• Αρχοντικό Μήτσου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1678/35716/4-8-1989, ΦΕΚ 619/Β/23-8-

1989): Μακεδονικό αρχοντικό με νεοκλασικούς επηρεασμούς στις παραδοσιακές λαϊκές 

μορφές στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα.  

• Αρχοντικό ιδ. Σαραφιανού (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/29316/1840/19-8-1988, ΦΕΚ 

661/Β/9-9-1988): Αρχοντικό που αποτελεί αξιόλογο δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής με 

νεοκλασικά στοιχεία, άμεσα συνδεδεμένο με τα ιστορικά γεγονότα του τόπου. 

• Κτίριο Εκπαιδευτηρίων Αρναίας και περιβάλλων χώρος (νυν Δημοτικό Σχολείο) (ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2446/38915/19-6-1997 - ΦΕΚ 753/Β/28-8-1997): Το κτίριο των 

Εκπαιδευτηρίων Αρναίας μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, έχει χαρακτηριστεί ως 

ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου 

της γ΄ δεκαετίας του 20ού αιώνα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των 

κατοίκων της περιοχής. 

 

Τοπική Κοινότητα Στανού 

• Κτίριο στον Στανό, ιδ. Αθανασίου και Νικολάου Κάκκα (ΥΑ/ΥΠΠΕ/ 

ΔΙΛΑΠ/Γ/41398/2546/27-9-1985, ΦΕΚ663/Β/1-11-1985): Το συγκεκριμένο κτίριο 

βρίσκεται στο κέντρο του σύγχρονου οικισμού του Στανού. Έχει χαρακτηριστεί ως έργο 

τέχνης, καθώς αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, από τα 

λίγα που έχουν απομείνει στην περιοχή και είναι σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης 

της ντόπιας αρχιτεκτονικής. 

• Κτίριο στον Στανό, ιδ. Αφών Ζαχαρούδη (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1977/31732/7-8-

1985, ΦΕΚ 561/Β/23-9-1985): Πρόκειται για κτίριο κτισμένο σε περίοπτη θέση του 

οικισμού. Έχει κτισθεί το 1923 και είναι διώροφο, λιθόκτιστο στο ισόγειο, με τσατμά 

στον όροφο και κεραμοσκεπή στέγη. Έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, γιατί αποτελεί 

αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της Mακεδονίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής και 

διασώζει πολλές κατασκευαστικές και λειτουργικές λεπτομέρειες, χαρακτηριστικές για 

την οργάνωση της καθημερινής αγροτικής ζωής.  

 Μεμονωμένες αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία  

Εκτός από τους κηρυγμένους χώρους και μνημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ευρύτερη 

περιοχή έχουν εντοπιστεί μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία και θέσεις, τα οποία είτε 

αναφέρονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου (τμήμα 
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του νυν Δήμου Αριστοτέλη – ΦΕΚ 332/ΤΑΑ/10.08.2010), είτε εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 

αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών που αποτέλεσαν μέρος της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Έργου (οι σημαντικότερες από τις θέσεις αυτές 

απεικονίζονται στο Χάρτη 9.1, Κεφάλαιο 15. Οι θέσεις και τα μνημεία αυτά δεν είναι 

κηρυγμένα, ωστόσο προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Περί Προστασίας 

των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Πρόκειται για τα ακόλουθα: 

• Θέση «Σκουριές» (Χ1): Στη θέση «Σκουριές» έχουν εντοπιστεί τα κατάλοιπα μιας 

μεταλλευτικής θέσης του 2ου αι.π.Χ. που καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 2 

στρεμμάτων εντός της περιοχής κατάληψης του ανοιχτού ορύγματος του Υποέργου 

Σκουριών. Στο χώρο αυτό έχουν αποκαλυφθεί διαμορφώσεις στο φυσικό έδαφος, 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δυο κτιρίων και μια επιφάνεια με εργαστηριακή χρήση. Από 

τα κινητά ευρήματα ξεχωρίζουν η μεγάλη ποσότητα σκωριών που προέρχονται από την 

εκκαμίνευση κατά την αρχαιότητα καθώς και άλλα κατάλοιπα της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας (ακροφύσια και τριπτήρες). [Πηγή: Γενική Δ/νση αρχαιοτήτων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Τμήμα 

αρχαιολογικών χώρων μνημείων και αρχαιογνωστικής έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008]. Το 2019 ελήφθη Υπουργική Απόφαση 

(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/650754/ 464137/13085/537 – 27/11/2019), με την οποία 

εγκρίθηκε η μη διατήρηση των αρχαίων καταλοίπων της θέσης Σκουριές λόγω της κακής 

κατάστασης διατήρησής τους. Ως βασικός όρος της απόφασης τέθηκε η απόσπαση δυο 

περιοχών, ως καλύτερα σωζόμενων και η επανατοποθέτησή τους στη θέση «Κόνιαρη», 

όπου θα υλοποιηθεί η έργο ανάδειξης και ανασύνθεσης της αρχαίας δραστηριότητας.  

• Θέση «Κάτσουρας» ή «Καστελλούδι» (Χ2): Στην εν λόγω θέση εντοπίστηκε μετά από 

αυτοψία αρχαιολόγων της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ και 10ης ΕΒΑ, οχυρωμένος οικισμός. Η 

χρονολόγησή του παραμένει άγνωστη με εξαίρεση την τελευταία φάση χρήσης της 

περιοχής που τοποθετείται στους βυζαντινούς χρόνους λόγω αντίστοιχης κεράμωσης που 

εντοπίστηκε στο εσωτερικό της οχύρωσης. Η θέση βρίσκεται σε ψηλό αυχένα μεταξύ 

των ρεμάτων Λοτσάνικο και Καρατζά, εκτός των ορίων κατάληψης του νέου 

επενδυτικού σχεδίου. [Πηγή: Γενική Δ/νση αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση 

Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Τμήμα αρχαιολογικών χώρων μνημείων και 

αρχαιογνωστικής έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008] 

• Θέση «Καστέλλι» (Χ3): Οχυρωμένος οικισμός ιστορικών χρόνων στο ομώνυμο ύψωμα 

σε απόσταση 1,5 km. από τη θέση του εργοστασίου εμπλουτισμού και εκτός των ορίων 

κατάληψης του Έργου. Η θέση υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΕΦΑ Χαλκιδικής και 

Αγίου Όρους και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/28-2-2002 «Για την 

προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς». [Πηγή: Γενική Δ/νση 

αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, 

Τμήμα αρχαιολογικών χώρων μνημείων και αρχαιογνωστικής έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/ 5295/16-12-2008] 

• Θέση «Παλιόχωρα» (Χ4): Στην άμεση περιοχή μελέτης και σε κοντινή απόσταση από 

τα όρια κατάληψης του Έργου των Σκουριών (850 m περίπου ΝΔ του πυρήνα του) 

εντοπίστηκε οικιστική εγκατάσταση, παρακείμενη σε ρέμα, από την οποία είναι ορατά 

κατάλοιπα τοιχοποιιών σε έκταση περίπου 5 στρεμμάτων. Από το μοναδικό εύρημα της 

περιοχής (μαρμάρινη επίστεψη ενός ταφικού σήματος οθωμανικών χρόνων) συνάγεται 

το συμπέρασμα ότι ο οικισμός της Παλαιόχωρας χρονολογείται πιθανότατα στην πρώιμη 

οθωμανική περίοδο (15ος – 16ος αιώνας). Ο οικισμός αυτός αναδεικνύεται μαζί με τη 

Χωρούδα, τον εγκαταλελειμμένο οικισμό των μεταλλωρύχων του 19ου αιώνα, σε 
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σημαντικό μάρτυρα της οικιστικής οργάνωσης στη ΒΑ Χαλκιδική κατά την οθωμανική 

περίοδο. [Πηγή: Γενική Δ/νση αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών 

και κλασικών αρχαιοτήτων, Τμήμα αρχαιολογικών χώρων μνημείων και αρχαιογνωστικής 

έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008] 

• Θέση «Μαύρες Πέτρες» (Χ5): Στην εν λόγω θέση, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 

2 km. δυτικά του Υποέργου των Μαύρων Πετρών, έχουν εντοπιστεί αρχαία 

μεταλλευτικά πηγάδια, στοές και σωροί σκωριών. [Πηγή: Γενική Δ/νση αρχαιοτήτων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Τμήμα 

αρχαιολογικών χώρων μνημείων και αρχαιογνωστικής έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008]. 

• Θέση «Κοκκινόλακκας» (Χ6): Στα πρανή του ρέματος του Κοκκινόλακκα εντοπίστηκαν 

σωροί από σκωρίες, κατάλοιπα της μεταλλευτικής δραστηριότητας της αρχαιότητας. Ο 

χώρος εντοπίζεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου νότια του Υποέργου των Μαύρων 

Πετρών. [Πηγή: Γενική Δ/νση αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών 

και κλασικών αρχαιοτήτων, Τμήμα αρχαιολογικών χώρων μνημείων και αρχαιογνωστικής 

έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ- ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008]. 

• Θέση «Μαδέμ Λάκκος» (Χ7): Στη συγκεκριμένη θέση έχουν εντοπιστεί σωροί από 

σκωρίες, κατάλοιπα της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο χώρος βρίσκεται σε 

απόσταση 400μ. νότια του Υποέργου των Μαύρων Πετρών. [Πηγή: Γενική Δ/νση 

αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, 

Τμήμα αρχαιολογικών χώρων μνημείων και αρχαιογνωστικής έρευνας, Πρακτικό αυτοψίας ΚΑΣ - 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΕΧ/Α1/Φ16/112623/5295/16-12-2008]. 

• Θέση «Καρακόλι» (Χ8): Πρόκειται, σύμφωνα με την έκθεση της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, για 

οχυρωματικό έργο και πιο συγκεκριμένα για πύργο-παρατηρητήριο που βρίσκεται σε 

υψόμετρο 250μ., σε στρατηγική θέση με εποπτεία όλου του Ακάνθιου κόλπου. Η αρχική 

κατασκευαστική φάση του μνημείου χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους ενώ 

χρήση του τεκμηριώνεται και στον 20ό αιώνα, καθώς στη δεκαετία του 1940, κατά τη 

διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό-παρατηρητήριο. 

[Πηγή: Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας» της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός 

στη ΒΑ Χαλκιδική, κατόπιν αυτοψίας από Επιτροπή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου., 

Α.Π. ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ /Α/2448/12-3-2009]. 

 

Τέλος, σημειώνονται και οι ακόλουθες εντοπισμένες θέσεις στις περιοχές των Σκουριών, του 

Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας που δεν αναφέρονται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα 

έγγραφα, προστατεύονται ωστόσο, από τον αρχαιολογικό νόμο του Ν.3028/2002 «Περί 

Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

• Στην πορεία των εργασιών του Υποέργου των Σκουριών και με βάση τους όρους που 

τίθενται στην Κ.Υ.Α. (ΕΠΟ 201745_26072011, κατά τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών 

εντοπίστηκε η θέση «Κόνιαρη» (X9). Στο σημείο έχει αποκαλυφθεί εγκατάσταση 

πρωτοβυζαντινών χρόνων αποτελούμενη από ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, ένα 

μονόχωρο και ένα αψιδωτό κτίριο και επιπλέον βοηθητικούς και εργαστηριακούς 

χώρους. Από τα ευρήματα προκύπτει με βεβαιότητα οικοτεχνική, και μεταλλευτική 

δραστηριότητα (Σχετική παρουσίαση στο Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη 

Θράκη 2021, Υπό έκδοση). 

• Στο Υποέργο του Στρατωνίου κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της 

«Πλατείας 53» (Χ10), σε απόσταση περίπου 600μ. από τον οικισμό της Τ.Κ. 

Στρατωνίου, εντοπίστηκε τμήμα μικρής αγροικίας που χρονολογείται πιθανότατα στον 
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4ο αιώνα π.Χ. (Πηγή: Παπαστάθης Κ. κ.α., «και χώρας ετέρας αυτή καταδιδόναι»: η εκτός 

των τειχών οργάνωση της αρχαίας Στρατονίκης και των Σταγείρων, Το Αρχαιολογικό Έργο 

στη Μακεδονία και τη Θράκη (29), 2015, σελ.397-406). 

• «Λόφος Ελληνιστικών Εργαστηρίων» στον Μαυρόλακκα της Τ.Κ. Ολυμπιάδας (Χ11): 

Ο χώρος εντοπίζεται σε χαμηλό λόφο έκτασης 3,5 στρεμμάτων, σε απόσταση περίπου 

3 km. ΒΔ του οικισμού της Ολυμπιάδας και βρίσκεται εντός των ορίων του εργοταξίου 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην Ολυμπιάδα. Στην επιφάνεια του λόφου διεξήχθη 

αρχαιολογική έρευνα η οποία αποκάλυψε εργαστηριακούς χώρους που χρονολογούνται 

στην ελληνιστική περίοδο (4ος – 1ος αι.π.Χ.) (Πηγή: Κ. Σισμανίδης, Το Αρχαιολογικό Έργο 

στη Μακεδονία και τη Θράκη (14), 2000). 

• «Λόφος Εποχής Σιδήρου» στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας (Χ12): Πρόκειται για οικισμό που 

εντοπίζεται στην κορυφή και τις πλαγιές χαμηλού και απομονωμένου λόφου βόρεια του 

ρέματος Μπασδέκη, σε απόσταση 1,2 km. νότια του «Λόφου των ελληνιστικών 

εργαστηρίων». Στο λόφο αυτό έχουν εντοπιστεί λείψανα κτιρίων και μεταλλευτικών 

κλιβάνων, που με βάση τα επιφανειακά ευρήματα, χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή 

του Σιδήρου και στους Ιστορικούς Χρόνους.  

 

Επιπλέον, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου (τμήμα 

του νυν Δήμου Αριστοτέλη – ΦΕΚ 332/ΤΑΑ/10.08.2010) αναφέρονται τα ακόλουθα 

μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία και θέσεις: 

• Μεταβυζαντινό λουτρό στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας (Χ13). 

• Πύργος Μετοχίου Μ. Μεγίστης Λαύρας στην Τ.Κ. Νέων Ρόδων. 

• Πύργος Μετοχίου Μ. Αγίου Παύλου στην Τ.Κ. Νέων Ρόδων. 

• Βρύση Χελανδαρίου στην Τ.Κ. Νέων Ρόδων. 

• Υδρομάστευση Μονής Ζυγού στην Τ.Κ. Ουρανούπολης. 

• Ερείπια Μετοχίου Μ. Ζωγράφου στη θέση «Μαύρο Αλώνι» Δ.Δ. Ιερισσού. 

• Αρχαιολογικός περίπατος Ουρανούπολης με σειρά μνημείων. 

• Θέσεις Α, Β «Αλυκές» και Γ «Αγιονήσι» στη νήσο της Αμμουλιανής. 

8.8. Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

8.8.1. Δημογραφικά στοιχεία και τάσεις 

Συνολικά, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής περιλαμβάνει πέντε (5) δήμους. Στην παρούσα 

μελέτη, εξετάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Αρναίας, Παναγιάς 

και Σταγείρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη. 

 

Η συνολική πληθυσμιακή εξέλιξη σε επίπεδο Π.Ε. Χαλκιδικής, και αναλυτικά για την κάθε 

δημοτική ενότητα της περιοχής μελέτης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες (1991-2001-2011), 

όπως επίσης και ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) αυτού δίνεται στον Πίνακα 

8.8.1-1.  
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Πίνακας 8.8.1-1. Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού περιοχής μελέτης 

Περιφέρεια – Δήμος – Δημ. Κοινότητα – Τοπ. Κοινότητα 2011 2001 1991 

ΜΕΡΜ 

2001-2011 

(%) 

ΜΕΡΜ 

1991-2001 

(%) 

ΜΕΡΜ 

1991-2011 

(%) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Έδρα: Πολύγυρος,ο) 

105.90

8 

96.84

9 

85.42

6 9,4 13,4 24,0 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Έδρα: Ιερισσός,η, Ιστορική έδρα: Αρναία,η) 18.294 

17.75

2 

18.09

6 3,1 -1,9 1,1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 6.063 5.884 6.021 3,0 -2,3 0,7 

Δημοτική Κοινότητα Αρναίας 2.300 2.144 2.199 7,3 -2,5 4,6 

Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας 631 639 692 -1,3 -7,7 -8,8 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 714 836 843 -14,6 -0,8 -15,3 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1.489 1.436 1.517 3,7 -5,3 -1,8 

Τοπική Κοινότητα Στανού 929 829 770 12,1 7,7 20,6 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3.526 3.470 3.455 1,6 0,4 2,1 

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας 2.592 2.597 2.615 -0,2 -0,7 -0,9 

Τοπική Κοινότητα Γοματίου 557 587 530 -5,1 10,8 5,1 

Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων 377 286 310 31,8 -7,7 21,6 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-

ΑΚΑΝΘΟΥ) 8.705 8.398 8.620 3,7 -2,6 1,0 

Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής 547 547 519 0,0 5,4 5,4 

Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού 3.455 3.081 3.006 12,1 2,5 14,9 

Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων 1.164 1.132 1.100 2,8 2,9 5,8 

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος 741 571 599 29,8 -4,7 23,7 

Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως 826 875 707 -5,6 23,8 16,8 

Τοπική Κοινότητα Σταγίρων 352 369 446 -4,6 -17,3 -21,1 

Τοπική Κοινότητα Στρατονίκης 563 670 924 -16,0 -27,5 -39,1 

Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου 1.057 1.153 1.319 -8,3 -12,6 -19,9 
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Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, παρατηρείται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του 

Δήμου Αριστοτέλη αποτελούν το 17,3% του μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Χαλκιδικής. Το 

47,6% του πληθυσμού του Δήμου Αριστοτέλη κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Σταγείρων – 

Ακάνθου, το 33,1% στη Δημοτική Ενότητα Αρναίας και το 19,3% στη Δημοτική Ενότητα 

Παναγίας. 

 

Κατά τη δεκαετία 1991- 2001, ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης μειώθηκε (1,9%), σε 

αντίθεση με την Π.Ε. όπου η μεταβολή είναι αυξητική σε ποσοστό σχεδόν 14%, λόγω 

τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στην Κασσάνδρα και τη Σιθωνία. Αύξηση 

παρουσιάστηκε μόνο σε 6 από τις 16 κοινότητες, με μεγαλύτερη εκείνη της τοπικής κοινότητας 

Ουρανοπόλεως. Από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες της περιοχής ενδιαφέροντος, τη μεγαλύτερη 

μείωση του πληθυσμού παρουσίασε η Δ.Ε. Σταγείρων–Ακάνθου (-2,6%) η οποία αποδίδεται 

στην σημαντική μείωση πληθυσμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σταγείρων (-17,3%), 

Στρατωνίου (-12,6%) και Στρατονίκης (-27,5%). Η μείωση του πληθυσμού σχετίζεται, μεταξύ 

άλλων, και με τη μείωση της απασχόλησης στα μεταλλεία κατά την περίοδο 1992 έως 1996, 

λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Επίσης, μπορεί 

να σχετίζεται με τη μετακίνηση του πληθυσμού της υπαίθρου σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

 

Κατά τη δεκαετία 2001- 2011, ο πληθυσμός της περιοχής μελέτης αυξήθηκε (3,1%), ενώ 

αντίστοιχα αύξηση παρουσιάστηκε και στην Π.Ε. Χαλκιδικής (9,4%). Αύξηση παρουσιάστηκε 

μόνο σε 7 από τις 16 κοινότητες, με μεγαλύτερη εκείνη της τοπικής κοινότητας Πυργαδικίων. 

Σημειώνεται ότι στην Δ.Κ. Αμμουλιανής δεν παρουσιάστηκε καμία μεταβολή. Από τις τρεις 

Δημοτικές Ενότητες της περιοχής ενδιαφέροντος, τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού 

παρουσίασε η Δ.Ε. Σταγείρων–Ακάνθου (3,7%) η οποία αποδίδεται στην σημαντική αύξηση 

πληθυσμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ολυμπιάδας (29,8%), Ιερισσού (12,1%) και Νέων 

Ρόδων (2,8%). Γενικά, ο Δήμος Σταγείρων - Ακάνθου παρουσιάζει ποσοστό αύξησης 

πληθυσμού, γεγονός που ενδέχεται να οφείλεται στην τόνωση της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας στην Ολυμπιάδα κατά τη δεκαετία αυτή. 

8.8.2. Παραγωγική διάρθρωση τοπικής κοινωνίας 23 

Πρωτογενής τομέας 

Ο δήμος Αριστοτέλη, είναι σε μεγάλο βαθμό, ημιορεινός – ορεινός και γεωγραφικά 

κατακερματισμένος. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 18% της συνολικής έκτασης του Δήμου 

είναι πεδινό, ενώ έχει μεγάλο μήκος ακτών και εκτεταμένες δασικές εκτάσεις. Ο συνδυασμός 

της πλούσιας βλάστησης και των ακτών, δημιουργεί ένα σημαντικό τοπίο που δίνει στην 

περιοχή ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το ανάγλυφο όμως του εδάφους δημιουργεί 

δυσχέρειες στις γεωργικές καλλιέργειες. Η έκταση της καλλιεργούμενης γεωργικής γης είναι 

περίπου το 23% της συνολικής έκτασης του Δήμου, οι βοσκότοποι αποτελούν το 1,6% των 

εκτάσεων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της- υπερδιπλάσιου του μέσου όρου της χώρας- 

καλύπτεται από δάση (ποσοστό περίπου 73,4%). Κρίσιμο μέγεθος ελκυστικότητας κατοίκησης 

και εργασίας είναι η γεωμορφολογία της περιοχής, η οποία εμφανίζει σημαντική 

διαφοροποίηση μέσου σταθμικού υψομέτρου. 

 

Σχετικά με τις χρήσεις γης, η αρώσιμη γη αποτελεί το 12,2% των εκτάσεων, με μόλις το 0,5% 

να αποτελεί μόνιμες καλλιέργειες. Η αδυναμία συστηματικής καλλιέργειας συνδέεται με την 

 
23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2015-2019, Α’ ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
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αδυναμία προγραμματισμού των καλλιεργειών, εφαρμογής συμβολαιακής γεωργίας και 

δημιουργίας καλλιεργειών οικονομίας κλίματος που θα έχουν άμεσες ωφέλειες στη δημιουργία 

εισοδημάτων αλλά και στην τυποποίηση της παραγωγής, σύμφωνα με τα διαμορφούμενα, 

παγκόσμια πρότυπα παραγωγής και πιστοποίησης. Οι βοσκότοποι είναι 12,5 χιλιάδες 

στρέμματα (περίπου το 1,6% των εκτάσεων του δήμου) στηρίζοντας την κτηνοτροφία. 

 

Από το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία 

(2013), περίπου το 52% καλλιεργείται με σιτηρά, το 32% με δενδροκαλλιέργειες, το 2% με 

αμπέλια και το 9% βρίσκεται υπό αγρανάπαυση, ενώ, το 33% των εκτάσεων δεν καλλιεργείται 

από τους ιδιοκτήτες τους, αλλά ενοικιάζονται από τρίτους. 

 

Επίσης λόγω της μεγάλης δασοκάλυψης, έχει πολύ σημαντική παραγωγή ξυλείας. Το σύνολο 

των δασών της πεύκης και των αείφυλλων πλατύφυλλων προσφέρουν επίσης, σημαντικές 

δυνατότητες αξιοποίησης για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

 

Τέλος, πολύ σημαντική είναι η συμβολή των δασών στην τοπική οικονομία μέσω της 

μελισσοκομίας. Στα γεωγραφικά όρια του δήμου, συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσοστό της 

παραγωγής, περί του 10% της παραγωγής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθιστώντας τη μελισσοκομία στρατηγικό πλεονέκτημα. 

 

Ο αριθμός των κυψελών στην Χαλκιδική αυξάνεται σημαντικά το Φθινόπωρο, όταν κυψέλες 

από την υπόλοιπη Ελλάδα μεταφέρονται για την εκμετάλλευση των μελιτωδών εκκρίσεων του 

εντόμου Marchalina hellenca το οποίο παρασιτεί στη χαλέπιο και τραχεία πεύκη. Υπολογίζεται 

ότι το 65% της ετήσιας παραγωγής μελιού στην Ελλάδα παράγεται από τα πευκοδάση και ότι 

η Χαλκιδική μαζί με τη Θάσο είναι οι κυριότερες μελισσοκομικές περιοχές της χώρας μας για 

την παραγωγή πευκόμελου24. Παράλληλα με την πεύκη, ο Χολομώντας (όρος Υψίζων) 

καλύπτεται από πυκνή βλάστηση φυλλοβόλων δένδρων (δρυός και άλλων πλατύφυλλων), την 

οποία επίσης χρησιμοποιούν οι μέλισσες. Η μελισσοκομική χλωρίδα της περιοχής 

συμπληρώνεται με καστανιές, αγριοφουντουκιές, ανοιξιάτικα ρείκια, κουμαριές, κουτσουπιές, 

σμυρνιές και πολλά άλλα φυτά τα οποία όχι μόνο προσφέρουν και συντηρούν ένα μεγάλο 

αριθμό μελισσών αλλά και αποτελούν καταφύγιο για τις κυψέλες ολόκληρης της Χαλκιδικής 

αλλά και άλλων περιοχών. 

 

Η ΠΕ Χαλκιδικής, λόγω της μεγάλης δασοκάλυψης της έχει πολύ σημαντική παραγωγή 

ξυλείας και παρουσιάζει σχετική εξειδίκευση σε ορισμένα προϊόντα. Για παράδειγμα ο 

Ταξιάρχης και δευτερευόντως η Αρναία, αποτελούν τον κυριότερο πυρήνα παραγωγής 

Χριστουγεννιάτικων δέντρων της χώρας. Στο Δήμο Αριστοτέλη μόνο, και σύμφωνα με το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αριστοτέλη 2012-2014, στη δασική παραγωγή 

απασχολούνται δώδεκα (12) Δασικοί Συνεταιρισμοί με πάνω από 250 εγγεγραμμένα μέλη. 

 

Αναφορικά με την αλιεία, ο παράκτιος χαρακτήρας και τα πλούσια υδατικά αποθέματα της 

περιοχής επιτρέπουν την ανάπτυξη της. Στον Κόλπο της Ιερισσού, ο οποίος θεωρείται 

αναπαραγωγικός, έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν για ενίσχυση της βιοποικιλότητάς του 

(φυτοπλαγτού) με τη δημιουργία τεχνητών υφάλων. Ωστόσο, ο αριθμός των απασχολουμένων 

φθίνει, ενώ η υπερεκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου, τείνει να γίνει σημαντική. Τα 

αλιεύματα απορροφώνται κατά κύριο λόγο από την αγορά της Θεσσαλονίκης, με σημαντικές 

 
24 Θρασυμβούλου Α., Πρακτική Μελισσοκομία. Μελισσοκομική Επιθεώρηση. Ιούλιος 2012. 
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τις εξαγωγικές προσπάθειες σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Για την περιοχή του κόλπου της 

Ιερισσού, και σύμφωνα με τα στοιχεία της εκεί λιμενικής αρχής, τα επαγγελματικά σκάφη που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ανέρχονται στα 250, από τα οποία 15 είναι μηχανότρατες, 

γρι γρι και τα υπόλοιπα παράκτιας αλιείας. Ο αριθμός των απασχολουμένων με την 

επαγγελματική αλιεία, είναι περίπου 400.  

 

Η κτηνοτροφία, συμμετέχει σε μικρότερο βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της ΠΕ, με 

κυριότερη δραστηριότητα την αιγοπροβατοτροφία. 

 

Τέλος, στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, πέραν της βασικής συγκέντρωσης στο Θερμαϊκό, 

συγκέντρωση υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται στη ανατολική πλευρά της Περιφέρειας στον 

κόλπο Ορφανού (Ολυμπιάδα). 

 

Μεταποιητικός Τομέας 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταποιητική 

δραστηριότητα. Οι οργανωμένοι χώροι υποδοχής επιχειρήσεων, η βελτίωση των μεταφορικών 

υποδομών, οι αλλαγές στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής, η λειτουργία του μητροπολιτικού 

κέντρου της Θεσσαλονίκης με τις ερευνητικές υποδομές συνέβαλαν στην προσέλκυση 

επενδύσεων, ωστόσο ιδιαιτέρως αρνητικά λειτούργησε η εφαρμογή της εθνικής φορολογικής 

πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζεται από αστάθεια και υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, με 

αποτέλεσμα τη μεταφορά των εδρών σημαντικού αριθμού μεταποιητικών και παραγωγικών 

μονάδων σε χώρες με χαμηλότερο και σταθερότερο φορολογικό συντελεστή. Επίκεντρο του 

μεταποιητικού τομέα, είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης που για την περίοδο 2005-2010, παρουσιάζει 

ποσοστό συμμετοχής του κλάδου της μεταποίησης στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία σταθερά πάνω από 65%. Όλες οι άλλες ΠΕ εμφανίζουν ποσοστά συμμετοχής κάτω από 

10%. Τα σημαντικότερα μεταποιητικά προϊόντα της περιοχής είναι τα τρόφιμα και τα ποτά, 

είδη ένδυσης, μηχανές και εξοπλισμοί, δομικά υλικά, έπιπλα και είδη ξύλου. 

 

Στην ΠΕ Χαλκιδικής, η περιοχή που έχει προσελκύσει μέχρι σήμερα τις περισσότερες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι η Δυτική Χαλκιδική (Ν. Μουδανιά –Λάκκωμα), τόσο λόγω 

ευνοϊκής γεωγραφικής διαμόρφωσης και οδικού δικτύου, όσο και λόγω γειτνίασης με τη 

Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, λόγω άτυπης βιομηχανικής ζώνης της Θέρμης, αναπτύσσεται κάποια 

βιοτεχνική δραστηριότητα και στην περιοχή του Γαλαρινού. Επίσης, σημαντική μεταποιητική 

δραστηριότητα εντοπίζεται στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως στις περιοχές του 

Πολυγύρου και της Ορμύλιας, όπου δραστηριοποιούνται πολλές μονάδες μεταποίησης και 

επεξεργασίας ελιάς, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Οικογενειακές μεταποιητικές 

μονάδες λειτουργούν και στο Δήμο Αριστοτέλη (κρασί, λάδι, τυροκομικά, προϊόντα 

μεταποίησης ξύλου). 

 

Στη διάρθρωση του μεταποιητικού τομέα συμμετέχουν αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις απασχολώντας λιγότερα από δέκα άτομα με εμφανώς οικογενειακό χαρακτήρα. Η 

ύφεση που παρατηρείται από το 2003 και έπειτα στον τομέα της μεταποίησης οφείλεται κυρίως 

στα ακόλουθα: α) συνεχίζει να συρρικνώνεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής β) υπάρχει μια 

συνολική μετατόπιση του αναπτυξιακού μοντέλου προς τις υπηρεσίες όπου απαιτούνται 

σημαντικά λιγότερες επενδύσεις και γ) ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων μεταφέρει την 

έδρα τους σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. 
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Η συρρίκνωση αφορά κυρίως τον απόλυτο αριθμό επιχειρήσεων, τις επενδύσεις, την 

απασχόληση, αλλά και την παραγωγικότητα, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που 

μακροπρόθεσμα εμφανίζεται ως αποβιομηχάνιση της χώρας. Αυτό που είναι σημαντικό να 

τονιστεί είναι ότι παρατηρείται σημαντική μετατόπιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

από τη μεταποίηση προς τις κατασκευές και τον τριτογενή τομέα. 

 

Τριτογενής τομέας 

Οι κλάδοι του εμπορίου, λιανικού και χονδρικού, δείχνουν να αυξάνουν τους κύκλους 

εργασιών τους, προλειαίνοντας το έδαφος για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως πολύ 

μικρών και μικρών, σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή της επιχειρηματικής οργάνωσης που 

περιλαμβάνει στο σύνολό της σχεδόν, οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο μέσος ρυθμός μεταβολής 

στον αριθμό επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ξεπερνά το 5,13% (ΥΠΕΚΑ 2012), ενώ 

σημαντική είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών (κατά περίπου 11% ανά επιχείρηση με μέσο 

κύκλο εργασιών περίπου 170.000 ευρώ). 

 

Στο χονδρικό εμπόριο, υπάρχουν ανάλογοι ρυθμοί ανάπτυξης που ξεπερνούν το μέσο όρο της 

Περιφέρειας, (3,19%) ενώ ο κύκλος εργασιών φθάνει τις 450 χιλιάδες ευρώ διευρυνόμενος με 

έναν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6,40%. 

 

Σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών επιχειρήσεων, είναι η ανάπτυξη του 

τουριστικού κλάδου, μέσω το οποίου διευρύνθηκε η αγορά (κατά τους θερινές μήνες) κατά 

εκατοντάδες χιλιάδες στο σύνολο της ΠΕ (Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, 2014). Η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η υψηλή επισκεψιμότητα, οφείλεται κυρίως στον 

παραθαλάσσιο μαζικό τουρισμό στις ΠΕ Χαλκιδικής και Πιερίας, στον αστικό και πολιτιστικό 

τουρισμό της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Νάουσας, καθώς και σε εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, όπως ο αρχαιολογικός (Δίον, Πέλλα, Βεργίνα), ορεινός (Όλυμπος), χιονοδρομικός 

(Καιμάκτσαλαν, Ελατοχώρι), ιαματικός (Λουτράκι Αριδαίας, Αγ. Παρασκευή Χαλκιδικής), 

θρησκευτικός (Άγιο Όρος, Παναγία Σουμελά κ.α.) 

 

Η Χαλκιδική γνώρισε απότομη τουριστική ανάπτυξη μετά τη δεκαετία του 1960, με την αλλαγή 

των συνηθειών παραθέρισης – τουρισμού, τη στροφή δηλαδή προς τη θάλασσα. Η στροφή 

αυτή δημιούργησε τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του Νομού. Αντίθετα μέχρι τότε υπήρχε 

κάποια ανάπτυξη του τουρισμού σε ορεινές περιοχές (π.χ. Βάβδος). 

 

Οι πρώτες ξενοδοχειακές μονάδες λειτούργησαν στην Ιερισσό (1938 και 1940) και στην 

Αρναία (1960). Στη δεκαετία 1961-1970 που έγιναν τα πρώτα πρότυπα τουριστικά 

συγκροτήματα του ΕΟΤ (ΞΕΝΙΑ) στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική χτίστηκαν δύο: στην 

Ουρανούπολη και στο Παλιούρι. Το μεγαλύτερο άνοιγμα όμως της Χαλκιδικής προς την αγορά 

του εξωτερικού έγινε τη δεκαετία του 970, όταν οργανώθηκαν οι μεγάλες τουριστικές μονάδες 

της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και της Τρυπητής-Ουρανούπολης. 

8.8.3. Απασχόληση 

Στον Πίνακα 8.8.3-1 παρουσιάζονται στοιχεία για την απασχόληση στο Δήμο όπου 

χωροθετείται το έργο, ανά παραγωγικό τομέα, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΑΤ (έτος 

2011). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη η πληροφορία ανά δημοτική ενότητα. 
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Πίνακας 8.8.3-1. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι 

Περιγραφή Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί 

Οικονομικά 

μη ενεργοί 

Σύνολο 

οικονομικών 

ενεργών 

Απασχολούμενοι 

Άνεργοι Σύνολο 

απασχολούμενων 

Πρωτογενής 

Τομέας 

Δευτερογενής 

Τομέας 

Τριτογενής 

Τομέας 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 4.586.636 3.727.633 372.209 654.377 2.701.047 859.003 6.229.650 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.882.108 771.613 603.133 69.563 112.559 421.011 168.480 1.110.495 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 

(ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) 107.719 42.983 34.449 5.712 6.916 21.821 8.534 64.736 

ΔΗΜΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 

(ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) 20.105 6.901 5.305 574 1.301 3.430 1.596 13.204 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούνται τα εξής: 

 

Στο Δήμο Αριστοτέλη, οι απασχολούμενοι αποτελούν το 76,9% του οικονομικώς ενεργού 

πληθυσμού. Από το σύνολο των απασχολούμενων, το 10,8% απασχολείται στον πρωτογενή 

τομέα, το 24,5% στο δευτερογενή τομέα και το 64,7% στον τριτογενή τομέα. 

 

Επομένως, στην περιοχή μελέτης, πρωταρχικό ρόλο στην παραγωγική διάρθρωση της τοπικής 

οικονομίας φαίνεται να έχει ο τριτογενής τομέας. 

8.8.4. Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Στην παρούσα παράγραφο παρατίθενται τα δεδομένα για τους σημαντικότερους δείκτες, οι 

οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή της οικονομικής κατάστασης της 

Περιφερειακής Ενότητας. 

 

Στον Πίνακα 8.8.4-1 δίνονται τα μεγέθη για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Π.Ε. Χαλκιδικής, σε σύγκριση με το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) σε εθνικό επίπεδο (εκατ. € σε τρέχουσες τιμές). Επίσης, στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 8.8.4-2) παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή της Περιφέρειας και της 

Π.Ε., στο εθνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 8.8.4-3 και 8.8.4-4) παρατίθενται στοιχεία 

αναφορικά με την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε επίπεδο χώρας (€ σε τρέχουσες τιμές), 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Π.Ε. της περιοχής, καθώς και η σύγκριση αυτών 

με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο σύνολο της χώρας.  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8         8-114 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 8.8.4-1. Εξέλιξη του ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2018 (σε εκατ. €. Σε τρέχουσες τιμές) 

Περιοχή 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

ΕΛΛΑΔΑ 
141.24

7 

152.19

4 

163.46

1 

178.90

5 

193.71

6 

199.24

2 

217.86

2 

232.69

5 

241.99

0 

237.53

4 

224.12

4 

203.30

8 

188.38

9 

179.61

6 

177.34

9 

176.11

0 

174.23

7 

177.15

2 

179.72

7 

Κεντρική 

Μακεδονί

α 

19.827 21.505 22.603 24.514 26.694 26.890 29.550 31.952 33.304 32.439 30.136 27.535 25.477 23.923 23.435 23.776 23.748 24.063 24.607 

Χαλκιδική 1.121 1.184 1.249 1.388 1.485 1.552 1.700 1.776 1.859 1.782 1.688 1.610 1.547 1.470 1.456 1.456 1.457 1.475 1.527 

*προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, λήψη στοιχείων 5/2/2021 

 

Πίνακας 8.8.4-2. Ποσοστιαία συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Π.Ε. της περιοχής μελέτης στο εθνικό ΑΕΠ κατά 

τα έτη 2000-2018 (ποσοστό %) 

Περιοχή 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Κεντρική 

Μακεδονία 14,04 14,13 13,83 13,70 13,78 13,50 13,56 13,73 13,76 13,66 13,45 13,54 13,32 13,21 13,50 13,63 13,58 13,58 13,69 

Χαλκιδική 0,79 0,78 0,76 0,78 0,77 0,78 0,78 0,76 0,77 0,75 0,75 0,79 0,82 0,82 0,82 0,83 0,84 0,83 0,85 

*προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ μετά από επεξεργασία, λήψη στοιχείων 5/2/2021 
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Πίνακας 8.8.4-3. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2018 (σε €. Σε τρέχουσες τιμές) 

Περιοχή 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

ΕΛΛΑΔΑ 
13.07

1 

14.01

1 

14.99

4 

16.37

1 

17.68

3 

18.13

4 

19.76

9 

21.06

1 

21.84

5 

21.38

6 

20.15

3 

18.30

8 

17.05

6 

16.38

1 

16.28

2 

16.27

5 

16.16

9 

16.47

2 

16.74

5 

Κεντρική 

Μακεδονί

α 

10.79

0 

11.62

8 

12.17

0 

13.13

0 

14.22

9 

14.26

2 

15.59

6 

16.79

4 

17.43

7 

16.91

3 

15.66

6 

14.31

1 

13.28

6 

12.53

8 

12.34

3 

12.58

9 

12.62

0 

12.81

3 

13.12

5 

Χαλκιδική 
10.97

8 

11.39

9 

11.95

4 

13.28

0 

14.17

6 

14.77

0 

16.10

6 

16.70

6 

17.36

2 

16.50

8 

15.51

9 

14.69

4 

14.06

9 

13.34

9 

13.20

1 

13.19

3 

13.18

5 

13.33

8 

13.80

6 

*προσωρινά στοιχεία  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, λήψη στοιχείων 5/2/2021 

 

 

Πίνακας 8.8.4-4. Ποσοστιαία συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Π.Ε. της περιοχής μελέτης στο εθνικό κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2018 

Περιοχή 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Κεντρική 

Μακεδονία 
82,55 82,99 81,17 80,20 80,47 78,65 78,89 79,74 79,83 79,09 77,73 78,17 77,89 76,54 75,81 77,35 78,05 77,79 78,38 

Χαλκιδική 83,99 81,36 79,73 81,12 80,17 81,45 81,47 79,32 79,48 77,19 77,01 80,26 82,48 81,49 81,08 81,06 81,55 80,98 82,44 

*προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ μετά από επεξεργασία, λήψη στοιχείων 5/2/2021 
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Στα παρακάτω Σχήματα 8.8.4-1 και 8.8.4-2 δίνεται και διαγραμματικά τόσο η εξέλιξη του 

ΑΕΠ όσο και η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2018. 

 

 

Σχήμα 8.8.4-1. Εξέλιξη του ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2018 (σε €. Σε τρέχουσες τιμές) 

 

 

Σχήμα 8.8.4-2. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τα έτη 2000-2018 (σε εκατ. €. Σε 

τρέχουσες τιμές) 
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8.8.5. Ανθρώπινη υγεία 

Μία σημαντική ένδειξη κοινωνικής ευημερίας αποτελούν οι δείκτες υγείας μιας περιοχής. Οι 

απλούστεροι από αυτούς τους δείκτες σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα υποδομών και τη 

δημογραφική / κοινωνικοοικονομική κατάσταση και υπάρχουν διαθέσιμοι από την πολιτεία 

μέσω του Υγειονομικού Χάρτη (ΥΧ) 25 της χώρας.  

 

Με επιλογή των βασικότερων δεικτών διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 

Όσον αφορά τα σημεία παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στην Π.Ε. Χαλκιδικής για 110.337 

κατοίκους υπάρχουν διαθέσιμα 347 σημεία (3,1449 σημεία ανά 1.000 κατοίκους). Σημειώνεται 

ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν 57.016 σημεία, δηλαδή 5,2510 σημεία ανά 1.000 κατοίκους. 

 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Υγείας και όλων των εποπτευόμενων 

Φορέων, στην Π.Ε. Χαλκιδικής απασχολείται το 0,37% του συνόλου του προσωπικού της 

Ελλάδας. 

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού το 2015 και τους 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, στην Π.Ε. Χαλκιδικής το 22,7% του πληθυσμού της είναι σε 

ηλικία άνω των 60 χρόνων και το 5,7% του πληθυσμού της είναι σε ηλικία άνω των 80 χρόνων. 

Για το σύνολο της Χώρας, το 20,5% του πληθυσμού της είναι σε ηλικία άνω των 60 χρόνων 

και το 6,3% του πληθυσμού είναι σε ηλικία άνω των 80 χρόνων. 

 

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι οι εξεταζόμενοι δείκτες της περιοχής μελέτης είναι 

παραπλήσιοι με τους δείκτες της Χώρας ενώ όσον αφορά τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας 

στην περιοχή μελέτης αντιστοιχούν περισσότερα σημεία ανά 1.000 κατοίκους. Ως εκ τούτου 

προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης η ανθρώπινη υγεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

8.9. Τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

8.9.1. Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Η Χαλκιδική σήμερα διαθέτει τρεις “κύριες” προσβάσεις στο ηπειρωτικό τμήμα, όλες 

διαμέσου της όμορης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 

Η κύρια οδός πρόσβασης είναι η από βορρά Ε.Ο. Θεσ/κης – Ν. Μουδανιών, ο μόνος εθνικής 

σημασίας οδικός άξονας στη Χαλκιδική. Το γεγονός αυτό, δηλαδή, του ενός και μόνο εθνικού 

άξονα σε έναν από τους πέντε πρώτους τουριστικούς προορισμούς της Χώρας, αναδεικνύει την 

υστέρηση. 

 

Υφίσταται ένας ενδο-περιφερειακής σημασίας οδικός άξονας Θεσ/κης – Πολυγύρου και ένας 

επίσης ενδο-περιφερειακός οδικός άξονας – από ανατολικά – από Σταυρό (Θεσ/κη) προς 

Ιερισσό. Το σύνολο αυτών των οδικών αξόνων, ιδιαιτέρως κατά τις περιόδους αιχμής, είναι 

ανεπαρκέστατο και επισφαλές. 

 

 
25 https://healthatlas.gov.gr 

https://healthatlas.gov.gr/
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Ο επαρχιακός άξονας Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τον άξονα 

Γοματίου – Ουρανούπολης, είναι ανεπαρκής, ενώ οι οδικοί άξονες Αρναίας – Στρατωνίου και 

Παλαιοκάστρου - Ταξιάρχη - Αρναίας είναι πεπαλαιωμένοι, ανεπαρκείς και επικίνδυνοι.26 

 

Η παράκτια ζώνη της Β.Α. Χαλκιδικής περιλαμβάνει τις λιμενικές υποδομές που 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 8.9.1-1: 

 

Πίνακας 8.9.1-1. Λιμενικές υποδομές παράκτιας ζώνης Β.Α. Χαλκιδικής 

Λιμενική υποδομή 
Θεσμοθετημένος 

χαρακτήρας 
Εξυπηρέτηση 

Ουρανούπολη 
Επιβατικός, 

τουριστικός 

- Σκαφών μεταφοράς προς 

Αθωνική Πολιτεία (Δάφνη) 

- Σκαφών θαλάσσιας 

περιήγησης Αθωνικής 

Πολιτείας 

- Σκαφών παράκτιας αλιείας 

Ιερισσός Αλιευτικό καταφύγιο 

- Σκαφών αλιείας 

- Σκαφών θαλάσσιας 

περιήγησης (από ανατολικά) 

Αθωνικής πολιτείας 

Τρυπητή Επιβατικός 

- Σκαφών διακίνησης επιβατών 

και οχημάτων προς και από 

Αμμουλιανή 

- Σκαφών θαλάσσιας 

περιήγησης Αθωνικής 

Πολιτείας 

Αμμουλιανή 

(ανατολικά) 
Επιβατικός 

Σκαφών διακίνησης επιβατών και 

οχημάτων από και προς Τρυπητή 

Αμμουλιανή (δυτικά) Αλιευτικό καταφύγιο Σκαφών παράκτιας αλιείας 

Ν. Ρόδα Αλιευτικό καταφύγιο Σκαφών παράκτιας αλιείας 

Ολυμπιάδα Αλιευτικό καταφύγιο Σκαφών παράκτιας αλιείας 

Πυργαδίκια Αλιευτικό καταφύγιο Σκαφών παράκτιας αλιείας 

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές δεν υπάρχουν, ενώ οι αεροπορικές συγκοινωνίες και μεταφορές 

εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” της Θεσσαλονίκης. 

8.9.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Σύμφωνα με την «Αναθεώρηση Περιφερειακού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2η 

Αναθεώρηση, Οκτώβριος 2016», η συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών αποβλήτων της Π.Ε. 

 
26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2015 – 2019, Α’ ΦΑΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ, 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
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Χαλκιδικής για το έτος 2014 αποτελεί το 8,6% της συνολικής παραγωγής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Όσον αφορά τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, οι Δήμοι της Π.Ε. Χαλκιδικής 

εξυπηρετούνται από το ΚΔΑΥ Θέρμης όπου καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά 

συσκευασίας μέσω διαλογής στην πηγή (μπλε κάδος). 

 

Το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Χαλκιδικής έχουν συνάψει σύμβαση με την ΕΕΑΑ ΑΕ για τη 

διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας μέσω των μπλε κάδων. Ειδικότερα ο 

Δήμος Αριστοτέλη έχει συνάψει σύμβαση με την ΕΕΑΑ ΑΕ από το 2009. Η συλλογή και 

μεταφορά των Υ.Σ στο ΚΔΑΥ Θέρμης γίνεται με ευθύνη του κάθε Δήμου της Π.Ε. Χαλκιδικής. 

 

Όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, ο Δήμος Αριστοτέλη ξεκίνησε το 2014 την 

προώθηση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης το οποίο περιλάμβανε την δωρεάν 

παροχή 1.500 κάδων κομποστοποίησης βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων στο 25% των 

νοικοκυριών του Δήμου, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου 

Αριστοτέλη για την οικιακή κομποστοποίηση, τη μείωση των αστικών στερεών αποβλήτων και 

γενικότερα την ορθολογική διαχείρισή τους με τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού 

υλικού. Επίσης σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ δημιουργήθηκαν 

πλησίον των οικισμών του Δήμου Αριστοτέλη υπαίθριοι χώροι συλλογής πράσινων αποβλήτων 

(κλαδέματα και υπολείμματα πρασίνου) τα οποία οδηγούνται προς θρυμματισμό και 

κομποστοποίηση.  

 

Ο δήμος Αριστοτέλη αποθηκεύει προσωρινά τα συλλεγμένα ογκώδη απόβλητα σε 

εγκαταστάσεις του δήμου με τις ποσότητες να ανέρχονται σε 240 τόνους. Επίσης, διατηρεί 

σύμβαση με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

 

Στην Π.Ε. Χαλκιδικής λειτουργούν οι ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, Πολυγύρου και Κασσάνδρας. Ο 

ΧΥΤΑ Πολυγύρου εξυπηρετεί τους Δήμους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου και 

Σιθωνίας. 

 

Ολοκληρώνεται η κατασκευή του ΧΥΤΑ Αρναίας και αναμένεται διαγωνιστική διαδικασία για 

να υπάρξει ανάδοχος για την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) Κασσάνδρας. 

 

Στην Π.Ε. Χαλκιδικής υπάρχουν οι ΣΜΑ Νικήτης (εξυπηρετείται ο Δήμος Σιθωνίας) και 

Ιερισσού (εξυπηρετείται ο Δήμος Αριστοτέλη) ενώ λειτουργούν εκτός εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ 

οι ΣΜΑ Καλλικράτειας (εξυπηρετείται η Δ.Ε. Καλλικράτειας) και Αρναίας (εξυπηρετείται η 

Δ.Ε. Αρναίας).  

 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνονται σταδιακά οι αποκαταστάσεις των 

χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δεν 

υπάρχουν πλέον ενεργοί ΧΑΔΑ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία οι τελευταίοι 71 

ΧΑΔΑ που υπήρχαν στην Κεντρική Μακεδονία έχουν κλείσει. Πιο συγκεκριμένα, στη Π.Ε. 

Χαλκιδικής καταγράφονται 14 υφιστάμενοι ΧΑΔΑ, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι ανενεργοί. 

Από αυτούς οι 10 έχουν αποκατασταθεί, ενώ για τους υπόλοιπους 4 έχει υπογραφεί σύμβαση 

αποκατάστασης (Μπιτεργιές Δ.Ε. Αρναίας, Κάγκελο Δ.Ε. Παναγιάς, .Σκουπίδια Δ.Ε. 

Σταγείρων – Ακάνθου και Ασπρονέρι 2 Δ.Ε. Σιθωνίας. 
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Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Στο Σχήμα 8.9.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου, σύμφωνα με τη «Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων - Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας» της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων.  

 

 

Σχήμα 8.9.2-1. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων που λειτουργούν στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου (Δεν περιλαμβάνονται οι ΕΕΛ Ολυμπιάδας, Στρατωνίου / Στρατονίκης) 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τις ΕΕΛ που εξυπηρετούν το Δήμο 

Αριστοτέλη.  

 

Παρουσίαση Βιολογικού Καθαρισμού ΙΕΡΙΣΣΟΣ - EL1270120146 

 

Οικισμός Κωδικός Πληθυσμός αιχμής Ποσοστό % Δ.Α. Τύπος δικτύου 

Ιερισσός EL12701201 4.462 100 Χωριστικό 

 

Ο βιολογικός καθαρισμός δεν δέχεται και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα. 

 

Η γραμμή επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Δευτεροβάθμια 

• Απομάκρυνση αζώτου 

o βιολογική  

 

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

• Πάχυνση 

• Αφυδάτωση. 

 

Η διάθεση της επεξεργασμένης εκροής πραγματοποιείται στο Ρέμα Προφήτη Ηλία 

(EL12701201460), που έχει χαρακτηριστεί ως κανονικός αποδέκτης. 

 

 

 

ΕΕΛ ΙΕΡΙΣΣΟΣ 

ΕΕΛ ΝΕΑ ΡΟΔΑ 

ΕΕΛ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 
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Παρουσίαση Βιολογικού Καθαρισμού ΝΕΑ ΡΟΔΑ - EL1270120347 

 

Οικισμός Κωδικός Πληθυσμός αιχμής Ποσοστό % Δ.Α. Τύπος δικτύου 

Νέα Ρόδα EL12701203 2.183 100 Μικτό 

 

Ο βιολογικός καθαρισμός δεν δέχεται και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα. 

 

Η γραμμή επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Δευτεροβάθμια 

• Απομάκρυνση αζώτου 

• Απομάκρυνση φωσφόρου 

• Απολύμανση 

o Χλωρίωση 

 

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

• Πάχυνση 

• Αφυδάτωση. 

 

Η διάθεση της επεξεργασμένης εκροής πραγματοποιείται στο Ιβηριτικό Ρέμα 

(EL1270120340), που έχει χαρακτηριστεί ως κανονικός αποδέκτης. 

 

Παρουσίαση Βιολογικού Καθαρισμού ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ - EL1270120548 

 

Οικισμός Κωδικός Πληθυσμός αιχμής Ποσοστό % Δ.Α. Τύπος δικτύου 

Ουρανούπολη EL12701205 2.288 100 Μικτό 

 

Ο βιολογικός καθαρισμός δεν δέχεται και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα. 

 

Η γραμμή επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Δευτεροβάθμια 

• Απομάκρυνση αζώτου 

• Απομάκρυνση φωσφόρου 

o Βιολογική 

• Απολύμανση 

o όζον 

• Περαιτέρω επεξεργασία 

o Φίλτρα άμμου 

 

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

• Πάχυνση 

• Σταθεροποίηση (Αερόβια) 

• Αφυδάτωση. 

 

Η διάθεση της επεξεργασμένης εκροής πραγματοποιείται στο Ρέμα Αγίου Νικολάου Κόμιτσας 

(EL12701205480), που έχει χαρακτηριστεί ως κανονικός αποδέκτης. 
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Τέλος, σημειώνεται ότι στην Ολυμπιάδα, όπως και στο Στρατώνι/Στρατονίκη έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή υπερσύγχρονου βιολογικού σταθμού καθώς και αποχετευτικού 

συστήματος ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη η κατασκευή του έργου «Συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αρναίας - Παλαιοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη». Μελλοντικά 

στο ίδιο έργο θα μπορέσει να ενσωματωθεί και η διαχείριση των λυμάτων του οικισμού του 

Νεοχωρίου, εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου.  

8.9.3. Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

Το σύνολο των αναγκών ύδρευσης των οικισμών, κύριων και δευτερευόντων, εξασφαλίζεται 

από πηγές ή βαθιές γεωτρήσεις ποικίλης παροχής. Όλοι οι οικισμοί της περιοχής 

εξυπηρετούνται από Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των 

κατοικιών. Παρουσιάζονται προβλήματα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με την 

κατάσταση των δικτύων (συχνές βλάβες, παρουσία αμιάντου κ.λπ.). Σε μικρότερο βαθμό τα 

προβλήματα οφείλονται σε μη επάρκεια νερού, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρείας 

Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, Αθήνα 2010, στη Δ.Κ. Αρναίας έχουν καταγραφεί 23 σημεία 

υδροληψίας: 9 γεωτρήσεις, 13 πηγές και 1 πηγάδι. Κάθε τοπική κοινότητα διαθέτει 

τουλάχιστον από μία γεώτρηση. Στη Δ.Κ. Παναγίας έχουν καταγραφεί 13 σημεία υδροληψίας 

εκ των οποίων 6 γεωτρήσεις και 7 πηγές. Η Τ.Κ. Γοματίου υδρεύεται μόνο από την πηγή 

Μάννα στον Άγιο Αθανάσιο, ενώ 3 από τις πηγές της Δ.Κ. Μεγάλης Παναγίας δεν 

διοχετεύονται στο δίκτυο. Για τις υδρευτικές ανάγκες του, η Δ.Κ. Σταγείρων – Ακάνθου 

διαθέτει 39 σημεία υδροληψίας, εκ των οποίων 27 γεωτρήσεις 11 πηγές και μία τεχνητή. Ο 

οικισμός της Ουρανούπολης λαμβάνει, μεταξύ άλλων, νερό ύδρευσης κατά τους θερινούς 

μήνες από τεχνητή λίμνη, στην οποία αποθηκεύονται περί τα 40.000 m3/y ομβρίων υδάτων ανά 

έτος. Η κοινότητα Ολυμπιάδας υδρεύεται από πηγές του χειμάρρου Μπαχτσίνα στον άνω ρου 

και από πηγές του Μπάσκου (χείμαρρος Μπασδέκης). Το υδραγωγείο βρίσκεται σε υψόμετρο 

120-200 m. Δεύτερο υδραγωγείο υπάρχει πλησίον του Μπασδέκη, σε υψόμετρο 120-200 m.  

 

Όσον αφορά στην περιοχή Στρατωνίου, αναφέρεται πως οι υδρευτικές γεωτρήσεις βρίσκονται 

στον κάτω ρου του Ασπρόλακκα, λίγα μέτρα πριν την συμβολή του με τον Κοκκινόλακκα. Η 

κοινότητα Στρατονίκης υδρευόταν αρχικά από 2 γεωτρήσεις, την γεώτρηση Θεοχαρίδου και 

την γεώτρηση Παναγία, ενώ προστέθηκε και μία επιπλέον στην περιοχή Παπαδημητράδικα. 

Επιπλέον υδρομαστεύονται και οι πηγές Βουλγάρικα, Κολοκύθια και Κερασιά (Μπλίνος). 

Τέλος, η κοινότητα Σταγείρων αν και υδρευόταν μόνο από την πηγή Αγίου Δημητρίου, 600 m 

βόρεια της εθνικής οδού Νεοχωρίου – Σταγείρων, πλέον υδρεύεται από την γεώτρηση 

‘Αριστοτέλης – ΓΣΤΑ1’ και 2 πηγές στις θέσεις Πιάβιτσα και Παξεδάκι.  

 

Ο Δήμος Αριστοτέλη δρομολογεί την υλοποίηση σημαντικών έργων που σχετίζονται με τη 

διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, όπως: 

• Κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού και νέας δεξαμενής στην ΤΚ Βαρβάρας. 

• Κατασκευή και αξιοποίηση δυο υδρευτικών γεωτρήσεων στη ΔΚ Ιερισσού. 

• Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης 

πόσιμου νερού, στην ΤΚ Νεοχωρίου. 

• Κατασκευή υδατοδεξαμενής – εξωτερικού υδραγωγείου στη ΔΚ Μ. Παναγίας. 

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αρναίας. 
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• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοχωρίου. 

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεοχωρίου. 

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πυργαδικίων. 

• Μονάδες καθαρισμού νερού σε Αρναία, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι και Πυργαδίκια. 

 

Τέλος επιδίωξη του Δήμου αποτελεί και η δημιουργία του μεγάλου έργου του φράγματος 

Πετρένια.27. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της εταιρείας 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., και συγκεκριμένα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου 

νερού των οικισμών της ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας η ανωτέρω 

πληροφορία επικαιροποιείται ως εξής: Στην Ολυμπιάδα υπάρχουν 5 υδρευτικές γεωτρήσεις και 

2 υδρευτικές πηγές, στη Μ. Παναγία υπάρχουν 6 υδρευτικές γεωτρήσεις, στο Παλαιοχώρι 4 

υδρευτικές γεωτρήσεις, στο Νεοχώρι 1 υδρευτική πηγή και 2 υδρευτικές γεωτρήσεις, στο 

Στρατώνι 3 υδρευτικές γεωτρήσεις, στην Ιερισσό 2 υδρευτικές γεωτρήσεις, στο Κρυονέρι 4 

υδρευτικές γεωτρήσεις, στη Στρατονίκη 1 υδρευτική γεωτρήση και τέλος στα Στάγειρα 1 

υδρευτική γεώτρηση. 

 

Ενέργεια 

Η ηλεκτρική ενέργεια στο Νομό Χαλκιδικής διανέμεται μέσω των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ 

και των γραμμών μεταφοράς της. Μονάδες παραγωγής ενέργειας δεν υπάρχουν στην περιοχή. 

Όλοι οι οικισμοί της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη ηλεκτροδοτούνται από τη Δ.Ε.Η. και 

από τους υποσταθμούς της. 

 

Τηλεπικοινωνίες 

Οι τηλεπικοινωνίες καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος των αναγκών από ένα ευρύτατα 

ανεπτυγμένο δίκτυο του Ο.Τ.Ε. Επίσης, ευρυζωνικά δίκτυα (χρήση για γρήγορο internet) είναι 

εγκατεστημένα στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και όπου δεν υπάρχουν είναι σε άμεση 

προτεραιότητα να δημιουργηθούν. Τέλος, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν πλήρως 

ολόκληρη την περιοχή28. 

8.10. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

8.10.1. Εισαγωγή 

Η ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

καθορίζεται από την ίδια την γεωχημεία της περιοχής αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο 

ασκήθηκε η μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα - κατά κύριο λόγο στις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και δευτερευόντως στις Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας - που συνέβαλε στην υποβάθμιση εδαφών και υδάτων με τις 

μεθόδους εξόρυξης που εφαρμόστηκαν και την συσσώρευση μεταλλευτικών υλικών χωρίς τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας.  

 

 
27 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αριστοτέλη 2012-2014, Νοέμβριος 2011 
28 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αριστοτέλη 2012-2014, Νοέμβριος 2011 
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Στην συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι κύριες δυνητικές πηγές υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων 

Πετρών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι καθιζήσεις που προκλήθηκαν από τις παλαιές 

εξορυκτικές δραστηριότητες στα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, τα 

επιβαρυμένα νερά που αποστραγγίζονται από τα εν λόγω μεταλλεία και τα διάφορα 

μεταλλευτικά υλικά – στερεά κατάλοιπα που έχουν αποτεθεί μεταξύ Στρατωνίου και 

Στρατονίκης. 

 

Όπως στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, έτσι 

και στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας καταγράφεται επιβάρυνση 

της μορφολογίας και του τοπίου καθώς και των εδαφών και των υδάτων. Όσον αφορά στην 

επιβάρυνση των εδαφών και των υδάτων, αυτή αποδίδεται στη φυσική μεταλλοφορία της 

περιοχής, στη συσσώρευση στην επιφάνεια του εδάφους υλικών που προέρχονται από την 

προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα περιλαμβανομένων παλαιών τελμάτων 

εμπλουτισμού και παλαιών σωρών σιδηροπυρίτη και αρσενοπυρίτη και τέλος στην 

επιφανειακή απορροή από τις περιοχές απόθεσης (προσωρινές και μόνιμες) ιδιαίτερα των 

σωρών σιδηροπυρίτη και αρσενοπυρίτη. Όσον αφορά στη διαταραχή της μορφολογίας και του 

τοπίου, αυτή σχετίζεται κυρίως με τη μη ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων (π.χ. 

της παλαιάς λίμνης τελμάτων εντός της πεδινής περιοχής του Μαυρόλακκα με αποτέλεσμα να 

είναι ορατή από τους γειτονικούς οικισμούς και το επαρχιακό οδικό δίκτυο) και σε μικρότερο 

βαθμό με τη δημιουργία ρωγματώσεων και καθιζήσεων από την προγενέστερη εκμετάλλευση. 

 

Ειδικά όσον αφορά τους παλαιούς χώρους απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων από την 

προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν αμέσως 

μετά την Κ.Υ.Α. ΕΠΟ. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι συστηματική δειγματοληψία με 

τομές ή/και γεωτρήσεις για τον καθορισμό του βάθους εξυγίανσης, απομάκρυνση των παλαιών 

αποθέσεων, υπολειμμάτων και επιβαρυμένων εδαφών και μεταφορά τους στην περιοχή του 

Μαντέμ Λάκκου για οριστική εναπόθεση εντός της κατάλληλα προστατευμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρησης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, αποκατάσταση των φυσιογραφικών 

συνθηκών με εδαφοκάλυψη και βελτίωση των εδαφικών συνθηκών με χρήση 

εδαφοβελτιωτικών και τέλος εγκατάσταση της βλάστησης. 

8.10.2. Πηγές εκπομπής ρύπων και άλλες πιέσεις στο περιβάλλον 

Πιέσεις στα εδάφη 

Οι εδαφικοί πόροι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως έχουν καταγραφεί στη 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις κατά τόπους. 

Στο βαθμό που αυτές συνδέονται είτε με τη μη αειφορική διαχείριση των υδάτων ή/και με την 

επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών, η εξέλιξή τους αναμένεται να είναι αρνητική. 

Συγκεκριμένα:  

• Ελλειμματική διαχείριση στην ΛΑΠ Αξιού αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις 

ερημοποίησης - όξυνσης των εδαφών στην περιοχή του Κιλκίς.  

• Συνέχιση των συνθηκών υπεράντλησης των υδάτων στην παράκτια ζώνη θα εντείνει τις 

πιέσεις για υφαλμίρυνση - ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων αποθεμάτων στις 

παράκτιες / ελλειμματικές περιοχές.  

• Τροποποιήσεις του υδρογραφικού δικτύου και μείωση της απόθεσης φερτών υλικών 

στην παράκτια ζώνη θα εντείνουν τις πιέσεις διάβρωσης των ακτών. 
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• Η συνέχιση παράνομων πρακτικών απόθεσης παντός είδους αποβλήτων προκαλεί κατά 

τόπους σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης.  

 

Δυσμενείς εξελίξεις για την ποιότητα των εδαφικών πόρων μπορούν να προκύψουν από τη μη 

αποφυγή κινδύνων και φυσικών καταστροφών. Πλημμύρες και (δασικές) πυρκαγιές έχουν ως 

αποτέλεσμα τη, με διάφορους μηχανισμούς, υποβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας των 

εδαφών. Η αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης τέτοιων καταστροφών ως επίπτωση της 

κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τη μη λήψη αντίστοιχων μέτρων πρόληψης περιορισμού 

(προσαρμογής) ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιδείνωση των υφιστάμενων συνθηκών. Σύμφωνα 

με τον Χάρτη Δυνητικού Κινδύνου Ερημοποίησης της Ελλάδος της Εθνικής Επιτροπής κατά 

της Ερημοποίησης η πλειονότητα των εκτάσεων στην ΠΚΜ ταξινομούνται στις κατηγορίες 

χαμηλού και μέτριου κινδύνου λόγω διάβρωσης, ενώ απαντώνται και παράκτιες περιοχές των 

ΠΕ Πιερίας και Θεσσαλονίκης (Θερμαϊκός Κόλπος) με υψηλό κίνδυνο λόγω αλάτωσης. 

 

Η εικόνα των φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια ολοκληρώνεται με τα περιστατικά 

πλημμυρών που εκδηλώνονται κατά καιρούς λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα 

περιστατικά αυτά συνδέονται με την πρόκληση μεγάλων καταστροφών σε δίκτυα υποδομών, 

σε ιδιωτικές περιουσίες, καλλιέργειες, επιχειρήσεις και λοιπές εγκαταστάσεις. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνδέονται και με την πρόκληση μεγάλης έκτασης φαινομένων κατολίσθησης, 

στα οποία αν δεν υπάρξει έγκαιρη επέμβαση των αρχών τίθενται σοβαροί κίνδυνοι για την 

ανθρώπινη ζωή. 

 

Πιέσεις αγροτικών χρήσεων 

Σε πολλές από τις προστατευόμενες περιοχές της ΠΚΜ ο βασικός κίνδυνος υποβάθμισης 

προέρχεται από τη μη συμβατή άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. 

Κύριες αιτίες που οδηγούν σε σύγκρουση τις αγροτικές χρήσεις με την οικολογική λειτουργία 

των περιοχών είναι αφενός η διεκδίκηση κοινών πόρων (νερό, βλάστηση, γη) μεταξύ των 

αγροτικών λειτουργιών και της άγριας ζωής και αφετέρου η εκροή από τις αγροτικές 

δραστηριότητες αποβλήτων και ουσιών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) που αλλοιώνουν την 

ποιότητα των φυσικών πόρων. Το πρόβλημα έχει καταγραφεί στην ΠΚΜ στις περιοχές των 

Εθνικών Πάρκων από τους Φορείς Διαχείρισης, αλλά και σε πολλές περιοχές Νatura 2000, 

κατά την εκπόνηση των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 

 

Πιέσεις στα νερά 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το υπό μελέτη έργο ανήκει στο ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, στις 

λεκάνες απορροής Χαλκιδικής και Άθω. Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας 

(EL10) (2017) ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Σημειακές πηγές ρύπανσης 

Στον Πίνακα 8.10.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημειακές πηγές ρύπανσης που 

εξετάστηκαν και η αξιολόγηση τους στο ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). 
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Πίνακας 8.10.2-1. Σημειακές πηγές ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

Πίεση που 

εξετάζεται βάσει 

εθνικής 

μεθοδολογίας 

Κατηγορία 

πιέσεων βάσει 

ΚΚ της 

ΕΕ/Κύριοι 

Παράγοντες 

δραστηριότητες 

Περιγραφή (Βάσει του ΚΚ 

της ΕΕ) 
Συνοπτική αξιολόγηση πίεσης στο ΥΔ 

Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) 

1.1 - Σημειακή - 

Αστικά λύματα/ 

Αστική ανάπτυξη 

Περιλαμβάνεται ή όχι στην 

οδηγία ΟΕΑΛ. Περιλαμβάνει 

απορρίψεις από μη- 

παραγωγικές εμπορικές 

περιοχές, που μπορούν σε 

μεγάλο βαθμό να εξομοιωθούν 

με τα αστικά λύματα. 

Περιλαμβάνει απορρίψεις 

ακατέργαστων ή μερικώς 

επεξεργασμένων αστικών 

λυμάτων που χαρακτηρίζονται 

ως σημειακές πηγές. 

Η εφαρμογή της Οδηγίας για την Επεξεργασία 

Αστικών Λυμάτων στο ΥΔ είναι σε προχωρημένο 

στάδιο. Υπολογίζονται τα φορτία BOD, Ν και Ρ από 

τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις (βλ. αναλυτικά 

παρακάτω).Οι οικισμοί που δεν εξυπηρετούνται από 

ΕΕΛ αντιμετωπίζονται ως διάχυτες πηγές ρύπανσης 

Μεγάλες 

Ξενοδοχειακές 

μονάδες 

Έχουν καταγραφεί 41 μεγάλες ξενοδοχειακές 

μονάδες (πάνω από 300 κλίνες) στην ΠΕ 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που χωροθετούνται 

κυρίως στη παράκτια ζώνη της ΛΑΠ Χαλκιδικής οι 

οποίες όμως δεν συμβάλουν σημαντικά στα 

συνολικά φορτία BOD, Ν και Ρ 

Εκβολή δικτύων 

αποχέτευσης σε 

φυσικό αποδέκτη 

1.2 - Σημειακή — 

Υπερχειλίσεις 

όμβριων/ Αστική 

ανάπτυξη 

Υπερχειλίσεις από χωρισμένους 

ή συνδυασμένους υπονόμους 

που αναγνωρίζονται ως 

σημειακές πηγές (για τις 

διάχυτες βλ. «Διάχυτη - Αστικές 

απορροές» παρακάτω). 

Στο ΥΔ δεν έχουν εντοπιστεί τέτοια φαινόμενα. Οι 

απορροές από τις αστικές περιοχές εξετάζονται στις 

διάχυτες πιέσεις 

Βιομηχανικές 

δραστηριότητες 

1.3 - Σημειακή - 

Εγκαταστάσεις 

ΟΒΕ/ Βιομηχανία 

Βιομηχανικές σημειακές πηγές 

από εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνονται στο Ε- 

ΜΕΜΡ. 
Η βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί μία από τις 

σημαντικές δραστηριότητες στο ΥΔ με σημαντική 

συμβολή στα παραγόμενα φορτία. 
1.4 - Σημειακή - 

Εγκαταστάσεις 

εκτός ΟΒΕ 

/Βιομηχανία 

Οποιεσδήποτε βιομηχανικές 

σημειακές πηγές που δεν 

περιλαμβάνονται στο Ε-ΜΕΜΡ. 

1.5 - Σημειακή - 

Μολυσμένες 

εγκαταστάσεις ή 

εγκαταλειμμένες 

βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις/ 

Βιομηχανία 

Ρύπανση που προκαλείται από 

μια εγκαταλειμμένη 

βιομηχανική εγκατάσταση ή μια 

βιομηχανική που έχει μολυνθεί 

λόγω 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

στο παρελθόν, παράνομης 

απόρριψης βιομηχανικών 

αποβλήτων ή κάποιου 

ατυχήματος ρύπανσης και 

χαρακτηρίζεται ως σημειακή 

πηγή (για τις διάχυτες βλ. 

παρακάτω «Διάχυτη - 

Μολυσμένες εγκαταστάσεις ή 

εγκαταλειμμένες βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις). Η κατηγορία 

αυτή δεν καλύπτει τρέχουσες 

βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζονται 

τέτοιες πιέσεις στο ΥΔ. Επίσης εντοπίζονται 1 

μονάδα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση Φυσικού 

Αερίου 

Διαρροές από 

ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ 

1.6 - Σημειακή - 

Χώροι διάθεσης 

αποβλήτων/ 

Αστική ανάπτυξη 

Σημειακές πηγές λόγω χώρων 

διάθεσης αστικών ή 

βιομηχανικών αποβλήτων. 

Η εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης 

διάθεσης αποβλήτων και η παύση της παραβατικής 

συμπεριφοράς στη διάθεση των αποβλήτων 

αποτέλεσε στόχο που επετεύχθη στο ΥΔ. Σήμερα δεν 

υπάρχουν ενεργοί ΧΑΔΑ. Στο ΥΔ λειτουργούν 6 

ΧΥΤΑ οι οποίοι δεν αξιολογούνται ως σημαντικές 

πιέσεις. 

Απορροές από 

εξορυκτικές 

δραστηριότητες 

(ορυχεία, 

μεταλλεία) 

1.7 - Σημειακή - 

ύδατα ορυχείων/ 

Βιομηχανία 

Σημειακές πηγές λόγω της 

συλλογής των υδάτων σε ένα 

επιφανειακό ή υπόγειο ορυχείο 

που θα πρέπει να οδηγηθούν 

στην επιφάνεια, προκειμένου να 

μπορεί το ορυχείο να συνεχίσει 

Στο ΥΔ EL10 έχουν καταγραφεί: Στη ΛΑΠ Αξιού, 

10 θέσεις παραγωγής αδρανών υλικών και 

αντιολισθηρών υλικών, και 1 θέση παραγωγής 

αργίλου κεραμοποιίας και δεν αξιολογούνται ως 

σημαντικές πιέσεις. Στη ΛΑΠ Γαλλικού 8 θέσεις 

παραγωγής αδρανών υλικών, 4 θέσεις επεξεργασίας 
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Πίεση που 

εξετάζεται βάσει 

εθνικής 

μεθοδολογίας 

Κατηγορία 

πιέσεων βάσει 

ΚΚ της 

ΕΕ/Κύριοι 

Παράγοντες 

δραστηριότητες 

Περιγραφή (Βάσει του ΚΚ 

της ΕΕ) 
Συνοπτική αξιολόγηση πίεσης στο ΥΔ 

να εργάζεται. Δεν περιλαμβάνει 

λύματα προερχόμενα από τις 

βιομηχανικές διαδικασίες. 

χαλαζία, 3 θέσεις παραγωγής αστρίων (μεταλλευτικά 

ορυκτά), 7 θέσεις παραγωγής αργίλου κεραμοποιίας 

και τσιμεντοβιομηχανίας, δέκα οκτώ (18) θέσεις 

παραγωγής αδρανών 

υλικών/ασβεστοποιίας/μαρμάρου και δε θεωρούνται 

σημαντικές πιέσεις. Στη ΛΑΠ Χαλκιδικής 5 θέσεις 

επεξεργασίας χαλαζία, 3 θέσεις παραγωγής αργίλων 

κεραμοποιίας/πλινθοποιίας και 14 θέσεις 

εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών. 

Οι κυριότεροι ρύποι που συνδέονται με τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται 

παρακάτω. Στις περιπτώσεις ελέγχου σε διάφορα 

υδροσημεία είναι δυνατή η εκτίμηση της υπέρβασης 

ή μη ενός χημικού στοιχείου, αλλά δεν είναι δυνατή 

η ποσοτικοποίηση του ρυπαντικού φορτίου / μονάδα 

χρόνου. Βλ. σχετική αναφορά παρακάτω 

Υδατοκαλλιέργειε

ς 

/Ιχθυοκαλλιέργειες 

1.8 - Σημειακή - 

Υδατοκαλλιέργεια 

/ Αλιεία και 

ιχθυοκαλλιέργεια 

- 

Στα όρια του ΥΔ EL10 λειτουργούν στα παράκτια 

ύδατα 84 εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών. Το 

συνολικό εγκατεστημένο παραγωγικό δυναμικό των 

υδατοκαλλιεργειών στο ΥΔ EL10, σύμφωνα με τα 

στοιχεία των Δ/νσεων Αλιείας ανέρχεται στους 

~9.000 τόνους οστρακοκαλλιεργειών (long-line), 

840 τόνους ευρύαλων ψαριών και 360 τόνους 

ψαριών εσωτερικών υδάτων. Οι ιχθυοκαλλιέργειες, 

ως δραστηριότητα, δεν επηρεάζουν τη φέρουσα 

ικανότητα του υγρού μέσου επειδή δεν 

καταναλώνουν φυσικούς πόρους (τα ψάρια 

τρέφονται με συνθετικές τροφές και η κατανάλωση 

οξυγόνου αποκαθίσταται άμεσα από τη φυσική 

διάλυση). Στα χερσαία ιχθυοτροφεία, παρόχθια 

ποταμών, λιμνών ή της θάλασσας, τα 

χρησιμοποιημένα νερά υφίστανται διαδικασίες 

αποδόμησης σε εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεντρώσεις 

ρυπαντικών ουσιών είναι περιορισμένες διότι 

προέρχονται από τους χώρους εκτροφής, όπου κάθε 

υπέρβαση ορίων θα προκαλούσε σημαντικές 

επιπτώσεις στα εκτρεφόμενα ψάρια 

Κτηνοτροφικές 

μονάδες 

(Σταβλισμένη 

κτηνοτροφία) 

1.9 - Σημειακή - 

Άλλο 

Λοιπές σημειακές πηγές που δεν 

περιλαμβάνονται στις ανωτέρω 

κατηγορίες. 

Αποτελούν δραστηριότητα με σημαντική παραγωγή 

φορτίων BOD, Ν και Ρ στο ΥΔ. 

 

Τα εκτιμώμενα φορτία από τις σημαντικές σημειακές πιέσεις στις ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1005) 

και Άθω (EL1043) παρουσιάζονται στους ακόλουθες Πίνακες 8.10.2-2 και 8.10.2-3. 
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Πίνακας 8.10.2-2. Εκτιμώμενα φορτία από σημαντικές σημειακές πιέσεις στη ΛΑΠ 

Χαλκιδικής (EL1005) 

Δραστηριότητα 
BODs 
tn/y 

Ν 

tn/y 

Ρ 

tn/y 

Χημικές Ουσίες /ρύποι που 

συνδέονται με την 

πίεση/δραστηριότητα 

Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΕΕΛ) 

802,4 501,5 102,5 - 

Βιομηχανικές 

μονάδες 
2398,4 1006,5 93,6 

TSS, Λίπη, Έλαια, As, Cr, PCBs, 

Χλωριωμένοι HC, Hg, Cd, Pb, φαινόλες, 

PAHs, τολουένιο, ξυλένιο, γλυκόλες, 

φορμαλδεύδη, οξικό βινύλιο, φρέον, 

μεθυλοχλωρίδιο, Zn, CN, Cu, Co, 

μερκαπτάνες αλδεΰδες 

Ατμοηλεκτρικοί 

σταθμοί 
1 Μονάδα παραγωγής με φυσικό αέριο 

Cr, Zn, As, Cu, HC, PCBs, Cd, Pb, Hg, 

Ni 

Κτηνοτροφικές 

μονάδες 
60,1 33,4 1,5 - 

Απορροές από 

εξορυκτικές 

δραστηριότητες 

(ορυχεία, 

Μεταλλεία) 

- 
Θειικά (SO4-2), Fe, Mn, Zn, Pb, Cd, Sb, 

As. 

Υδατοκαλλιέργειες 

/Ιχθυοκαλλιέργειες 

Αναφέρεται κυρίως στις 

οστρακοκαλλιέργειες που δυνητικά 

επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα του υγρού 

μέσου. Στην ΛΑΠ εντοπίζονται κυρίως στα 

παράκτια Κόλπος Θεσ/νικης και Εσω 

Θερμαϊκός Κόλπος. Πιθανολογείται η 

σύνδεσή τους με την εμφάνιση τοξικών 

φυκών λόγω της έκλυσης πυριτικών κατά την 

αποδόμηση των ψευδοκοπράνων των μυδιών 

στο ίζημα που συσσωρεύεται στον πυθμένα 

κάτω από τα μυτιλοτροφεία. Το γεγονός αυτό 

δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση 

εγκαταστάσεων μακράς σειράς (long line) 

 

 

Πίνακας 8.10.2-3. Εκτιμώμενα φορτία από σημαντικές σημειακές πιέσεις στη ΛΑΠ Άθω 

(EL1O43) 

Δραστηριότητα 
BODs 

tn/y 

Ν 

tn/y 

Ρ 

tn/y 

Χημικές Ουσίες /ρύποι που 

συνδέονται με την 

πίεση/δραστηριότητα 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) 
16,1 10 2 - 

Βιομηχανικές μονάδες Δεν εντοπίζονται τέτοιες δραστηριότητες 

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί Δεν εντοπίζονται τέτοιες δραστηριότητες  

Κτηνοτροφικές μονάδες Δεν αποτελούν σημαντική πίεση  

Απορροές από εξορυκτικές 

δραστηριότητες (ορυχεία, μεταλλεία) 
Δεν εντοπίζονται τέτοιες δραστηριότητες 

Υδατοκαλλιέργειες 

/Ιχθυοκαλλιέργειες 
Δεν εντοπίζονται τέτοιες δραστηριότητες 
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Διάχυτες πηγές ρύπανσης 

Στον Πίνακα 8.10.2-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάχυτες πηγές ρύπανσης που 

εξετάστηκαν και η αξιολόγησή τους στο ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). 

 

Πίνακας 8.10.2-4. Διάχυτες πηγές ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

Πίεση που εξετάζεται 

βάσει εθνικής 

μεθοδολογίας 

Κατηγορία πιέσεων 

βάσει ΚΚ της 

ΕΕ/Κύριοι Παράγοντες 

δραστηριότητες 

Περιγραφή  

(Βάσει του ΚΚ της ΕΕ) 

Συνοπτική αξιολόγηση πίεσης στο ΥΔ 

(βλ. αναλυτικά στο Κείμενο Τεκμηρίωσης) 

Εκβολή δικτύων 

αποχέτευσης σε 

φυσικό αποδέκτη/ 

Άλλες Πιέσεις 

2.1 - Διάχυτη - 

Αστικές απορροές/ 

Αστική ανάπτυξη, 

Βιομηχανία 

Υπερχειλίσεις όμβριων και 

απορρίψεις σε αστικοποιημένες 

περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται 

ως σημειακές πηγές. 

Οι υπερχειλίσεις όμβριων εξετάστηκαν στις 

σημειακές πιέσεις και δεν εντοπίστηκαν 

τέτοια φαινόμενα στο ΥΔ. Οι απορρίψεις 

από αστικές περιοχές που δε 

χαρακτηρίζονται ως σημειακές εξετάζονται 

στο πλαίσιο των άλλων πιέσεων και δε 

θεωρούνται σημαντικές στο ΥΔ. Τα φορτία 

από τις πηγές αυτές δίνονται παρακάτω 

Γεωργικές 

δραστηριότητες 

2.2 - Διάχυτη - 

Γεωργία/ Γεωργία  

Αναλύονται και υπολογίζονται αναλυτικά 

τα φορτία από τις γεωργικές 

δραστηριότητες στο ΥΔ. Η δραστηριότητα 

αποτελεί σημαντική πίεση στο ΥΔ (βλ. 

αναλυτικά παρακάτω) 

Άλλες πιέσεις 

2.3 - Διάχυτη - 

Δασοκομία/ 

Δασοκομία 
 

Εξετάζονται τα φορτία Ν και Ρ από τις 

δασικές εκτάσεις. Η πίεση αυτή 

αξιολογείται ως μη σημαντική στο ΥΔ 

Άλλες πιέσεις 

2.4 - Διάχυτη - 

Μεταφορές/ 

Μεταφορές 

Διάχυτη ρύπανση από οδικές και 

σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, 

αεροπορία και έργα υποδομής. 

Εξετάζονται τα φορτία Ν και Ρ από τις 

δραστηριότητες αυτές. Η πίεση αυτή 

αξιολογείται ως μη σημαντική στο ΥΔ 

Βιομηχανικές 

δραστηριότητες 

2.5 - Διάχυτη - 

Μολυσμένες 

εγκαταστάσεις ή 

εγκαταλειμμένες 

βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις/ 

Βιομηχανία 

Ρύπανση που προκαλείται από μια 

εγκαταλειμμένη βιομηχανική 

εγκατάσταση ή μια βιομηχανική 

που έχει μολυνθεί λόγω 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο 

παρελθόν, παράνομης απόρριψης 

βιομηχανικών αποβλήτων ή 

κάποιου ατυχήματος ρύπανσης και 

χαρακτηρίζεται ως διάχυτη πηγή 

(για τις σημειακές βλ. ανωτέρω 

«Σημειακή- Μολυσμένες 

εγκαταστάσεις ή εγκαταλειμμένες 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Η 

κατηγορία αυτή δεν καλύπτει 

τρέχουσες βιομηχανικές 

δραστηριότητες. 

Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν στο 

πλαίσιο των σημειακών πιέσεων 

Αστικά λύματα που 

δεν καταλήγουν σε 

ΕΕΑ 

2.6 - Διάχυτη- 

Απορρίψεις που δεν 

συνδέονται με 

αποχετευτικό δίκτυο/ 

Αστική ανάπτυξη 

Ρύπανση που προκαλείται από 

αστικά λύματα μη συνδεδεμένα στο 

αποχετευτικό δίκτυο, που 

αναγνωρίζονται ως διάχυτη πηγή. 

Εξετάζονται τα φορτία από οικισμούς που 

δεν διαθέτουν ΕΕΑ (βλ. παρακάτω) 

Άλλες πιέσεις 

2.7 - Διάχυτη - 

Ατμοσφαιρικές 

εναποθέσεις / 

Γεωργία, Ενέργεια - 

μη υδροηλεκτρική 

ενέργεια, Βιομηχανία, 

Μεταφορές, Αστική 

ανάπτυξη 

Διάχυτη μόλυνση από 

ατμοσφαιρικές εναποθέσεις 

οποιασδήποτε προέλευσης 

Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα 

για την αξιολόγηση της πίεσης αυτής. Η 

παρουσία Hg σε ορισμένα ΥΣ ενδεχομένως 

να συνδέεται με την πίεση αυτή, αλλά δεν 

είναι ακόμα δυνατό να ποσοτικοποιηθεί. 

Απορροές από 

εξορυκτικές 

δραστηριότητες 

(ορυχεία, μεταλλεία) 

2.8 - Διάχυτη - 

Εξορύξεις/ 

Βιομηχανία 

Ρύπανση από δραστηριότητες 

εξόρυξης που χαρακτηρίζονται ως 

διάχυτες (για τις σημειακές πηγές, 

βλ. ανωτέρω κατηγορίες) 

Εξετάστηκαν ως σημειακή πίεση (βλ. 

παραπάνω) 

Υδατοκαλλιέργειες 

/Ιχθυοκαλλιέργειες 

2.9 - Διάχυτη - 

Υδατοκαλλιέργεια / 
 

Εξετάστηκαν ως σημειακή πίεση (βλ. 

παραπάνω) 
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Πίεση που εξετάζεται 

βάσει εθνικής 

μεθοδολογίας 

Κατηγορία πιέσεων 

βάσει ΚΚ της 

ΕΕ/Κύριοι Παράγοντες 

δραστηριότητες 

Περιγραφή  

(Βάσει του ΚΚ της ΕΕ) 
Συνοπτική αξιολόγηση πίεσης στο ΥΔ 

(βλ. αναλυτικά στο Κείμενο Τεκμηρίωσης) 

Αλιεία και 

ιχθυοκαλλιέργεια 

Ποιμενική 

Κτηνοτροφία 
2.10 - Διάχυτη - Άλλο 

Λοιπές διάχυτες που δεν 

περιλαμβάνονται στις ανωτέρω 

κατηγορίες. 

Εξετάζονται τα φορτία από την ποιμενική 

κτηνοτροφία (βλ. αναλυτικά παρακάτω) 

 
Τα εκτιμώμενα φορτία από τις σημαντικές διάχυτες πιέσεις στις ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1005) 

και Άθω (EL1043) παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 8.10.2-5. 

 

Πίνακας 8.10.2-5. Εκτιμώμενα φορτία (σε tn/y) από σημαντικές διάχυτες πιέσεις στη 

ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1OO5) 

Δραστηριότητα BODs Ν Ρ 

Γεωργικές δραστηριότητες  796,4 551,2 

Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ 873,49 249,58 51,99 

Ποιμενική Κτηνοτροφία 1021,29 450,38 54,53 

Αστικές περιοχές/δρόμοι  98,31 13,12 

 

Στη ΛΑΠ Άθω λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, οι ανωτέρω 

δραστηριότητες είναι πολύ μικρής κλίμακας και δε θεωρούνται σημαντικές. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το Δήμο Αριστοτέλη εντοπίζονται οι ακόλουθες σημειακές 

και διάχυτες πηγές πιέσεων που αποτυπώνονται στο Σχήμα 8.10.2-1 σύμφωνα με την 1η 

Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) (2017). Σημειώνεται ότι σε όλο το Δήμο 

Αριστοτέλη παρατηρούνται γεωργικές δραστηριότητες. 
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Σχήμα 8.10.2-1. Πιέσεις στο Δήμο Αριστοτέλη 

8.10.3. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 

Πέραν της αδειοδοτημένης μεταλλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 

αναφορικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική εντοπίζονται επίσης και εξορύξεις 

λευκολίθου στην περιοχή Γερακινής Χαλκιδικής. Οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν συνολική 

έκταση 28.938,9 στρ. και αναπτύσσονται επιφανειακά. Κύριες επιπτώσεις τους αφορούν την 

αλλοίωση του τοπίου, την παραγωγή σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων. Στο μεταλλείο της 

Γερακινής έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τρεις παχυντές λάσπης (thickeners) με σκοπό 

την ανακύκλωση του νερού και κατά συνέπεια την εξοικονόμησή του. Προσωρινές αποθέσεις 

ενδιάμεσων λεπτόκοκκων προϊόντων καταβρέχονται κατά τη διάρκεια του θέρους προς 

αποφυγή δημιουργίας σκόνης. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων, είναι 

εγκατεστημένα 3 ηλεκτροστατικά φίλτρα και 3 σακκόφιλτρα, ενώ λειτουργούν 32 μονάδες 

αποκονίωσης. Η αποκατάσταση του τοπίου γίνεται σταδιακά. 

8.10.4. Καθιζήσεις 

Η μέχρι το 1986 εκτεταμένη εφαρμογή της μεθόδου εκμετάλλευσης «κατακρήμνισης της 

οροφής κατά διαδοχικούς ορόφους» (sub-level caving) στα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και 

Μαντέμ Λάκκου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, 

δημιούργησε εκτεταμένα φαινόμενα καθιζήσεων στην υπερκείμενη επιφάνεια του εδάφους. 

Ειδικότερα στο Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, η ζώνη επιρροής των καθιζήσεων 

(λαμβάνοντας ως εξωτερικό όριο της ζώνης καθίζησης την εξωτερική ρωγμή) εκτείνεται σε 

επιφάνεια 130 στρ. περίπου και φθάνει μέχρι τα ανατολικά όρια του οικισμού της Στρατονίκης. 

Η αντίστοιχη επιφάνεια της ζώνης επιρροής των καθιζήσεων στην περιοχή του μεταλλείου του 

Μαντέμ Λάκκου εκτιμάται σε περίπου 140 στρ.  
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Σύμφωνα με τοπογραφικές μετρήσεις που εκτελούνται εδώ και 15 χρόνια, φαίνεται ότι τα 

φαινόμενα των καθιζήσεων στις παραπάνω περιοχές δεν είναι πλέον ενεργά, με την 

παρακολούθηση πάντως να συνεχίζεται. 

 
Στην περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας, και ειδικότερα στη ζώνη που υπέρκειται του 

ανώτερου τμήματος του Δυτικού κοιτάσματος, παρατηρούνται επιφανειακές καθιζήσεις και 

ρωγματώσεις, οι οποίες και πάλι σχετίζονται με τη παλαιά μέθοδο εκμετάλλευσης με 

κατακρήμνιση οροφής που εφαρμόστηκε σε αυτό το τμήμα του κοιτάσματος την περίοδο 1972-

1987. Σύμφωνα με τοπογραφικές αποτυπώσεις δεν μετράται μεταβολή στο μήκος και στο 

άνοιγμα των ρωγματώσεων ούτε κάποια οριζοντιογραφική ή κατακόρυφη μετατόπιση ενώ το 

μεγαλύτερο τμήμα αυτών έχουν πλέον καλυφθεί με φερτά υλικά. 

 

Και στις δύο περιοχές των καθιζήσεων, και με σκοπό την πρόληψη της διήθησης των νερών 

της βροχής και των επιφανειακών νερών στα παλιά μεταλλευτικά έργα μέσω των 

ρωγματώσεων, έχουν ολοκληρωθεί έργα ελεγχόμενης συλλογής και εκτροπής των καθαρών 

νερών και απόδοσης αυτών στον φυσικό αποδέκτη κατάντη της περιοχής των καθιζήσεων. 

8.10.5. Χώροι απόθεσης μεταλλευτικών υλικών 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι σημαντικότερες κατηγορίες μεταλλευτικών 

υλικών που έχουν συσσωρευτεί σε διάφορους χώρους στην επιφάνεια, οι οποίοι χώροι είναι 

είτε λειτουργικοί είτε όχι. 

 

Όσον αφορά την περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών:  

 

Λειτουργικοί χώροι απόθεσης 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Πρόκειται για ένα νέο χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α ο οποίος κατασκευάστηκε με προδιαγραφές 

ΧΥΤΕΑ και λειτουργεί για την απόθεση: 

• των αποβλήτων που παράγονται από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας και 

Μαύρων Πετρών που δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν 

ή αξιοποιηθούν εμπορικά  

• των υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και 

αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών 

επέμβασης που έχουν συσσωρευτεί από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των υποέργων Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών - 

Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου και δεν έχουν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, 

ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά.    

 

Μη λειτουργικοί χώροι απόθεσης – Η αποκατάστασή τους έχει ολοκληρωθεί από την Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε.   

• Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ. Ο χώρος κατασκευάστηκε στη θέση παλιάς 

επιφανειακής εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και σιδηροπυρίτη, με τις πρώτες 

επιχωματώσεις να λαμβάνουν χώρα κατά την δεκαετία του 1950 με σιδηρούχα 

μεταλλευτικά στείρα. Το ανάχωμα έχει υψόμετρο στέψης στο +225 m, κλίσεις κατάντη 

πρανούς 2(ο):1(κ), μήκος 500 m και μέγιστο ύψος πρανούς περίπου 30 m. Η 

δυναμικότητα του χώρου εξαντλήθηκε το 1997, ενώ η ολική ποσότητα των τελμάτων που 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-133 

ENVECO A.E. 

είχαν αποτεθεί στην περιοχή εκτιμάται σε 1.700.000 τόνους. Οι αποθέσεις 

καταλαμβάνουν έκταση 27 στρεμμάτων. Το 2018, στα πλαίσια της κατασκευής της 

περιμετρικής τάφρου UL της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. για την συλλογή και περιμετρική εκτροπή των 

καθαρών υδάτων από τις εξωτερικές βόρειες λεκάνες απορροών (μη επιβαρυμένες 

απορροές), έγιναν εργασίες αποκατάστασης στο σύνολο της περιοχής οι οποίες 

περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, 

διάστρωση εδαφοβελτιωτικού ασβεστολίθου, διάστρωση στην επιφάνεια υγιούς 

εδαφικού υλικού, τοποθέτηση γεωυφάσματος jute net και υδροσπορά για την 

εγκατάσταση ποώδους βλάστησης.  

Επιπρόσθετα, το 2021 ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης 

σε επιφάνεια επιπλέον 36 στρεμμάτων δυτικά και ανατολικά του παλιού Σεβαλιέ. Οι 

εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο που εκτελέστηκαν και για την 

αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ 27 στρεμμάτων. 

• Σωρός στείρων μεταλλείου στο ύψος της στοάς +360. Στην περιοχή της στοάς +360 

κατάντη του εργοταξιακού δρόμου υπήρχε ένας σωρός στείρων μεταλλείου έκτασης 3 

στρεμμάτων. Το 2020 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης με απομάκρυνση 

των στείρων και μεταφορά τους στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ., εδαφοκάλυψη με υγιές εδαφικό υλικό, 

διαμόρφωση σε βαθμίδες και τέλος, υδροσπορά.  

 

Μη λειτουργικοί χώροι - Η αποκατάστασή τους είναι σε εξέλιξη 

• Χώρος απόθεσης στερεών μεταλλευτικών καταλοίπων Καρακόλι. Το ανάχωμα 

κατασκευάστηκε το 1986 από στείρα εξόρυξης ενώ οι τελευταίες ανυψώσεις του από 

αδρομερές τέλμα εμπλουτισμού. Δεν διαθέτει μονωτική επίστρωση στον πυθμένα. 

Καταλαμβάνει έκταση 60 στρεμμάτων. Στο χώρο έχουν αποτεθεί υλικά από τις 

εκκενώσεις των λιμνών Σεβαλιέ (ήτοι μίγμα λεπτομερών τελμάτων και ιλύος 

εξουδετέρωσης μετά από αφύγρανση και συμπύκνωση) καθώς και η πλεονάζουσα 

ποσότητα αδρομερών τελμάτων (που δεν χρησιμοποιήθηκε για λιθογόμωση). Εκτιμάται 

ότι η συνολική ποσότητα στερεών μεταλλευτικών καταλοίπων που έχουν αποτεθεί στον 

εν λόγω χώρο ανέρχεται σε 1,1 Mt. Την περίοδο 2013-2014 έγινε πειραματική 

αποκατάσταση με εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση, διαμόρφωση 

και εδαφοκάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας με υγιές εδαφικό υλικό (από τις εργασίες 

κατασκευής της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.). Το 2015 πραγματοποιήθηκαν σπορές σε πινάκια και 

φυτεύσεις με είδη της τοπικής χλωρίδας με φυτευτικό σύνδεσμο τυχαία φύτευση ώστε 

να ενσωματωθεί στην υπόλοιπη περιοχή περιμετρικά του χώρου και να ακολουθήσει τη 

φυσική διαδοχή της βλάστησης. Ο χώρος θα αποκατασταθεί οριστικά όταν θα 

αποκατασταθεί και η Ε.Δ.Ε.Α.Κ δεδομένου ότι είναι τμήμα αυτής. 

• Λίμνες απόθεσης λεπτομερών τελμάτων Σεβαλιέ Νο.1 και Νο.2. Λειτούργησαν σε πρώτη 

φάση από το 1983 και 1986, αντίστοιχα, μέχρι το 2007 για την απόθεση των λεπτομερών 

τελμάτων εμπλουτισμού Στρατωνίου υπό μορφή πολφού. Ακολούθως και μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2018 (που ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) οι λίμνες 

χρησιμοποιήθηκαν για την ξηρή απόθεση τελμάτων εμπλουτισμού και ιλύος κατεργασίας 

νερών μεταλλείου. Κατασκευάστηκαν με εκσκαφή εντός πλατείας απόθεσης στείρων 

σιδηρομεταλλεύματος και μικτών θειούχων. Είναι στεγανοποιημένες με συμπιεσμένο 

αργιλόχωμα πάχους 0.50 m και μεμβράνη HDPE. Καταλαμβάνουν έκταση 30 

στρεμμάτων. Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ενσωμάτωσής τους 

(απομάκρυνση και επανατοποθέτηση) στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ.. 

• Σωρός συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου. Κατά το 

παρελθόν, κατά τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος των μεταλλείων Μαύρων Πετρών 
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και Μαντέμ Λάκκου - Στρατωνίου, πέρα από τα συμπυκνώματα γαληνίτη και σφαλερίτη 

γινόταν ανάκτηση και του συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη.  Το παραγόμενο συμπύκνωμα 

σιδηροπυρίτη διατίθετο στη χημική βιομηχανία για παραγωγή θειικού οξέος. Ωστόσο, 

από την δεκαετία του ’70 η αγορά άρχισε να συρρικνώνεται για να κλείσει πλήρως την 

δεκαετία του ’90 οπότε και σταμάτησε ο διαχωρισμός του σιδηροπυρίτη από το 

μετάλλευμα. Οι πλεονάζουσες ποσότητες σιδηροπυρίτη την περίοδο 1970-1990 

αποθηκεύονταν στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Ο μεγαλύτερος 

σωρός που σχηματίστηκε βρίσκεται στην Πλατεία Καρρά και περιέχει 350.000 t 

σιδηροπυρίτη. Βρίσκεται ΒΔ της Τ.Κ. Στρατωνίου και κατασκευάστηκε στο τέλος της 

δεκαετίας του 1970 με εκσκαφή της περιοχής. Η συνολική έκταση του χώρου απόθεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πρανών, ανέρχεται σε 26 στρέμματα. Κατά το παρελθόν 

έγιναν εργασίες για τη σταθεροποίηση του αναχώματος, τη διαμόρφωση και 

στεγανοποίηση της επιφάνειας απόθεσης και φύτευση. Ωστόσο, λόγω της στεγάνωσης 

του χώρου με πλαστική μεμβράνη, και την αποφυγή διάτρησής της η φύτευση 

περιορίστηκε μόνο στην υδροσπορά με αποτέλεσμα ο αποκατεστημένος χώρος να μην 

είναι ενσωματωμένος στο φυσικό περιβάλλον. Τέλος, από την παρακολούθηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών νερών αλλά και των πιεζομέτρων που 

υπάρχουν στην περιοχή καταφαίνεται ότι ο εν λόγω χώρος αποτελεί μία εν δυνάμει πηγή 

ρύπανσης της περιοχής.    

• Σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53 

Στρατωνίου. Πρόκειται για άλλους δύο σωρούς συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη, οι οποίοι 

εντοπίζονται στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53, μεταξύ της οδού εξυπηρέτησης 

της στοάς +53 και της οδού Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου. Οι σωροί καταλαμβάνουν 

συνολική έκταση 18 στρεμμάτων, περιέχουν περί τους 40.000 τόνους σιδηροπυρίτη και 

λόγω της χημικής τους σύστασης αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης της 

περιοχής. Τέλος, ανατολικά των δύο αυτών σωρών εντοπίζεται και μία ακόμα περιοχή, 

έκτασης 27 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται σε επαφή με το βόρειο όριο του οικισμού 

Στρατωνίου και η οποία ήταν παλαιά πλατεία απόθεσης σιδηροπυρίτη. Σύμφωνα με τα 

ιστορικά στοιχεία, ο σιδηροπυρίτης από αυτήν την πλατεία απομακρύνθηκε το 1994 και 

αποτέθηκε στους δύο προαναφερθέντες σωρούς. Ωστόσο, λόγω των υπολειμμάτων 

σιδηροπυρίτη, η περιοχή συνιστούσε επίσης σημαντική πηγή ρύπανσης. Την περίοδο 

2015-2016 πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των επιβαρυμένων εδαφών σε έκταση 20 

στρεμμάτων της παλαιάς πλατείας απόθεσης σιδηροπυρίτη μετά από δειγματοληψία με 

εδαφοτομές όπου το βάθος εξυγίανσης κυμάνθηκε από 0,60 έως 1,50 m. Τα επιβαρυμένα 

εδάφη μεταφέρθηκαν προσωρινά στο Σωρό Νο. 4 μέχρι την τελική τους απομάκρυνση 

στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ.. Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής ολοκληρώθηκε με 

εδαφοκάλυψη (το υγιές εδαφικό υλικό προήλθε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) με σκοπό την επαναφορά του φυσικού αναγλύφου της περιοχής στην 

πρότερη κατάστασή του και διάστρωση θρυμματισμένου ξύλου ως εδαφοβελτιωτικό το 

οποίο προήλθε από τον θρυμματισμό των πρέμνων και ριζών από τις υλοτομίες της 

περιοχής των Σκουριών, για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Ακολούθως, 

έγιναν σπορές σε πινάκια και φυτεύσεις με είδη της τοπικής χλωρίδας για την 

εγκατάσταση της βλάστησης. Το έτος 2020, πραγματοποιήθηκαν 58 δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις εδάφους με σκοπό τον καθορισμό του βάθους εξυγίανσης της υπόλοιπης 

περιοχής που προβλέπεται να αποκατασταθεί και οι εργασίες αποκατάστασης είναι σε 

εξέλιξη. 

• Σωροί αποφρυγμάτων σιδηροπυρίτη στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου. Κατά το παρελθόν, το 

ανακτώμενο συμπύκνωμα σιδηρπυρίτη διατίθετο στη χημική βιομηχανία για την 
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παραγωγή θειικού οξέος. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι παραγόμενες ποσότητες 

σιδηροπυρίτη διετίθεντο στις Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος (ΧΒΒΕ) στη 

Θεσ/νίκη και στο εργοστάσιο λιπασμάτων Δραπετσώνας. Η μεταφορά του 

συμπυκνώματος γινόταν με φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία κατά την επιστροφή τους στο 

Στρατώνι μετέφεραν τα αποφρύγματα (υπόλειμμα της φρύξης) και τα απέθεταν στην 

περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, μεταξύ των στοών +216 και +323. Έτσι δημιουργήθηκαν 

δύο σωροί, συνολικής επιφάνειας 49 στρεμμάτων, οι οποίοι περιέχουν περί τους 1 εκ. 

τόνους αποφρύγματος το οποίο συνίσταται κυρίως από οξείδια του σιδήρου (μαγνητίτη 

και αιματίτη). Ωστόσο, στη μάζα του αποφρύγματος περιέχεται και ο πολφός από την 

εξουδετέρωση των όξινων διαλυμάτων των χημικών βιομηχανιών, το οποίο καθιστά το 

συνολικό υλικό εν δυνάμει ρυπογόνο (μέση περιεκτικότητα 1,2-1,8% As). Η έρευνα για 

τον καθορισμό του βάθους εξυγίανσης είναι σε εξέλιξη με την διεξαγωγή 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εδάφους. 

• Παλιά ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών υλικών. Πρόκειται για ένα σωρό με 

μεταλλευτικά απόβλητα, έκτασης περίπου 5 στρεμμάτων ο οποίος βρίσκεται κατάντη 

του εργοταξιακού δρόμου Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου. Η ποσότητα των 

μεταλλευτικών υλικών προς απομάκρυνση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. υπολογίζεται στα 15.000 m3.  

 

Όσον αφορά την περιοχή Ολυμπιάδας:  

Μη λειτουργικοί χώροι απόθεσης – Η αποκατάστασή τους έχει ολοκληρωθεί από την Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. 

• Παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας. Η περιοχή βρίσκεται ΒΔ του 

υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, σε απόσταση περίπου 400m. 

Πρόκειται για μία υπαίθρια αποθήκη που σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία 

διαμορφώθηκε το 1988 για την αποθήκευση του παραγόμενου συμπυκνώματος 

χρυσοφόρων πυριτών το οποίο λόγω έλλειψης δυνατότητας διάθεσής του στην αγορά δεν 

ήταν εμπορεύσιμο. Στην περιοχή είχαν διαμορφωθεί τρεις σωροί, ο ένας μετά τον άλλο, 

καταλαμβάνοντας με τα πρανή τους συνολική έκταση 32 στρεμμάτων. Λόγω της κλίσης 

του φυσικού υποβάθρου δημιουργούσαν την εντύπωση τριών διαδοχικών αναβαθμίδων 

με μέσο ύψος 5 έως 6m και με νοητό άξονα ΝΑ.Α. – ΒΔ.Δ. Την περίοδο 2007-2009, 

λόγω των δυνατοτήτων που διαμορφώθηκαν από την σύγχρονη αγορά για την ποσοτική 

και τιμολογιακή απορρόφηση, το συμπύκνωμα πωλήθηκε σε μεταλλουργίες του 

εξωτερικού. Συνολικά απομακρύνθηκαν 279.000 τόνοι συμπυκνώματος. Στην περιοχή 

είχαν απομείνει το δάπεδο, το περιφερειακό γαιόφραγμα και τα χωρίσματα των 

αναβαθμίδων, τα οποία λόγω υπολειμμάτων συμπυκνώματος έχριζαν πλήρους 

απομάκρυνσης και εναπόθεσης εντός προστατευμένου χώρου απόθεσης και εξυγίανση 

της περιοχής κατάληψης πριν το στάδιο της φυτοτεχνικής αποκατάστασης. Οι εργασίες 

αποκατάστασης του χώρου έχουν ολοκληρωθεί.  

• Παλαιός χώρος απόθεσης στείρων εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας. Πρόκειται 

για έναν παλαιό σωρό στείρων 295.000 m3 ή ισοδύναμα 500.000t,  που καταλαμβάνει 

έκταση 28 στρεμμάτων, και βρίσκεται στην πλατεία Φιρρέ, περίπου 100 m ΒΑ του φιρέ 

αερισμού και 350 m Β-ΒΔ του φρέατος. Πρόκειται για αδρανή υλικά που συνίστανται 

κυρίως από μάρμαρο (40-50%), γνεύσιο (15-40%) και πηγματίτη (10-20%) τα οποία 

παρήχθησαν από την προγενέστερη εκμετάλλευση του μεταλλείου Ολυμπιάδας. Στην 

παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την πλήρη απομάκρυνση του εν λόγω 

υλικού από την πλατεία Φιρέ και διαμόρφωση της επιφάνειας για την επαναφορά του 

αρχικού αναγλύφου με υγιή εδαφικά υλικά. Το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της 
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αποκατάστασης του χώρου είναι η εγκατάσταση της βλάστησης με είδη της τοπικής 

χλωρίδας. Οι εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του 2021. 

 

Μη λειτουργικοί χώροι - Η αποκατάστασή τους είναι σε εξέλιξη 

• Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Ολυμπιάδας. Ο χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων 

Ολυμπιάδας κατασκευάστηκε το έτος 1976 από την τότε μεταλλειοκτήτρια εταιρεία 

Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. και λειτούργησε μέχρι το έτος 1995 για την απόθεση των στερεών 

καταλοίπων εμπλουτισμού του μεταλλεύματος Ολυμπιάδας. Πρόκειται, ειδικότερα, για 

έναν τεχνητό ταμιευτήρα με περιμετρικό φράγμα έκτασης 270 στεμμάτων, χωρίς 

στεγάνωση, εντός του οποίου είχε αποτεθεί από την Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. ποσότητα 2,4 

εκατομμυρίων τόνων παλαιών τελμάτων μέσης περιεκτικότητας S: 6,0%, Fe: 6,0%, As: 

1,9%, και Au: 3,4 g/t..  

 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., από τον Ιανουάριο του έτους 2013 που ξεκίνησε να 

δραστηριοποιείται στην περιοχή του υποέργου Ολυμπιάδας και στο πλαίσιο της 

δραστηριοποίησής της εκεί ανέλαβε να απομακρύνει, να καθαρίσει και να 

αποκαταστήσει τον προαναφερθέντα χώρο απόθεσης παλαιών τελμάτων, που είχε 

δημιουργηθεί από την προκάτοχό της εταιρεία. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία από 

το εν λόγω έργο σχετίζονται με την αποκατάσταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών 

της περιοχής, με την εξάλειψη της οπτικής όχλησης που δημιουργείτο από τον χώρο αυτό, 

με την αναβάθμιση της υφιστάμενης χρήσης γης της περιοχής κλπ. Απώτερος στόχος του 

έργου είναι, μετά την ολοκλήρωσή του, η περιοχή αυτή να καταστεί κατάλληλη για 

φυτοτεχνική αποκατάσταση και ανάδειξη, ώστε να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία προς 

αξιοποίηση. 

 

Το έργο αυτό είχε προταχθεί χρονικά του όλου έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. Έχουν ήδη απομακρυνθεί συνολικά 2,8 Μt παλαιών τελμάτων, 

υπολειμμάτων και επιβαρυμένων εδαφών ενώ η ποσότητα που υπολείπεται προς 

απομάκρυνση υπολογίζεται σε 1 Mm3. Όσον αφορά τις εκτάσεις, έχουν καθαριστεί 

περίπου τα 150 στρ.  

 

Οι εργασίες ανεστάλησαν τον Ιανουάριο του 2019 από την Διοίκηση με την αποστολή 

έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ 

περί του χαρακτηρισμού και της επικινδυνότητας του αποβλήτου και του τρόπου 

διακίνησής του. Η αρμόδια υπηρεσία με το από 8.10.2021 υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/82018/1670  έγγραφό της απεφάνθη οριστικώς ότι το σύνολο του εν 

προκειμένω αποβλήτου έχει χαρακτήρα μη επικίνδυνο. Κατόπιν των ανωτέρω οι 

εργασίες αποκατάστασης προγραμματίζεται να ξεκινήσουν άμεσα.  

8.11. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – ποιότητα αέρα 

8.11.1. Κύριες πηγές εκπομπής ρύπων 

Σε γενικές γραμμές οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων σε όλα τα υποέργα προέρχονται από:  

• Εκσκαφές μεταλλεύματος και στείρων  

• Διάτρηση και ανατίναξη μετώπων εξόρυξης  

• Εκπομπές σκόνης από την πρόθραυση μεταλλεύματος  

• Μεταφορά μεταλλεύματος και στείρων με φορτηγά σκεπαστής καρότσας  
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• Μεταφορά τελικού προϊόντος και των αποβλήτων εμπλουτισμού με φορτηγά  

• Χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων των εργαζομένων 

• Απελευθέρωση καυσαερίων από το δίκτυο αερισμού των υπογείων μεταλλείων 

• Εκπομπές από τα πλοία στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Φόρτωσης. 

8.11.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Παρακολούθηση λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων στους οικισμούς της περιοχής 

Ο περιβαλλοντικός όρος δ4.28 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 προβλέπει «να εγκατασταθεί 

δίκτυο μετρητών/αναλυτών λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 και PM2,5) για την 

παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στους οικισμούς της περιοχής αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων. Το δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικισμούς 

Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Μ. Παναγία. Θα πρέπει 

να αποτελείται τουλάχιστον από 3 αναλυτές ανά οικισμό, από τους οποίους ο ένας να χρησιμεύει 

ως σημείο αναφοράς για την μέτρηση των συγκεντρώσεων υποβάθρου. Οι μετρήσεις για τα λεπτά 

αιωρούμενα σωματίδια να πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση και με συχνότητα τουλάχιστον 2 

φορές το μήνα να αναλύονται τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) ως προς τις συγκεντρώσεις των 

ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni». 

 

Σε εφαρμογή του όρου δ4.28 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 έχουν εγκατασταθεί δεκαοκτώ 

(18) αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 καθώς και δεκαοκτώ (18) 

δειγματολήπτες PM10 σε δώδεκα (12) σταθμούς παρακολούθησης εκπομπών σκόνης και σε έξι 

(6) σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και 

μετεωρολογικών παραμέτρων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ).  

 

Οι σταθμοί του οικισμού Στρατωνίου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2015 ενώ οι σταθμοί 

στους υπόλοιπους πέντε (5) οικισμούς δηλ. Ολυμπιάδας, Στρατονίκης, Σταγείρων, Νεοχωρίου 

και Παλαιοχωρίου την περίοδο Νοέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018.  

 

Οι μεταβλητές οι οποίες μετρούνται είναι η περιεκτικότητα του αέρα σε αιωρούμενα σωματίδια 

ΡΜ2,5 και ΡΜ10, δηλαδή σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο <2,5 μm και <10 μm, 

αντίστοιχα. 

 

Οι μονάδες μέτρησης αναφέρονται στο περιεχόμενο βάρος των σωματιδίων σε συγκεκριμένο 

όγκο αέρα και εκφράζονται σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3).  

 

Επιπλέον, αναλύονται τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 ως προς τις συγκεντρώσεις των 

ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 

πρότυπο EN14902: Ambient air quality - Standard method for the measurement of Pb, Cd, As 

and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter.  

 

Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι η οπτική σκέδαση φωτός (Optical Light 

Scattering), η οποία είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 12341: Air quality - Determination of 

the PM10 fraction of suspended particulate matter - Reference method and field test procedure 

to demonstrate reference equivalence of measurement methods (PM10) και ΕΝ 14907: Ambient 

air quality. Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM2,5 mass 

fraction of suspended particulate matter (PM2,5), USEPA και OSHA. 
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Η αρχή λειτουργίας του δειγματολήπτη είναι η βαρυτομετρική μέθοδος. 

 

Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης των PM10 και ΡΜ2,5 είναι συνεχείς, με βήμα μέτρησης 3 λεπτά. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μέσους όρους 24 ωρών. Η δειγματοληψία για την 

ανάλυση των ΡΜ10 ως προς τις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu, 

Cr και Ni είναι 24ωρη και γίνεται με συχνότητα δύο (2) φορές το μήνα. 

 

Τα αποτελέσματα των δεκαοκτώ (18) σταθμών παρακολούθησης σκόνης για το έτος 2020 

καθώς και των χημικών αναλύσεων των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και ΡΜ2,5  ως προς τα 

ιχνοστοιχεία As, Cd, Pb, Zn, Mn, Fe, Cu, Cr και Ni όλων των σταθμών όλων των οικισμών για 

το έτος 2020 παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Από τα αποτελέσματα παρακολούθησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 σε 

όλους τους οικισμούς, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Οικισμός Στρατωνίου 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 των τριών σταθμών του οικισμού 

Στρατωνίου ΜΑΜ13, ΜΑΜ25 και ΜΑΜ26 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Παρατηρήθηκαν εικοσιμία (21) υπερβάσεις του 

ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στο σταθμό ΜΑΜ25,  και από τέσσερις (4) υπερβάσεις στους 

σταθμούς ΜΑΜ13 και ΜΑΜ26. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους με 

βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις. Επιπλέον, οι ετήσιοι μέσοι όροι των 

συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών ΜΑΜ13, ΜΑΜ25 και ΜΑΜ26 για το έτος 2020 ήταν 

16,7 μg/m3, 28,0 μg/m3 και 19,1 μg/m3, μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 40 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 των τριών σταθμών του οικισμού 

Στρατωνίου ΜΑΜ13, ΜΑΜ25 και ΜΑΜ26, οι τιμές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους 2020 ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των 

σταθμών ΜΑΜ13, ΜΑΜ25 και ΜΑΜ26 για το έτος 2020 ήταν 10,0 μg/m3, 18,0 μg/m3 και 

11,1 μg/m3,  μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 25 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 των 

τριών σταθμών του οικισμού Στρατωνίου ΜΑΜ13, ΜΑΜ25 και ΜΑΜ26, οι ετήσιοι μέσοι 

όροι των τιμών από τις 72 δειγματοληψίες ΡΜ10 που έγιναν συνολικά το έτος 2020 ήταν: για 

τον ΜΑΜ13 0,82 ng/m3, 0,16 ng/m3, 6,20 ng/m3 και 1,32 ng/m3, για τον ΜΑΜ25 0,99 ng/m3, 

0,14 ng/m3, 11,97 ng/m3 και 1,44 ng/m3 και για τον ΜΑΜ26 1,39 ng/m3, 0,15 ng/m3, 6,96 

ng/m3 και 1,25 ng/m3, μικρότεροι από τις αντίστοιχες ετήσιες οριακές τιμές (As 6ng/m3, Cd 

5ng/m3, Pb 500ng/m3, Ni 20ng/m3). 

 

Οικισμός Στρατονίκης 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 των τριών σταθμών του οικισμού 

Στρατονίκης ΜΑΜ12, ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Παρατηρήθηκαν τέσσερις (4) υπερβάσεις του 

ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στον σταθμό ΜΑΜ12, και από πέντε (5) υπερβάσεις στους 

σταθμούς ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους με 

βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις. Επιπλέον, οι ετήσιοι μέσοι όροι των 

συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών ΜΑΜ12, ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24 για το έτος 2020 ήταν 

16,7 μg/m3, 16,9 μg/m3 και 18,0 μg/m3, μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 40 μg/m3.   
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Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 των τριών σταθμών του οικισμού 

Στρατονίκης ΜΑΜ12, ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24, οι τιμές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους 2020 ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των 

σταθμών ΜΑΜ12, ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24 για το έτος 2020 ήταν 9,7 μg/m3, 10,5 μg/m3 και 11,3 

μg/m3, μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 25 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 των 

τριών σταθμών του οικισμού Στρατονίκης ΜΑΜ12, ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24, οι ετήσιοι μέσοι 

όροι των τιμών από τις 72 δειγματοληψίες ΡΜ10 που έγιναν συνολικά το έτος 2020 ήταν: για 

τον ΜΑΜ12 2,02 ng/m3, 0,20 ng/m3, 8,68 ng/m3 και 1,16 ng/m3, για τον ΜΑΜ23 0,71 ng/m3, 

0,12 ng/m3, 2,88 ng/m3 και 1,20 ng/m3 και για τον ΜΑΜ24 0,72 ng/m3, 0,10 ng/m3, 3,28 

ng/m3 και 1,05 ng/m3, μικρότεροι από τις αντίστοιχες ετήσιες οριακές τιμές (As 6ng/m3, Cd 

5ng/m3, Pb 500ng/m3, Ni 20ng/m3). 

 

Οικισμός Σταγείρων 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 των τριών σταθμών του οικισμού Σταγείρων 

ΜΑΜ11, ΜΑΜ21 και ΜΑΜ22 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Παρατηρήθηκαν μόλις τρεις (3) υπερβάσεις του 

ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στον σταθμό ΜΑΜ11, έξι (6) υπερβάσεις στον σταθμό ΜΑΜ21 

και πέντε (5) υπερβάσεις στο σταθμό ΜΑΜ22. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους με βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις. Επιπλέον, οι 

ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών ΜΑΜ11, ΜΑΜ21 και ΜΑΜ22 

για το έτος 2020 ήταν 14,6 μg/m3, 19,4 μg/m3 και 15,7 μg/m3, μικρότεροι από την ετήσια 

οριακή τιμή των 40 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 των τριών σταθμών του οικισμού Σταγείρων 

ΜΑΜ11, ΜΑΜ21 και ΜΑΜ22, οι τιμές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 

2020 ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των σταθμών 

ΜΑΜ11, ΜΑΜ21 και ΜΑΜ22 για το έτος 2020 ήταν 9,3 μg/m3, 12,5 μg/m3 και 9,7 μg/m3, 

μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 25 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 των 

τριών σταθμών του οικισμού Σταγείρων ΜΑΜ11, ΜΑΜ21 και ΜΑΜ22, οι ετήσιοι μέσοι 

όροι των τιμών από τις 72 δειγματοληψίες ΡΜ10 που έγιναν συνολικά το έτος 2020 ήταν: για 

τον ΜΑΜ11 0,84 ng/m3, 0,11  ng/m3, 5,17 ng/m3 και 1,08 ng/m3, για τον ΜΑΜ21 0,75 ng/m3, 

0,08  ng/m3, 4,48 ng/m3 και 1,03 ng/m3 και για τον ΜΑΜ22 0,72 ng/m3, 0,11 ng/m3, 4,39 ng/m3 

και 1,12 ng/m3, μικρότεροι από τις αντίστοιχες ετήσιες οριακές τιμές (As 6 ng/m3, Cd 5 ng/m3, 

Pb 500 ng/m3, Ni 20 ng/m3). 

 

Οικισμός Ολυμπιάδας 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 των τριών σταθμών του οικισμού 

Ολυμπιάδας ΟΑΜ21, ΟΑΜ31 και ΟΑΜ32 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν συστηματικά ιδιαίτερα χαμηλές στο σταθμό ΟΑΜ31 και περιστασιακά 

υψηλές στους σταθμούς ΟΑΜ21 και ΟΑΜ32. Παρατηρήθηκαν τριάντα επτά (37) υπερβάσεις 

του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στον σταθμό ΟΑΜ21, μόλις δύο (2) στον σταθμό ΟΑΜ31 

και σαράντα (40) υπερβάσεις στο σταθμό ΟΑΜ32. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους με βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις. Επιπλέον, οι 

ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών ΟΑΜ21, ΟΑΜ31 και ΟΑΜ32 για 
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το έτος 2020 ήταν 31,5 μg/m3, 18,0 μg/m3 και 30,6 μg/m3, μικρότεροι από την ετήσια οριακή 

τιμή των 40 μg/m3.  

 

Ειδικά για τις μετρήσεις PM10 των σταθμών ΟΑΜ21 και ΟΑΜ32, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

φαίνεται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο της 

Ολυμπιάδας, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η συγκέντρωση σκόνης στους σταθμούς 

του εργοταξίου κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 των τριών σταθμών του οικισμού 

Ολυμπιάδας ΟΑΜ21, ΟΑΜ31 και ΟΑΜ32, οι τιμές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους 2020 ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των 

σταθμών ΟΑΜ21, ΟΑΜ31 και ΟΑΜ32 για το έτος 2020 ήταν 11,0 μg/m3, 10,1 μg/m3 και 13,4 

μg/m3, μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 25 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 των 

τριών σταθμών του οικισμού Ολυμπιάδας ΟΑΜ21, ΟΑΜ31 και ΟΑΜ32, οι ετήσιοι μέσοι 

όροι των τιμών από τις 72 δειγματοληψίες ΡΜ10 που έγιναν συνολικά το έτος 2020 ήταν: για 

τον ΟΑΜ21 2,73 ng/m3, 0,28 ng/m3, 17,62 ng/m3 και 1,05 ng/m3, για τον ΟΑΜ31 1,34 ng/m3, 

0,12 ng/m3, 5,75 ng/m3 και 1,05 ng/m3 και για τον ΟΑΜ32 1,09 ng/m3, 0,20 ng/m3, 7,05 ng/m3 

και 1,11 ng/m3, μικρότεροι από τις αντίστοιχες ετήσιες οριακές τιμές (As 6ng/m3, Cd 5ng/m3, 

Pb 500ng/m3, Ni 20ng/m3). 

 

Οικισμός Νεοχωρίου 

Γενικά, στην περιοχή που είναι εγκατεστημένος ο σταθμός SAM32 (εντός του οικισμού – 

περιοχή Καραούλι) παρατηρούνται αρκετά υψηλές τιμές ως προς τις συγκεντρώσεις των 

αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των αιωρούμενων 

σωματιδίων PM10 και PM2,5 εντός του οικισμού Νεοχωρίου καταγράφονται μόνο κατά την 

χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο. Οι αυξημένες 

αυτές συγκεντρώσεις των PM10 και PM2,5 οφείλονται αποκλειστικά στην αιθάλη που 

συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα του οικισμού λόγω της μεγάλης ποσότητας ξυλείας ή/και 

πετρελαίου που καταναλώνεται για τη θέρμανση των σπιτιών σε συνδυασμό με την 

μορφολογία της περιοχής. Αυτό επαληθεύεται και από τον λόγο PM2,5/PM10 που, για το έτος 

2020, στον σταθμό SAM32 ισούται με 0,90 (δηλαδή πολύ κοντά στο 1) έναντι του 0,62 στον 

σταθμό SAM21 και 0,75 στον σταθμό SAM31 και αποδεικνύει την συνεισφορά ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων που παράγουν μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκων σωματιδίων. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο εργοτάξιο των Σκουριών 

(εργοτάξιο που θα μπορούσε εν δυνάμει να επηρεάζει την περιοχή του Νεοχωρίου) ήταν πολύ 

περιορισμένες κατά τη διάρκεια του έτους 2020. Από τα αποτελέσματα του φορητού σταθμού 

παρακολούθησης ατμόσφαιρας που υπάρχει στο εργοτάξιο των Σκουριών φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει επίπτωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς στο σημείο SAM43 (όριο 

εγκαταστάσεων προς τους οικισμούς Παλαιοχωρίου-Νεοχωρίου) ο μέσος όρος των τιμών 

συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για 

εργοταξιακούς χώρους χαμηλότερα κι από τα όρια που ισχύουν για κατοικημένες περιοχές.  

 

Επιπλέον ανεξαρτήτως της υψηλής συγκέντρωσης σωματιδίων, δεν παρατηρούνται και 

ανάλογη αύξηση των συγκεντρώσεων των μετάλλων, γεγονός που υποδηλώνει την μη 

μεταλλική προέλευση της σκόνης. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 των τριών σταθμών του οικισμού 

Νεοχωρίου SAM21, SAM31 και SAM32 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές στους σταθμούς SAM21 και SAM31 αλλά 

περιστασιακά υψηλές στο σταθμό SAM32 λόγω της αιθάλης που προαναφέρθηκε. 

Παρατηρήθηκαν μόλις τρεις (3) υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στο σταθμό 

SAM21, δεκαπέντε (15) υπερβάσεις στον σταθμό SAM31 και εκατόν σαράντα τρεις (143) 

υπερβάσεις στον σταθμό SAM32. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους 

με βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις. Επιπλέον, οι ετήσιοι μέσοι όροι των 

συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών SAM21 και SAM31 για το έτος 2020 ήταν 17,9 μg/m3 και 

20,0 μg/m3, πολύ μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 40 μg/m3, ενώ  ο ετήσιος μέσος 

όρος της συγκέντρωσης PM10 του σταθμού SAM32 για το έτος 2020 ήταν 57,6 μg/m3, 

υψηλότερος από την ετήσια οριακή τιμή. 

 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 των τριών σταθμών του οικισμού 

Νεοχωρίου SAM21, SAM31 και SAM32, οι τιμές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έτους 2020 ήταν επίσης χαμηλές στους σταθμούς SAM21 και SAM31 αλλά υψηλές στο σταθμό 

SAM32. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των σταθμών SAM21 και SAM31 

για το έτος 2020 ήταν 11,1 μg/m3 και 14,9 μg/m3, πολύ μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή 

των 25 μg/m3, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος της συγκέντρωσης PM2,5 του σταθμού SAM32 για το 

έτος 2020 ήταν 51,6 μg/m3, υψηλότερος από την ετήσια οριακή τιμή. 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 των 

τριών σταθμών του οικισμού Νεοχωρίου SAM21, SAM31 και SAM32, οι ετήσιοι μέσοι όροι 

των τιμών από τις 72 δειγματοληψίες ΡΜ10 που έγιναν συνολικά το έτος 2020 ήταν: για τον 

SAM21 1,38 ng/m3, 0,10  ng/m3, 4,19 ng/m3 και 1,17 ng/m3, για τον SAM31 0,68 ng/m3, 0,11 

ng/m3, 2,45 ng/m3 και 1,44 ng/m3 και για τον SAM32 0,58 ng/m3, 0,21 ng/m3, 3,42 ng/m3 και 

1,08 ng/m3, μικρότεροι από τις αντίστοιχες ετήσιες οριακές τιμές (As 6ng/m3, Cd 5 ng/m3, Pb 

500 ng/m3, Ni 20 ng/m3). 

 

Οικισμός Παλαιοχωρίου 

Γενικά, όπως στον οικισμό Νεοχωρίου, έτσι και στον οικισμό Παλαιοχωρίου κατά τη διάρκεια 

του έτους 2020 καταγράφονται υψηλές τιμές συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων 

PM10 και PM2,5 στον σταθμό SAM34 (εντός του οικισμού – περιοχή Δημοτικού Σχολείου & 

παιδικής χαράς).  

 

Όπως και στην περίπτωση του οικισμού Νεοχωρίου, οι αυξημένες συγκεντρώσεις των 

αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 εντός του οικισμού Παλαιοχωρίου καταγράφονται 

μόνο κατά την χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Οκτώβριο μέχρι και 

Απρίλιο. Οι αυξημένες αυτές συγκεντρώσεις PM10 και PM2,5 οφείλονται αποκλειστικά στην 

αιθάλη που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα του οικισμού λόγω της μεγάλης ποσότητας 

ξυλείας ή/και πετρελαίου που καταναλώνεται για τη θέρμανση των σπιτιών σε συνδυασμό με 

την μορφολογία της περιοχής. Αυτό επαληθεύεται κι από τον λόγο PM2,5/PM10 που, για το έτος 

2020, στον σταθμό SAM34 ισούται με 0,88 (δηλαδή πολύ κοντά στο 1) έναντι του 0,72 στον 

σταθμό SAM22 και 0,74 στον σταθμό SAM33, το οποίο αποδεικνύει την συνεισφορά 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που παράγουν μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκων σωματιδίων.  
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Ταυτόχρονα, όπως επίσης προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει καμία επίπτωση από το εργοτάξιο των 

Σκουριών καθώς στον σταθμό SAM43 (όριο εγκαταστάσεων προς τους οικισμούς 

Παλαιοχωρίου-Νεοχωρίου) ο μέσος όρος των τιμών συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων 

βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για εργοταξιακούς χώρους, χαμηλότερα και από τα όρια 

που ισχύουν για κατοικημένες περιοχές. Επιπλέον παρά την υψηλή συγκέντρωση σωματιδίων, 

δεν παρατηρείται και ανάλογη αύξηση των συγκεντρώσεων των μετάλλων, γεγονός που 

υποδηλώνει την μη μεταλλική προέλευση της σκόνης. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 των τριών σταθμών του οικισμού 

Παλαιοχωρίου SAM22, SAM33 και SAM34 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν χαμηλές στους σταθμούς SAM22 και SAM33 αλλά υψηλές στο σταθμό 

SAM34 λόγω της αιθάλης που προαναφέρθηκε. Παρατηρήθηκαν είκοσι οκτώ (28) υπερβάσεις 

του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στο σταθμό SAM22, πενήντα (50) υπερβάσεις στον σταθμό 

SAM33 και εκατόν εβδομήντα (170) υπερβάσεις στον σταθμό SAM34. Να σημειωθεί ότι στη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους με βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις. 

Επιπλέον, οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών SAM22, SAM33 και 

SAM34 για το έτος 2020 ήταν 26,3 μg/m3, 31,8 μg/m3 και 62,5 μg/m3, με ετήσια οριακή τιμή 

τα 40 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2,5 των τριών σταθμών του οικισμού 

Παλαιοχωρίου SAM22, SAM33 και SAM34, οι τιμές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους 2020 ήταν χαμηλές στους σταθμούς SAM22 και SAM33 και υψηλές στο σταθμό 

SAM34. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των σταθμών SAM22, SAM33 και 

SAM34 για το έτος 2020 ήταν 18,9 μg/m3, 23,6 μg/m3 και 54,7 μg/m3, με ετήσια οριακή τιμή 

τα 25 μg/m3. 

 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 των 

τριών σταθμών του οικισμού Παλαιοχωρίου SAM22, SAM33 και SAM34, οι ετήσιοι μέσοι 

όροι των τιμών από τις 72 δειγματοληψίες ΡΜ10 που έγιναν συνολικά το έτος 2020 ήταν: για 

τον SAM22 0,83 ng/m3, 0,14 ng/m3, 2,70 ng/m3 και 0,75 ng/m3, για τον SAM33 0,76 ng/m3, 

0,12 ng/m3, 2,82 ng/m3 και 1,17 ng/m3 και για τον SAM34 0,82 ng/m3, 0,17 ng/m3, 3,14 

ng/m3 και 1,01 ng/m3, μικρότεροι από τις αντίστοιχες ετήσιες οριακές τιμές (As 6ng/m3, Cd 

5ng/m3, Pb 500ng/m3, Ni 20ng/m3). 

 

Παρακολούθηση ποιότητας της ατμόσφαιρας στους οικισμούς της περιοχής 

Ο περιβαλλοντικός όρος δ4.29 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 προβλέπει «να εγκατασταθεί 

στους οικισμούς του προηγούμενου περιβαλλοντικού όρου και ένα δίκτυο σταθμών 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας που να καλύπτει τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας». 

 

Σε εφαρμογή του όρου δ4.29 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 εγκαταστάθηκε σειρά 3 αναλυτών 

αερίων: (α) για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), (β) για τα οξείδια του αζώτου (NO-ΝΟ2-

ΝΟx) και (γ) για το διοξείδιο του θείου (SO2) και το υδρόθειο (H2S) σε κάθε έναν από τους έξι 

(6) οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του έργου, ήτοι στους οικισμούς Ολυμπιάδα, Στρατώνι, 

Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι. Συνολικά δηλαδή εγκαταστάθηκαν 6 σειρές 

αναλυτών αερίων σε έξι (6) σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών 

σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων. 
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Ο έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται με την μέτρηση της 

συγκέντρωσης των ακόλουθων αερίων:  

• Του μονοξειδίου του άνθρακα (CO)  

• Των οξειδίων του αζώτου  (NO, ΝΟ2, ΝΟx)  

• Του διοξειδίου του θείου (SO2) και του υδρόθειου (H2S). 

 

Οι μονάδες μέτρησης αναφέρονται στην κατά βάρος περιεκτικότητα του αέρα στο κάθε ένα 

αέριο και εκφράζονται σε μέρη στο εκατομμύριο (ppm) ή χιλιοστά του γραμμαρίου ανά κυβικό 

μέτρο αέρα (mg/m3). 

 

Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

είναι η υπέρυθρη φασματοσκοπία απορρόφησης – IR Absorption spectroscopy, η οποία είναι 

σύμφωνη με το πρότυπο  EN 14626: Ambient air quality. Standard method for the measurement 

of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy. 

 

Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των οξειδίων του αζώτου (NO, ΝΟ2, 

ΝΟx) είναι η Χημειοφωταύγεια – Chemiluminescense, η οποία είναι σύμφωνη με το πρότυπο 

EN 14211 (NO, NO2/NOX): Ambient air. Standard method for the measurement of the 

concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence. 

 

Τέλος, η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου (SO2) 

και του υδρόθειου (H2S) είναι η μέθοδος φθορισμού με υπεριώδη ακτινοβολία – UV 

Fluorescense η οποία είναι σύμφωνη με το πρότυπο 14212: Ambient air. Standard method for 

the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence. 

 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων στους σταθμούς παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας ΜΑΜ11, ΜΑΜ12, ΜΑΜ13, ΟΑΜ21, SAM21 και SAM22 είναι 

συνεχής, με βήμα δειγματοληψίας το 1 λεπτό, βάση του οποίου υπολογίζονται οι ωριαίοι μέσοι 

όροι. 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, SO2, 

H2S και CO όλων των σταθμών Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας όλων των 

οικισμών για το έτος 2020 δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Από τα αποτελέσματα παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας στους έξι (6) οικισμούς 

της ευρύτερης περιοχής του έργου για το έτος 2020, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις ΝΟ2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του 

ορίου των 200μg/m3 σε κανέναν από τους σταθμούς παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας ΜΑΜ13, MAM12, ΜΑΜ11, ΟΑΜ21, SAM21 και SAM22, ενώ o ετήσιος 

μέσος όρος των συγκεντρώσεων ΝO2 στους σταθμούς για το έτος 2020 είναι 6,67 μg/m3, 

6,39 μg/m3, 3,79 μg/m3, 8,83 μg/m3, 7,51 μg/m3 και 6,92 μg/m3, αντίστοιχα,  πολύ 

μικρότερος από την ετήσια οριακή τιμή (40 μg/m3). 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις SO2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ούτε της 

ωριαίας οριακής τιμής των 350μg/m3, αλλά ούτε και της ημερήσιας των 125μg/m3 σε 

κανέναν από τους σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας ΜΑΜ13, 

MAM12, ΜΑΜ11, ΟΑΜ21, SAM21 και SAM22. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-144 

ENVECO A.E. 

Τέλος, όσον αφορά στις 8ωρες συγκεντρώσεις CO, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από την 

οριακή τιμή των 10mg/m3 σε όλους τους σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας ΜΑΜ13, MAM12, ΜΑΜ11, ΟΑΜ21, SAM21 και SAM22. 

8.11.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 

δίνοντας ακριβή στοιχεία για όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντός και εκτός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο environmental.hellas-

gold.com. 

 

Για τον οικισμό Στρατωνίου, όπου οι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι από το 2015, υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία για τη διαχρονική μεταβολή εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

 

Στη συνέχεια στα Σχήματα 8.11.3-1 ως 8.11.3-11 παρουσιάζονται τα διαγράμματα εκπομπών 

ρύπων στην ατμόσφαιρα από τις μετρήσεις των σταθμών για την περίοδο 2015-2021. 

 

 

Σχήμα 8.11.3-1. Ετήσια μέση συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στο σταθμό 

Στρατωνίου ΜΑΜ 25 
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Σχήμα 8.11.3-2. Ετήσια μέση συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 στο σταθμό 

Στρατωνίου ΜΑΜ 25 

 

 

 

Σχήμα 8.11.3-3. Ετήσια μέση συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στο σταθμό 

Στρατωνίου ΜΑΜ 26 
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Σχήμα 8.11.3-4. Ετήσια μέση συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 στο σταθμό 

Στρατωνίου ΜΑΜ 26 

 

 

 

Σχήμα 8.11.3-5. Ετήσια μέση συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στο σταθμό 

Στρατωνίου ΜΑΜ 13 
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Σχήμα 8.11.3-6. Ετήσια μέση συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 στο σταθμό 

Στρατωνίου ΜΑΜ 13 

 

 

 

Σχήμα 8.11.3-7. Ωριαία συγκέντρωση CO στο σταθμό Στρατωνίου ΜΑΜ 13 
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Σχήμα 8.11.3-8. Ωριαία συγκέντρωση NO στο σταθμό Στραωνίου ΜΑΜ 13 

 

 

 

Σχήμα 8.11.3-9. Ωριαία συγκέντρωση NO2 στο σταθμό Στρατωνίου ΜΑΜ 13 
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Σχήμα 8.11.3-10. Ωριαία συγκέντρωση NOX στο σταθμό ΜΑΜ 13 

 

 

 

Σχήμα 8.11.3-11. Ωριαία συγκέντρωση SO2 στο σταθμό Στρατωνίου ΜΑΜ 13 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, καταδεικνύεται ότι τόσο τα αιωρούμενα σωματίδια όσο 

και οι λοιποί ρύποι είναι σταθερά στην πάροδο του χρόνου και πάντα εντός των 

προβλεπόμενων ορίων από την νομοθεσία. 

8.12. Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

8.12.1. Κύριες πηγές εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου και δονήσεων 

Οι κύριες δυνητικές πηγές εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου και δονήσεων θεωρούνται οι 

παρακάτω: 

• Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες που υφίστανται στην περιοχή με όλες τις 

συνακόλουθες λειτουργίες.  

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

15/7/2015 26/11/2016 10/4/2018 23/8/2019 4/1/2021

NOx (μg/m3) Οξείδια του Αζώτου στον αέρα (Ωριαία Συγκέντρωση)
Από: 04/07/2015 Έως: 28/02/2021



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-150 

ENVECO A.E. 

• Οι αστικές δραστηριότητες της περιοχής. 

• Η κυκλοφοριακή κίνηση, και συγκεκριμένα το επαρχιακό οδικό δίκτυο που διασχίζει την 

περιοχή. 

• Η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι.  

• Η λειτουργία της Σκάλας Φόρτωσης στο Στρατώνι. 

8.12.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος 

Η υφιστάμενη ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος και των δονήσεων στην περιοχή 

μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης του 

έργου και της ποιότητας περιβάλλοντος – Έτος 2020 «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» (βλέπε Παράρτημα 

ΙΙ). Τα κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται στις επόμενες παραγράφους.  

 

Ακουστικό περιβάλλον περιοχής μελέτης 

Σύμφωνα με τους όρους δ4.42 έως και δ4.45 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ, προβλέπεται να διενεργούνται 

ανά μήνα μετρήσεις των επιπέδων θορύβου στα πλησιέστερα όρια των οικισμών Μ. Παναγιά, 

Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Στρατώνι και Ολυμπιάδα, προς την πλευρά των 

εγκαταστάσεων. Οι μετρήσεις προβλέπεται να λαμβάνονται σε ημέρες πλήρους λειτουργίας 

και σε ημέρες υπολειτουργίας των εγκαταστάσεων και των δρομολογίων. Για σταθερές πηγές, 

οι μετρήσεις να είναι συνεχείς κατά τα προβλεπόμενα για το θόρυβο στα όρια εγκαταστάσεων.  

 

Για την παρακολούθηση του ακουστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των 

υποέργων προτάθηκαν δεκατέσσερις (14) θέσεις για 24ωρες καταγραφές, 1 φορά το μήνα, η 

σχετική θέση των οποίων παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 8.12.2-1 και στον χάρτη του 

Σχήματος 8.12.2-1. 

 

Πίνακας 8.12.2-1. Θέσεις κινητών σημείων παρακολούθησης του θορύβου 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 
Α/Α Κωδικός 

Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) 
Περιγραφή 

Χ Υ 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

1 ONM05 479958 4493505 Ολυμπιάδα 

2 ONM06 480312 4493061 Ολυμπιάδα 

3 ONM07 480642 4492798 Ολυμπιάδα 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

4 SNM22 472694 4483694 Νεοχώρι 

5 SNM12 470492 4481763 Παλαιοχώρι 

6 SNM05 471049 4478167 Προς Σκουριές 

7 SNM08 473037 4476616 
Μεγάλη Παναγιά προς 

Σκουριές 

8 SNM07 472158 4476393 
Διασταύρωση προς 

Μεγάλη Παναγιά 

ΣΤΡΑΤΩΝΙ – 

ΜΑΥΡΕΣ 

ΠΕΤΡΕΣ 

9 MNM14 479066 4486338 Στάγειρα 

10 MNM12 479978 4486214 Στρατονίκη 

11 MNM13 479991 4485738 Στρατονίκη 

12 MNM07 484101 4484298 
Στρατώνι (Είσοδος 

Στρατωνίου) 

13 MNM08 484839 4484871 Στρατώνι  

14 ΜΝΜ09 483273 4484530 
Στρατώνι (Είσοδος προς 

εργοταξιακό δρόμο 
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Στρατωνίου - Μαντέμ 

Λάκκου) 

 

 
Σχήμα 8.12.2-1. Θέσεις χωροθέτησης κινητών σημείων παρακολούθησης του θορύβου 

 

Για την αξιολόγηση του θορύβου επεξεργάσθηκαν οι ληφθείσες μετρήσεις και υπολογίσθηκαν 

οι ακόλουθοι Α-σταθμισμένοι δείκτες: 

• LΑeq = ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου  

• LΑmax = μέγιστη στάθμη θορύβου  

• LΑN% = ποσοστομοριακή στάθμη και συγκεκριμένα L1, L10, L50, L95, L99  

 

Η λήψη των μετρήσεων έγινε για διάστημα 24 ωρών, η δε δειγματοληψία ανά 1 δευτερόλεπτο. 

Η θέση εγκατάστασης του ηχομέτρου ήταν σε ύψος περί τα 4 μέτρα πάνω από το έδαφος με 

κατεύθυνση του οργάνου προς την πηγή εκπομπής του θορύβου. Όπου το όργανο βρισκόταν 

μπροστά από κτίρια υπήρχε απόσταση τουλάχιστον 2,0 μέτρων από την πρόσοψη του κτιρίου, 

έτσι ώστε να μην παρεμβάλλεται ο ανακλώμενος θόρυβος.  

 

Στη συνέχεια και μετά από επεξεργασία προέκυψαν οι δείκτες Lday, Levening, Lnight και ο δείκτης 

Lden. 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ακουστικών μετρήσεων για το έτος 2020 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων των δεικτών 

αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/τ. 

Β’/27.04.2012). 

• Το ακουστικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με εποχιακές 

ή περιστασιακές δραστηριότητες των κατοίκων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το επίπεδο 

της ισοδύναμης συνεχούς στάθμης θορύβου του υποβάθρου είναι ψηλότερο από αυτό 

που προκύπτει από τη λειτουργία του έργου.  
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Στάθμη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών 

Σύμφωνα με τον όρο δ4.46 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011 προβλέπεται «να εγκατασταθούν 

δονησιογράφοι στα πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις όρια των οικισμών Μ. Παναγιά, 

Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Στρατώνι και Ολυμπιάδα προκειμένου να 

γίνεται συνεχής παρακολούθηση με on-line σύστημα του επιπέδου δονήσεων στους οικισμούς 

αυτούς και να παρακολουθούνται ως βασικές συνεχείς μεταβλητές, κατά τα προβλεπόμενα 

στους εισαγωγικούς όρους της παραγράφου γ της Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έστω 

και μια υπέρβαση των τεθέντων ορίων να ειδοποιείται άμεσα η αρμόδια Επιθεώρηση 

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς της». 

 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της εν λόγω μεταβλητής περιγράφεται για το κάθε ένα από 

τα υποέργα χωριστά. 

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Σε εφαρμογή του ειδικού όρου Β.3.δ της υπ’ αριθμ. Δ8-

Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ Έγκρισης της Τεχνικής 

Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου 

«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και του 

περιβαλλοντικού όρου δ4.13(vii) της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, έχουν εγκατασταθεί και είναι 

πλήρως λειτουργικοί τρεις (3) σταθμοί συνεχούς μέτρησης και καταγραφής δονήσεων στην 

άμεση περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

Οι θέσεις δονημετρικού ελέγχου του υποέργου Ολυμπιάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 

8.12.2-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.12.2-2. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή Οικισμός/ Περιοχή 

1 OVM01 Οικία Δουλγέρη X. Ολυμπιάδα 

2 OVM11 Γραφεία Μεταλλείου Ολυμπιάδας Ολυμπιάδα 

3 OVM12 Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ολυμπιάδα 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δονημετρικού ελέγχου εντάσσονται όλες αδιακρίτως οι 

δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με δονήσεις και πραγματοποιούνται στην περιοχή 

του υποέργου Ολυμπιάδας στο πλαίσιο των έργων ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. 

 

Οι παράμετροι που καταγράφονται για κάθε δόνηση περιλαμβάνουν: 

• Το φάσμα ταχυτήτων εδαφικής δόνησης (mm/s) σε τρεις ορθογώνιες συνιστώσες 

• Το φάσμα συχνοτήτων (Hz) των τριών συνιστωσών της ταχύτητας δόνησης 

• Η ένταση θορύβου / πίεσης αέρος (dB(L)) 

• Η συχνότητα (Hz) του θορύβου / πίεσης αέρος 

 

Η καταγραφή των δονήσεων από όλους τους δονησιογράφους είναι συνεχής, ανεξάρτητα από 

τις ώρες εκτέλεσης των ανατινάξεων. Ο αριθμός των δειγμάτων κατά την διάρκεια των 

καταγραφών καθορίζεται από την καταγραφική μονάδα μέσω του λογισμικού λειτουργίας και 

φθάνει μέχρι και τα 2.000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο για τον κάθε άξονα. 
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Συμπερασματικά, κατά το έτος 2020 οι τρεις (3) δονησιογράφοι που έχουν εγκατασταθεί για 

τον δονημετρικό έλεγχο του υποέργου της Ολυμπιάδας, ενεργοποιήθηκαν συνολικά 133 φορές 

από τις 3274 ανατινάξεις που έγιναν στο υπόγειο μεταλλείο, οι δε τιμές που καταγράφηκαν 

ήταν τάξεις μεγέθους μικρότερη του ορίου ακόμα και για ευαίσθητες κατασκευές. Από τα 

παραπάνω καταδεικνύεται ότι δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε επίδρασης των ανατινάξεων που 

διενεργούνται στο μεταλλείο Ολυμπιάδας σε δομικές κατασκευές και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

Σύμφωνα με τον όρο δ4.16(xi) της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, έχουν εγκατασταθεί και είναι 

πλήρως λειτουργικοί τρεις (3) σταθμοί συνεχούς μέτρησης και καταγραφής δονήσεων στο 

πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών του υποέργου των Σκουριών. Επιπροσθέτως, και 

σε εφαρμογή του ειδικού όρου Β.3.δ της υπ’ αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 

εγκριτικής Απόφασης της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Σκουριών, έχει εγκατασταθεί ένας 

(1) επιπλέον σταθμός εντός του χώρου του υπό ανάπτυξη και κατασκευή μεταλλείου. 

 

Οι θέσεις δονημετρικού ελέγχου του υποέργου Σκουριών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.12.2-

3 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.12.2-3. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή Οικισμός/ Περιοχή 

1 SVM01 Οικία Καραβασιλικού Γ. Μ. Παναγία 

2 SVM11 Οικία Λαντούρη Π. Παλαιοχώρι 

3 SVM21 Οικία Βαλοδήμου Γ. Νεοχώρι 

4 SVM31 Γραφεία Εγκαταστάσεων Μεταλλείου Σκουριών Σκουριές 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δονημετρικού ελέγχου εντάσσονται όλες αδιακρίτως οι 

δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με δονήσεις και πραγματοποιούνται στην περιοχή 

του υποέργου Σκουριών, περιλαμβανομένων των δομικών έργων και των έργων οδοποιίας.  

 

Οι παράμετροι που καταγράφονται για κάθε δόνηση περιλαμβάνουν: 

• Το φάσμα ταχυτήτων εδαφικής δόνησης (mm/s) σε τρεις ορθογώνιες συνιστώσες 

• Το φάσμα συχνοτήτων (Hz) των τριών συνιστωσών της ταχύτητας δόνησης 

• Η ένταση θορύβου / πίεσης αέρος (dB(L)) 

• Η συχνότητα (Hz) του θορύβου / πίεσης αέρος 

 

Η καταγραφή των δονήσεων από όλους τους δονησιογράφους είναι συνεχής, ανεξάρτητα από 

τις ώρες εκτέλεσης των ανατινάξεων. Ο αριθμός των δειγμάτων κατά την διάρκεια των 

καταγραφών καθορίζεται από την καταγραφική μονάδα μέσω του λογισμικού λειτουργίας και 

φθάνει μέχρι και τα 2.000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο για τον κάθε άξονα. 

 

Συμπερασματικά, κατά την περίοδο του έτους 2020 δεν ενεργοποιήθηκε κανένας από τους 4 

δονησιογράφους που έχουν εγκατασταθεί στην άμεση περιοχή του υποέργου των Σκουριών και 

άρα, όπως είναι προφανές, δεν τίθεται θέμα οιασδήποτε επίδρασης των ανατινάξεων που 

υλοποιούνται στο μεταλλείο Σκουριών σε δομικές κατασκευές και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 
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Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

Σύμφωνα με τον όρο δ4.19(viii) της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, παρακολουθείται συνεχώς η 

στάθμη των δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών του υποέργου των 

Μαύρων Πετρών και των εγκαταστάσεων του Μαντέμ Λάκκου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν 

εγκατασταθεί οι προβλεπόμενοι από τους περιβαλλοντικούς όρους δονησιογράφοι στους 

οικισμούς γύρω από το υποέργο, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν και οι τέσσερεις (4) 

δονησιογράφοι που ήταν εγκαταστημένοι στον οικισμό της Στρατονίκης με βάση τους 

προηγούμενους περιβαλλοντικούς όρους του υποέργου. 

 

Οι θέσεις δονημετρικού ελέγχου του υποέργου Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ 

Λάκκου παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.12.2-4 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.12.2-4. Θέσει παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή Οικισμός/ Περιοχή 

1 ΜVM01 Ξενώνας Μπεκιάρικα Στρατώνι 

2 ΜVM11 Οικία Παπαδημητρίου Γ. Στρατονίκη 

3 MVM12 Οικία Αδάμ Ν. Στρατονίκη 

4 MVM13 Οικία Λάμπρου Ν. Στρατονίκη 

5 MVM14 Οικία Μαυρουδή Κ. Στρατονίκη 

6 MVM16 Δασονομείο Στρατονίκης Στρατονίκη 

7 ΜVM21 
MAM21 (Βενζινάδικο στο όριο Σταγείρων-

Στρατονίκης)  
Στάγειρα 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δονημετρικού ελέγχου εντάσσονται όλες αδιακρίτως οι 

δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με δονήσεις και πραγματοποιούνται στην περιοχή 

του υποέργου Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου, περιλαμβανομένων των 

έργων προσπέλασης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης. 

 

Οι παράμετροι που καταγράφονται για κάθε δόνηση περιλαμβάνουν: 

• Το φάσμα ταχυτήτων εδαφικής δόνησης (mm/s) σε τρεις ορθογώνιες συνιστώσες 

• Το φάσμα συχνοτήτων (Hz) των τριών συνιστωσών της ταχύτητας δόνησης 

• Η ένταση θορύβου / πίεσης αέρος (dB(L)) 

• Η συχνότητα (Hz) του θορύβου / πίεσης αέρος 

 

Συμπερασματικά, από τα δεδομένα δονημετρικού ελέγχου του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

για το έτος 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Κατά την διάρκεια του 2020, στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών έλαβαν χώρα συνολικά 

2.171 ανατινάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εγκατεστημένοι επτά (7) 

δονησιογράφοι, το πλήθος των αναμενόμενων καταγραφών υπολογίζεται σε 15.197 

(=7x2.171). Αντίθετα, ο αριθμός των καταγραφών και από τους επτά (7) δονησιογράφους 

ανήλθε συνολικά σε 698, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 4,6% του αναμενόμενου 

πλήθους. Κατά συνέπεια, στο 95,4% των περιπτώσεων (και για τους 7 σταθμούς 

μέτρησης), η ταχύτητα εδαφικής δόνησης που προκλήθηκε είχε τιμές κάτω από το όριο 

ενεργοποίησης των δονησιογράφων, δηλαδή PPV<0,127 mm/s.  
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• Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας εδαφικής δόνησης PPV, σε όλες τις περιπτώσεις, 

ανεξαρτήτως της συνιστώσας, ήταν χαμηλότερες ακόμα και από τα θεσμοθετημένα όρια 

για την προστασία ευαίσθητων κατασκευών του γερμανικού πρότυπου DIN 4150-

3/1999, που ορίζεται από το άρθρο 88 §1(β) του ΚΜΛΕ και μάλιστα ήταν ακόμη πιο 

χαμηλές του ορίου των 0,5 mm/s που καθορίζεται από τον όρο Β5.α της με αριθμ. πρωτ. 

Δ8-A/Φ.7.49.13/23513/4582/21.12.2012 Εγκριτικής Απόφασης ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής 

Μελέτης του υποέργου Μαύρων Πετρών. 

• Όσον αφορά την συχνότητα των εδαφικών δονήσεων (Freq σε Hz), το 99,9 % των 

μεγίστων ταχυτήτων δόνησης και των τριών συνιστωσών έχει τιμές συχνότητας 

μεγαλύτερες από 10 Hz, και επομένως χαρακτηρίζονται ως υψίσυχνες. Από τις παραπάνω 

τιμές, ποσοστό 67,8% εμπίπτει στην περιοχή συχνοτήτων 10-50 Hz και το υπόλοιπο 

32,1% στην περιοχή >50 Ηz. Αναφέρεται ότι ενοχλητικές και επικίνδυνες 

χαρακτηρίζονται οι δονήσεις που έχουν υψηλές τιμές ταχύτητας σε συνδυασμό με 

χαμηλές συχνότητες, μικρότερες από 10-12 Ηz (Προδιαγραφή DIN 4150). Το ποσοστό 

των εδαφικών δονήσεων που έχουν χαμηλότερες τιμές από τα 10 Hz ανήλθε σε 0,1%. 

Επισημαίνεται ότι το θέμα του συχνοτικού περιεχομένου των δονήσεων στην περίπτωση 

του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών δεν έχει απολύτως καμία βαρύτητα λόγω ακριβώς 

των πολύ χαμηλών τιμών της ταχύτητας δόνησης. 

• Όσον αφορά την πίεση του αέριου ωστικού κύματος-θορύβου (dB(L)), το σύνολο των 

καταγραφών του μικροφώνου κυμάνθηκε στην περιοχή τιμών <88 - 108 dB(L), 

συστηματικά μικρότερες του θεσμοθετημένου, από το άρθρο 88, §1(γ.ii) του Κ.Μ.Λ.Ε, 

ορίου των 134 dB(L) για κατοικημένες περιοχές.  

• Τέλος, όσον αφορά την συχνότητα της μέγιστης τιμής εγγραφής του μικροφώνου (Hz), 

η πλειοψηφία των ενεργοποιήσεων (97,6%) εμπίπτει στην «ακουστική» περιοχή (>20 

Ηz). Επιπλέον, σε κάθε ενεργοποίηση του μικροφώνου, οι υψηλότερες τιμές έντασης 

αέριας δόνησης – θορύβου εντοπίζονται σε συχνότητες κάτω από 20 Hz. 

8.12.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 

δίνοντας ακριβή στοιχεία για όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντός και εκτός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο environmental.hellas-

gold.com. 

 

Για το θόρυβο έχουν εγκατασταθεί σταθμοί στους οικισμούς από το 2015 και επομένως 

υπάρχει η πληροφορία της διαχρονικής μεταβολής του ακουστικού περιβάλλοντος. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στα Σχήματα 8.12.3-1 ως 8.12.3-14 τα διαγράμματα του δείκτη 

Lden από τις μετρήσεις των σταθμών για την περίοδο 2015-2021. 
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Σχήμα 8.12.3-1. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Ολυμπιάδας ΟΝΜ05 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-2. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Ολυμπιάδας ΟΝΜ06 
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Σχήμα 8.12.3-3. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Ολυμπιάδας ΟΝΜ07 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-4. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Στρατωνίου ΜΝΜ08 
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Σχήμα 8.12.3-5. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Στρατωνίου ΜΝΜ07 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-6. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Στρατωνίου ΜΝΜ09 
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Σχήμα 8.12.3-7. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Μαύρων Πετρών 

ΜΝΜ13 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-8. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Μαύρων Πετρών 

ΜΝΜ12 
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Σχήμα 8.12.3-9. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Μαύρων Πετρών 

ΜΝΜ14 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-10. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Σκουριών SΝΜ22 
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Σχήμα 8.12.3-11. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Σκουριών SΝΜ12 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-12. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Σκουριών SΝΜ05 
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Σχήμα 8.12.3-13. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Σκουριών SΝΜ07 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-14. Σταθμισμένος δείκτης θορύβου 24ωρου – Σταθμός Σκουριών SΝΜ08 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η τάση εξέλιξης για το δείκτη Lden είναι 

στους περισσότερους σταθμούς σταθερή και εντός των προβλεπόμενων ορίων της νομοθεσίας. 

Εξαίρεση αποτελεί ο Σταθμός SNM08 (Οικισμός Μεγάλη Παναγιά Θέση 1) όπου παρατηρείται 

μία μείωση στο δείκτη τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2020. 

 

Αντίστοιχα, για τις δονήσεις παρουσιάζονται στα Σχήματα 8.12.3-15 ως 8.12.3-17 τα 

διαγράμματα του ποσοστού ανατινάξεων που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια. 
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Σχήμα 8.12.3-15. Ποσοστό ανατινάξεων που καταγράφηκαν από τους δονησιογράφους 

στην περιοχή Μαύρων Πετρών για την περίοδο 2006-2018 

 

 

 

 

Σχήμα 8.12.3-16. Ποσοστό ανατινάξεων στην περιοχή Σκουριών για την περίοδο 2014-

2018 
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Σχήμα 8.12.3-17. Ποσοστό ανατινάξεων στην περιοχή Ολυμπιάδας για την περίοδο 2014-

2018 

 

Ειδικά για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών, από την αξιολόγηση των δεδομένων για την περίοδο 

2006-2020, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Από το σύνολο των ανατινάξεων που έλαβαν χώρα στο υπόγειο μεταλλείο Μαύρων 

Πετρών, μόνο το 6,3% έγινε αντιληπτό από τους δονησιογράφους  

• Καμία καταγραφή δεν ξεπερνάει το αυστηρότερο όριο ταχύτητας της εδαφικής κίνησης 

κατά το γερμανικό πρότυπο DIN 4150-3/1999 ακόμα και για την κατηγορία των 

ευαίσθητων κατασκευών (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά.) 

• Το ποσοστό των δονήσεων που γίνεται αντιληπτό από τα όργανα βαίνει μειούμενο με το 

χρόνο. 

 

Γενικότερα, σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Καμία καταγραφή δεν ξεπερνάει το αυστηρότερο όριο ταχύτητας της εδαφικής κίνησης 

κατά το γερμανικό πρότυπο DIN 4150-3/1999 ακόμα και για την κατηγορία των 

ευαίσθητων κατασκευών (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά.) 

• Το ποσοστό των δονήσεων που γίνεται αντιληπτό από τα όργανα παρατηρείται ότι και 

στις τρεις περιοχές είναι πάρα πολύ μικρό. 

8.13. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

8.13.1. Κύριες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών 

Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες και πεδία τμήματος του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος τα οποία δεν έχουν επαρκή ενέργεια για τη διάσπαση βιολογικών δεσμών και 

συνεπώς την πρόκληση ιονισμού στο μέσον από το οποίο διέρχονται, ήτοι την απόσπαση 

ηλεκτρονίων από άτομα ή μόρια. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε ζώνες συχνοτήτων 

οι οποίες εμφανίζουν διαφορετικούς μηχανισμούς βιολογικής επίδρασης. 
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Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελούνται από ηλεκτρικά και μαγνητικά κύματα τα οποία 

διαδίδονται μαζί στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός. Σε ένα σημείο του χώρου, τα πεδία 

αυτά έχουν την μορφή μιας ταλάντωσης. Χαρακτηρίζονται από μία συχνότητα η οποία απλά 

είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου. 

 

Βασικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων οι οποίες ευρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο της 

ευρύτερης  περιοχής μελέτης είναι οι εξής: 

• Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50 KV 

• Υποσταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 150 KV 

• Επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί 

• Πάρκα κεραιών 

• Κέντρα εκπομπής – Αναμεταδότες Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης 

• Ραντάρ 

• Κινητή και Ασύρματη Σταθερή Τηλεφωνία 29 

8.13.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρομαγνητικών 

ακτινοβολιών 

Επισημαίνεται ότι το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης του, δεν σχετίζεται με την παραγωγή 

αξιοσημείωτων επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

8.14. Ύδατα 

8.14.1. Σχέδια διαχείρισης 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας 

(EL10), σε ποσοστό 100%, με έκταση 10.163,38 m2 και ανήκει στην Λεκάνη Απορροής 

Ποταμού (ΛΑΠ) EL1005: Χαλκιδική, σε ποσοστό 100% με έκταση 5.541,93 km2. Σημειώνεται 

ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός δύο ΛΑΠ: της Χαλκιδικής και της Άθω 

(με κωδικό EL1043 και έκταση 239,26 km2). Το σύνολο των υδατικών συστημάτων (ΥΣ) της 

περιοχής μελέτης και η σύγκριση τους με το σύνολο του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, 

συνοψίζονται στον Πίνακα 8.14.1-1. 

 

Πίνακας 8.14.1-1. Αριθμός Επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) 

ανά ΛΑΠ 

Τύπος ΥΣ 

ΛΑΠ ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Σύνολο 

ΥΔ 
ΛΑΠ 

Χαλκιδικής 

(EL1005) 

ΛΑΠ Άθω  

(EL1043) 

Ποτάμια ΥΣ 53 - 104 

Λιμναία ΥΣ 3 - 6 

Μεταβατικά ΥΣ 2 - 3 

Παράκτια ΥΣ 9 2 11 

Σύνολο ΥΣ 67 2 124 

 
29 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=455&language=el-GR 
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Για το υδατικό διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ 

εφαρμογή του Νόμου 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007 και έχει εγκριθεί με την Απόφαση 106 

της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 182/Β/31-01-2014) καθώς και η Έγκριση της 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την Απόφαση 905 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

4675/Β/29-12-2017). 

8.14.2. Επιφανειακά ύδατα 

 Περιγραφή Λεκανών Απορροής Ποταμών 

ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1005) 

Η ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1005), η οποία διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, είναι η μεγαλύτερη ΛΑΠ του ΥΔ EL10, αποτελείται από τις λεκάνες απορροής 

των λιμνών Βόλβη και Λαγκαδά (Κορώνεια), την τεχνητή λίμνη Μαυρούδας, των ποταμών 

Ανθεμούντα και Χαβρία, τις υδρολογικές λεκάνες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και περί αυτού, καθώς και άλλες μικρότερες υπολεκάνες της ΠΕ Χαλκιδικής. 

Εκτείνεται από το κέντρο σχεδόν του ΥΔ έως το νότιο-ανατολικό τμήμα του, στο δυτικό και 

κεντρικό ακρωτήριο της Χαλκιδικής. Στο βόρειο τμήμα του βρίσκεται ο ορεινός όγκος 

Βερτίσκος και στο κεντρικό τμήμα του απαντώνται οι ορεινοί όγκοι του Χορτιάτη και του 

Χολομώντα. Μεταξύ των προαναφερθέντων ορεινών όγκων, όπως και νότια αυτών, μέχρι τα 

ακρωτήρια της Χαλκιδικής απλώνονται πεδινές εκτάσεις. Τα ακρωτήρια Κασσάνδρας και 

Σιθωνίας εμφανίζουν έντονο ανάγλυφο, με εντονότερο αυτό του ακρωτηρίου της Σιθωνίας, 

όπου εμφανίζονται και τα υψηλότερα υψόμετρα. Έτσι, από τη συνολική έκταση της ΛΑΠ, 

ποσοστό 27% έχει υψόμετρο κάτω από 100m, 20% έχει υψόμετρο 100-200 m, 14% έχει 

υψόμετρο 200-300 m και το υπόλοιπο 39% έχει μεγαλύτερο υψόμετρο, ενώ το μέσο υψόμετρο 

της ΛΑΠ είναι περίπου 275 m. Η συνολική προσφορά νερού στη ΛΑΠ ανέρχεται σε 

653x106 m3. 

 

ΛΑΠ Άθω (EL1043) 

Η ΛΑΠ Αθω (EL1043), είναι η μικρότερη σε έκταση ΛΑΠ του ΥΔ EL10 και αποτελεί το 

βορειοανατολικό τμήμα της ομώνυμης χερσονήσου, της ανατολικότερης από τις τρεις 

χερσονήσους της Χαλκιδικής. Βρέχεται ΒΑ από τον κόλπο Ορφανού (Στρυμονικό). Το έδαφος 

της χερσονήσου του Άθω είναι ορεινό και δυσπρόσιτο. Το σχήμα της χερσονήσου είναι στενό 

και επιμήκες, με απόκρημνες ακτές, χωρίς φυσικά λιμάνια. Έτσι, από τη συνολική έκταση της 

ΛΑΠ το 37% έχει υψόμετρο κάτω από 100 m, 24% έχει υψόμετρο 100-200 m, 16% έχει 

υψόμετρο 200-300m και το υπόλοιπο 23% έχει μεγαλύτερο υψόμετρο, ενώ το μέσο υψόμετρο 

της ΛΑΠ είναι 220 m, περίπου. Η συνολική προσφορά νερού στη ΛΑΠ ανέρχεται σε 

58x106 m3. 

 Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

Στον Πίνακα 8.14.2.2-1 που ακολουθεί δίνονται περιγραφικά στοιχεία των επιφανειακών 

υδατικών συστημάτων (ΥΣ) που βρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης (βλ. Χάρτη 

6.1 και 6.2, Κεφάλαιο 15). Σημειώνεται, επίσης, ότι μόνο το ποτάμιο υδατικό σύστημα 

EL1005R000100021N «Μαύρος Λάκκος» διέρχεται από την περιοχή επέμβασης Ολυμπιάδας.  
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Πίνακας 8.14.2.2-1. Συνοπτικά στοιχεία περιγραφής ποτάμιων υδατικών συστημάτων ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Κωδικός ποτάμιου 

υδατικού 

συστήματος 

Ονομασία ποτάμιου 

υδατικού 

συστήματος 

Μήκος 

(km) 

Άμεση λεκάνη 

απορροής (km2) 

Μέση ετήσια 

απορροή (hm3) 

Οικολογική 

κατάσταση 

Χημική 

κατάσταση 

Συνολική 

κατάσταση 

EL1005R000100021N Μαύρος Λάκκος 5,57 47,38 7,5 Καλή Άγνωστη Άγνωστη 

EL1005R000300022N Μπασδέκης 3,74 29,83 4,73 Μέτρια Άγνωστη Άγνωστη 

EL1005R000500023N Ασπρόλακκας 9,79 92,27 16,73 Καλή Άγνωστη Άγνωστη 

EL1005R000700024N Πετρένιο 9,55 50,74 6,34 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R003106051N Ξινονέρι 10,19 65,51 12,14 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R003108052N Χαβρίας 10,18 29,3 5,44 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R003111047N Χαβρίας 8,29 69,73 12,93 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R003110053N Χαβρίας 4,80 14,34 2,66 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R003109046N Χαβρίας 3,67 5,68 15,59 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R003107045N Χαβρίας 11,51 28,13 26,25 Μέτρια Καλή Μέτρια 

EL1005R000206216N Χολομώντας 10,38 46,44 4,6 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R000206115N Βαρβάρας Ρ. 19,44 72,83 7,21 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R000204011N Ασπρόπετρα  8,94 45,74 4,53 Καλή Καλή Καλή 

EL1005R000206014N Κουτσικαρλή Ρ. 8,82 33,29 3,29 Καλή Καλή Καλή 

 

Πίνακας 8.14.2.2- 2. Μήκος ποτάμιων υδατικών συστημάτων άμεσης περιοχής μελέτης 

Κωδικός ποτάμιου υδατικού συστήματος Ονομασία ποτάμιου υδατικού συστήματος Μήκος (km) 

EL1005R000100021N Μαύρος Λάκκος 5,18 

EL1005R000300022N Μπασδέκης 3,72 

EL1005R000500023N Ασπρόλακκας 3,62 
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Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετείται εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ). 

 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 

δεν χωροθετούνται λίμνες.  

 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 

δεν χωροθετούνται μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

 Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

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. Δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή 

μελέτης χωροθετείται όμορα παράκτιων υδατικών συστημάτων, στον παρακάτω Πίνακα 

8.14.2.5-1 δίνεται συνοπτική παρουσίαση αυτών.  

 

Πίνακας 8.14.2.5-1. Παράκτια υδατικά συστήματα όμορα της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης εντός του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

Κωδικός Ονομασία Κατηγορία Έκταση (km2) 

EL1005C0001N 
Ακρ. 

Ελευθέρα 

Φυσικό Υδατικό 

Σύστημα 
5,49 

EL1043C0002N 

Κόλπος 

Ιερισσου - 

Χαλκιδική 

Φυσικό Υδατικό 

Σύστημα 
181,62 

EL1043C0003N Ακτές Άθω 
Φυσικό Υδατικό 

Σύστημα 
159,97 

 Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων 

Μέτρηση απορροών ποτάμιων υδάτων  

Από το 2016 έχουν εγκατασταθεί οι σταθμοί παρακολούθησης των απορροών των 

επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη περιοχή των Υποέργων Ολυμπιάδας και Μαύρων 

Πετρών. Έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία δεκαπέντε (15) σταθμοί παρακολούθησης, οι οποίοι 

παρέχουν καταγραφές και της χημικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και παρατίθενται 

στον Πίνακα 8.14.2.6-1.  

 

Όσον αφορά το Υποέργο Σκουριών, στον Πίνακα 8.14.2.6-1 σημειώνονται οι σταθμοί 

παρακολούθησης, οι οποίοι παρέχουν καταγραφές της χημικής κατάστασης των επιφανειακών 

υδάτων. Στις θέσεις των εν λόγω σταθμών, γίνεται και μέτρηση της παροχής σε μηνιαία βάση. 
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Πίνακας 8.14.2.6-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης απορροών των επιφανειακών 

υδάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Ρέμα Μαυρόλακκα 

1 OSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων 

2 OSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ξηρόλακκα 

Ρέμα Μπασδέκη 

3 OSW11 Ανάντη ζώνης διηθήσης 

4 OSW12 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπαξίνα 

5 OSW13 Εκβολές 

Ρέμα Μπαξίνα 

6 ΟSW21 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπασδέκη 

Ρέμα Πετρόλακκας 

7 ΟSW31 Τελική απορροή 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

Ρέμα Κοκκινόλακκα 

8 MSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Βαθύλακκα 

9 MSW11 Ρέμα Βαθύλακκα πριν την συμβολή του με το ρέμα Κοκκινόλακκα 

Ρέμα Καρβουνόσκαλας 

10 MSW21 Ανάντη εργοταξιακού δρόμου 

11 MSW22 Τελική απορροή ρέματος Καρβουνόσκαλας 

Ρέμα Αργυρώς 

12 MSW31 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

13 MSW32 Τελική απορροή ρέματος Αργυρώς 

Ρέμα Πόρτο 

14 MSW41 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

15 MSW42 Τελική απορροή ρέματος Πόρτο 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

Ρέμα Τσαρκιάς 

16 SSW01 Ανάντη συμβολής με Λοτσάνικο Λάκκο 

Ρέμα Λοτσάνικο 

17 SSW11 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 1 

18 SSW12 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 2 

19 SSW13 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 3 

20 SSW14 Κατάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 

Ρέμα Καρατζάς 

21 SSW22 Ανάντη χώρου απόθεσης Καραντζά 2 

22 SSW23 Ανάντη χώρου απόθεσης Καραντζά 3 

23 SSW24 Κατάντη χώρου απόθεσης Καραντζά 

Ρέμα Καρόλακκα 

24 SSW02 Κατάντη συμβολής με Καρατζά Λάκκο 

25 SSW03 Ανάντη συμβολής με ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

Ρέμα Εκκλησιαστικός Μύλος 

26 SSW31 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 

Ρέμα Ασπρόλακκα 
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Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

27 SSW04 Κατάντη συμβολής με ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

28 SSW05 Ανάντη συμβολής με ρέμα Κοκκινόλακκα 

29 SSW06 Τελική Απορροή Ρέματος 

Ρέμα Κοκκινόλακκα 

30 MSW04 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 

 

Στα Σχήματα 8.14.2.6-1 και 8.14.2.6-2 που ακολουθούν απεικονίζεται η μέση μηνιαία παροχή 

των σταθμών παρακολούθησης των απορροών των επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη 

περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών για το έτος 

2020.  
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Σχήμα 8.14.2.6-1. Καταγραφές σταθμών συνεχούς παρακολούθησης παροχής 

επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

σε συνδυασμό με την βροχόπτωση 

 

 

Σχήμα 8.14.2.6-2. Καταγραφές σταθμών συνεχούς παρακολούθησης παροχής 

επιφανειακών υδάτων στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου - 

Μαύρων Πετρών σε συνδυασμό με την βροχόπτωση 
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Παρακολούθηση χημικής ποιότητας ποτάμιων υδάτων 

Σε συμφωνία με τον όρο δ4.33 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, παρακολουθείται η χημική 

ποιότητα των συστημάτων ποτάμιων υδάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό 

αυτό, σε μηνιαία βάση εκτός από υδρομέτρηση, λαμβάνεται και δείγμα νερού στο οποίο 

γίνονται μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και πλήρεις χημικές αναλύσεις και 

συγκρίνονται με τα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 

573/Β’/24.9.1985) και τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Υ.Α. Η.Π. 

51354/2641/Ε103/2010 [ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010]) όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

(Κ.Υ.Α. 170766/2016 [ΦΕΚ 69/Β’/22.1.2016]). Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 

δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 δίνονται στην Ετήσια Έκθεση του 

Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας του Έργου και του Περιβάλλοντος στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και συνοψίζονται στην συνέχεια. 

 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Με βάση τα στοιχεία ποιότητας των επιφανειακών νερών της ευρύτερης περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας που καταγράφηκαν κατά το έτος 2020 και τα 

αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία ποιότητας των ετών 1997-2019, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:  

• Η ποιότητα των νερών του ρέματος του Μαυρόλακκα, σε όλη τη διαδρομή του από τις 

πηγές του μέχρι και τις εκβολές του στον Στρυμονικό κόλπο, καθόλη τη διάρκεια του 

έτους 2020 πληροί συστηματικά όλα τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας επιφανειακών 

νερών Χαλκιδικής για άρδευση της Ν.Α.Χ. 96400/85, με εξαίρεση μία οριακή υπέρβαση 

του άνω ορίου του pH ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

Επιπροσθέτως, η ποιότητα των νερών του ρέματος Μαυρόλακκα πληροί συστηματικά 

και όλα τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας νερών χειμάρρων Χαλκιδικής για κολύμβηση 

της Ν.Α.Χ. 96400/85, παρόλο που ο Μαυρόλακκας δεν χρησιμοποιείται για κολύμβηση 

με εξαίρεση μία υπέρβαση Feολ ανάντη και κατάντη κατά τη δειγματοληψία του 

Δεκεμβρίου. Με τις υπό εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και 

αποκατάστασης όλων των παλαιών αποθέσεων (χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων, 

παλαιοί σωροί αρσενοπυρίτη, παλαιά στείρα εξόρυξης Πλατεία Φιρέ, κλπ.) που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, 

καταγράφεται ήδη σημαντική βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών 

πόρων της περιοχής.  

Τέλος, συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος Μαυρόλακκα με την Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016 προκύπτει ότι 

δεν καταγράφονται υπερβάσεις των μέγιστων επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων (ΜΕΣ). 

Επιπλέον, δεν καταγράφονται υπερβάσεις ούτε της οριακής τιμής της ετήσιας μέσης 

συγκέντρωσης (ΕΜΣ), αλλά ούτε και των βιοδιαθέσιμων τιμών Pb και Ni. 

• Ομοίως, η ποιότητα του ρέματος Μπασδέκη, πληροί τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας 

επιφανειακών νερών Χαλκιδικής για άρδευση της Ν.Α.Χ. 96400/85, καθόλη τη διάρκεια 

του έτους 2020 τόσο στις πηγές του, όσο και στις εκβολές του, με εξαίρεση ορισμένες 

οριακές υπερβάσεις του άνω ορίου του pH, καθώς και του TSS ανάντη της συμβολής του 

με το ρέμα Μπαξίνα. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών που 

παρατηρήθηκαν ανάντη της συμβολής του ρέματος Μπασδέκη με το ρέμα του Μπαξίνα 

αποδίδονται στις ευρείας κλίμακας εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της κοίτης 

του Μπασδέκη από τις αρμόδιες υπηρεσίες που συνεχίστηκαν καθόλη τη διάρκεια του 

1ου τριμήνου του 2020. 
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Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος Μπασδέκη με την Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016, δεν 

καταγράφεται υπέρβαση. 

• Η ποιότητα του ρέματος Μπαξίνα, πληροί τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας 

επιφανειακών νερών Χαλκιδικής για άρδευση της Ν.Α.Χ. 96400/85 καθόλη τη διάρκεια 

του έτους 2020, με εξαίρεση 4 οριακές υπερβάσεις του άνω ορίου του pH. Επιπλέον, 

καταγράφηκε υπέρβαση στα αιωρούμενα στερεά κατά τη δειγματοληψία που 

πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Επισημαίνεται δε ότι, όπως στο ρέμα του 

Μπασδέκη, έτσι και στο ρέμα του Μπαξίνα έλαβαν χώρα στην κοίτη του ευρείας 

κλίμακας εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της κοίτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος Μπαξίνα με την Υ.Α. Η.Π.  

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016 δεν 

καταγράφονται υπερβάσεις  τόσο των μέγιστων επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων (ΜΕΣ) 

όσο και στην ετήσια μέση συγκέντρωση (ΕΜΣ), αλλά και των βιοδιαθέσιμων τιμών Pb 

και Ni. 

• Η ποιότητα του ρέματος Πετρόλακκας, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2020 που είχε νερό 

προς δειγματοληψία, πληροί τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας επιφανειακών νερών 

Χαλκιδικής για άρδευση της Ν.Α.Χ. 96400/85.  

Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος Πετρόλακκας με την Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016, δεν 

παρατηρείται καμία υπέρβαση. 

• Όσο αφορά τα ρέμα Ξηρόλακκα, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2020 ήταν ξηρό.  

 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  

Με βάση τα στοιχεία ποιότητας των επιφανειακών νερών της ευρύτερης περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών που καταγράφηκαν κατά το 

έτος 2020 και τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία ποιότητας των ετών 1997-2019, προκύπτουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Η ποιότητα των νερών του ρέματος του Κοκκινόλακκα, σε όλη τη διαδρομή του από τις 

πηγές του μέχρι και τη συμβολή του με το ρέμα Ασπρόλακκα, καθόλη τη διάρκεια του 

έτους 2020 πληροί συστηματικά όλα τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας επιφανειακών 

νερών της Ν.Α.Χ. 96400/85 με εξαίρεση δύο οριακές υπερβάσεις του άνω ορίου του pH 

στη θέση MSW02. Αξιοσημείωτο είναι πως το στοιχείο/παράμετρος Mn, το οποίο 

εμφάνιζε διαχρονικά και συστηματικά αυξημένη συγκέντρωση στα κατάντη των παλαιών 

χώρων απόθεσης στερεών καταλοίπων, καθόλη τη διάρκεια του 2020 παρουσιάζει 

αισθητά χαμηλότερες τιμές από το θεσμοθετημένο όριο. Με την ολοκλήρωση του 

ελεγχόμενου νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα που κατασκευάζεται στην περιοχή, οι 

ως άνω πηγές ρύπανσης (παλαιές αποθέσεις) θα απομακρυνθούν και θα τοποθετηθούν 

με ασφάλεια εντός του νέου χώρου, με αποτέλεσμα στο μέλλον να αναμένεται οι 

συγκεντρώσεις όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων να είναι μικρότερες των οριακών τιμών.  

Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος Κοκκινόλακκα με την Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016 προκύπτει ότι 

όσον αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις (ΜΕΣ), παρατηρούνται 

περιστασιακά υψηλότερες τιμές για το διαλελυμένο Cd και λιγότερο για το διαλελυμένο 

Pb, από το πρώτο σημείο που εισέρχεται στην μεταλλευτική ζώνη.  

• Όσον αφορά το ρέμα του Βαθύλακκα είχε νερό μόνο κατά τη δειγματοληψία Μαΐου και 

πληροί τα όρια ποιότητας επιφανειακών νερών Χαλκιδικής της Ν.Α.Χ. 96400/85.  
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Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 

(ΜΕΣ) που ορίζονται από την Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή 

της Υ.Α. οικ. 170766/2016, εμφανίζει αυξημένη συγκέντρωση Cd στα ανάντη των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

• Τo ρέμα της Καρβουνόσκαλας το οποίο στα ανάντη ήταν ξηρό στις προγραμματισμένες 

ημερομηνίες δειγματοληψίας, ενώ στα κατάντη είχε παροχή σε κάποιες από τις 

προγραμματισμένες ημερομηνίες δειγματοληψίας, πληροί σε όλα τα σημεία 

δειγματοληψίας τα όρια της Ν.Α.Χ. 96400/85.  

Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 

(ΜΕΣ) που ορίζονται από την Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή 

της Υ.Α. οικ. 170766/2016, δεν καταγράφεται υπέρβαση.  

• Τo ρέμα της Αργυρώς είχε παροχή μόνο στα ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις ως προς τα θεσμοθετημένα όρια της Ν.Α.Χ. 96400/85, 

στα στοιχεία/παραμέτρους pH, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb και Ζn, οι οποίες συνδέονται 

αποκλειστικά με την ποιότητα υποβάθρου. Εμφανίζει επίσης δύο υπερβάσεις στο έτος 

2020 σε αιωρούμενα στερεά που αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν 

χώρα. Κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, το ρέμα ήταν ξηρό καθόλη τη 

διάρκεια του έτους 2020 και κατ΄ επέκταση δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες.  

Συγκρίνοντας την ποιότητα του ρέματος στα ανάντη με την Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016, 

παρουσιάζονται συστηματικές υπερβάσεις για τα στοιχεία Cd, Ni και Pb στα ανάντη των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες τεκμηριώνουν για άλλη μία φορά την 

συνεισφορά του υποβάθρου. 

• Τέλος, στο ρέμα του Πόρτο δεν υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης στα ανάντη λόγω 

κατολίσθησης, ενώ στα κατάντη όταν είχε παροχή, οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων 

ήταν μικρότερες των οριακών τιμών της Ν.Α.Χ. 96400/1985.  

Συγκρίνοντας με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. 

οικ. 170766/2016 δεν παρουσιάζονται υπερβάσεις τόσο των μέγιστων επιτρεπόμενων 

συγκεντρώσεων (ΜΕΣ), όσο και της ετήσιας μέσης συγκέντρωσης (ΕΜΣ), και και των 

βιοδιαθέσιμων τιμών Pb και Ni. 

 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

Με βάση τα στοιχεία ποιότητας των επιφανειακών νερών της ευρύτερης περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών που καταγράφηκαν κατά το έτος 2020 και τα 

αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία ποιότητας των ετών 1997-2019, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:  

• Η ποιότητα των νερών του ρέματος Τσαρκιάς-Καρόλακκας-Ασπρόλακκας, σε όλη τη 

διαδρομή του έως και τις εκβολές του στον κόλπο Ιερισσού, διαχρονικά, αλλά και καθόλη 

τη διάρκεια του έτους 2020, πληροί συστηματικά όλα τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας 

επιφανειακών νερών της Ν.Α.Χ. 96400/85, με εξαίρεση μία οριακή υπέρβαση του άνω 

ορίου του pH.  

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από την σύγκριση με την Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 170766/2016, σε σχέση με τη 

μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (ΜΕΣ). 

• Ομοίως, η ποιότητα των δύο κλάδων του ρέματος του Τσαρκιά, Καρατζάς Λάκκος και 

Λοτσάνικος Λάκκος, τόσο ανάντη όσο και κατάντη, πληροί τα θεσμοθετημένα όρια.  

• Τέλος, η ποιότητα του ρέματος του Εκκλησιαστικού Μύλου ο οποίος βρίσκεται εκτός 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και σε διαφορετική υδρολογική λεκάνη από την 
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υδρολογική λεκάνη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, πληροί τα θεσμοθετημένα όρια 

της Ν.Α.Χ. 96400/85, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2020.  

Συγκρίνοντας με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2010 και την τροποποίησή της Υ.Α. οικ. 

170766/2016, δεν καταγράφονται υπερβάσεις, με εξαίρεση μία οριακή υπέρβαση της 

μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης (ΜΕΣ) Pb. 

 

Παρακολούθηση οικολογικής ποιότητας ποτάμιων υδάτων 

Με βάση τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης30 του Προγράμματος Παρακολούθησης των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας για το έτος 2017: 

• Ο Μαυρόλακκας παρουσιάζει καλή οικολογική κατάσταση σε όλους τους σταθμούς πλην 

αυτού στις εκβολές του. Εκτιμάται ότι αυτό αποτελεί ένδειξη τοπικής υποβάθμισης που 

ενδεχομένως προκύπτει από τις αστικού τύπου πιέσεις που δέχεται το ρέμα κατά την 

είσοδό του στον οικισμό της Ολυμπιάδας. 

• Ο Μπασδέκης στο ανάντη τμήμα του παρουσιάζει καλή κατάσταση τόσο με βάση τα 

μακροασπόνδυλα όσο και με βάση την αξιολόγηση των διατόμων. Η απουσία 

ιχθυοπανίδας σε σχέση με προηγούμενες περιόδους που υπήρχαν καταγραφές, μπορεί να 

ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Είναι πιθανόν να σχετίζεται με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά 

της συγκεκριμένης χρονιάς, τη διαφορετική περίοδο καταγραφής ή ακόμα και τον 

εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι τα άλλα βιολογικά 

στοιχεία δείχνουν καλή κατάσταση, εκτιμάται ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

παραμείνει. 

• Η λεκάνη του Ασπρόλακκα εμφανίζει υψηλή έως καλή κατάσταση στα ανάντη τμήματά 

της. Το ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου που εισρέει στον Ασπρόλακκα έχει μέτρια 

κατάσταση η οποία πιθανά προέρχεται από επιβαρύνσεις θρεπτικών από οικισμούς της 

λεκάνης του (π.χ. Στρατονίκη, Στάγειρα). Η μικρή αυτή επιβάρυνση που προκύπτει στον 

Εκκλησιαστικό Μύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την κατάσταση στον 

Ασπρόλακκα καθώς η κατάσταση του παρουσιάζεται καλή αμέσως κατάντη της 

συμβολής των δύο ρεμάτων (SWE03).  

• Το ρέμα Αργυρώ στην περιοχή του Στρατωνίου εντοπίστηκε χωρίς παροχή σε όλες τις 

περιόδους δειγματοληψίας του συνόλου των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων και 

συνεπώς δεν είναι δυνατή η αξιολόγησή του. Η ξήρανση του ρέματος είναι φυσικό 

φαινόμενο και δεν δημιουργεί ανησυχία. 

• Το ρέμα Πόρτο στις περιπτώσεις που η ύπαρξη παροχής επιτρέπει τη δειγματοληψία 

εκτιμήθηκε σε μέτρια και ελλιπή κατάσταση από τα διάτομα και τα μακροασπόνδυλα, 

αντίστοιχα. Συνολικά η κατάσταση του ρέματος χαρακτηρίζεται μέτρια.  

• Ο Κοκκινόλακκας δείχνει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με την προηγούμενη 

αξιολόγηση, αφού με βάση τα αποτελέσματα των μακροασπονδύλων και των διατόμων 

η ποιότητα το 2017 χαρακτηρίζεται μέτρια και όχι ελλιπής. Η ανίχνευση ανώμαλων 

θυρίδων, μόνο στη χειμερινή δειγματοληψία επιβεβαιώνει τη γενική εκτίμηση ύπαρξης 

σημαδιών βελτίωσης, με την απουσία ιχθυοπανίδας στον κατάντη των εγκαταστάσεων 

σταθμό να συνηγορεί στο ότι η συνολική κατάσταση του υδατικού συστήματος 

παραμένει ελλιπής. 

 
30 Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης του έργου και της ποιότητας περιβάλλοντος για τις 

μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ 

(έτος 2017) 
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8.14.3. Υπόγεια ύδατα 

 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ευρύτερης περιοχής 

Στις παραγράφους και στους Πίνακες 8.14.3.1-1 και 8.14.3.1-2 που ακολουθούν δίνονται 

περιγραφικά στοιχεία για τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης (βλ. 

Χάρτη 6.2 και 7, Κεφάλαιο 15).  

 

Το κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ολυμπιάδας (EL1000140) βρίσκεται στη λεκάνη 

απορροής του ποταμού της Χαλκιδικής (ΛΑΠ EL 05) και ανήκει συνολικά στο Υδατικό 

Διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10). Έχει έκταση 4,39 km². 

 

Το ΥΥΣ Ολυμπιάδας περιβάλλεται από το ρωγματικό υποσύστημα Ολυμπιάδας (EL1000192) 

και το ανατολικό του τμήμα είναι ανοικτό προς την θάλασσα. 

 

Το κοκκώδες ΥΥΣ Ολυμπιάδας αναπτύσσεται στις αδρο - μεσοκλαστικές αποθέσεις 

Ολοκαινικών και Πλειστοκαινικών ιζημάτων και αναπτύσσεται στο πεδινό τμήμα της 

ομώνυμης υδρολογικής λεκάνης. Τα Ολοκαινικά ιζήματα αποτελούνται από άμμους, αργίλους 

και αμμοαργίλους. Στην παράκτια περιοχή οι αλλουβιακές αποθέσεις αποτελούνται από 

άμμους, χαλίκια και αργίλους. Τα Πλειστοκαινικά ιζήματα καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα 

του υδροφόρου συστήματος και συνίστανται από αλλουβιακά ριπίδια, κώνους κορημάτων και 

ποτάμιες αναβαθμίδες.  

 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση ενός φρεάτιου υδροφόρου 

ορίζοντα ο οποίος μεταπίπτει στα βαθύτερα στρώματα σε υπό πίεση λόγω των εναλλαγών των 

υδροπερατών σχηματισμών με τα αδιαπέρατα αργιλικά στρώματα.  

Κατά τη σύνταξη του ΣΔΛΑΠ για την ποιοτική (χημική) και ποσοτική αξιολόγηση του 

συστήματος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από πέντε (5) υδρογεωτρήσεις για τις οποίες 

υπάρχουν μεμονωμένες χρονικά μετρήσεις για τα έτη 2005 και 2006 κατά περίπτωση και 

προέρχονται από το αρχείο ΙΓΜΕ, καθώς και στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

Η αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ Ολυμπιάδας  (EL1000140), στα 

πλαίσια της 1ης αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι το ΥΥΣ δεν 

ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης και συνεπώς δεν υπάρχουν μετρήσεις για το 

χρονικό διάστημα 2013 - 2015. 

 

Στο ΥΥΣ με βάση το ΣΔΛΑΠ και το ΙΓΜΕ (2010), εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις 

Mn και Fe που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο. Με τη συνέχιση του 

προγράμματος παρακολούθησης, η ύπαρξη μακροχρόνιων μετρήσεων θα επιτρέψει το 

συσχετισμό των αυξημένων τιμών που οφείλονται στο φυσικό υπόβαθρο.   

Το μεγαλύτερο τμήμα (79%) της επιφάνειας του ΥΥΣ αποτελεί καλλιεργήσιμη έκταση και 

αγρανάπαυση, ποσοστό 13% είναι δασική έκταση και ποσοστό 8% αποτελούν τεχνητές 

επιφάνειες.   

 

Το ΥΥΣ EL1000140 Ολυμπιάδας, συσχετίζεται με τα υδατορέματα Μαυρόλακκας και 

Μπασδέκη. Στο υδατόρεμα Μαυρόλακκα απορρίπτονται τα νερά του μεταλλείου Ολυμπιάδας 

μετά από κατεργασία.  
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Το Ρωγματικό Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου βρίσκεται στη λεκάνη 

απορροής του ποταμού της Χαλκιδικής (ΛΑΠ EL1005) και ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα 

της Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10). Διακρίνεται στα παρακάτω τρία υποσυστήματα:  

• Υποσύστημα Σκουριών με κωδικό EL1000191  

• Υποσύστημα Ολυμπιάδας με κωδικό EL1000192 

• Υποσύστημα Χολομώντα - Ωραιοκάστρου με κωδικό EL1000193 

 

Εντός του ρωγματικού Υποσυστήματος Σκουριών (EL1000191) χωροθετούνται δύο 

μεταλλεία: το μεταλλείο Σκουριών και το μεταλλείο Μαύρες Πέτρες – Μαντέμ Λάκκου. Το 

υποσύστημα αυτό εντάσσεται στη μεγάλη μάζα της Σερβομακεδονικής Ζώνης και δομείται από 

διμαρμαρυγιακούς γνευσίους και αμφιβολίτες που διακόπτονται από πυριγενείς διεισδύσεις 

Τριτογενούς ηλικίας. Εντός του υποσυστήματος αναπτύσσεται ένας ελεύθερος υπόγειος 

υδροφόρος ορίζοντας ο οποίος εντοπίζεται στην επιφάνεια επαφής των υπερκείμενων χαλαρών 

σχηματισμών και του υποκείμενου υγιούς βραχώδους υποβάθρου και ένας υπό πίεση ή μερικώς 

υπό πίεση υπόγειος υδροφόρος, ο οποίος αναπτύσσεται εντός του υγιούς βραχώδους 

υποβάθρου.  

 

Το ρωγματικό Υποσύστημα Ολυμπιάδας (EL1000192) δομείται από τους σχηματισμούς της 

σειράς Κερδυλλίων, οι οποίοι αποτελούνται από βιοτικούς γνευσίους, αμφιβολιτικούς 

γνευσίους, μικροκλινικούς γνευσίους και μάρμαρα. Από υδρογεωλογικής πλευράς η 

σημαντικότερη εμφάνιση μαρμάρου είναι αυτή στην περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας, 

όπου αναπτύσσεται το κοίτασμα θειούχων βασικών μετάλλων και χρυσού (εντοπίζεται στην 

ανώτερη επαφή του μαρμάρου και υπερκείμενου βιοτιτικού γνευσίου). Στην ευρύτερη περιοχή 

συναντώνται φακοί μαρμάρου πάχους 3-15m οι οποίοι δεν παρουσιάζουν υδρογεωλογικό 

ενδιαφέρον. Πολύ συχνά συναντώνται μετα-πηγματιτικές και μετα-απλιτικές φλέβες, οι οποίες 

εμφανίζονται έντονα κερματισμένες.  

 

Εντός του υποσυστήματος αναπτύσσονται ένας ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος 

εντοπίζεται στην επιφάνεια επαφής των υπερκείμενων χαλαρών σχηματισμών, ένας υπό πίεση 

υδροφορέας που αναπτύσσεται στους υγιείς γνευσίους και ένας (βαθύς) καρστικός υδροφόρος 

ορίζοντας που αναπτύσσεται στους ορίζοντες των μαρμάρων. 

 

Η αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του υποσυστήματος Ολυμπιάδας, στα 

πλαίσια της 1ης αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι το ΥΥΣ δεν 

ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης και συνεπώς δεν υπάρχουν μετρήσεις για το 

χρονικό διάστημα 2013-2015.  

 

Στο υποσύστημα με βάση το  ΣΔΛΑΠ και το ΙΓΜΕ (2010), εντοπίζονται αυξημένες 

συγκεντρώσεις As και Pb που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο (γηγενής 

προέλευση). Με τη συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης, η ύπαρξη μακροχρόνιων 

μετρήσεων θα επιτρέψει το συσχετισμό των αυξημένων τιμών που οφείλονται στο φυσικό 

υπόβαθρο.   

 

Εξαιτίας της έλλειψης συνεχούς μακροχρόνιας χρονοσειράς δεν μπορεί να γίνει διάγνωση 

τάσεων στο ΥΥΣ.  

 

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του υποσυστήματος Ολυμπιάδας με βάση το ΣΔΛΑΠ  

χαρακτηρίζεται καλή και με βάση το γεγονός ότι στο υποσύστημα από το ΣΔΛΑΠ δεν έχει 
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αλλάξει το καθεστώς των διάχυτων και επιφανειακών σημειακών πιέσεων εκτιμάται ότι το 

υποσύστημα βρίσκεται σε καλή ποιοτική (χημική) κατάσταση.  

 

Το ρωγματικό Υποσύστημα Χολομώντα - Ωραιοκάστρου (EL1000193) αποτελείται από 

διμαρμαρυγιακούς γνευσίους, αμφιβολίτες που διακόπτονται από πυριγενείς διεισδύσεις 

Τριτογενούς ηλικίας και από τους σχηματισμούς της σειράς Κερδυλλίων οι οποίοι 

αποτελούνται από βιοτικούς γνευσίους, αμφιβολιτικούς γνευσίους, μικροκλινικούς γνευσίους 

και μάρμαρα. Τα υπερκείμενα στρώματα χαρακτηριζονται από Τεταρτογενείς και Νεογενείς 

αποθέσεις. 

 

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του υποσυστήματος Χολομώντα – Ωραιοκάστρου με βάση το 

ΣΔΛΑΠ χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα 

(άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).  

 

Με βάση το γεγονός ότι στο υποσύστημα από το ΣΔΛΑΠ δεν έχει αλλάξει το καθεστώς των 

διάχυτων και επιφανειακών σημειακών πιέσεων εκτιμάται ότι το υποσύστημα βρίσκεται σε 

καλή ποιοτική (χημική) κατάσταση.  

 

Το κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000130), περιβάλλεται από το 

ρωγματικό υποσύστημα Σκουριών (EL1000191) ενώ το ανατολικό του τμήμα είναι ανοικτό 

προς τη θάλασσα. 

Το υπόψη υδατικό σύστημα διακρίθηκε σε δύο υποσυστήματα. 

• Υποσύστημα EL1000131: Ασπρόλακκα 

• Υποσύστημα EL1000132: Κοκκινόλακκα 

 

Το κοκκώδες Υποσύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) αναπτύσσεται εντός των αδρο-

μεσοκλαστικών, σύγχρονων ποτάμιων και παράκτιων αποθέσεων, οι οποίες καλύπτουν την 

ευρύτερη κοίτη των ρεμάτων Ασπρόλακκα και Κοκκινόλακκα, την ευρύτερη κοίτη του ενιαίου 

κλάδου αμέσως κατάντη της συμβολής τους και την παράκτια περιοχή Κάμπου - Κρυονερίου. 

Το πάχος των χαλαρών ιζημάτων στο δυτικό τμήμα της πεδινής έκτασης είναι 15 έως 20 m και 

φθάνει τα 40 έως 60 m στην παράκτια ζώνη από την συμβολή των δύο ρεμάτων μέχρι την ακτή.  

 

Το κοκκώδες Υποσύστημα Κοκκινόλακα (EL1000132) αναπτύσσεται εντός των αδρο-

μεσοκλαστικών, σύγχρονων ποτάμιων αποθέσεων του υδατορέματος Κοκκινόλακκα. Το νερό 

του κοκκώδους υδροφορέα που αναπτύσσεται κατά μήκος του υδατορέματος Κοκκινόλακκα 

παρουσιάζει μεγάλη ποιοτική επιβάρυνση από SO4 και βαρέα μέταλλα λόγω της μακροχρόνιας 

προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας.  

 

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του υποσυστήματος Κοκκινόλακκα με βάση το ΣΔΛΑΠ 

χαρακτηρίζεται κακή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα (άρθρο 4.2. 

της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).  

 

Με βάση το γεγονός ότι στο ΥΥΣ από το ΣΔΛΑΠ δεν έχει αλλάξει το καθεστώς των διάχυτων 

και επιφανειακών σημειακών πιέσεων εκτιμάται ότι το ΥΥΣ βρίσκεται σε κακή ποιοτική 

(χημική) κατάσταση.  
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Το κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Ιερισσού έχει κωδικό EL1000110, βρίσκεται 

στην λεκάνη απορροής Άθως (ΛΑΠ EL 1043) και ανήκει συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). Έχει έκταση 2,72 km².  

 

Το ΥΥΣ Ιερισσού συνορεύει δυτικά με το ρωγματικό υποσύστημα Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου (EL1000193), νότια με το κοκκώδες ΥΥΣ Ν. Ρόδων (ΕL100200) και  είναι 

ανοικτό προς την θάλασσα στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του. 

 

Το ΥΥΣ Ιερισσού είναι κοκκώδες και αποτελείται κυρίως από Τεταρτογενείς σχηματισμούς 

που αποτελούνται από εναλλαγές αδρο - μεσο - κλαστικών και λεπτοκλαστικών χαλαρών 

σχηματισμών που επικάθονται σε γρανιτικούς σχηματισμούς. Επίσης στο υπόγειο υδατικό 

σύστημα εντοπίζονται κώνοι κορημάτων και πλευρικά κορήματα.  

 

Στο υπόψη υπόγειο υδατικό σύστημα, δεν γίνονται αντλήσεις για υδρευτικούς σκοπούς καθώς 

έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται σε λειτουργία ο αγωγός μεταφοράς νερού από το σύστημα 

Κάμπου - Κρυονερίου του συστήματος Ασπρόλακκα (EL1000130). Οι αντλήσεις για 

αρδευτικούς σκοπούς εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 0,16 x 106 m³/y. 

 

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του ΥΥΣ Ιερισσού με βάση το ΣΔΛΑΠ χαρακτηρίζεται καλή 

και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 

2006/118/ΕΚ).  

 

Με βάση το γεγονός ότι στο ΥΥΣ από το ΣΔΛΑΠ δεν έχει αλλάξει το καθεστώς των διάχυτων 

και επιφανειακών σημειακών πιέσεων εκτιμάται ότι το ΥΥΣ βρίσκεται σε καλή ποιοτική 

(χημική) κατάσταση.  

 

Το κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Νέων Ρόδων έχει κωδικό EL1000200 

βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του ποταμού της Χαλκιδικής (ΛΑΠ EL1005), ανήκει 

συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10) και έχει έκταση 22,20 km² 

. 

 

Το ΥΥΣ Νέων Ρόδων συνορεύει με το ρωγματικό ΥΥΣ Αγίου Όρους (EL1000170) στο 

νοτιοανατολικό άκρο του και με το ρωγματικό ΥΥΣ Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000193) 

στο ΒΔ άκρο του, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του περιβάλλεται από τη θάλασσα.  

 

Tο ΥΥΣ Ν. Ρόδων εντοπίζεται στην παράκτια περιοχή του ισθμού μεταξύ του κυρίως 

ηπειρωτικού σώματος της Χαλκιδικής και της Χερσονήσου του Αγίου Όρους και αναπτύσσεται 

εντός άμμων, χαλίκων, χαλαρών κροκαλοπαγών και ψαμμιτών, η συνέχεια των οποίων 

διακόπτεται από ορίζοντες αδιαπέρατων σχηματισμών αποτελούμενων από ορίζοντες ερυθρών 

αργίλων. 

 

Στο ΥΥΣ εντοπίζονται υδρογεωτρήσεις κατά μήκος του υδατορέματος  Λαυρεωτικά. Στο ΥΥΣ 

EL1000200, δεν εντοπίζονται επιφανειακά συσχετιζόμενα συστήματα υδάτων. 

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του ΥΥΣ Ν.Ρόδων με βάση το ΣΔΛΑΠ  χαρακτηρίζεται καλή 

και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 

2006/118/ΕΚ).  
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Με βάση το γεγονός ότι στο ΥΥΣ από το ΣΔΛΑΠ δεν έχει αλλάξει το καθεστώς των διάχυτων 

και επιφανειακών σημειακών πιέσεων εκτιμάται ότι το ΥΥΣ βρίσκεται σε καλή ποιοτική 

(χημική) κατάσταση.  

 

Το ρωγματικό Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) Αγίου Όρους έχει κωδικό EL1000170, 

βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Άθως (ΛΑΠ EL1043) και ανήκει συνολικά στο Υδατικό 

Διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10). Έχει έκταση 366,12 km². 

 

Το ΥΥΣ Αγίου Όρους συνορεύει, μέσω μίας στενής χερσονήσου στο βορειοδυτικό άκρο του 

με το κοκκώδες ΥΥΣ Ν.Ρόδων (EL1000200) ενώ το υπόλοιπο περιβάλλεται από τη θάλασσα. 

 

Το ΥΥΣ Αγίου Όρους αποτελείται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα της 

Σερβομακεδονικής ζώνης και ειδικότερα από γνεύσιους, σχιστόλιθους, μάρμαρα, αμφιβολίτες, 

κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, γρανίτες και σε μικρή έκταση προσχωματικές αποθέσεις. 

 

Εντός του ΥΥΣ αναπτύσσονται μικρής δυναμικότητας τοπικοί υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες. 

Ένας ρωγματικός ο οποίος αναπτύσσεται σε διερρηγμένα μη ανθρακικά πετρώματα, ένας 

καρστικός ο οποίος  εντοπίζεται στο κεντρικό τμήμα της Χερσονήσου και στους μεσοζωικούς 

ασβεστόλιθους που εντοπίζονται στο όρος Άθως και ένας κοκκώδης, ο οποίος αναπτύσσεται 

στις παράκτιες περιοχές εντός των χαλαρών αποθέσεων.  

 

Στο ΥΥΣ EL1000170 Αγίου Όρους, αναπτύσσεται το θεσμοθετημένο χερσαίο οικοσύστημα με 

κωδικό  GR1270003 (Χερσόνησος Άθως). 

 

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του ΥΥΣ Αγίου Όρους με βάση το ΣΔΛΑΠ  χαρακτηρίζεται 

καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 

2006/118/ΕΚ).  

 

Με βάση το γεγονός ότι στο ΥΥΣ από το ΣΔΛΑΠ δεν έχει αλλάξει το καθεστώς των διάχυτων 

και επιφανειακών σημειακών πιέσεων εκτιμάται ότι το ΥΥΣ βρίσκεται σε καλή ποιοτική 

(χημική) κατάσταση.  

 

Σημειώνεται ότι η περιοχή επέμβασης Ολυμπιάδας χωροθετείται εντός των ΥΥΣ EL1000140 

«ΥΥΣ Ολυμπιάδας» και EL1000192 «Υποσύστημα Ολυμπιάδας», ενώ η περιοχή επέμβασης 

Στρατωνίου εντός των ΥΥΣ EL1000191 «Υποσύστημα Σκουριών» και EL1000192 

«Υποσύστημα Ολυμπιάδας». 
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Πίνακας 8.14.3.1-1. Παρουσίαση ΥΣΣ εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

 

Κωδικός 

ΥΣΣ 
Ονομασία ΥΥΣ 

Κατάσταση ΥΣΣ Αυξημένες 

τιμές στοιχείων 

λόγω φυσικού 

υποβάθρου 

Κύριες πιέσεις 
Θαλάσσια 

διείσδυση 

Προστατευόμενες 

περιοχές 
Ποσοτική 

κατάσταση 

Χημική 

κατάσταση 

EL1000140 ΥΥΣ Ολυμπιάδας Καλή Καλή Fe, Mn, Ζη, Β 
Γεωργία, Μεταλλεία, 

Αστικά Λύματα 
ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000192 
Υποσύστημα 

Ολυμπιάδας 
Καλή Καλή As, Pb Μεταλλεία ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000191 
Υποσύστημα 

Σκουριών 
Καλή Κακή As, Pb Μεταλλεία ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000110 ΥΥΣ Ιερισσού Καλή Καλή - 

Γεωργία 

Κτηνοτροφία 

Αστικά 

Λύματα 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000193 

Υποσύστημα 

Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου 

Καλή Καλή - - ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000132 
Υποσύστημα 

Κοκκινόλακκα 
Καλή Κακή 

SO4, 

Βαρέα Μέταλλα 
Μεταλλεία ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000131 
Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 
Καλή Καλή Fe, Mn Γεωργία ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000200 ΥΥΣ Ν. Ρόδων Καλή Καλή - Γεωργία ΟΧΙ ΟΧΙ 

EL1000170 ΥΥΣ Αγίου Όρους Καλή Καλή Mn, Fe 

Κτηνοτροφία 

Αστικά 

Λύματα 

ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Πίνακας 8.14.3.1-2. Παρουσίαση ΥΣΣ εντός της άμεσης περιοχής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός ΥΣΣ Ονομασία ΥΥΣ 

Κατάσταση ΥΣΣ 
Έκταση εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης (ha) Ποσοτική 

κατάσταση 
Χημική κατάσταση 

EL1000140 ΥΥΣ Ολυμπιάδας Καλή Καλή 377,8336 

EL1000192 Υποσύστημα Ολυμπιάδας Καλή Καλή 6393,849 

EL1000191 Υποσύστημα Σκουριών Καλή Κακή 9404,408 

EL1000193 
Υποσύστημα Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου 
Καλή Καλή 1340,497 

EL1000132 Υποσύστημα Κοκκινόλακκα Καλή Κακή 139,5543 

EL1000131 Υποσύστημα Ασπρόλακκα Καλή Καλή 106,0472 
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 Εκμετάλλευση υπογείων υδάτων 

Στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) καταγράφονται δώδεκα γεωτρήσεις 

άντλησης υδάτων στις περιοχές εντός ή πέριξ της άμεσης περιοχής μελέτης. Οι τέσσερεις, εξ’ 

αυτών βρίσκονται στην περιοχή της Ολυμπιάδας και είναι ιδιωτικές και εν ενεργεία. Κατάντη 

της συμβολής του ρ. Κοκκινόλακκα με το ρ. Ασπρόλακκα, εντοπίζονται δύο ιδιωτικές και 

ενεργές γεωτρήσεις και ένα πηγάδι, ενώ στον οικισμό του Στρατωνίου εντοπίζεται ένα 

ανενεργό πηγάδι. Τέλος, στην περιοχή του οικισμού του Νεοχωρίου, εντοπίζονται δύο 

γεωτρήσεις αγνώστου καθεστώτος χρήσης, ένα ενεργό πηγάδι και μία πηγή. Εν αντιθέσει με 

την μικρή εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων στην άμεση περιοχή μελέτης, στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης εντοπίζεται πλήθος ενεργών ή αγνώστου καθεστώτος χρήσης γεωτρήσεων, 

κυρίως στη νότια περιοχή και τη νότια παράκτια ζώνη του Δήμου Αριστοτέλη, όπως 

αποτυπώνεται και στο Σχήμα 8.14.3.2-1. 

 

 

Σχήμα 8.14.3.2-1. Θέαση Σημείων Υδροληψίας του Ε.Μ.Σ.Υ. στην περιοχή μελέτης 

 Παρακολούθηση υπογείων υδάτων 

Σύμφωνα με τον όρο δ4.37 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/2011, παρακολουθείται η χημική ποιότητα 

των συστημάτων υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου. Για τον σκοπό αυτό, 

στις υδρογεωτρήσεις παρακολούθησης, πέρα από την μέτρηση της στάθμης σε μηνιαία βάση, 

λαμβάνεται και δείγμα νερού στο οποίο γίνονται πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών 

παραμέτρων και βαρέων μετάλλων και συγκρίνονται με τα όρια της Υ.Α. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 

3322/Β’/30.11.2011). Τα αναλυτικά αποτελέσματα των δειγματοληψιών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 δίνονται στην Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος 
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Παρακολούθησης της Ποιότητας του Έργου και του Περιβάλλοντος στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας και συνοψίζονται στην συνέχεια. 

 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Ανάντη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων: Η ποιότητα του νερού που απαντάται ανάντη των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας εμφανίζεται κατά το έτος 2020 να πληροί τα 

θεσμοθετημένα όρια ποιότητας υπογείων υδάτων για τις περισσότερες παραμέτρους. Οι όποιες 

υπερβάσεις καταγράφονται είναι διαχρονικές και σχετίζονται αποκλειστικά με την γεωχημεία 

(γηγενή μεταλλοφορία) της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ανάντη και πριν από 

οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή του υποέργου Ολυμπιάδας, 

καταγράφονται σποραδικές υπερβάσεις σε pH, Al και Pb. Στην λεκάνη της Κηπουρίστρας, 

περίπου 2,8 km ανάντη και δυτικά των εγκαταστάσεων, το As έχει συστηματικά και διαχρονικά 

τιμές μεγαλύτερες της οριακής τιμής, ενώ καταγράφηκε και μία οριακή υπέρβαση Cd.  

 

Εντός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων: Η ποιότητα του νερού που απαντάται στα αβαθή 

υδροφόρα στρώματα εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας, 

χαρακτηρίζεται από αυξημένες συγκεντρώσεις στα περισσότερα στοιχεία ενδιαφέροντος, 

συγκεντρώσεις που σχετίζονται και εδώ με την γηγενή μεταλλοφορία της περιοχής αλλά και 

τις παλαιές αποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή από την προγενέστερη 

δραστηριότητα. Τα έργα απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης της παλαιάς λίμνης 

τελμάτων και των παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, θα 

συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των υπογείων υδάτων όχι μόνο εντός 

των εγκαταστάσεων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Κατάντη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων: Όσον αφορά την ποιότητα των πιεζομέτρων που 

βρίσκονται ακριβώς κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, πληροί τα 

θεσμοθετημένα όρια για τις περισσότερες παραμέτρους, με εξαίρεση ορισμένες αυξημένες 

συγκεντρώσεις σε As ή/και SO4. Κατάντη των παλαιών χώρων απόθεσης τελμάτων και 

πλησίον του ρέματος Μαυρόλακκα παρατηρούνται υπερβάσεις σε Ni και SO4. Ειδικά για την 

περιοχή κατάντη της παλιάς λίμνης τελμάτων, δεν παρατηρείται κάποια γεωγραφική συνέχεια 

όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του As, καθώς η πιο απομακρυσμένη μέτρηση (Κατάντη 

παλαιού χώρου απόθεσης Αρσενοπυρίτη, πριν τον οικισμό Καλύβια) δίνει μεγαλύτερες τιμές 

σε As σε σχέση με την πιο κοντινή (Κατάντη παλαιού χώρου απόθεσης Αρσενοπυρίτη, 500m 

μετά τον οικισμό Καλύβια). Τα έργα απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης της 

παλαιάς λίμνης τελμάτων και των παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη, τα οποία βρίσκονται σε 

εξέλιξη, προβλέπεται να συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των υπογείων 

υδάτων όχι μόνο εντός αλλά και κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

 

Αλλουβιακός υδροφορέας Ολυμπιάδας: Τέλος, όσον αφορά τις χημικές αναλύσεις των 

γεωτρήσεων που βρίσκονται κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του υποέργου 

Ολυμπιάδας και συγκεκριμένα στον αλλουβιακό υδροφορέα της Ολυμπιάδας, η ποιότητά τους 

είναι καλή ακόμη και για τη χρήση πόσιμου νερού με βάση τα όρια που βρίσκουν εφαρμογή 

σε δείγματα νερού τελικής κατανάλωσης.  

 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  

Αλλουβιακός υδροφορέας Ασπρόλακκα: Η υδρευτική γεώτρηση του Κρυονερίου που 

τροφοδοτεί μεγάλο τμήμα του πρώην Δ. Σταγείρων-Ακάνθου, καθώς και οι υδρευτικές 

γεωτρήσεις της Τ.Κ. Στρατωνίου, πληρούν συστηματικά τα όρια ποιότητας των υπογείων 
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υδάτων. Επιπροσθέτως, με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πιεζομέτρων ελέγχου στις 

εκβολές του Ασπρόλακκα τα οποία πληρούν επίσης τα όρια ποιότητας υπογείων υδάτων, 

επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του αλλουβιακού υδροφορέα ούτε 

από την μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά ούτε και από τις αντλήσεις των υδρευτικών 

γεωτρήσεων του Δήμου που βρίσκονται στην περιοχή.  

 

Βαθιά υδροφόρα στρώματα: Η ποιότητα του υδροφορέα του αμφιβολίτη, στην περιοχή του 

οικισμού Στρατονίκης που βρίσκεται πάνω από το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, πληροί τα 

θεσμοθετημένα όρια υπόγειων νερών για το σύνολο των παραμέτρων. Ειδικά για την γεώτρηση 

MDW11, η οποία χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού του οικισμού Στρατονίκης, δεν 

παρατηρείται καμιά απολύτως υπέρβαση ακόμα και των ορίων νερών που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

Αβαθή υδροφόρα στρώματα: Η ποιότητα του νερού που απαντάται στα αβαθή υδροφόρα 

στρώματα εντός των αναχωμάτων των παλαιών χώρων απόθεσης και γενικότερα εντός των 

εγκαταστάσεων εμφανίζει διαχρονικά αυξημένες συγκεντρώσεις στα περισσότερα στοιχεία 

ενδιαφέροντος. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου ελεγχόμενου χώρου απόθεσης 

Κοκκινόλακκα, οι παλαιοί χώροι απόθεσης θα απομακρυνθούν και τα υλικά θα αποτεθούν στο 

σύνολό τους εντός του νέου κατάλληλα προστατευμένου χώρου.  

 

Υδροφόρα στρώματα ανάντη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.: Η ποιότητα του νερού των υδροφόρων στρωμάτων 

στην άμεση περιοχή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. εμφανίζει συστηματικές υπερβάσεις σε SO4 και κάποιες 

υπερβάσεις As, οι οποίες αποδίδονται στο ότι η συγκεκριμένη περιοχή, είναι η περιοχή 

ανάπτυξης των κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου. 

 

Υδροφόρα στρώματα κατάντη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.: Η ποιότητα των υδροφόρων στρωμάτων κατάντη 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. εντός της ζώνης των 100m, εμφανίζει σε ορισμένες θέσεις υπερβάσεις σε SO4 

και Αs, οι οποίες κρίνονται ως ένα βαθμό αναμενόμενες καθώς βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση 

με τις παλιές αποθέσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις 

παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα από έναρξης παρακολούθησης τους. Με την απομάκρυνση, 

καθαρισμό και αποκατάσταση όλων των παλιών αποθέσεων και την απόθεσή τους εντός της 

εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, αναμένεται σημαντική 

βελτίωση. 

 

Η ποιότητα των υδροφόρων στρωμάτων κατάντη της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών 

αποβλήτων Κοκκινόλακκα εντός της ζώνης των 500 m, εμφανίζει επίσης σε ορισμένες θέσεις 

αυξημένες τιμές σε SO4 και Αs, αλλά με μικρότερες ή ίσες συγκεντρώσεις που καταγράφονται 

στα υδροφόρα στρώματα της ζώνης των 100 m.  

 

Τέλος, εντός ζώνης 600-1200 m η ποιότητα των υδροφόρων στρωμάτων κατάντη των 

εγκαταστάσεων πληροί τα θεσμοθετημένα όρια υπόγειων νερών για τις περισσότερες 

παραμέτρους, με εξαίρεση το As και τα SO4 που παρουσιάζουν περιστασιακά σε ορισμένες 

θέσεις αυξημένες τιμές.  

 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ποιότητας των υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών διαπιστώνεται ότι η ποιότητά τους τόσο εντός όσο 

και κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων παραμένει σταθερή και σε γενικές γραμμές 
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πληροί τα όρια ποιότητας. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν και κάποιες περιστασιακές υπερβάσεις ως 

προς τις συγκεντρώσεις του Ni σε πιεζόμετρο ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

 

Όσον αφορά τα νέα πιεζόμετρα που κατασκευάστηκαν μεταξύ του Υποέργου Σκουριών και 

των γειτονικών οικισμών επίσης πληρούν σε γενικές γραμμές τα όρια ποιότητας. 

8.14.4. Τάσεις εξέλιξης του υδάτινου περιβάλλοντος 

Στην 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας 

(EL10) έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο τα Υδατικά Συστήματα έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες 

ανάλογα με την πιθανότητα επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. Ως εκ τούτου 

αξιολογούνται οι εντάσεις των πιέσεων σε υψηλή (H), μεσαία (Μ) και χαμηλή (L) και τα 

Υδατικά Συστήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

• Σε κίνδυνο (At Risk – AR) 

• Πιθανόν σε κίνδυνο (Probably At Risk – PAR) 

• Πιθανόν όχι σε κίνδυνο (Probably Not at Risk – PNR) 

• Όχι σε κίνδυνο (Not at Risk – NR) 

 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης για τα επιφανειακά Υ.Σ. της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.14.4-1. 

 

Αναφορικά με τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, λαμβάνει χώρα αξιολόγηση των πιθανών 

τάσεων αύξησης ρύπων καθώς και πτώσης στάθμης. Ακόμα, εκτιμάται η συνολική τρωτότητά 

τους έναντι των συνολικών πιέσεων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.14.4-2. 

 

Από την αξιολόγηση των επιφανειακών Υ.Σ., προκύπτει ότι το 79 % (11/14) δεν βρίσκεται ή 

πιθανόν δε βρίσκεται σε κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας, ενώ μόλις το 21 % 

(3/14), βρίσκεται σε κίνδυνο, πρωτίστως λόγω υψηλών πιέσεων από Φώσφορο. 

 

Αναφορικά με τα Υ.Υ.Σ., παρατηρούνται τόσο στην άμεση όσο και την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης, γηγενείς αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου, σιδήρου και αρσενικού (ρύπανση 

υποβάθρου). Επίσης, στο Υποσύστημα Κοκκινόλακκα η ρύπανση από θειικά αποδίδεται σε 

παλαιές μεταλλευτικές δραστηριότητες. Τέλος τα 5 από τα 9 Υ.Υ.Σ. της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, παρουσιάζουν μέτρα ή και μεγάλη τρωτότητα.  
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Πίνακας 8.14.4-1. Εκτίμηση κινδύνου μη επίτευξης στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά Υ.Σ. της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης 

Κωδικός ποτάμιου 

υδατικού 

συστήματος 

Ονομασία 

ποτάμιου 

υδατικού 

συστήματος 

Φυσικοχημικά  
Βιολογικοί 

δείκτες 

Ετήσια 

διάλυση 

BOD (mg/L) 

Ετήσια 

διάλυση 

Ν (mg/L) 

Ετήσια 

διάλυση 

P (mg/L) 

Απολήψες 

ύδατος 

Κατάσταση 

κινδύνου 

EL1005R000100021N Μαύρος Λάκκος Καλή Καλή L L L L NR 

EL1005R000300022N Μπασδέκης Καλή Μέτρια L L L M PNR 

EL1005R000500023N Ασπρόλακκας Υψηλή Καλή L L H M AR 

EL1005R000700024N Πετρένιο Άγνωστη Άγνωστη L L L M PNR 

EL1005R003106051N Ξινονέρι Άγνωστη Άγνωστη L L L M PNR 

EL1005R003108052N Χαβρίας Άγνωστη Άγνωστη L L L L NR 

EL1005R003111047N Χαβρίας Άγνωστη  Άγνωστη L L L L NR 

EL1005R003110053N Χαβρίας Άγνωστη Άγνωστη L L L L NR 

EL1005R003109046N Χαβρίας Άγνωστη Άγνωστη L L L M PNR 

EL1005R003107045N Χαβρίας Άγνωστη Άγνωστη L L H M AR 

EL1005R000206216N Χολομώντας Άγνωστη Άγνωστη L L H L AR 

EL1005R000206115N Βαρβάρας Ρ. Άγνωστη Άγνωστη L L L L NR 

EL1005R000204011N Ασπρόπετρα  Άγνωστη Άγνωστη L L L L NR 

EL1005R000206014N Κουτσικαρλή Ρ. Άγνωστη Άγνωστη L L L L NR 
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Πίνακας 8.14.4-2. Εκτίμηση τρωτότητας των Υπόγειων Υ.Σ. της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

Κωδικός 

ΥΣΣ 
Ονομασία ΥΥΣ 

Υπάρχουσες 

συνθήκες 

υπερεκμετάλλευσης 

Ρύπανση - 

Μόλυνση 

Θαλάσσια 

διείσδυση 

Αξιοσημείωτα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά 
Τρωτότητα 

EL1000140 ΥΥΣ Ολυμπιάδας ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Fe, Mn, Zn, B Μέτρια 

EL1000192 
Υποσύστημα 

Ολυμπιάδας 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ As, Pb (γηγενής προέλευση) - 

EL1000191 
Υποσύστημα 

Σκουριών 
NAI NAI ΟΧΙ As, Pb (γηγενής προέλευση) 

- 

 

EL1000110 ΥΥΣ Ιερισσού OXI - OXI OXI Μεγάλη 

EL1000193 

Υποσύστημα 

Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ As, Pb (γηγενής προέλευση - 

EL1000132 
Υποσύστημα 

Κοκκινόλακκα 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

SO4, Βαρέα Μέταλλα 

(Υπόλοιπα παλαιάς 

μεταλλευτικής δραστηριότητας, 

Τοξικά Στοιχεία) 

Μέτρια 

EL1000131 
Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Fe, Mn Μέτρια 

EL1000200 ΥΥΣ Ν. Ρόδων ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 

EL1000170 ΥΥΣ Αγίου Όρους ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Fe (γηγενής προέλευση), Mn Μέτρια έως μεγάλη 
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8.15. Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και 

το περιβάλλον 

8.15.1. Κίνδυνος φυσικών καταστροφών 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης οι αιτίες φυσικής προέλευσης που δύνανται να προκαλέσουν 

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον είναι: 

• Σεισμοί 

• Πυρκαγιές 

• Πλημμύρες 

 

Με βάση τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής δεν υφίσταται κίνδυνος 

καταστροφών λόγω ηφαιστειακών εκρήξεων ή κατολισθήσεων/ καθιζήσεων.  

 

Στα επόμενα εδάφια παρατίθενται τα στοιχεία κινδύνου φυσικών καταστροφών για την 

περιοχή. 

8.15.2. Σεισμική επικινδυνότητα 

Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες 

σεισμικής επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας της Ελλάδας, Σχήμα 8.15.2-1. 

 

 

Σχήμα 8.15.2-1. Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (Πηγή: Νέος 

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 8  8-190 

ENVECO A.E. 

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους 

Α=α*g (g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα 8.15.2-1. 

 

Πίνακας 8.15.2-1. Παρουσίαση ΥΣΣ εντός της άμεσης περιοχής μελέτης 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας 
Ι ΙΙ ΙΙΙ 

0,16 0,24 0,36 

 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους του πίνακα εκτιμάται σύμφωνα με τα 

σεισμολογικά δεδομένα ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του έργου ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η 

εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. 

 

Στα παρακάτω Σχήματα 8.15.2-2 και 8.15.2-3 παρουσιάζονται οι σεισμοί που έχουν 

καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του έργου από το 1964 έως και το 2019 (μεγαλύτεροι και 

μικρότεροι από 4 Richter), σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών.  

 

 

Σχήμα 8.15.2-2. Σεισμοί μικρότεροι από 4 Richter στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, 1964-

2019 
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8.15.3. Κίνδυνος πλημμύρας 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας-Πλαίσιο 

2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε 

εξεταζόμενη περίοδο επαναφοράς. Πέραν των απαιτήσεων της Οδηγίας, αναπτύχθηκε και 

εφαρμόστηκε ενιαία (για όλα τα ΥΔ) μεθοδολογία Αξιολόγησης του Κινδύνου Πλημμύρας στο 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10) (ΦΕΚ 2638/Β/056.07.2018)31. 

 

Στο άρθρο 14 της Οδηγίας ορίζεται η εξαετής αναθεώρηση του κάθε σταδίου της Οδηγίας 

(Προκαταρκτική Αξιολόγηση, Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων 

Πλημμύρας, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας) κατά την οποία πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση των πλημμυρών. Έτσι, 

πραγματοποιήθηκε η 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

το 201932. Προκειμένου να αναθεωρηθούν οι ΖΔΥΚΠ, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:  

• Λαμβάνονται οι υπάρχουσες ΖΔΥΚΠ από το 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας  

• Επεκτείνονται οι ZΔΥΚΠ ώστε να περιλάβουν και τις περιοχές με πλημμύρα Τ1000 

(μόνο σε περιοχές όπου η Τ1000 υπερβαίνει των ορίων της ΖΔΥΚΠ). Επίσης 

περιλαμβάνεται και η πλημμύρα Τ100 από θαλάσσιες πλημμύρες. Με τον τρόπο αυτό 

λαμβάνονται υπόψη τόσο οι μελλοντικές περιοχές με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας όσο 

και η δυνητική επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

• Λαμβάνονται τα ιστορικά συμβάντα πλημμυρών που έχουν καταγραφεί για την περίοδο 

2012 – 2018 

 
31 http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/sdkp/EL10/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202638%2005072018.pdf 

32 https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf  

Σχήμα 8.15.2-3. Σεισμοί μεγαλύτεροι από 4 Richter στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης, 1964-2019 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf
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• Λαμβάνονται οι χαμηλές ζώνες που εντοπίζονται στα Διοικητικά όρια των Π.Ε. Δήμων, 

Δ.Ε, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οικισμών όπου έχουν καταγραφεί συμβάντα 

πλημμύρας. Οι χαμηλές ζώνες αφορούν σε περιοχές που  

o βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων, ή  

o βρίσκονται σε έδαφος με κλίση μικρότερη από 2% , και  

o περιλαμβάνουν δραστηριότητες ή/και χρήσεις στις οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν 

αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση πλημμύρας  

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας, 201933, όπου πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των ΖΔΥΚΠ προσθέτοντας το 

όριο πλημμύρας Τ1000 και μικρές χαμηλές ζώνες της λεκάνης Χαβρία και του Δήμου 

Αριστοτέλη, τόσο η άμεση όσο και η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτουν στην ΖΔΥΚΠ 

EL10APSFR009 «Χαμηλές ζώνες λεκάνης απορροής Χαβρία και ρεμάτων του Δ. 

Αριστοτέλη». Οι περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας που χωροθετούνται εντός της άμεσης 

και ευρύτερης περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στο Σχήμα 8.15.3-1 και καταλαμβάνουν 

έκταση 6,12 km² και 34,81 km² αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι περιοχές αυτές αποτελούν 

χαμηλές ζώνες της λεκάνης Χαβρία και του Δήμου Αριστοτέλη όπως ορίσθηκαν ανωτέρω. 

 

 

Υπόμνημα 

 
Όριο ευρύτερης 
περιοχής μελέτης 

 

Όριο άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 ΖΔΥΚΠ, 1η αναθεώρηση 

 Συμβάντα πλημμύρας 

Σχήμα 8.15.3-1. Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (1η Αναθεώρηση) εντός 

της άμεσης και ευρύτερης περιοχή μελέτης 

8.15.4. Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Από το αρχείο συμβάντων των δασικών πυρκαγιών του Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδος, 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την περίοδο 2016-2020 στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης του Δήμου Αριστοτέλη έχουν καταγραφεί 88 πυρκαγιές, ενώ η συνολική καμένη 

έκταση ανέρχεται σε 513 στρέμματα. Αρμόδιο Δασαρχείο είναι της Αρναίας. Τα παραπάνω 

συνοψίζονται στον κάτωθι Πίνακα 8.14.4-1. 

 

 
33 https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf  

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf
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Από τα καταγεγραμμένα στοιχεία παρατηρείται ότι επικρατούν οι πυρκαγιές σε δασικές 

εκτάσεις (57%) και ακολουθούν οι χορ/κές εκτάσεις (12,8%) τα δάση (12,2%). 

 

Πίνακας 8.15.4-1. Δασικές πυρκαγιές Δήμου Αριστοτέλη 2016-2020 

Έτος 
Αριθμός 

πυρκαγιών 

Δάση 

(στρεμ) 

Δασική 

Έκταση 

(στρεμ) 

Άλση 

(στρεμ) 

Χορτ/κέ

ς 

Εκτάσει

ς (στρεμ) 

Καλάμι

α - 

Βάλτοι 

(στρεμ) 

Γεωργικέ

ς 

Εκτάσεις 

(στρεμ) 

Υπολείμμ

ατα 

Καλλιεργ

ειών 

(στρεμ) 

Σκουπιδό

τοποι 

(στρεμ) 

2016 25 55 259 0 16 0 7 0 0 

2017 12 5 22,63 0 4 0 22,5 0,5 0 

2018 13 2,1 2,21 0,03 10,3 0 0,0 15 0 

2019 15 0,51 0 0 1,6 26,0 16,6 0 0 

2020 23 0,03 6,06 0 33,60 0 3,90 3,05 0,01 

Πηγή: Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, https://www.fireservice.gr/el/synola-dedomenon 

8.16. Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος χωρίς το έργο 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, για 

τις τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής μελέτης θα αναφερθούν οι 

κατευθύνσεις που ορίζονται στην Έκθεση «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φάση Β’ – Στάδιο Β.2. - Εισηγητική Έκθεση και 

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, Ιούνιος 2016».34 

 

Για την Περιφέρεια, προβλέπονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

 

Σχετικά με το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης: 

Μερικές από τις προοπτικές και τους στόχους για το χωρικό αναπτυξιακό πρότυπο με ορίζοντα 

τουλάχιστον το 2020, που προκύπτουν από την Ανάλυση για την Περιφέρεια είναι οι 

ακόλουθες: …Περαιτέρω αξιοποίηση ορυκτού και μεταλλευτικού πλούτου και ενέργειας, 

Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και διασύνδεση τους με το κυρίαρχο πρότυπο, 

Αναπροσανατολισμός των χωρικών σχεδίων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, Αξιοποίηση του Φυσικού και πολιτιστικού πλεονεκτήματος με βάση τη 

βελτιστοποίηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτελέσματος, 

Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων (εθνικών δημόσιων, ευρωπαϊκών και 

ιδιωτικών)… 

 

Στις Δυνατότητες για παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και 

για μεγάλες επενδύσεις που εντοπίζονται στην Περιφέρεια γίνεται αναφορά στους εξής τομείς: 

α) στη μεταποίηση και στις «παραγωγικές αλυσίδες», β) στην καινοτομία, γ) στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και στις μεταφορές, δ) στον τουρισμό, ε) στις προωθητικές υπηρεσίες, στ) στις 

εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

 

Σχετικά με τα επιμέρους θέματα χωρικής ανάπτυξης: 

Στους στόχους και τις κατευθύνσεις που αφορούν την Περιφέρεια βάσει εθνικών και διεθνών 

δεσμεύσεων για το περιβάλλον εντάσσεται και η συνεισφορά στην επίτευξη των Στόχων για 

 
34 Εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 485 / Δ / 20.08.2020 

https://www.fireservice.gr/el/synola-dedomenon
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Βιώσιμη ανάπτυξη που ορίζει η Στρατηγική Ε2020 μέσα από την υποστήριξη πρακτικών 

οργάνωσης του χώρου που θα ενισχύουν την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, την 

μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9: Παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και του 

τριτογενούς τομέα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας – Δυνατότητες υποδοχής μεγάλων 

επενδύσεων, όσον αφορά στις εξορυκτικές – μεταλλευτικές και ενεργειακές δραστηριότητες, 

προτείνεται η προσέλκυση επενδύσεων εθνικής και περιφερειακής κλίμακας κατά την 

υπερκείμενη νομοθεσία (λαμβανομένων υπόψη και των συγκεντρώσεων άλλων παραγωγικών 

χρήσεων σημαντικών για την Περιφέρεια στις ίδιες περιοχές) με τήρηση των όρων και 

δεσμεύσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των νομοθετημένων βάσει του υποκείμενου 

σχεδιασμού, χρήσεων.  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 - Προγραμματικά πλαίσια για τη χωροθέτηση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων δίνονται κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την εξόρυξη. Οι 

κατευθύνσεις αυτές συνίστανται στα εξής: 

• Ο άκαμπτα χωροθετημένος χαρακτήρας των ορυκτών πρώτων υλών, η θέση των οποίων 

στο χώρο δεν μπορεί να μεταβληθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα 

υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, που πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 

διενέργειας εξορυκτικών εργασιών και μεταφοράς των προϊόντων τους. Για γνωστά 

κοιτάσματα, όπου ο υφιστάμενος υποκείμενος σχεδιασμός δεν επιτρέπει την αξιοποίησή 

τους μέσω απαγορευτικών χρήσεων γης ή άλλων όρων, πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η 

παρουσία του κοιτάσματος έχει ληφθεί σοβαρώς υπόψη. Ο χωρικός σχεδιασμός θα 

πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο επίλυσης των συγκρούσεων χρήσεων γης και να 

εξαντλεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των κοιτασμάτων εφόσον δεν προκαλείται 

σημαντική βλάβη του περιβάλλοντος ή έντονες συγκρούσεις χρήσεων γης. Νέος 

σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες κατευθύνσεις, κατ’ αναλογίαν. Σε περίπτωση 

που γίνονται γνωστά νέα αξιοποιήσιμα ορυκτά κοιτάσματα, πρέπει να ακολουθείται κατ’ 

αναλογίαν η προαναφερόμενη προσέγγιση. 

• Για την αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία από την Εθνική Πολιτική για την 

Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Λιγνίτης, Λατερίτης (Fe-Ni), Βωξίτης, 

Μικτά θειούχα (Pb-Zn-Ag), Χρυσός, Λευκόλιθος, Μάρμαρα, Μπεντονίτης, 

Περλίτης) πρέπει να ενθαρρύνεται η συνύπαρξη άλλων δραστηριοτήτων με την 

εξόρυξη. Όσον αφορά την ανάπτυξη των λοιπών ορυκτών πρώτων υλών σε συνάρτηση 

με άλλες δραστηριότητες, προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι δραστηριότητες που έχουν 

μεγαλύτερη σημασία για το κατά περίπτωση τοπικό παραγωγικό σύστημα. (β) Σε κάθε 

περίπτωση, η δυνατότητα ή μη πραγματοποίησης εξορυκτικών εργασιών υπόκειται και 

στη δασική νομοθεσία, (γ) Στην περίπτωση της ΠΕ Χαλκιδικής, επιβάλλεται να 

εφαρμοστεί η κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία για λεπτομερή σχεδιασμό για τη ρύθμιση των 

σχέσεων μεταξύ της εξόρυξης και των μη εύκολα συμβατών με αυτήν άλλων 

δραστηριοτήτων. Ο σχεδιασμός αυτός θα μπορούσε να γίνει μέσω του προβλεπόμενου 

στο άρθρο 6 παρ. 1.δ του ν 4269/2014 ειδικού παραρτήματος με κατευθύνσεις ανά δήμο 

των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων που θα λάβει υπόψη και τη νομολογία για 

τη χωροθέτηση μεταλλείων και λατομείων (βλ. έγγραφο με Α.Π. οικ.5391/5.2.2016 της 
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Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και  Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας) ή με Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του ν. 4269/2014. 

Στις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται από πολιτικές για την 

βιοποικιλότητα, τα ύδατα, τα δάση κ.λ.π. ισχύουν οι κατευθύνσεις ειδικότερων διαταγμάτων 

και διαχειριστικών σχεδίων που ρυθμίζουν τους όρους και περιορισμούς άσκησης των 

δραστηριοτήτων καθώς και της ΣΜΠΕ του παρόντος σχεδίου. Ειδικότερα στις περιοχές των 

Εθνικών Πάρκων η άσκηση των δραστηριοτήτων γίνεται βάση του εκάστοτε Προεδρικού 

Διατάγματος (η Κ.Υ.Α. ως την έκδοση ΠΔ) Χαρακτηρισμού και καθορισμού χρήσεων. Σε 

περιπτώσεις επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα της εξόρυξης για τις οποίες αναμένεται 

να προκληθούν μεταβολές σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο πέρα της τοπικής 

κλίμακας, το Σχέδιο αξιοποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται από την σύνταξη Ειδικής 

Χωροταξικής Μελέτης για την ευρύτερη περιοχή. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 21: Καθορισμός περιοχών για την εφαρμογή ΠΕΧΠ και ΣΟΟΑΠ του 

Ν. 2749/99, στις Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) προτείνεται η ευρύτερη 

περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής όπου χωροθετούνται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας 

της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.».  

 

Εντός του χώρου της Περιφέρειας προσδιορίζονται Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες (ΑΧΕ) 

με βάση την ιδιαίτερη αναπτυξιακή τους φυσιογνωμία και δυναμική. Οι Αναπτυξιακές 

Χωρικές Ενότητες αποτυπώνουν την πρόταση οργάνωσης του περιφερειακού χώρου και 

συνιστούν τη βάση για την άσκηση αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι στις 

Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες (ΑΧΕ) δίνονται και κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού ανά 

τομέα.  

 

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Αριστοτέλη, προβλέπονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανήκει στην Αναπτυξιακή Χωρική Ενότητα 5 (ΑΧΕ 5). Στην Ενότητα 

αυτή αναφέρεται ότι οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι (α) οι 

γεωγραφικές σταθερές και οι δημογραφικές τάσεις και (β) η επιμονή της οικονομικής κρίσης. 

Οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι που την αφορούν είναι καταρχήν η Προστασία του φυσικού 

και πολιτιστικού πλεονεκτήματος ως μόνιμου αναπτυξιακού πόρου και όρου ποιότητας ζωής, 

μέσα από προστασία και αειφορική διαχείριση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 

επίλυση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης, και ακολούθως (α) η απεξάρτηση του αγροτικού 

τομέα από τις ενισχύσεις, η ενίσχυση της τάσης επιστροφής στον τομέα με προνομιακές 

δραστηριότητες την αμπελουργία/ οινοποιία, μελισσοκομία και την ελαιοπαραγωγή (στα 

ημιορεινά) τη δασοκομία, και η αναδιάρθρωση του προς την κατεύθυνση της πολυλειτουργικής 

γεωργίας / κτηνοτροφίας, (β) η επικέντρωση του τουρισμού στην υψηλής ποιότητας ζήτηση 

μέσα από εμπλουτισμό και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, ανάπτυξη νέων μορφών 

τουρισμού και σύνδεση με τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους και (γ) η 

επιλεκτική προσέλκυση άμεσων επενδύσεων για αξιοποίηση ορυκτού και μεταλλευτικού 

πλούτου. Οι Θεματικοί Στόχοι της «Ευρώπη 2020» που αποκτούν προτεραιότητα σε βραχυ-

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι (α) η Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικότητας 

των πόρων και (β) η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, και 

ακολούθως (γ) η Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (και του 

γεωργικού τομέα), (δ) η Προώθηση απασχόλησης και υποστήριξη κινητικότητας εργαζομένων. 

 

Στην ΑΧΕ 5 δίνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού ανά τομέα.  
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Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα 

παραγωγής ανά ΑΧΕ 

• Αναδιάρθρωση του τομέα προς την κατεύθυνση της εξωστρεφούς γεωργίας, και 

διατήρηση της γεωργικής χρήσης γης έναντι των πιέσεων από την τουριστική 

δραστηριότητα και την παραθεριστική κατοικία. 

• Σύνδεση της αγροτικής δραστηριότητας και κυρίως της αμπελουργίας/ οινοποιίας και της 

Ελαιοπαραγωγής (στα ημιορεινά) και σύνδεση τους με ειδικές-εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού (περιπατητικός, γαστρονομικός). 

• Ανάπτυξη της εκτατικής κτηνοτροφίας, δασοκομίας και μελισσοκομίας με παράλληλη 

προστασία της φύσης στις ειδικές περιοχές προστασίας (καλύπτουν τη μέγιστη έκταση 

της Ενότητας), η δασοκομία. 

• Ρύθμιση του καθεστώτος προστασίας του Χολωμόντα και προώθηση της ΕΠΜ που έχει 

εκπονηθεί. 

 

Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για τη μεταποίηση και τις εμπορευματικές / 

διαμετακομιστικές δραστηριότητες ανά ΑΧΕ 

Στην ΑΧΕ 5 της Π.Ε. Χαλκιδικής, όπου βρίσκονται ακόμα εν ισχύει Προεδρικά Διατάγματα 

περί όρων και περιορισμών βιομηχανικής εγκατάστασης σε συγκεκριμένες εκτάσεις, και τα 

οποία τροποποιούνται συνεχώς από το 1976 έως το 2002, προτείνεται η κατάργησή τους ως μη 

συμβατά με μετέπειτα σχεδιασμούς. 

 

Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού όσον αφορά στον τουριστικό κλάδο ανά ΑΧΕ 

• Επικέντρωση στην υψηλής ποιότητας ζήτηση με ανάπτυξη νέων μορφών, άμβλυνση της 

εποχικότητας και σύνδεση με τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους. 

• Σύνδεση με τον τουρισμό πόλης και τις αντίστοιχες δραστηριότητες της ΛΜΠ 

Θεσσαλονίκης 

• Προώθηση ειδικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού με παράλληλη προστασία της 

φύσης στις ειδικές περιοχές προστασίας (καλύπτουν τη μέγιστη έκταση της Ενότητας). 

 

Τέλος, οι κατευθύνσεις που δίνονται στον Καλλικρατικό Δήμο Αριστοτέλη (Έδρα: Ιερισσός, 

και Ιστορική έδρα: Αρναία) είναι οι εξής: 

• Δεδομένου ότι όλες οι ΔΕ του Δήμου διαθέτουν ΓΠΣ, αυτό που είναι αναγκαίο είναι ένας 

συντονισμός μεταξύ τους. Το υφιστάμενο σύστημα σχεδιασμού δεν προβλέπει για κάτι 

τέτοιο άλλο μηχανισμό πλην της αναθεώρησης. 

• Οι χαμηλές πυκνότητες brutto σε όλα τα ΓΠΣ δείχνουν ότι δεν τίθεται θέμα επεκτάσεων. 

Οι πληθυσμιακές τάσεις είναι μεν θετικές, αλλά όχι σε επίπεδο τέτοιο που να επιβάλλουν 

σε ορατό ορίζοντα επαναπροσέγγιση του θέματος. 

 

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στον 2ο Τόμο της «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και 

Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», Φάση Α’ – Στάδιο Α2, ΥΠΕΝ, Ιούνιος 2013, 

έχει γίνει μία εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης του πληθυσμού μέχρι το έτος 2021. Συγκεκριμένα, 

για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμενόταν μικρή μείωση του πληθυσμού κατά 

50.000 κατοίκους μέχρι το 2021 και ταυτόχρονη βελτίωση της σχετικής θέσης της Κεντρικής 

Μακεδονίας σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για την Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής, όμως, εκτιμήθηκε μία αύξηση του πληθυσμού κατά 4,4 %, ήτοι 4.608 κατοίκων, 

καθιστώντας έτσι την εν λόγω ΠΕ με την υψηλότερη θετική τάση εξέλιξης της Περιφέρειας. Η 
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εκτίμηση αυτή αναμένεται να επιβεβαιωθεί στη καταγραφή του πληθυσμού που θα γίνει το 

2021/22 ενώ εκτιμάται ότι η μικρή αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή της Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής θα διατηρηθεί και την επόμενη δεκαετία. 

 

• Απαιτείται ριζικός περιορισμός των περιθωρίων εκτός σχεδίου δόμησης, λόγω των 

πιέσεων που απορρέουν από την εξειδίκευση στον τουρισμό και συναφείς 

δραστηριότητες, αλλά και την έντονη οικοδομική δραστηριότητα (καθώς και τον πολύ 

υψηλό με σχετικούς όρους αριθμό νομιμοποιημένων αυθαιρέτων κτισμάτων). 

Σημαντικός παράγων εναντίον της εκτός σχεδίου χωροθέτησης είναι και η ύπαρξη 

πολύ σημαντικών ορυκτών πόρων. 

• Η υποστήριξη οργανωμένων υποδοχέων για τουρισμό και τουριστική κατοικία ή 

δεύτερη είναι αναγκαία, και συμπληρωματική προς τον περιορισμό της εκτός σχεδίου 

δόμησης, καθώς και για τη ρύθμιση των σχέσεων τουρισμού και εξόρυξης. 

• Ενσωμάτωση κατευθύνσεων για το Τοπίο της Χαλκιδικής: προσδιορισμός παράκτιων 

ζωνών προστασίας τοπίου, όπου θα περιορίζεται ή και θα απαγορεύεται η δόμηση, 

οριοθέτηση Ελαιώνα και προστασία του από τον κατακερματισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

9.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανά σημαντικές 

επιπτώσεις που το προτεινόμενο έργο, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της 

παρούσας μελέτης, ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών 

πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων. Σε 

όσα περιβαλλοντικά μέσα δεν αναμένονται επιπτώσεις από την κατασκευή ή/και λειτουργία 

του έργου όπως τούτο προέκυψε από τα στοιχεία του Κεφαλαίου 6, τότε γίνεται μόνο απλή 

αναφορά ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις και δεν απαιτείται ανάπτυξη της αντίστοιχης 

ενότητας. 

 

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. 

 

Όπου είναι εφικτό με βάση τη διαθεσιμότητα δόκιμων σχετικών μεθόδων και εργαλείων, η 

εκτίμηση των επιπτώσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται ποσοτικοποιημένα. 

 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ακολουθούνται οι κατευθύνσεις του 

κεφαλαίου 9 της Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β` 27.1.2014) (Παράρτημα 2, συνδυαστικά 

με τα υπόλοιπα παραρτήματα, πχ. Παράρτημα 4.3, 4.5, 4.9, κλπ).  

 

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. 
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Εικόνα 9.1-1. Χωρικές ενότητες και άμεση περιοχή μελέτης 

 

Επίσης, οι επιπτώσεις εκτιμώνται και αξιολογούνται ανάλογα με τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας κάθε μεταλλευτικής εγκατάστασης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 

της παρούσας, με την επισήμανσή ότι εφόσον σε επιμέρους φάσεις λειτουργίας προκύπτουν 

ίδιες επιπτώσεις, οι φάσεις αυτές ενοποιούνται για τις ανάγκες της εκτίμησης και αξιολόγησης 

των επιπτώσεων. Ειδικότερα, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι φάσεις 

ανάπτυξης και λειτουργίας των επιμέρους μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 

Πίνακας 9.1-1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας περιοχής Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Φάση Α : 

Λειτουργία 

Έτη: 0-5 

1. Επέκταση και λειτουργία μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

2. Ταυτόχρονη 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 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

8. Κατασκευή 3ης φάσης εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών) 

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. Διακοπή άντλησης-διακίνησης νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

προς Στρατώνι 

13. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου ως εφεδρεία της μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών και την κατεργασία 

επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

14. Αποκατάσταση πλατείας Καρά 

15. Αποκατάσταση πλατείας +53 και σωρών στην περιοχή της +53 

16. Αποκατάσταση παλιάς ανεξέλεγκτης απόθεσης μεταλλευτικών 

υλικών απέναντι από την πλατεία Καρρά 

17. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

του εγκαταστάσεων 

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. Διακοπή άντλησης-διακίνησης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

4. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών για την κατεργασία τυχόν νερών από την εγκατάσταση 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

5. Αποκατάσταση χώρων αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 

6. Αποκατάσταση μεταλλευτικού εσωτερικού οδικού δικτύου 

7. Λειτουργία εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

και συνοδών εγκαταστάσεων 

8. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών του 

εγκαταστάσεων 

9. Λειτουργία μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

– Στρατωνίου ως εφεδρείο 

Φάση Γ : 

Λειτουργία και 

Αποκαταστάσεις 

Έτη: 10-15 

1. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης επιφανειακών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου 

2. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των επιφανειακών εγκαταστάσεων 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

3. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μεταλλευτικού οδικού δικτύου 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

4. Λειτουργία μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

– Στρατωνίου ως εφεδρείο  

5. Λειτουργία εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

6. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών του 

εγκαταστάσεων 

7. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

Φάση Δ : 

Λειτουργία και 

αποκαταστάσεις 

Έτη 15-20 

1. Λειτουργία εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

2. Έναρξη αποκατάστασης τμήματος της εγκατάστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

3. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

4. Διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου 

5. Έναρξη εφαρμογής μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

6. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

Φάση Ε : 

Αποκαταστάσεις 

Έτη: 20 - 30 

1. Κλείσιμο και Αποκατάσταση εγκατάστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και συνοδών εγκαταστάσεων με την επιφύλαξη 

αξιοποίησης για νέα αποθέματα 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Χημείου στην περιοχή του 

Μαντέμ Λάκκου 

4. Ολοκλήρωση της εφαρμογής σχεδίου μετά-μεταλλευτικών χρήσεων 

5. Διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

 

Πίνακας 9.1-2. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας περιοχής Ολυμπιάδας 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

Φάση Ανάπτυξης 

& Λειτουργίας  

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 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

5. Αντλήσεις μεταλλείου Ολυμπιάδας και κατεργασία στην 

αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

6. Μεταφορά και Διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων στον χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

7. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

8. Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων 

Φάση 

λειτουργίας Α  

Έτη: 5-10  

1. Λειτουργία μεταλλείου Ολυμπιάδας και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Αντλήσεις μεταλλείου Ολυμπιάδας και κατεργασία στην 

αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

4. Μεταφορά και Διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων στον χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

5. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

6. Εφαρμογή των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

Φάση 

λειτουργίας Β  

Έτη: 10-20  

1. Λειτουργία μεταλλείου Ολυμπιάδας και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Αντλήσεις μεταλλείου Ολυμπιάδας και κατεργασία στην 

αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

4. Μεταφορά και Διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων στον χώρο 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

5. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

Φάση 

Αποκατάστασης  

Έτη: 20-30  

1. Κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείου και επιφανειακών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

2. Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου 

3. Διακοπή άντλησης-διακίνησης νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

4. Διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Ολυμπιάδας και αποκατάστασή της 

5. Εφαρμογή των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

 

Πίνακας 9.1-3. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας περιοχής Σκουριών 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

Φάση 

Ανάπτυξης  

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 
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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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

Φάση 

Λειτουργίας Α  

Έτη: 5-10 

1. Παράλληλη λειτουργία επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου και 

συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών εγκαταστάσεων 

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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

Φάση 

Λειτουργίας Β 

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 εν δυνάμει ρυπασμένων 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 Γ 

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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

7. Χρήση του εξοφλημένου επιφανειακού μεταλλείου ως εγκατάσταση 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Φάση 

Αποκατάστασης  

1. Κλείσιμο και αποκατάσταση υπόγειου μεταλλείου και συνοδών 

εγκαταστάσεων 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

Έτη: 26-30 2. Κλείσιμο και αποκατάσταση χώρου επιφανειακού μεταλλείου 

3. Αποκατάσταση χώρων προσωρινής αποθήκευσης φυτικής γης 

4. Κλείσιμο και αποκατάσταση εργοστασίου και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

5. Διακοπή άντλησης - Επαναφορά στάθμης - Αποκατάσταση υπόγειου 

υδροφορέα 

6. Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας και απόδοση εξωτερικής 

οδοποιίας στο δημόσιο 

7. Εφαρμογή των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

 

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): Η 

ευαισθησία του αποδέκτη είναι ο βαθμός στον οποίο ένας συγκεκριμένος αποδέκτης είναι 

περισσότερο ή λιγότερο τρωτός / ευάλωτος σε μια ενδεχόμενη επίπτωση. Η ευαισθησία των 

αποδεκτών λαμβάνει υπόψη τόσο την ανθεκτικότητα όσο και την αξία των αποδεκτών. Η 

ανθεκτικότητα των αποδεκτών (ή, αντίθετα, η ευπάθεια) περιγράφει την ικανότητα του 

αποδέκτη να αντέχει σε δυσμενείς επιπτώσεις. Λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη σχέση 

δραστηριότητα-επίπτωση-αποδέκτης, αλλά και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 

αποδέκτη που μπορεί να τον καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο ανθεκτικό στην αλλαγή. Ως 

εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού ενός αποδέκτη, ως προς την ανθεκτικότητα, 

περιλαμβάνει το φάσμα από «ευάλωτο» έως «ανθεκτικό» με τον πρώτο (δηλ. το 

χαρακτηρισμό «ευάλωτο») να έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

ως αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης επίπτωσης. Η αξία του αποδέκτη λαμβάνει υπόψη την 

ποιότητα και τη σημασία του. Για παράδειγμα, η αξία ενός αποδέκτη μπορεί να 

αντιπροσωπεύεται από την κατάσταση διατήρησής του, την πολιτιστική του σημασία και / 

ή την οικονομική του αξία. Η αξία του αποδέκτη αναγνωρίζει ότι, για μια δεδομένη 

επίπτωση μεγέθους, διαφορετικοί αποδέκτες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) μπορεί να θεωρηθεί 

ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία και ως εκ τούτου η σημαντικότητα της επίπτωσης να είναι 

μεγαλύτερη από το μέγεθος της επίπτωσης. 

 

Για παράδειγμα, η ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αποδεκτών αναφορικά με το 

θόρυβο και τις δονήσεις αξιολογείται ως εξής:  
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Πίνακας 9.1-4. Αξιολόγηση ευαισθησίας / ευπάθειας/ τρωτότητας αποδεκτών αναφορικά 

με το θόρυβο και τις δονήσεις  

Υψηλή 

Τοποθεσίες όπως ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, χώρους 

λατρείας 

Μεσαία 

Τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για εργασία που απαιτεί 

συγκέντρωση, όπως γραφεία 

Χαμηλή 

Τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για αναψυχή και 

βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως βιομηχανικές μονάδες, 

εργαστήρια κ.λπ. 

Αμελητέα 

Τοποθεσίες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά 

 

2. Μέγεθος επιπτώσεων (αμελητέο, χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). Το μέγεθος των επιπτώσεων 

προκύπτει από την συναξιολόγηση των κάτωθι κριτηρίων:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων (θετικές - αρνητικές - ουδέτερες). Αφορά στο είδος των 

επιπτώσεων - επιδράσεων.  

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

τις σχετικές οριακές τιμές.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων (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. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς εκτίμησης - αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

(σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής μελέτης, σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής). 

Αναφέρεται στο γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς για το οποίο εκτιμώνται - αξιολογούνται 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

• Πιθανότητα εμφάνισης (πολύ πιθανή, μέτρια πιθανή, λιγότερο πιθανή, καθόλου πιθανή). 

Σχετίζεται με το βαθμό που αναμένονται να συμβούν οι επιπτώσεις  

• Χρονικός χαρακτήρας - Διάρκεια επιπτώσεων (βραχυχρόνιες, μακροχρόνιες). Αφορά 

στη διάρκεια κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι επιπτώσεις.  

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς αναστρέψιμες, μη 

αναστρέψιμες). Σχετίζεται με τη δυνατότητα που υπάρχει να αναταχτούν οι 

προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με φυσικές διεργασίες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες). Σχετίζεται με τη δυνατότητα που υπάρχει να 

αντιμετωπιστούν οι προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με κατασκευή 

κατάλληλων τεχνικών έργων - εφαρμογών (τεχνολογίες αντιρρύπανσης, έργα 

αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.ά.).  

• Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από έργα που έχουν 

περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην περιοχή 

 

Με βάση τα ανωτέρω αξιολογείται το μέγεθος των επιπτώσεων ως εξής: 
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Πίνακας 9.1-5. Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ/OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ/OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αμελητέο OXI 

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

όπως φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 9.1-6. 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 9.1-7. 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 αισθητή και έχει 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. 
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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. 

 



επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.2. Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

9.2.1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και 

Σκουριών, από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 

όπως αυτό παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, προσδιορίζονται 

οι αθροιστικές και οι συνεργιστικές επιπτώσεις που αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική 

Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την υλοποίηση του 

Έργου. 

 

9.2.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των κλιματικών και 

βιοκλιματικών χαρακτηριστικών  

Το κλίμα στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, όπως και στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης (Παράγραφος 8.2.2), χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό μεταξύ του ηπειρωτικού 

κλίματος της Κεντρικής Ευρώπης και του μεσογειακού κλίματος. Η περιοχή ανήκει, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, στον ασθενή έως έντονο μεσο-μεσογειακό τύπο βιοκλίματος, ενώ ένα 

μέρος της περιοχής ανήκει στον υπο-μεσογειακό τύπο. 

 

Στοιχεία για το ύψος βροχής, τη μέση θερμοκρασία του έτους, τη μέση σχετική υγρασία, τη 

συνολική εξάτμιση του έτους, τη βαρομετρική πίεση, την ηλιακή ακτινοβολία και τη μέση 

ταχύτητα ανέμου στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, αντλούνται από τους 

σταθμούς παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., που βρίσκονται στους οικισμούς Στρατωνίου, Στρατονίκης και 

Σταγείρων. Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 9.2.2.1-1 που ακολουθεί συγκεντρώνονται τα 

παραπάνω δεδομένα. 

 

Πίνακας 9.2.2.1-1. Μέσες Τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων στους σταθμούς 

παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (Έτος 2020) 

 Μετεωρολογική παράμετρος 

Σταθμός 

Παρακολούθησης 

Συνολικό 

Ύψος 

Βροχής 

(mm) 

Μέση 

Θερμοκρασία 

(οC/y) 

Μέση 

Σχετική 

Υγρασία 

(%) 

Εξάτμιση 

(mm/y) 

Βαρομετρική 

Πίεση (hPa) 

Ηλιακή 

Ακτινοβολία 

(W/m2) 

Μέση 

Ταχύτητα 

Ανέμου 

(m/s) 

Στρατωνίου 408,0 17,1 67,4 1.122,5 1018,6 161,0 1,2 (ΑΝΑ) 

Στρατονίκης 660,6 14,8 66,2 846,7 1015,8 190,0 1,0 (Ν) 

Σταγείρων 762,4 14,2 70,2 1.068,3 1.016,5 200,2 1,1 (ΝΝΔ) 

 

Ως εκ τούτου, 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. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στη 

θερμοχωρητικότητα και στα αέρια του θερμοκηπίου. 

 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

9.2.2.3.1. Επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

 

Όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 9.5.2.3, η συνολική κατάληψη των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και των ερευνητικών γεωτρήσεων στην 

περιοχή του Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου ανέρχεται στα 1.109 στρ. εκ των οποίων τα 14 

στρ. αντιστοιχούν σε αποψιλώσεις γης με βλάστηση που αφορά κυρίως πεύκη χαλέπιος, δρυς 

και γεωργικές καλλιέργειες των εγκαταστάσεων, έκταση που αντιστοιχεί σε 1,26 % της 

συνολικής κατειλημμένης περιοχής και σε 0,008 % της δασωμένης περιοχής μελέτης (185.220 

στρ.).  
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Στις περιοχές όπου θα απομακρυνθεί η βλάστηση αναμένεται να αλλάξει η κατάσταση των 

ελεύθερων επιφανειών εδάφους και κατ’ επέκταση τα ποσοτικά δεδομένα του φαινομένου της 

εξατμισοδιαπνοής, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες μετεωρολογικές παραμέτρους. 

Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση της βλάστησης αναμένεται να μειώσει τη διαπνοή από τα φυτά 

και να αυξήσει την εξάτμιση λόγω της αύξησης της επιφάνειας του εδάφους. 

 

Όσον αφορά στην κατεύθυνση των ανέμων εκτιμάται ότι τοπικά θα υπάρχει μια πολύ μικρή 

μεταβολή, λόγω της αποψίλωσης, που όμως θα ελέγχεται χάρη στις αποκαταστάσεις των 

παλαιών χώρων απόθεσης. Επίσης, παρόμοια μεταβολή θα σημειωθεί και στη θερμοκρασία, η 

οποία αναμένεται να σημειώσει τοπική άνοδο στην προς αποψίλωση περιοχή και τοπική 

μείωση με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της βλάστησης στις αποκατεστημένες 

περιοχές. 

 

Σχετικά με τη σχετική υγρασία, δεδομένου ότι εξαρτάται τόσο από την εξάτμιση, όσο και από 

τη ταχύτητα του ανέμου, δεν είναι δυνατός ο επακριβής υπολογισμός της πιθανής μεταβολής 

της από την υλοποίηση του υπό μελέτη υποέργου, εκτιμάται πάντως ότι θα είναι περιορισμένη. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι παράλληλα με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα 

πραγματοποιηθούν και αποκαταστάσεις χώρων που δεν είναι πλέον ενεργοί το τρέχον 

διάστημα και έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας από 

την προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω 

αποκατάσταση αφορά: 

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ (η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί),  

• τους παλαιούς σωρούς σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 Στρατωνίου (η 

αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη),  

• την πλατεία +53 

• τον παλαιό σωρό σιδηροπυρίτη στην πλατεία Καρρά Στρατωνίου, 

• την παλαιά απόθεση μεταλλευτικών υλικών, 

• τον παλαιό σωρό στείρων στην περιοχή της στοάς +360 (η αποκατάσταση έχει 

ολοκληρωθεί) 

 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες 

εκτιμάται στα 134 στρ. (ήτοι το 0,08 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Σημειώνεται ότι έχουν 

μέχρι σήμερα αποκατασταθεί τα 86 εκ των 134 στρεμμάτων. Η αποκατάσταση αυτών των 

χώρων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.2. Σημειώνεται ότι οι αποκαταστάσεις αυτών των περιοχών θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα 

παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στη Φάση Α των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, λόγω της αποψίλωσης των κατειλημμένων εκτάσεων γης. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου 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 
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μεταλλευτικών εγκαταστάσεων είναι 1.109 στρ. σε σχέση με τα 191.100 στρ. της 

περιοχής μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με το 

μικροκλίμα της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η Φάση Α διαρκεί 

πέντε έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι πιθανές επιπτώσεις στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

από την αποψίλωση εκτάσεων γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, δεν είναι 

δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες εκτάσεις θα 

καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μη 

αντιμετωπίσιμες, για την περίοδο της Φάσης Α. Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε 

εντός της ίδιας περιόδου θα υπάρξει αποκατάσταση και φύτευση συνολικής έκτασης 134 

στρ., που προφανώς θα συντελέσει στην αντιμετώπιση των ούτως ή άλλως χαμηλών 

επιπτώσεων. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Α των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως Xαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 
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Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων -Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ (Έτη: 5-20) 

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των 

κατειλημμένων εκτάσεων από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών και των παλαιών σωρών αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου, εξαιρουμένων της 

επιφάνειας που καταλαμβάνει η Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα (η οποία θα αποκατασταθεί μετά το 

πέρας λειτουργίας των έργων στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας), της έκτασης ορισμένων 

επιλεγμένων επιφανειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, των 

εγκαταστάσεων Καρακολίου, της έκτασης του εσωτερικού οδικού δικτύου που οδηγεί στην 

Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα (με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης) και της 

έκτασης των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου (η οποία θα αποκατασταθεί στην επόμενη 

φάση). Συνεπώς, με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης σε περιοχή συνολικής 

έκτασης περίπου 455 στρ. (ήτοι το 0,24 % της άμεσης περιοχής μελέτης) οι επιπτώσεις στα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα είναι θετικές και σε τοπικό 

επίπεδο υψηλής σημαντικότητας.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Β, Γ & Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που θα αποκατασταθεί είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 
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• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Β, Γ & Δ των έργων διαρκούν 

δεκαπέντε έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση των περιοχών που θα καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με στόχο τη 

σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτό 

των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, κατά συνέπεια οι 

αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Β, Γ & Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Xαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

 

Στη Φάση Ε, αναμένεται το κλείσιμο και η αποκατάσταση της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, του 

συνόλου των συνοδών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου, 

εξαιρουμένης της εσωτερικής οδοποιίας, περιοχή έκτασης περίπου 596 στρ. (ήτοι το 0,31 % 

περίπου της άμεσης περιοχής μελέτης). Ως εκ τούτου θα έχουν αποκατασταθεί συνολικά 1007 

στρέμματα. Με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και του σχεδίου μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) αναμένονται θετικές 

επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής, καθώς βασικός στόχος των εργασιών 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου είναι η επαναδημιουργία 

ασφαλών και σταθερών συνθηκών και η επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το 

δυνατόν πλησιέστερη προς αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που θα αποκατασταθεί είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Ε των έργων διαρκεί πέντε έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 
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• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση των περιοχών που θα καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με αποτέλεσμα 

τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα παρόμοιο με 

αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης κατά συνέπεια οι 

αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Xαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.2.2.3.2. Επιπτώσεις από τη δημιουργία υδάτινων σωμάτων 

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. Συγκεκριμένα, η απουσία βλάστησης 

αναμένεται να μειώσει τη διαπνοή από τα φυτά και να αυξήσει την εξάτμιση, λόγω της αύξησης 

της επιφάνειας του εδάφους (αποθέσεων). Η μικρή αύξηση του φαινομένου της εξάτμισης 

ενδέχεται να προκαλέσει μικρή μείωση της θερμοκρασίας σε τοπικό επίπεδο. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι το μέγεθος των επιπτώσεων στη Χωρική Ενότητα 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου από τη δημιουργία του υδάτινου σώματος Κοκκινόλακκα, 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, λόγω του υδάτινου σώματος Κοκκινόλακκα. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι πολύ 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με το 

μικροκλίμα της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων που δύναται να δημιουργήσει το εν λόγω υδάτινο σώμα θα λειτουργήσει για 

τουλάχιστον 20 έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη δημιουργία του υδάτινου σώματος στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης 

και το σχέδιο μετα – μεταλλευτικών χρήσεων, ως εκ τούτου θα υπάρξει η σταδιακή 

διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτό των 

περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, κατά συνέπεια οι επιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις επιπτώσεις από τη πιθανή δημιουργία 

υδάτινου σώματος στην εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα στα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΟΧΙ 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2, 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. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Στη φάση κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου, σύμφωνα με την Παράγραφο 8.11.1, αναμένεται να παραχθούν αέριοι ρύποι, 

οι οποίοι θα προέρχονται κυρίως από: 

• Μεταφορά του μεταλλεύματος και στείρων με φορτηγά σκεπαστής καρότσας 

• Μεταφορά τελικού προϊόντος και αποβλήτων εμπλουτισμού με φορτηγά σκεπαστής 

καρότσας 

• Χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων των εργαζομένων 

• Χρήση κινητού και σταθερού εξοπλισμού 

• Απελευθέρωση καυσαερίων από το δίκτυο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου 

• Καυσαέρια από το εργοστάσιο εμπλουτισμού 
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• Εκπομπές από τα πλοία των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6.2.11.8, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τις 

φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου αναμένεται να είναι περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου και 

σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στο φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι και από τη φύση του το έργο δεν αναμένεται να έχει 

σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο 

χρονικός ορίζοντας λειτουργίας του έργου είναι πολύ περιορισμένος για να δύναται να 

επιδράσει στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση οι δυνητικοί κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την επίδραση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της Παραγράφου 9.15 της παρούσας μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σημειώνονται 

περιορισμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τις επιμέρους 

δραστηριότητες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

στην περιοχή.  

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι εκπομπές των αέριων του θερμοκηπίου θα είναι 

περιορισμένες και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από την κατασκευή και 

λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με την εκπομπή των αέριων ρύπων θα υφίστανται για τριάντα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τις 

δραστηριότητες που εκπέμπουν επιβλαβείς αέριους ρύπους δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα 

μέτρα περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την εκπομπή αερίων του 

θερμοκηπίου θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.2.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των κλιματικών και 

βιοκλιματικών χαρακτηριστικών  

Το κλίμα στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, όπως και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

(Παράγραφος 8.2.2), χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό μεταξύ του ηπειρωτικού κλίματος της 

Κεντρικής Ευρώπης και του μεσογειακού κλίματος. Η περιοχή ανήκει στον ασθενή έως έντονο 

μεσο-μεσογειακό τύπο βιοκλίματος. 

 

Στοιχεία για το ύψος βροχής, τη μέση θερμοκρασία του έτους, τη μέση σχετική υγρασία, τη 

συνολική εξάτμιση του έτους, τη βαρομετρική πίεση, την ηλιακή ακτινοβολία και τη μέση 

ταχύτητα ανέμου στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, αντλούνται από το σταθμό 
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παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., 

που βρίσκεται στον οικισμό Ολυμπιάδας. 

 

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 9.2.3.1-2 που ακολουθεί συγκεντρώνονται τα παραπάνω 

δεδομένα. 

 

Πίνακας 9.2.3.1-1. Τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων στο σταθμό παρακολούθησης 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (Έτος 2020) 

 Μετεωρολογική παράμετρος 

Σταθμός 

Παρακολούθησης 

Συνολικό 

Ύψος 

Βροχής 

(mm) 

Μέση 

Θερμοκρασία 

(οC/y) 

Μέση 

Σχετική 

Υγρασία 

(%) 

Εξάτμιση 

(mm/y) 

Βαρομετρική 

Πίεση (hPa) 

Ηλιακή 

Ακτινοβολία 

(W/m2) 

Μέση 

Ταχύτητα 

Ανέμου 

(m/s) 

Ολυμπιάδας 300.8 16,1 71,1 963,4 1015,0 146,5 0,8 (ΝΝΔ) 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των κλιματικών και βιοκλιματικών 

χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον 

αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

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 
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Στη συνέχεια, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στη 

θερμοχωρητικότητα και στα αέρια του θερμοκηπίου. 

 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

9.2.3.3.1. Επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

 

Όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 9.5.2.3, η συνολική κατάληψη των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και των ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή της Ολυμπιάδας 

ανέρχεται στα 259 στρ., εκ των οποίων τα 1,2 στρ. αντιστοιχούν σε αποψιλώσεις γης που 

αφορούν κυρίως γεωργικές καλλιέργειες και δρυς έκταση που αντιστοιχεί σε 0,0006 % της 

δασωμένης περιοχής μελέτης (185.220 στρ.).  

 

Στις περιοχές όπου θα απομακρυνθεί η βλάστηση αναμένεται να αλλάξει η κατάσταση των 

ελεύθερων επιφανειών εδάφους και κατ’ επέκταση τα ποσοτικά δεδομένα του φαινομένου της 

εξατμισοδιαπνοής, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες μετεωρολογικές παραμέτρους. 

Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση της βλάστησης αναμένεται να μειώσει τη διαπνοή από τα φυτά 

και να αυξήσει την εξάτμιση λόγω της αύξησης της επιφάνειας του εδάφους. 

 

Όσον αφορά την κατεύθυνση των ανέμων εκτιμάται ότι τοπικά θα υπάρχει μια πολύ μικρή 

μεταβολή, που όμως θα ελέγχεται χάρη στις αποκαταστάσεις των παλαιών χώρων απόθεσης. 

Επίσης, παρόμοια μεταβολή θα σημειωθεί και στη θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να 

σημειώσει τοπική άνοδο στην προς αποψίλωση περιοχή και τοπική μείωση με την πάροδο του 

χρόνου και την ανάπτυξη της βλάστησης στις αποκατεστημένες περιοχές. 

 

Σχετικά με τη σχετική υγρασία, δεδομένου ότι εξαρτάται τόσο από την εξάτμιση, όσο και από 

τη ταχύτητα του ανέμου, δεν είναι δυνατός ο επακριβής υπολογισμός της πιθανής μεταβολής 

της από την υλοποίηση του υπό μελέτη υποέργου, εκτιμάται πάντως ότι θα είναι περιορισμένη. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα 

πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις χώρων που δεν είναι ενεργές το τρέχον διάστημα και 

έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω 

αποκατάσταση αφορά:  

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση είναι 

σε εξέλιξη) 

 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες 

εκτιμάται στα 270 στρ. (ήτοι το 0,14 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Η αποκατάσταση αυτών 

των χώρων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.3. Σημειώνεται ότι οι αποκαταστάσεις αυτής της περιοχής θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα 

παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Α, Β & Γ, των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, λόγω 

της αποψίλωσης των κατειλημμένων εκτάσεων γης. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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 191.148 στρ. της άμεσης 

περιοχής μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με το 

μικροκλίμα της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε 

τοπικό επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β & Γ 

διαρκούν είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι πιθανές επιπτώσεις στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας από την αποψίλωση 

εκτάσεων γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες εκτάσεις θα 

καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μη 

αντιμετωπίσιμες για την περίοδο των Φάσεων Α, Β & Γ. Παρόλα αυτά, όπως 

προαναφέρθηκε εντός της ίδιας περιόδου θα υπάρξει αποκατάσταση και φύτευση 

συνολικής έκτασης 270 στρ., που προφανώς θα συντελέσει στην αντιμετώπιση των ούτως 

ή άλλως χαμηλών επιπτώσεων. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Α, Β & Γ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής τη φάσης, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των κατειλημμένων 

εκτάσεων από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου Ολυμπιάδας και τις εγκαταστάσεις του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, εξαιρουμένης της εσωτερικής οδοποιίας, συνολικής έκτασης 

περίπου 193 στρ. (ήτοι το 0,1 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του 

προγράμματος αποκατάστασης και του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. 

Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς βασικός στόχος των εργασιών 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας είναι η επαναδημιουργία ασφαλών και σταθερών 

συνθηκών και η επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς 

αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που θα αποκατασταθεί είναι πολύ 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ENVECO A.E. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Δ των έργων διαρκεί πέντε έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση των περιοχών που θα καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με στόχο τη 

σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτό 

των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, κατά συνέπεια οι 

αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο ΟΧΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.3, 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. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Στη φάση κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών Ολυμπιάδας, σύμφωνα με την 

Παράγραφο 8.11.1, αναμένεται να παραχθούν αέριοι ρύποι, οι οποίοι θα προέρχονται κυρίως 

από: 

• Μεταφορά του μεταλλεύματος και στείρων με φορτηγά σκεπαστής καρότσας 

• Μεταφορά τελικού προϊόντος και αποβλήτων εμπλουτισμού με φορτηγά σκεπαστής 

καρότσας 

• Χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων των εργαζομένων 

• Χρήση κινητού και σταθερού εξοπλισμού 

• Απελευθέρωση καυσαερίων από το δίκτυο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου 

• Καυσαέρια από το εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6.3.12.8, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τις 

φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

αναμένεται να είναι περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου και σε καμία 

περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στο φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι και από τη φύση του το έργο δεν αναμένεται να έχει 

σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο 

χρονικός ορίζοντας λειτουργίας του έργου είναι πολύ περιορισμένος για να δύναται να 

επιδράσει στα θέματα κλιματικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση, οι δυνητικοί κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την επίδραση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της Παραγράφου 9.15 της παρούσας μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σημειώνονται 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τις επιμέρους δραστηριότητες 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας στην περιοχή.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ENVECO A.E. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι εκπομπές των αέριων του θερμοκηπίου θα είναι 

περιορισμένες και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από την κατασκευή και 

λειτουργία των μεταλλευτικών Ολυμπιάδας. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

οφείλονται για την εκπομπή των αέριων ρύπων θα υφίστανται για είκοσι έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τις 

δραστηριότητες που εκπέμπουν επιβλαβείς αέριους ρύπους δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα 

μέτρα περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου 

θα είναι «Ασήμαντες». 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων -Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.2.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των κλιματικών και 

βιοκλιματικών χαρακτηριστικών  

Το κλίμα στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, όπως και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

(Παράγραφος 8.2.2), χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό μεταξύ του ηπειρωτικού κλίματος της 

Κεντρικής Ευρώπης και του μεσογειακού κλίματος. Η περιοχή ανήκει, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της, στον ασθενή έως έντονο μεσο-μεσογειακό τύπο βιοκλίματος, ενώ ένα μέρος της 

περιοχής ανήκει στον υπο-μεσογειακό τύπο. 

 

Στοιχεία για το ύψος βροχής, τη μέση θερμοκρασία του έτους, τη μέση σχετική υγρασία, τη 

συνολική εξάτμιση του έτους, τη βαρομετρική πίεση, την ηλιακή ακτινοβολία και τη μέση 

ταχύτητα ανέμου στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, αντλούνται από το σταθμό παρακολούθησης 

μετεωρολογικών παραμέτρων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., που βρίσκονται 

στους οικισμούς Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου. 

 

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 9.2.4.1-1 που ακολουθεί συγκεντρώνονται τα παραπάνω 

δεδομένα. 

 

Πίνακας 9.2.4.1-1. Μέσες Τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων στο σταθμό 

παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (Έτος 2020) 

 Μετεωρολογική παράμετρος 

Σταθμός 

Παρακολούθησης 

Συνολικό 

Ύψος 

Βροχής 

(mm) 

Μέση 

Θερμοκρασία 

(οC/y) 

Μέση 

Σχετική 

Υγρασία 

(%) 

Εξάτμιση 

(mm/y) 

Βαρομετρική 

Πίεση (hPa) 

Ηλιακή 

Ακτινοβολία 

(W/m2) 

Μέση 

Ταχύτητα 

Ανέμου 

(m/s) 

Παλαιοχώρι 398,8 11,7 77,9 494,8 1.015,9 191,1 0,9 (Ν) 

Νεοχώρι 567,8 11,6 79,9 771,8 1.016,0 179,1 
0,8 

(ΑΒΑ) 
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Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των κλιματικών και βιοκλιματικών 

χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά 

στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

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 

(βλ. Παράγραφο 6.6.6.2) 

 

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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στη 

θερμοχωρητικότητα και στα αέρια του θερμοκηπίου. 

 Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

9.2.4.3.1. Επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών / δασικών εκτάσεων 

Φάσεις Α, Β (Έτη: 0-10) 

 

Όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 9.5.2.3, η συνολική κατάληψη των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών και των ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Σκουριών 
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ανέρχεται στα 2.553 στρ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα έχουν αποψιλωθεί περί τα 

1.556 στρ., όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.6.2.3-1, εκτιμάται ότι πρόκειται 

να αποψιλωθούν ακόμα 997 στρ. Η εν λόγω υπολειπόμενη έκταση αποψίλωσης αντιστοιχεί 

στο 0,54% της δασωμένης περιοχής μελέτης. 

 

Στις περιοχές όπου θα απομακρυνθεί η βλάστηση αναμένεται να αλλάξει η κατάσταση των 

ελεύθερων επιφανειών εδάφους και κατ’ επέκταση τα ποσοτικά δεδομένα του φαινομένου της 

εξατμισοδιαπνοής, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες μετεωρολογικές παραμέτρους. 

Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση της βλάστησης αναμένεται να μειώσει τη διαπνοή από τα φυτά 

και να αυξήσει την εξάτμιση λόγω της αύξησης της επιφάνειας του εδάφους. 

 

Όσον αφορά στην κατεύθυνση των ανέμων εκτιμάται ότι τοπικά θα υπάρχει μια πολύ μικρή 

μεταβολή. Επίσης, παρόμοια μεταβολή θα σημειωθεί και στη θερμοκρασία, η οποία 

αναμένεται να σημειώσει τοπική άνοδο στην προς αποψίλωση περιοχή.  

 

Σχετικά με τη σχετική υγρασία, δεδομένου ότι εξαρτάται τόσο από την εξάτμιση, όσο και από 

τη ταχύτητα του ανέμου, δεν είναι δυνατός ο επακριβής υπολογισμός της πιθανής μεταβολής 

της από την υλοποίηση των υπό μελέτη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, εκτιμάται πάντως ότι 

θα είναι περιορισμένη και θα παρουσιάζει αμελητέες τοπικές διαφοροποιήσεις. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Α, Β, των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λόγω της 

αποψίλωσης των κατειλημμένων εκτάσεων γης. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με το 

μικροκλίμα της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β 

διαρκούν δέκα έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι πιθανές επιπτώσεις στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών από την αποψίλωση 

εκτάσεων γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες εκτάσεις θα 

καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μη 

αντιμετωπίσιμες, για την περίοδο των Φάσεων Α, Β.  
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Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Α, Β των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ  

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάσεις Γ, Δ (Έτη: 10-26) 

 

Στις Φάσεις Γ & Δ, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου αναμένεται η ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, καθώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 

εξοφλημένο επιφανειακό μεταλλείο ως εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων. 

Επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης πρόκειται να αποκατασταθεί έκταση 1.195 στρ. 

που αντιστοιχεί στο 0,63 % της άμεσης περιοχής μελέτης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης θα εξακολουθήσει να λειτουργεί το υπόγειο μεταλλείο, το εργοστάσιο εμπλουτισμού 
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και οι συνοδές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 1.350 στρ. (ήτοι το 0,71% 

της άμεσης περιοχή μελέτης).  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Γ & Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνουν οι 

εναπομείνασες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις θα ανέρχεται περίπου στα 1.350 στρ. που 

αντιστοιχεί περίπου στο 0,71 % της άμεσης περιοχής μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με το 

μικροκλίμα της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Γ & Δ 

διαρκούν δεκαέξι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι πιθανές επιπτώσεις στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών από την αποψίλωση 

εκτάσεων γης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατό να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες εκτάσεις θα 

καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μη 

αντιμετωπίσιμες για την περίοδο των Φάσεων Γ & Δ. Παρόλα αυτά, όπως 

προαναφέρθηκε, εντός της ίδιας περιόδου θα υπάρξει η αποκατάσταση συνολικής 

έκτασης 1.195 στρ., που προφανώς θα συντελέσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Γ & Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

αξιολογείται ως χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

 

Στη Φάση Ε, 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 εργοστασίου εμπλουτισμού, εξαιρουμένης της 

εσωτερικής οδοποιίας, με αποτέλεσμα να πρόκειται να αποκατασταθεί περιοχή συνολικής 

έκτασης 1.311 στρ. (ήτοι το 0,69 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του 

προγράμματος αποκατάστασης και του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. 

Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς βασικός στόχος των εργασιών 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών είναι η επαναδημιουργία ασφαλών και σταθερών 

συνθηκών και η επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς 

αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. 
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Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που θα αποκατασταθεί αποτελεί το 

0,69 % της άμεσης περιοχής μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Ε των έργων διαρκεί τέσσερα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση των περιοχών που θα καταληφθούν και θα αποψιλωθούν, με στόχο τη 

σταδιακή διαμόρφωση του μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτό 

των περιαστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, κατά συνέπεια οι 

αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο ΟΧΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.2.4.3.2. Επιπτώσεις από τη δημιουργία 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, σύμφωνα με την Παράγραφο 6.6.9.1, και τη στρατηγική διαχείρισης υδάτων θα 

υπάρξει η προσθήκη δύο νέων λιμνών συλλογής υδάτων, εξωτερικά του ορίου της 

εγκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. Η 1η λίμνη συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων θα είναι συνολικής δυναμικότητας 350.000 m3 και στη μέγιστη πλήρωσή της η 

επιφάνεια του νερού θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 32,5 στρ.. Η 2η λίμνη συλλογής εν 

δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων θα είναι συνολικής δυναμικότητας 110.000 m3 και στη μέγιστη 

πλήρωσή της η επιφάνεια του νερού θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 15 στρ.. 

 

Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία των παραπάνω υδάτινων σωμάτων, θα χρειαστεί 

απομάκρυνση της βλάστησης, η οποία αναμένεται να μειώσει τη διαπνοή από τα φυτά και να 

αυξήσει την εξάτμιση, λόγω της αύξησης της επιφάνειας του εδάφους. Η μικρή αύξηση του 

φαινομένου της εξάτμισης ενδέχεται να προκαλέσει μικρή μείωση της θερμοκρασίας σε τοπικό 

επίπεδο.  

 

Παράλληλα, η λειτουργία του αυτόματου συστήματος ψεκασμού που θα εγκατασταθεί στα 

σημεία που αναμένεται ενδεχόμενη εκπομπή σκόνης, θα έχει ως αποτέλεσμα τη τοπική αύξηση 

της υγρασίας στο περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο. (βλ. Παράγραφο 6.6.6.2) 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι το μέγεθος των επιπτώσεων στη Χωρική Ενότητα 

Σκουριών από τη δημιουργία των υδάτινων σωμάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Σκουριών, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επηρεαστούν τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λόγω των 

υδάτινων σωμάτων. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι περιορισμένη, 

η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  
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• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με το 

μικροκλίμα της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις που δύνανται να 

δημιουργήσουν τα παραπάνω υδάτινα σώματα θα υφίστανται για περίπου 30 έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη δημιουργία των υδάτινων σωμάτων δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και των λιμνών συλλογής εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκατάστασης και το σχέδιο 

μετα - μεταλλευτικών χρήσεων, ως εκ τούτου θα υπάρξει η σταδιακή διαμόρφωση του 

μικροκλίματος της περιοχής με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτό των περιαστικών περιοχών 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης, κατά συνέπεια οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις επιπτώσεις από τη δημιουργία 

υδάτινων σωμάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών, στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 
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Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.6, 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. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Στη φάση κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, 

σύμφωνα με την Παράγραφο 8.11.1, αναμένεται να παραχθούν αέριοι ρύποι, οι οποίοι θα 

προέρχονται κυρίως από: 

• Μεταφορά του μεταλλεύματος, στείρων και αποβλήτων εμπλουτισμού με φορτηγά  

• Μεταφορά τελικού προϊόντος με φορτηγά σκεπαστής καρότσας 

• Χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων των εργαζομένων 

• Χρήση κινητού και σταθερού εξοπλισμού 

• Απελευθέρωση καυσαερίων από το δίκτυο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου 

• Εξόρυξη επιφανειακού μεταλλεύματος 

• Καυσαέρια από το εργοστάσιο εμπλουτισμού 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Παράγραφο 6.6.15.12, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 

από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

αναμένεται να είναι μεσαίας σημαντικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στο 

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι και από τη φύση του το έργο δεν αναμένεται 

να έχει σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας του έργου είναι πολύ περιορισμένος για να δύναται να 

επιδράσει στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση οι δυνητικοί κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την επίδραση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της Παραγράφου 9.15 της παρούσας μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Σκουριών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σημειώνονται 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από τις επιμέρους δραστηριότητες 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών στην περιοχή.  
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• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι εκπομπές των αέριων του θερμοκηπίου θα είναι 

σημαντικές λόγω του μεγέθους του έργου, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από την κατασκευή και 

λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

οφείλονται για την εκπομπή των αέριων ρύπων θα υφίστανται για τριάντα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τις 

δραστηριότητες που εκπέμπουν επιβλαβείς αέριους ρύπους δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα 

μέτρα περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την 

εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.2.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των κλιματικών και βιοκλιματικών 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε τις επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου 

(υποέργα και συνοδές υποδομές) στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής 

Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής των έργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που δύνανται σε 

ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις 

στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

Στην Εικόνα 9.2.5.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του 

έργου, όπως χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 
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Εικόνα 9.2.5.1-1. Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 

 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους και των όσων αναφέρονται στην 

Παράγραφο 8.2, για την υφιστάμενη κατάσταση των κλιματικών και βιοκλιματικών 

χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω Εικόνα 9.2.5.1-1, προκύπτουν τα 

εξής: 

• Αναμένονται ασήμαντης σημαντικότητας αθροιστικές επιπτώσεις από την υλοποίηση 

του έργου στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας της 

Ευρύτερης περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας,  

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

εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα, 

επομένως αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις ασήμαντης σημαντικότητας από την 

υλοποίηση του Έργου.  

• Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την υλοποίηση του έργου 

αναμένονται χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να επιδράσουν 

στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. 
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Παράλληλα, σημειώνεται ότι για την κατασκευή της νέας οδού Σκουριών – Στρατωνίου, 

σύμφωνα με την Παράγραφο 6.7, το συνολικό εύρος της κατάληψης της οδού ισούται περί τα 

537,9 στρ., εκ των οποίων ο επιμερισμός σε δασώδεις και μη εκτάσεις έχει ως εξής:  

• Δασωμένη έκταση: 420,08 στρ. 

• Μη δασωμένη έκταση: 117,87 στρ. 

 

Επομένως, για την κατασκευή της οδού Σκουριών – Στρατωνίου απαιτείται η αποψίλωση 

συνολικής έκτασης 537,9 στρ., που αντιστοιχεί στο 0,28 % της άμεσης περιοχής μελέτης και 

στο 0,073 % της ευρύτερης περιοχής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στις περιοχές όπου θα 

απομακρυνθεί η βλάστηση, λόγω αλλαγής στη κατάσταση των ελεύθερων επιφανειών εδάφους 

να επηρεαστούν τα ποσοτικά δεδομένα του φαινομένου της εξατμισοδιαπνοής και των 

υπολοίπων μετεωρολογικών παραμέτρων. Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση της βλάστησης 

αναμένεται να μειώσει τη διαπνοή από τα φυτά και να αυξήσει την εξάτμιση, λόγω της αύξησης 

της επιφάνειας του εδάφους. 

 

Επίσης, σχετικά με την κύρια οδό πρόσβασης που συνδέει τον εθνικό επαρχιακό δρόμο 

Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς με το εργοτάξιο Σκουριών, αυτή συμπίπτει σε σημαντικό 

βαθμό με τον πρώην υφιστάμενο χωμάτινο δασικό δρόμο, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί σε 

ασφάλτινη οδό. Η εκτιμώμενη κατάληψη της αναβαθμισμένης οδού πρόσβασης Σκουριών 

ανέρχεται στα 110 στρ., για την ολοκλήρωση της οποίας δεν απαιτούνται αποψιλώσεις.  

 

Όσον αφορά στην κατεύθυνση των ανέμων εκτιμάται ότι τοπικά θα υπάρχει μια πολύ μικρή 

μεταβολή, λόγω της αποψίλωσης. Επίσης, παρόμοια μεταβολή θα σημειωθεί και στη 

θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να σημειώσει τοπική άνοδο στην προς αποψίλωση περιοχή 

και τοπική μείωση με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της βλάστησης στις 

αποκατεστημένες περιοχές. 

 

Σχετικά με τη σχετική υγρασία, δεδομένου ότι εξαρτάται τόσο από την εξάτμιση, όσο και από 

τη ταχύτητα του ανέμου, δεν είναι δυνατός ο επακριβής υπολογισμός της πιθανής μεταβολής 

της από την υλοποίηση του υπό μελέτη υποέργου, εκτιμάται πάντως ότι θα είναι περιορισμένη. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 

αθροιστικών επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι εκτάσεις που αφορούν τα έργα οδοποιίας και 

πρόκειται σε μεγάλο βαθμό να αποψιλωθούν είναι περιορισμένες, καθώς θα ανέλθουν 

περίπου στα 647 στρ. (ήτοι το 0,34 % της άμεσης περιοχής μελέτης και το 0,089 % της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης) και λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, η ένταση των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 
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• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά των οικισμών πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι λειτουργία των έργων 

θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά από την ανάπτυξη και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση της βλάστησης σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πρόκειται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό της 

εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των κλιματικών και βιοκλιματικών 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα 

(δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης και οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό 

χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα 

επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, έγινε έλεγχος για 

περιβαλλοντικά εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από την 

μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.2.5.2-1, που ακολουθεί. 
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Εικόνα 9.2.5.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί:  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

• 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας 

 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω δραστηριότητες 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. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

9.3.1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα παράγραφο θα αναλυθούν οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης και 

ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

9.3.2. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των μορφολογικών και 

τοπιολογικών χαρακτηριστικών  

Το όρος Χολομώντας, με ανάπτυξη από ΝΔ προς ΒΑ, καταλαμβάνει το νότιο και κεντρικό 

τμήμα της περιοχής. Η ενότητα του ορεινού όγκου του Χολομώντα, έχει χάσει στην περιοχή 

μελέτης τα σημαντικά τοπιολογικά χαρακτηριστικά υψηλών ορεινών όγκων (άγρια όψη του 

τοπίου, έντονες και ισχυρά έντονες κλίσεις, απότομες πτυχώσεις, βαθιά και μαιανδρικά 

φαράγγια). Έτσι, ο Χολομώντας ανατολικά της Αρναίας εμφανίζει ομαλότερη μορφολογία και 

ηπιότερες κλίσεις που μόνο κατά τόπους γίνονται ισχυρές. Οι λοφώδεις περιοχές με τα πιο 

χαμηλά υψόμετρα αυξάνονται αναλογικά, ενώ παρόμοια μεταβολή παρουσιάζει και η 

βλάστηση. 

 

Οι ορεινοί όγκοι στην περιοχή δεν εμφανίζουν στοιχεία υποβάθμισης (από πυρκαγιές ή άλλες 

αιτίες). Οι χρήσεις που αναπτύσσονται είναι μεταξύ τους συμβατές, η βλάστηση βρίσκεται σε 

καλή κατάσταση διατήρησης ενώ εμφανή είναι τα σημεία της ορθολογικής διαχείρισης και της 

προστασίας της από το αρμόδιο Δασαρχείο. Το πολύ πυκνό δίκτυο δασικών δρόμων που έχουν 

διανοιχθεί στην περιοχή είναι ελάχιστα εμφανές ενώ δεν υπάρχουν σημεία αλλοίωσης του 

τοπίου από κτίσματα ή άλλες δραστηριότητες. 

 

Μεταξύ των ορεινών όγκων Στρατονικού και Χολομώντα, αναπτύσσεται ένα ημιορεινό τοπίο, 

το οποίο περικλείεται από τους οικισμούς Μεγάλης Παναγιάς, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, 

Σταγείρων, Στρατονίκης και έχει ως κέντρο την κορυφή Καστέλλι, καταλαμβάνοντας και μέρος 

των κλιτύων του Στρατονικού Όρους. Χαρακτηριστικά του είναι ομαλές κλίσεις κλιτύων και 

σχετικά πυκνή δασική κάλυψη η οποία καταλήγει στην πεδινή περιοχή του Στρατωνίου. Παρά 

τις ομαλές κλιτείς, οι μισγάγγειες που φιλοξενούν τα υδατορέματα της περιοχής είναι απότομες 

με χαρακτηριστικά χαράδρας. Οι κλίσεις των πρανών ξεπερνούν το 60% και η κάλυψή τους 

είναι αποκλειστικά από πυκνό δάσος οξυάς.  

 

Συγκεκριμένα στην περιοχή Σκουριών - Στρατωνίου διακρίνονται η λοφώδης - ημιορεινή ζώνη 

(80-920 m) και οι πεδινές περιοχές (0-80 m). Το ημιορεινό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από 

έντονες κλίσεις (άνω του 25%), με τις κλίσεις των κλιτύων να φτάνουν τις 70. Το μέγιστο 

υψόμετρο (920 m) εντοπίζεται εντός των ορίων της λεκάνης απορροής του Ασπρόλακκα. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή διακρίνονται τρεις πεδινές εκτάσεις: η πεδιάδα του Στρατωνίου, η 

πεδιάδα του Κοκκινόλακκα και η πεδιάδα Χελανδαρίου - Κάμπου. Ακόμη εντοπίζεται ένα 

οροπέδιο βόρεια της περιοχής Πιάβιτσα (περιοχή Βάλτα) μεταξύ πηγών Τσαρκιά Λάκκου και 

Σταγείρων. 
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Στην πεδινή παραλιακή ζώνη κυριαρχεί η επίπεδη μορφολογία που χαρακτηρίζεται από πολύ 

μικρές έως μηδενικές κλίσεις, ομαλή ανάπτυξη τοπίου και ανυπαρξία πτυχώσεων του εδάφους 

ή άλλων αξιόλογων οπτικά μορφολογικών χαρακτηριστικών. Οι εκβολές των κύριων 

υδατορεμάτων, αν και εμφανίζουν σημαντικά βιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. παράλιο δάσος 

σκλήθρων) δεν αναδεικνύουν το υδάτινο στοιχείο με την ύπαρξη σημαντικών μόνιμων 

υδατοσυλλογών (λίμνες). 

 

Η πεδινή περιοχή Ολυμπιάδας αναπτύσσεται σε υψόμετρο 0 - 20 m, καλύπτεται από 

αλλουβιακές αποθέσεις και περιβάλλεται από την ημιορεινή ζώνη. Η πεδιάδα της Ολυμπιάδας 

εκτείνεται και βορείως της περιοχής μελέτης, στις παράκτιες περιοχές. Η ημιορεινή ζώνη της 

Ολυμπιάδας καταλαμβάνει τις ΒΑ παρυφές του Στρατωνικού όρους και χαρακτηρίζεται από 

έντονες κλίσεις. Περιορισμένο τμήμα της έχει ορεινό χαρακτήρα, με το μέγιστο υψόμετρο 

(920 m) να εντοπίζεται εντός των ορίων της λεκάνης απορροής του ρέματος Μπαχτσίνα. Οι 

δύο άλλες λεκάνες που εντοπίζονται στην περιοχή (λεκάνη Μαυρόλακκα και Πετρόλακκα) 

έχουν μέγιστα υψόμετρα 820 m και 412 m αντίστοιχα.  

 

Σημαντικότητα και τρωτότητα του τοπίου 

H Ζώνη Τοπίου Χαλκιδικής περιλαμβάνει τη Ζώνη της Ελιάς και την Παράκτια Ζώνη – Όρος 

Χολομώντα. Πρόκειται για τυπικό μεσογειακό τοπίο και αποτελεί βασικό παράγοντα 

ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής. Συνιστά επίσης συστατικό στοιχείο της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας της ευρύτερης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Λόγω της σημαντικότητάς του και της υψηλής συγκέντρωσης χρήσεων που συμπεριλαμβάνει, 

υπόκειται σε σημαντικούς κινδύνους απρογραμμάτιστης επέκτασης των τουριστικών χρήσεων 

χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Στη ζώνη της Ελιάς η τρωτότητα του Τοπίου είναι επίσης 

αυξημένη έναντι οικιστικών χρήσεων και κατασκευών που είτε δεν ακολουθούν την τοπική 

αρχιτεκτονική είτε πραγματοποιούνται εκτός σχεδίου, διαταράσσοντας τον Ελαιώνα. 

Αναφορικά με την Παράκτια Ζώνη της Χαλκιδική και το όρος Χολομώντα, κρίνεται, από το 

ΠΠΧΣ Κεντρικής Μακεδονίας, σημαντική η προφύλαξη της φυσικής οριογραμμής του 

Χολομώντα (κορυφές, διάσελα) από τη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, υψηλής 

σημαντικότητας κρίνεται και η προστασία των φυσικών και αναδασωτέων δασικών εκτάσεων. 

 

Εντός της περιοχής επέμβασης χωροθετείται η Ζώνη Τοπίου «Τοπίο της Χαλκιδικής» και η 

Ζώνη Τοπίου «Δρόμοι Κρασιού». 

 

Ως εκ τούτου, 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.  
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Επιπλέον, με βάση τα προαναφερόμενα, 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.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ  

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

9.3.3. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

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  

 

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  
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9.3.4. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

 Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση Ανάπτυξης Α (0 – 5 έτη)  

Αναφορικά με το πρώτο σημείο (κατάληψη εδάφους για τη χωροθέτηση των έργων), σύμφωνα 

με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 της παρούσας μελέτης, τα προτεινόμενα έργα 

απαιτούν κατάληψη εδάφους συνολικής έκτασης 1.104 στρ. (ήτοι 0,58% της άμεσης περιοχής 

μελέτης), η οποία προκύπτει από τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

• Τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και την υλοποίηση των προτεινόμενων αναβαθμίσεων 

των συνοδών εγκαταστάσεων του εργοταξίου Μαύρων Πετρών έκτασης 326,2 στρ. 

• Τις εγκαταστάσεις στην περιοχή του Στρατωνίου έκτασης 79,3 στρ. 

• Την εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, έκτασης 584,5 

στρ..  

• Τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, έκτασης 11,8 στρ. 

• Το εσωτερικό οδικό δίκτυο, το οποίο θα καταλαμβάνει έκταση 102 στρ.  

 

Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη κατάληψη γης στην περίπτωση του περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένου σχεδιασμού ήταν 884 στρ. Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση του 

προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου θα 

απαιτηθεί πρόσθετη κατάληψη εδάφους 225 στρ (η οποία προκύπτει από την αναδιαμόρφωση 

των καταλήψεων γης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων) για την κατασκευή των έργων για 

την οποία κατά τη φάση κατασκευής θα απαιτηθούν μικρής έκτασης εκσκαφές.  

 

Στις προαναφερθείσες εκτάσεις θα πρέπει να προστεθεί έκταση 5 στρ. εκτός του 

περιγράμματος της ζώνης επέμβασης, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα 

καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων. Ως εκ τούτου η συνολικής κατάληψη 

εδάφους ανέρχεται στα 1.109 στρ. 

 

Σημειώνεται ότι με βάση την περιγραφή του έργου, τα νέα έργα καθώς και τα έργα τα οποία 

θα τροποποιηθούν με την παρούσα μελέτη θα απαιτήσουν μικρού βαθμού εκσκαφές για τη 

θεμελίωση των νέων εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια μικρής έκτασης αλλαγές στη 

μορφολογία της περιοχής. Για τα έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί και βρίσκονται στο 

στάδιο λειτουργίας και τα οποία δεν θα τροποποιηθούν με την παρούσα μελέτη, η όποια 

επίπτωση στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης έχει συντελεστεί και είναι 

οριστική.  

 

Επιπλέον, στη Φάση Α, με βάση το σχεδιασμό του έργου, θα υπάρχει αποκατάσταση 

ορισμένων εκτάσεων (όπως η πλατεία Καρρά, η πλατεία +53 και οι σωροί στην περιοχή της 

+53 καθώς και ο σωρός παλαιών μεταλλευτικών υλικών απέναντι από την πλατεία Καρά). Η 

συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες εκτιμάται 

στα 134 στρ. (ήτοι το 0,07% της άμεσης περιοχής μελέτης). Σημειώνεται ότι έχουν 

αποκατασταθεί μέχρι σήμερα 86 στρέμματα (συμπεριλαμβανομένων του παλαιού χώρου 

απόθεσης Σεβαλιέ, της παλαιάς πλατείας απόθεσης σιδηροπυρίτη κ.ά.). Η αποκατάσταση 

αυτών των χώρων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.2. Σημειώνεται ότι οι περιοχές αυτές μετά την αποκατάστασή τους θα μείνουν 

υπό τον έλεγχο της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., μέχρι το συνολικό κλείσιμο των 
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μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, οπότε θα αποδοθούν στο κοινό 

ως χώροι αναψυχής (π.χ. για τη δημιουργία μεταλλευτικού πάρκου).  

 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρατίθεται η χωροθέτηση των υπό μελέτη έργων σε σχέση με 

την απόστασή τους από τους πλησιέστερους οικισμούς (Στρατώνι και Στρατονίκη) ενώ 

παράλληλα αποτυπώνεται η μορφoλογία του εδάφους.  

 

Από τις παρακάτω εικόνες γίνεται σαφές ότι τα εν λειτουργία έργα είναι προσαρμοσμένα στο 

ανάγλυφο της περιοχής μελέτης και με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2 της 

παρούσας μελέτης τόσο για τη λειτουργία των υφιστάμενων έργων όσο και για την υλοποίηση 

των προτεινόμενων έργων δε απαιτείται ουσιαστική αλλαγή στη μορφολογία της περιοχής 

επέμβασης.  

 

 
Εικόνα 9.3.4.1-1. Βορειοανατολική απεικόνιση περιοχής επέμβασης στη Χωρική 

Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σε σχέση με τον οικισμό Στρατώνι 

 

 
Εικόνα 9.3.4.1-2. Βορειοδυτική απεικόνιση περιοχής επέμβασης στη Χωρική Ενότητα 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σε σχέση με τον οικισμό Στρατώνι 
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Εικόνα 9.3.4.1-3. Βορειοανατολική απεικόνιση χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα στη 

Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Α των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 

περιορισμένες εκσκαφές για την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την 

υλοποίηση των τροποποιημένων έργων 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνσης ένα μικρού τμήματος εδάφους. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με το 

τμήμα του εδάφους που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Α Φάση των έργων διαρκεί πέντε έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη θεμελίωση των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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 

και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  
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Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων -Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

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

Στις Φάσεις Β – Ε, τα έργα που λαμβάνουν χώρα είναι το κλείσιμο των επιφανειακών και 

υπόγειων εγκαταστάσεων και η αποκατάσταση του συνόλου της Χωρικής Ενότητας, στα 

σημεία όπου υπήρχαν παρεμβάσεις λόγω της υλοποίησης των μεταλλευτικών έργων. Το 

σύνολο των αποκατεστημένων περιοχών θα είναι 725 στρ. περίπου.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Β-Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που 

είχαν καταληφθεί από το έργο θα αποκατασταθούν 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

επιφάνειες που είχαν καταληφθεί από το έργο και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση της 

αποκατάστασης και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Β - Ε των έργων διαρκούν είκοσι πέντε 

έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η αποκατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση λειτουργίας Α (0 – 5 έτη) 

Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 9.3.4.1, αναφορικά με το πρώτο σημείο (κατάληψη 

εδάφους για τη χωροθέτηση των έργων), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 

6.2 της παρούσας μελέτης, τα προτεινόμενα έργα απαιτούν κατάληψη εδάφους συνολικής 

έκτασης 1002 στρ. Η αντίστοιχη κατάληψη γης στην περίπτωση του περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένου σχεδιασμού ήταν 884 στρ. Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση του 

προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου θα 

απαιτηθεί πρόσθετη κατάληψη εδάφους 225 στρ (η οποία προκύπτει από την αναδιαμόρφωση 

των καταλήψεων γης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων). Για τη χωροθέτηση των 

τροποποιημένων έργων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επίσης μικρής έκτασης τοπιολογικές 

παρεμβάσεις κατά τη φάση της κατασκευής τους. Στις προαναφερθείσες εκτάσεις θα πρέπει να 

προστεθεί έκταση 5 στρ. εκτός του περιγράμματος της ζώνης επέμβασης, που θα αφορά το 

σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων καθώς 

και το εσωτερικό οδικό δίκτυο, το οποίο θα καταλαμβάνει έκταση 102 στρ. 

 

Επιπλέον, στη Φάση Α θα υπάρχει αποκατάσταση ορισμένων εκτάσεων (όπως η πλατεία 

Καρρά, η πλατεία +53 και οι σωροί στην περιοχή της +53 καθώς και ο σωρός παλαιών 

μεταλλευτικών υλικών απέναντι από την πλατεία Καρά). Η συνολική κατάληψη εδάφους για 

τις αποκαταστάσεις που θα λάβουν χώρα εκτιμήθηκαν στα 134 στρ, η οποία θα αντισταθμίσει 

εν μέρη την όποια αρνητική επίδραση από την προσθήκη των νέων έργων.  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο οπτικής όχλησης που δημιουργήθηκε, στην περιοχή του Στρατωνίου, 

οπτική όχληση αναμένεται μόνο από την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Συγκεκριμένα, η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. προκαλεί 

οπτική όχληση σε μικρό τμήμα του οικισμού Στρατονίκης και στον κηρυγμένο αρχαιολογικό 

χώρο Σιδηροκαύσια στα δυτικά του οικισμού των Σταγείρων (βλ. Χάρτη 13.2.2).  

 

Κατά τη Φάση Α του υπό μελέτη έργου, η περιοχή του Στρατωνίου παρουσιάζει τις ακόλουθες 

εικόνες, κατ’ αντιστοιχία:. 
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Από το σημείο ενδιαφέροντος – οικισμός Στρατονίκης, η οπτική εικόνα του παρατηρητή προς 

την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι η ακόλουθη (λήψη φωτογραφίας και προσομοίωση αυτής στο 

GoogleEarth): 

 

 
Εικόνα 9.3.4.2-2. Προς Ε.Δ.Ε.Α.Κ. από τον οικισμό Στρατονίκης 

 

Παρατηρείται, ότι τόσο κατά τη φάση Α, από το σημείο ενδιαφέροντος οικισμός Στρατονίκης, 

το οποίο αποτελεί πιθανό αποδέκτη οπτικής όχλησης, υπάρχει μια ελάχιστη χρωματική 

αντίθεση της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. με τη συνολική εικόνα του βουνού, η οποία βέβαια κατά τη φάση της 

αποκατάστασης επανέρχεται σταδιακά.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Α των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη θέαση από τους πλησιέστερους δέκτες  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τα έργα 

που θα υλοποιηθούν εντός της συγκεκριμένης χωρικής ενότητας και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

Εικόνα 9.3.4.2-1. Περιοχή Ε.Δ.Ε.Α.Κ. κατά τη φάση λειτουργίας Α 
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• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Α Φάση των έργων διαρκεί πέντε έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά 

μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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 και κατά 

συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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Φάσεις Β – Ε (5 – 30 έτη) 

Στις Φάσεις Β – Ε, τα έργα που λαμβάνουν χώρα είναι το κλείσιμο των επιφανειακών και 

υπόγειων εγκαταστάσεων και η αποκατάσταση του συνόλου της Χωρικής Ενότητας, στα 

σημεία όπου υπήρχαν παρεμβάσεις λόγω της υλοποίησης των μεταλλευτικών έργων. Το 

σύνολο των αποκατεστημένων περιοχών θα είναι 725 στρ. περίπου.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Β-Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που 

είχαν καταληφθεί από το έργο θα αποκατασταθούν 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

επιφάνειες που είχαν καταληφθεί από το έργο και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση της 

αποκατάστασης και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Β - Ε των έργων διαρκούν είκοσι πέντε 

έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η αποκατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.3.5. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

 Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

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

Σε σχέση με το πρώτο σημείο (κατάληψη εδάφους για τη χωροθέτηση των έργων) σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.3 της παρούσας μελέτης, προβλέπεται η λειτουργία 

των υφιστάμενων έργων και η κατασκευή νέων έργων συνολικής έκτασης 259 στρ. (ήτοι το 

0,13% της άμεσης περιοχής μελέτης), τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα 6.10.3-1 και τα 

οποία αφορούν σε:  

• τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου (74 στρ.)  

• εργοστάσιο εμπλουτισμού (121 στρ).  

• το εσωτερικό οδικό δίκτυο θα καταλαμβάνει έκταση 64 στρ. 

 

Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» θα υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 51 στρ. εντός του 

περιγράμματος της περιοχής επέμβασης σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο 

(το οποίο προκύπτει από την αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας) και έκτασης 1,2 στρ, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που 

θα καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά 

το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων. 

 

Οι πρόσθετες επεμβάσεις στο μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής μελέτης εκτιμάται ότι θα 

απαιτήσουν μικρού βαθμού εκσκαφές για τη θεμελίωση των νέων εγκαταστάσεων.  
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Στις εικόνες που καολουθούν παρουσιάζεται η μορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής των 

έργων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας (με κυανό χρώμα είναι σημειωμένες οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις και με κόκκινο χρώμα οι υφιστάμενες).  

 

 
Εικόνα 9.3.5.1-1. Γενική απεικόνιση περιοχής επέμβασης στη Χωρική Ενότητα 

Ολυμπιάδας 

 

 
Εικόνα 9.3.5.1-2. Βόρεια απεικόνιση περιοχής επέμβασης στη Χωρική Ενότητα 

Ολυμπιάδας 
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Εικόνα 9.3.5.1-3. Νότια απεικόνιση περιοχής επέμβασης στη Χωρική Ενότητα 

Ολυμπιάδας 

 

Παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις 

χώρων που δεν είναι ενεργές το τρέχον διάστημα και έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη 

περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική 

δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αποκατάσταση αφορά:  

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση είναι 

σε εξέλιξη) 

• τον παλαιό χώρο απόθεσης αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας (πρώην οικόπεδο ΜΕΤΒΑ) (η 

αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί) 

• τους παλαιούς σωρούς αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί) 

• τον παλαιό χώρο απόθεσης στείρων μεταλλείου πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας (η 

αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί) 

 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες 

εκτιμάται στα 270 στρ. (ήτοι το 0,14% της άμεσης περιοχής μελέτης). Η αποκατάσταση αυτών 

των χώρων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 6.3. Σημειώνεται ότι οι περιοχές αυτές μετά την αποκατάστασή τους θα μείνουν 

υπό τον έλεγχο της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., μέχρι το συνολικό κλείσιμο των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, οπότε θα αποδοθούν στο κοινό ως χώροι 

αναψυχής (π.χ. για τη δημιουργία μεταλλευτικού πάρκου). Η χρήση γης στις αποκατεστημένες 

περιοχές από «Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», όπως χαρακτηριζόταν σύμφωνα 

με την Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε.. αναμένεται να μετατραπεί σε περιοχή «τεχνητή μη γεωργική 

ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

 

Κατά συνέπεια, η υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου στη Χωρική Ενότητα 

Ολυμπιάδας θα απαιτήσει κατάληψη γης 259 στρ. περίπου (με αύξηση των καταλήψεων κατά 

51 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης) ενώ οι αποκαταστάσεις που θα 
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λάβουν χώρα θα είναι της τάξεως των 270 στρ. Τέλος, αναφέρεται ότι η Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει την αποκατάσταση σε συνολική έκταση 160 στρ. 

 

Σημειώνεται ότι τα εν λειτουργία έργα είναι προσαρμοσμένα στο ανάγλυφο της περιοχής 

μελέτης και με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.3 της παρούσας μελέτης τόσο 

για τη λειτουργία των υφιστάμενων έργων όσο και για την υλοποίηση των προτεινόμενων 

έργων δε απαιτείται ουσιαστική αλλαγή στη μορφολογία της περιοχής επέμβασης, 

λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθος των υπό μελέτη έργων. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α και Β των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 

περιορισμένες εκσκαφές για την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την 

υλοποίηση των τροποποιημένων έργων 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνσης ένα μικρού τμήματος εδάφους. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με το 

τμήμα του εδάφους που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι φάσεις Α και Β Φάση των έργων διαρκούν 

είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη θεμελίωση των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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 

και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Αποκατάστασης (20-30 έτη) 

Στη Φάση Αποκατάστασης τα έργα που λαμβάνουν χώρα είναι το κλείσιμο των επιφανειακών 

και υπόγειων εγκαταστάσεων και η αποκατάσταση του συνόλου της Χωρικής Ενότητας, στα 

σημεία όπου υπήρχαν παρεμβάσεις λόγω της υλοποίησης των μεταλλευτικών έργων. 

Ειδικότερα πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των κατειλημμένων εκτάσεων από τις 

εγκαταστάσεις του εργοταξίου Ολυμπιάδας, τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού 

και της εσωτερικής οδοποιίας συνολικής έκτασης 259 στρ. (ήτοι το 0,14% της άμεσης περιοχής 

μελέτης). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Αποκατάστασης των έργων στην περιοχή της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που 

είχαν καταληφθεί από το έργο θα αποκατασταθούν 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

επιφάνειες που είχαν καταληφθεί από το έργο και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση της 

αποκατάστασης και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Αποκατάστασης των έργων διαρκεί 

πέντε έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η αποκατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων είναι «Ασήμαντη» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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 Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α και Β (0 – 20 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 9.3.5.1, η περιοχή κατάληψης των υφιστάμενων και των 

προτεινόμενων έργων είναι 528,9 στρ. Επιπλέον, σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» θα υπάρξει αύξηση των 

καταλήψεων κατά 51 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο 

προκύπτει από την αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας και έκτασης 1,2 στρ, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν 

οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας 

υλοποίησης των γεωτρήσεων. 

 

Παράλληλα, τα υπό μελέτη έργα, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί, 

χωροθετούνται πλησίον του οικισμού Ολυμπιάδας (σε απόσταση περίπου 2 km) και είναι 

ορατά από αυτόν, δεδομένου ότι βρίσκονται σε υψομετρική διαφορά 30 m περίπου.  

 

 
Εικόνα 9.3.5.2-1. Απεικόνιση έργων Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας σε σχέση με τον 

ομώνυμο οικισμό  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α και Β των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 

περιορισμένες εκσκαφές για την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την 

υλοποίηση των τροποποιημένων έργων 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την απομάκρυνση ενός μικρού τμήματος εδάφους. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με το 

τμήμα του εδάφους που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι φάσεις Α και Β Φάση των έργων διαρκούν 

είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη θεμελίωση των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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 

και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων είναι «Μεσαία».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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Φάση Αποκατάστασης (20-30 έτη) 

Στη Φάση Αποκατάστασης τα έργα που λαμβάνουν χώρα είναι το κλείσιμο των επιφανειακών 

και υπόγειων εγκαταστάσεων και η αποκατάσταση του συνόλου της Χωρικής Ενότητας, στα 

σημεία όπου υπήρχαν παρεμβάσεις λόγω της υλοποίησης των μεταλλευτικών έργων. 

Ειδικότερα πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των κατειλημμένων εκτάσεων από τις 

εγκαταστάσεις του εργοταξίου Ολυμπιάδας, τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού 

και της εσωτερικής οδοποιίας συνολικής έκτασης 259 στρ. (ήτοι το 0,14% της άμεσης περιοχής 

μελέτης). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Αποκατάστασης των έργων στην περιοχή της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που 

είχαν καταληφθεί από το έργο θα αποκατασταθούν 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως ασήμαντη.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

επιφάνειες που είχαν καταληφθεί από το έργο και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση της 

αποκατάστασης και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Αποκατάστασης των έργων διαρκεί δέκα 

έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η αποκατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.3.6. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α – Γ (0 – 26 έτη) 

Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, η δυνητική επίπτωση του μελετώμενου έργου στα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης σχετίζεται με την κατάληψη εδάφους για 

τη χωροθέτηση των έργων του νέου επενδυτικού σχεδιασμού, συνολικής έκτασης 2.506 στρ, η 

οποία θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις μεταλλείου, τις εγκαταστάσεις εργοστασίου 

εμπλουτισμού, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, το χώρο απόθεσης Καρατζά Λάκκου 

και το χώρο απόθεσης φυτικής γης. Επίσης, για το εσωτερικό οδικό δίκτυο απαιτείται έκταση 

38,6 στρ και για τις ερευνητικές γεωτρήσεις 8,1 στρ. 

 

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, κατά 

557 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου 

Σκουριών και έκτασης 8,1 στρ. που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι 

πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας των 

γεωτρήσεων. 

 

Αναφορικά με τη δημιουργία του ενοποιημένου ορύγματος, έκτασης 397 στρεμμάτων, 

αναμένονται εκτεταμένες μορφολογικές μεταβολές στην περιοχή της εκσκαφής του ορύγματος 

καθώς και στη θέση του υφιστάμενου ανάγλυφου της περιοχής του κοιτάσματος των Σκουριών, 

δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί προσωρινά ένα έγκοιλο, το οποίο θα υφίσταται σε όλη τη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου των Φάσεων Α-Γ (συνολικά 26 έτη).  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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Σε σχέση με την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων στο ρέμα Καρατζά Λάκκος, σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, θα δημιουργηθεί φράγμα με 

συνολική κατάληψη 1.195 στρ., το οποίο θα υφίσταται μέχρι το τέλος της Φάσης Β (συνολικά 

15 έτη μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση αποκατάστασής του). 

 

Επιπλέον, θα κατασκευαστούν επιφανειακές εγκαταστάσεις (όπως το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού, οι εγκαταστάσεις του μεταλλείου και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, 

με συνολική κατάληψη 814 στρ.). Οι μορφολογικές παρεμβάσεις αφορούν ως επί το πλείστον 

ορύγματα και επιχώσεις ισοζυγισμένα με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός πλατώματος για 

τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. 

 

Τέλος, θα απαιτηθούν παρεμβάσεις για τους χώρους απόθεσης φυτικής γης, την εσωτερική 

οδοποιία και τις πλατείες των γεωτρήσεων συνολικής έκτασης 146 στρεμμάτων. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α – Γ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 

εκτεταμένες εκσκαφές για την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την 

υλοποίηση των τροποποιημένων έργων 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση αποψιλώσεων και μορφολογικών 

παρεμβάσεων 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με το 

τμήμα του εδάφους που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι φάσεις Α-Γ των έργων διαρκούν είκοσι έξι 

έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη θεμελίωση των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 

χωροθέτηση έργων που θα εναρμονιστούν κατά το δυνατό με τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως «Μεσαίου» μεγέθους. 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.3-26 

ENVECO A.E. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη 
Ασήμαντ

η 
Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Αποκατάστασης (26 – 30 έτη) 

Στη Φάση Αποκατάστασης τα έργα που λαμβάνουν χώρα είναι το κλείσιμο των επιφανειακών 

και υπόγειων εγκαταστάσεων (δηλαδή 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) και η αποκατάσταση του συνόλου της Χωρικής Ενότητας, στα σημεία 

όπου υπήρχαν παρεμβάσεις λόγω της υλοποίησης των μεταλλευτικών έργων. Το σύνολο των 

αποκατεστημένων περιοχών θα είναι 2.553 στρ. περίπου.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Αποκατάστασης των έργων στην περιοχή της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που 

είχαν καταληφθεί από το έργο θα αποκατασταθούν 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.3-27 

ENVECO A.E. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

επιφάνειες που είχαν καταληφθεί από το έργο και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση της 

αποκατάστασης και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Αποκατάστασης των έργων διαρκεί 5 

έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η αποκατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό ΟΧΙ 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλή». 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.3-28 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α – Γ (0 – 26 έτη) 

Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 9.3.6.1, η δυνητική επίπτωση του έργου σχετίζεται με 

την κατάληψη εκτάσεων για την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων. Η 

συνολική καταλαμβανόμενη έκταση θα είναι της τάξης των 2.553 στρ., η οποία θα 

περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις μεταλλείου, τις εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού, τις 

εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, το χώρο απόθεσης Καρατζά Λάκκου, το χώρο απόθεσης 

φυτικής γης, το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και τις ερευνητικές γεωτρήσεις. 

 

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, κατά 557 

στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και 

έκτασης 8,1 στρ. που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των 

ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας των γεωτρήσεων. 

 

Σημειώνεται ότι πλησίον των προαναφερθέντων έργων δεν χωροθετείται κάποιος οικισμός από 

τον οποίο τα υπό μελέτη έργα θα είναι ορατά.  

 

Η νέα μορφή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών απεικονίζεται στην ακόλουθη 

εικόνα.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.3-29 

ENVECO A.E. 

 

Εικόνα 9.3.6.2-1. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών κατά τις φάσεις Α-Γ 

 

Σημειώνεται ότι με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 8.3 της παρούσας μελέτης, 

εντός της περιοχής χωροθέτησης των έργων διέρχεται η Ζώνη «Το τοπίο της Χαλκιδικής», η 

οποία έχει αξιολογηθεί ως σημαντική για το αισθητικό και φυσικό της κάλλος, την 

αντιπροσωπευτικότητά της, την αναγνωρισιμότητά της και τη μοναδικότητά της. Επιπλέον, 

εντός της της περιοχής χωροθέτησης των έργων διέρχεται και η Ζώνη «Δρόμοι Κρασιού», η 

οποία είναι σημαντική σε εθνικό επίπεδο για τον αναλλοίωτο χαρακτήρα της και τα ήδη 

αναγνωρισμένα στοιχεία της.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α – Γ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 

εκτεταμένες παρεμβάσεις για την κατασκευή και θεμελίωση των νέων έργων και την 

υλοποίηση των τροποποιημένων έργων 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση αποψιλώσεων και τοπιολογικών 

παρεμβάσεων 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με το 

τμήμα του εδάφους που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι φάσεις Α-Γ των έργων διαρκεί είκοσι έξι έτη, 

οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.3-30 

ENVECO A.E. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη θεμελίωση των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 

χωροθέτηση έργων που θα εναρμονιστούν κατά το δυνατό με τα τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.3-31 

ENVECO A.E. 

Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη)  

Στη Φάση Αποκατάστασης τα έργα που λαμβάνουν χώρα είναι το κλείσιμο των επιφανειακών 

και υπόγειων εγκαταστάσεων και η αποκατάσταση του συνόλου της Χωρικής Ενότητας, στα 

σημεία όπου υπήρχαν παρεμβάσεις λόγω της υλοποίησης των μεταλλευτικών έργων. Το 

σύνολο των αποκατεστημένων περιοχών θα είναι 2.553 στρ. περίπου.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Αποκατάστασης των έργων στην περιοχή της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όλες οι εκτάσεις που 

είχαν καταληφθεί από το έργο θα αποκατασταθούν 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

επιφάνειες που είχαν καταληφθεί από το έργο και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση της 

αποκατάστασης και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Αποκατάστασης των έργων διαρκεί 

πέντε έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και η αποκατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.3.7. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις θεωρούμε τις επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού 

έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, 

πού δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να οδηγήσουν σε 

αθροιστικές επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης 

περιοχής μελέτης. 

 

Ειδικότερα, οι δυνητικές αθροιστικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων 

στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης σχετίζονται με το 

συνδυασμό των προτεινόμενων μεταλλευτικών έργων και των οδικών του συνδέσεων.  

 

Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των μορφολογικών και τοπιολογικών 

χαρακτηριστικών 

 

Η περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των μορφολογικών και τοπιολογικών 

χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας έχει δοθεί στην Παράγραφο 9.3.2 της παρούσας ΜΠΕ και έχει αξιολογηθεί ως 

«Χαμηλή» για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ως «Μεσαία» για τα τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά.  

 

Πηγές δυνητικών αθροιστικών επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

 

Οι πηγές των δυνητικών αθροιστικών επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης σχετίζονται με:  
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• Την κατασκευή και λειτουργία της οδικής σύνδεσης των μεταλλευτικών έργων στη 

Χωρική Ενότητα Σκουριών με τα αντίστοιχα έργα στη Χωρική Ενότητα Στρατωνίου 

• Την αναβάθμιση και λειτουργία του υπάρχοντος δρόμου των μεταλλευτικών έργων στη 

Χωρική Ενότητα Σκουριών ο οποίος συνδέεται με το κύριο επαρχιακό δίκτυο 

 

Επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

 

Αναφορικά με το πρώτο σημείο (κατασκευή και λειτουργία της οδικής σύνδεσης των 

μεταλλευτικών έργων στη Χωρική Ενότητα Σκουριών με τα αντίστοιχα έργα στη Χωρική 

Ενότητα Στρατωνίου), σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην Παράγραφο 6.7.1 της 

παρούσας ΜΠΕ, το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί έχει σκοπό τη βελτίωση της 

υφιστάμενης δασικής οδού Σκουριών - Στρατωνίου, η οποία εκτείνεται νοτιοδυτικά του 

εργοταξίου των Σκουριών, έως την περιοχή των εργοταξίων Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου, 

εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 

της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Η βελτίωση της υφιστάμενης οδού συνίσταται στην εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, 

διαπλάτυνσης του καταστρώματος και μείωσης της αξονικής κλίσης, βελτίωσης των 

οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δρόμου (ακτίνες καμπυλότητας, μήκος απόσβεσης 

της επίκλισης μεταξύ αντίρροπων καμπυλών) διαμόρφωσης του καταστρώματος και 

οδοστρωσίας, την κατασκευή τάφρων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων καθώς και την 

κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών, κιβωτοειδών οχετών και γεφυρών). Η χάραξη 

ακολουθεί τον υπάρχοντα χωμάτινο δασικό δρόμο, του οποίου βελτιώνονται τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά και ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος των 28,7 km. Η οδός θα είναι διπλής 

κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος 7,50 m έως 8,00 m. Η συνολική κατάληψη εδάφους για την 

υλοποίηση του έργου είναι 538 στρ. 

 

Σε σχέση με το δεύτερο σημείο (αναβάθμιση και λειτουργία του υπάρχοντος δρόμου σύνδεσης 

με το κύριο επαρχιακό δίκτυο), με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.6.11.1 της 

παρούσας ΜΠΕ, ο προαναφερθέν δρόμος αποτελεί τη συνδετήρια οδό του μεταλλείου και των 

εγκαταστάσεων εμπλουτισμού των Σκουριών με το εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγίας. Η χάραξη της οδού συμπίπτει σε σημαντικό βαθμό με 

τον παλαιό χωμάτινο δασικό δρόμο, το μήκος της είναι περί τα 6,92 km και το συνολικό της 

ασφαλτοστρωμένο πλάτος 7,50 m. Η συνολική κατάληψη εδάφους του έργου είναι 109,5 στρ. 

 

Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων θα απαιτηθούν μορφολογικές 

παρεμβάσεις, σε επιφάνεια 647,5 στρ, ήτοι το 0,3% της άμεσης περιοχής μελέτης και κατά 

συνέπεια οι όποιες επεμβάσεις αναμένεται να είναι μικρής έκτασης λόγω του είδους και του 

μεγέθους του έργου.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη χωροθέτηση των έργων και τα όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω 

παραγράφους, προκύπτουν τα εξής: 

• Οι αποστάσεις μεταξύ των τριών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων (Στρατώνι - 

Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα και Σκουριές) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και με έντονο 

ανάγλυφο ανάμεσα τους και ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι δεν αναμένονται αθροιστικές 

επιπτώσεις στο ανάγλυφο και το τοπίο ανάμεσα στις 3 μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

• Προφανώς αθροιστικές επιπτώσεις αναμένονται εντός όλων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων στη μορφολογία και το τοπίο που προκύπτει από τη λειτουργία των 
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μεταλλείων, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των συνοδών τους εγκαταστάσεων, 

δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Οι 

επιπτώσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί στις αντίστοιχες παραγράφους 

ανωτέρω. 

• Αθροιστικές επιπτώσεις επίσης αναμένονται στο ανάγλυφο και από τις μετακινήσεις 

υλικών και προϊόντων στα οδικά τμήματα που βρίσκονται πλησίον των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων. Οι αθροιστικές επιπτώσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί στις ανωτέρω 

παραγράφους. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει 

αθροιστικά παρέμβαση στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η επιφάνεια κατάληψης του συνόλου των έργων 

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

ως μεσαία. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την υλοποίηση μορφολογικών παρεμβάσεων 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε 

επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πολύ πιθανή. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι τα υπό μελέτη έργα θα 

αποτελούν μόνιμες υποδομές της περιοχής οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται 

ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από τις 

μορφολογικές παρεμβάσεις δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Το έργο σχετίζεται με την αποκατάσταση των 

περιοχών κατάληψης και επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν στην περιοχή της χωρικής ενότητας της 

ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως «Μεσαίο». 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΟΧΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των μορφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο, η δυνητική αθροιστική επίπτωση των έργων 

σχετίζεται με την υλοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών έργων σε συνδυασμό με τη 

εξωτερική οδοποιία, δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία της οδικής σύνδεσης των 

μεταλλευτικών έργων στη Χωρική Ενότητα Σκουριών με τα αντίστοιχα έργα στη Χωρική 

Ενότητα Στρατωνίου και την αναβάθμιση και λειτουργία του υπάρχοντος δρόμου σύνδεσης με 

το κύριο επαρχιακό δίκτυο. 

 

Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση για το προαναφερθέν οδικό δίκτυο θα είναι 647,5 στρ, ήτοι 

το 0,3% της άμεσης περιοχής μελέτης και κατά συνέπεια οι όποιες επεμβάσεις αναμένεται να 

είναι μικρής έκτασης λόγω του είδους και του μεγέθους του έργου.  

 

Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα, το ανάγλυφο της περιοχής στην οποία θα 

γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις είναι ανομοιόμορφο και παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές που 

υπερβαίνουν τα 700 m. Η οδική σύνδεση μεταξύ των μεταλλευτικών έργων από τις Σκουριές 

στο Στρατώνι θα είναι ορατή μόνο από τους οικισμούς Γαυράδια, Κρυονέρι και Στρατώνι και 

μόνο προς το τέλος της οδικής σύνδεσης λόγω της θέσης των οικισμών. Η οδική σύνδεση των 

μεταλλευτικών έργων στις Σκουριές με το εθνικό επαρχιακό δίκτυο θα είναι ορατή από τη 

Μεγάλη Παναγιά και το Παλαιοχώρι.  
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Εικόνα 9.3.7.1-1. Απεικόνιση οδικής σύνδεσης μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών και Στρατωνίου σε σχέση με το ανάγλυφο της περιοχής  

 

Παράλληλα, με βάση τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης, η εξωτερική 

οδοποιία των μεταλλευτικών έργων στη Χωρική Ενότητα Σκουριών τέμνει σε ένα σημείο τη 

Ζώνη «Το τοπίο της Χαλκιδικής» και σε δύο σημεία τη Ζώνη «Δρόμοι Κρασιού».  

 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη χωροθέτηση των υπό μελέτη έργων, προκύπτουν τα εξής: 

• Οι αποστάσεις μεταξύ των τριών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων (Στρατώνι - Μαύρες 

Πέτρες, Ολυμπιάδα και Σκουριές) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και με έντονο ανάγλυφο 

ανάμεσα τους και ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι δεν αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις 

στο τοπίο ανάμεσα στις 3 μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

• Προφανώς αθροιστικές επιπτώσεις στο τοπίο αναμένονται εντός των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων που προκύπτει από τη λειτουργία των μεταλλείων, των εργοστασίων 

εμπλουτισμού και των συνοδών τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι αυτές οι 

δραστηριότητες είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους και είναι ορατοί από τους 

πλησιέστερους οικισμούς. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί στις 

αντίστοιχες παραγράφους ανωτέρω. 

• Αθροιστικές επιπτώσεις επίσης αναμένονται στο τοπίο και από τις μετακινήσεις υλικών 

και προϊόντων στα οδικά τμήματα που βρίσκονται πλησίον των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων. Οι αθροιστικές επιπτώσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί στις ανωτέρω 

παραγράφους. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων στα τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει 

παρέμβαση στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η επιφάνεια κατάληψης του συνόλου των έργων 

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

ως μεσαία. 
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• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την υλοποίηση τοπιολογικών παρεμβάσεων 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε 

επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πολύ πιθανή. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι τα υπό μελέτη έργα θα 

αποτελούν υποδομές της περιοχής για μακρύ χρονικό διάστημα, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από τις 

τοπιολογικές παρεμβάσεις δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Το έργο σχετίζεται με την αποκατάσταση του 

χώρου κατάληψης όλων των θιγόμενων επιφανειών μετά το πέρας της λειτουργίας τους 

και κατά συνέπεια οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μη αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως «Μεσαίο». 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας της ευρύτερης 

περιοχής και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των μορφολογικών και τοπιολογικών 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα 

(δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης και οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό 

χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα 

επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων 

 

Σημειώνεται ότι στη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής Έργων των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της 

άμεσης περιοχής μελέτης από την μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας 

δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην εικόνα που 

ακολουθεί. 
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Εικόνα 9.3.7.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο οποίο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί:  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

• 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω δραστηριότητες 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 

Περιοχής. 

 

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι οι προαναφερθείσες συνεργιστικές επιπτώσεις ταυτίζονται με τις 

αθροιστικές επιπτώσεις που αξιολογήθηκαν ανωτέρω.  



 

Παράγραφος 9.4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.4. Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

9.4.1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και 

Σκουριών, από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 

όπως αυτό παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, προσδιορίζονται 

οι αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις που αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική 

Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την υλοποίηση του 

Έργου. 

9.4.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των γεωλογικών, τεκτονικών 

και εδαφολογικών χαρακτηριστικών 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.4.1 

και παρουσιάζεται στο Χάρτη 4 του 

Κεφαλαίου 15, η Χωρική Ενότητα Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου δομείται γεωλογικά 

κυρίως από κρυσταλλοσχιστώδη 

Παλαιοζωικά πετρώματα και νεότερες 

πυριγενείς διεισδύσεις του Τριτογενούς και 

ανήκει στη Σερβομακεδονική Μάζα και 

ειδικότερα στο σχηματισμό του Βερτίσκου. 

Στο σχηματισμό αυτό συχνά συναντάται η 

ακολουθία των μεταβασικών (γάββροι, 

διαβάσες) και μεταϋπερβασικών (δουνίτες, χαρτζβουργίτες, πυρόξενοι) πετρωμάτων. Τα 

ανθρακικά πετρώματα Μεσοζωικής ηλικίας, που απαντώνται στο σχηματισμό του Βερτίσκου 

θεωρείται, ότι ανήκουν στην Περιροδοπική Ζώνη.  

 

Με δεδομένα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής 

της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου εκτιμάται ότι η ευαισθησία τους είναι 

αμελητέα ενώ το ίδιο ισχύει και για την ανθεκτικότητα τους, σε τυχόν ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. Επιπλέον, η αξία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης δεν 

παρουσιάζει κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει κάποια 

σημαντική γεωλογική αξία. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην 

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Από πλευράς τεκτονικής, τα ανθρακικά πετρώματα Μεσοζωικής ηλικίας, που απαντώνται στο 

σχηματισμό του Βερτίσκου και στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου έχουν τεκτονικά τοποθετηθεί στην περιοχή μέσω της αλπικής ορογένεσης. Μετά 

τις τελευταίες φάσεις της Αλπικής ορογένεσης (Α. Ηώκαινο - Κ. Ολιγόκαινο) ακολούθησε 

ρηξιγενής δράση η οποία χαρακτηρίζεται από συστήματα ρηγμάτων, κατακλάσεων και 

επωθήσεων με διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ-ΝΑ, Α-Δ και σπανιότερα Β-Ν. Η ρηξιγενής αυτή 

δράση, που άρχισε στο Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, συνδέεται 

με τις επεκτατικές κινήσεις της τάφρου του Β. Αιγαίου και σε αυτήν οφείλονται οι σεισμικές 

δονήσεις της περιοχής. Τα κύρια ρήγματα της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου είναι ρήγματα με διεύθυνση Α-Δ ή Δ.ΒΔ.-Α.ΝΑ., σχετίζονται με μεταλλοφορία 

μαγγανίου και θειούχων μετάλλων. Σημαντικό είναι το ρήγμα Στρατωνίου- Σταγείρων-

Πιάβιτσας-Βαρβάρας το οποίο καθορίζει και την επαφή μεταξύ των πετρωμάτων του 

σχηματισμού των Κερδυλίων και εκείνων του σχηματισμού του Βερτίσκου. Με το ρήγμα αυτό 

σχετίζεται και ο σεισμός του κόλπου της Ιερισσού το 1932. 

 

Με δεδομένα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά των τεκτονικών σχηματισμών της περιοχής 

της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, εκτιμάται ότι η ευαισθησία τους είναι 

μεσαία ενώ το ίδιο ισχύει και για την ανθεκτικότητα τους, σε τυχόν ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. Επιπλέον, η αξία των τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης δεν 

παρουσιάζει κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει κάποια 

σημαντική αξία. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής 

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

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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Από πλευράς εδαφολογικών χαρακτηριστικών, το εδαφικό υλικό της περιοχής έχει μικρό πάχος 

(τυπικά 0-2 m) και σχηματίζεται από τη μηχανική, χημική και οργανική αποσάθρωση των 

συμπαγών πετρωμάτων της περιοχής. Η αποσάθρωση των γνευσίων της περιοχής αφήνει ως 

υπόλειμμα χαλαζία και άργιλο. Έτσι οι γνεύσιοι τείνουν να διατηρήσουν τοπικά ένα μανδύα 

εξαλλοίωσης, που συντίθεται από ένα αργιλώδους υφής λεπτομερές προϊόν προερχόμενο από 

τη χημική και οργανική αποσάθρωσή τους. Οι πηγματιτικές και οι απλιτικές φλέβες, επειδή 

είναι περισσότερο ανθεκτικές στη χημική και οργανική αποσάθρωση, βρίσκονται συνήθως 

εντός του αργιλώδους μανδύα αποσάθρωσης των γνευσίων. Αντίθετα, η αποσάθρωση των 

μαρμάρων επέρχεται κυρίως με την διαλυτοποίηση του περιεχομένου ανθρακικού ασβεστίου 

και τον σχηματισμό εδαφικού υπολείμματος και συνεπώς οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί 

καλύπτονται από εδαφικό υλικό πολύ μικρού πάχους έως ασήμαντου. Γενικά, το έδαφος της 

περιοχής χαρακτηρίζεται ως αργιλοαμμώδες, ικανού πάχους στις ράχες και βαθύ έως πολύ 

βαθύ στα κοιλώματα, με ικανοποιητική έως καλή εδαφική υγρασία και γονιμότητα και 

κατατάσσεται στα ερυθρά - φαιά μεσογειακά εδάφη. Κατά μήκος της κοίτης των ρεμάτων και 

των χειμάρρων απαντώνται στερεοποιημένα πλευρικά κορήματα τα οποία προέρχονται κυρίως 

από την αποσάθρωση των αμφιβολιτών του στερεού υποβάθρου. Εξαιτίας της απότομης κλίσης 

που έχουν τα ρέματα της περιοχής, δεν σχηματίζονται αξιόλογες αλλουβιακές αποθέσεις κατά 

το μήκος αυτό της κοίτης τους. Τα λεπτομερή προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωμάτων της 

περιοχής, με μέγεθος μικρότερο από χαλίκι, μέσω της κινητικής ενέργειας των χειμάρρων και 

των ρεμάτων της περιοχής, μεταφέρονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στις 

πεδινές περιοχές και από εκεί στη θάλασσα, ενώ τα αδρομερή προϊόντα αποσάθρωσης, μέγεθος 

τρομχάλου >0,25 m, παραμένουν στο υψηλότερο τμήμα της κοίτης τους, πάνω από την πεδινή 

περιοχή. 

 

Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια εδαφών με βάση τα οποία 

θα μπορούσε να αξιολογηθεί η ποιότητα των εδαφών της περιοχής μελέτης. Για αυτό το λόγο, 

η αξιολόγηση οποιονδήποτε αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων γίνεται με βάση τα 

αποτελέσματα αναλύσεων του γεωχημικού υπόβαθρου της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Πιο αναλυτικά, η έλλειψη θεσμοθετημένων οριακών τιμών για ουσίες σε εδάφη από την 

Ελληνική Νομοθεσία αλλά και το υψηλό εδαφικό γεωχημικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης 

ως προς πιθανά ρυπογόνα στοιχεία και κυρίως τα Pb, Zn, Cu, As, Cd, Mn τα οποία συνδέονται 

με τις μεταλλοφορίες της περιοχής, υπαγορεύουν την επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης των 

οποιονδήποτε δεδομένων με βάση τις τοπικές γεωχημικές συνθήκες του εδάφους.  

 

Σύμφωνα με τους Reimann and Garret (2005) η έννοια του γεωχημικού υποβάθρου 

(geochemical background) έχει αποδοθεί στην βιβλιογραφία με ποικίλους τρόπους, αλλά 

γενικά αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών συγκέντρωσης στοιχείων στο έδαφος οι οποίες 

θεωρούνται φυσιολογικές για μία περιοχή σε δεδομένη χωρική κλίμακα. Επισημαίνουν δε ότι 

η φυσική διακύμανση των τιμών μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε η διάκριση της 

ανθρωπογενούς επίδρασης στο μέσο δειγματοληψίας που εξετάζεται (π.χ. έδαφος) να είναι 

δύσκολη και αναγνωρίσιμη μόνο σε τοπική κλίμακα. Για τον προσδιορισμό του γεωχημικού 

υποβάθρου, προτείνουν την συλλογή ικανού αριθμού δειγμάτων εντός της υπό μελέτη περιοχής 

ώστε να είναι δυνατή η γεωχημική χαρτογράφηση και ο εντοπισμός σχετικά ομοιογενών βιο-

γεωχημικά περιοχών (biogeochemical domains), υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της περιοχής. Τονίζουν, επίσης, 

ότι προκειμένου οι τιμές του γεωχημικού υποβάθρου να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή 
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οριακών τιμών συγκέντρωσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με αυτά των 

μελετών βιοπροσβασιμότητας και οικοτοξικότητας. 

 

Πρακτικά, μία κριτική παρουσίαση και σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού του γεωχημικού 

υποβάθρου και του κατωφλίου (threshold)1 έχει παρουσιαστεί από τους Reimann et al. (2005). 

Στην ανάλυσή τους επισημαίνουν ότι οι συνήθεις, μη συμμετρικές στατιστικές κατανομές των 

γεωχημικών ερευνών επηρεάζονται ισχυρά από περιορισμένο αριθμό απόμακρων τιμών και 

δεν επιτρέπουν τη χρήση του κανόνα [μέση τιμή ± 2 τυπικές αποκλίσεις] για τον προσδιορισμό 

του εύρους τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Συνεπώς η χρήση παραμέτρων και μεθόδων που 

δεν απαιτούν στατιστικές προϋποθέσεις και αξιώματα είναι πιο κατάλληλες. Η χρήση της 

διαμέσου ως παραμέτρου εγγύτητας του πληθυσμού σε μία κεντρική τιμή αλλά και η γραφική 

απεικόνιση της κατανομής με χρήση θηκογραμμάτων προτείνονται ως κατάλληλες για τη 

διαμόρφωση εποπτικής εικόνας του πληθυσμού, τον ορισμό του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου (γεωχημικό πλαίσιο) και την επιλογή κατάλληλων τιμών κατωφλίου. Ειδικά για 

τον προσδιορισμό τιμών κατωφλίου συνίσταται η χρήση εκατοστοδιαστημάτων (percentiles) 

των τιμών σε συνδυασμό με τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των υπό μελέτη χημικών 

στοιχείων. 

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες από τη βιβλιογραφία, αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης (παρουσία ποικιλίας τύπων μεταλλοφορίας, περισσότερο ή λιγότερο έντονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα στο παρελθόν) κρίνεται σκόπιμο οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων στα δείγματα παρακολούθησης ποιότητας εδάφους που συλλέγονται να 

συγκρίνονται ανά περιοχή (Σκουριές, Στρατώνι, Ολυμπιάδα) με αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

από προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή (βλ. Πίνακα 9.4.2.1-1). Συγκεκριμένα, για 

την περιοχή του Στρατωνίου γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές 

προέκυψαν από συστηματική δειγματοληψία 54 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην 

εγκεκριμένη ΜΠΕ2 του ‘Έργου (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Αποτίμηση Ποιότητας Εδαφών 

στην Ευρύτερη Περιοχή Στρατωνίου», Τεχνική Μελέτη EΚΠΑ, Κελεπερτζής 1999.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εύρη τιμών υποβάθρου, για όλες τις περιοχές 

ενδιαφέροντος, χρησιμοποιούνται ήδη για την αξιολόγηση των αναλύσεων των δειγμάτων 

εδαφών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου από το 2014 μέχρι 

και σήμερα.  

 

Στον Πίνακα 9.4.2.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα εύρη τιμών που 

χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αξιολόγησης εδαφικών συγκεντρώσεων. 

 

Πίνακας 9.4.2.1-1. Εύρος τιμών υποβάθρου χημικής σύστασης εδαφών περιοχής 

Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Παράμετρος 

Εύρος τιμών υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής Στρατωνίου 

(ΕΚΠΑ, Κελεπερτζής, 1999) 

n= 54 

Pb 9 - 26.037 

Zn 39 - 7.220 

Cu 12 - 2.609 

 
1 Ως κατώφλιο, ορίζεται η συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο ανώτερο σημείο του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου και η οποία διακρίνει τις τιμές του φυσιολογικού γεωχημικού πλαισίου από τη γεωχημική ανωμαλία. 
2 ΜΠΕ Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Αθήνα 2010 
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Παράμετρος 

Εύρος τιμών υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής Στρατωνίου 

(ΕΚΠΑ, Κελεπερτζής, 1999) 

n= 54 

As 6 - 51.083 

Cd <0.4 - 88 

Co <2 - 169 

Mn 45 - 43.203 

Fe 18.300 - 291.000 

Ni 7 - 1287 

Cr 20 - 2824 

Sb <5 - 1217 

 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να γίνει αναφορά στην τεχνική έκθεση με τίτλο «Εδαφογεωχημική 

διασκόπηση για τον προσδιορισμό του γεωχημικού υποβάθρου σε περιοχές ανάντη και εκτός των 

έργων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής», 

Αργυράκη 2016, όπου γίνεται η εκτίμηση των φυσιολογικών τιμών συγκέντρωσης των χημικών 

στοιχείων στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να παρέχει μία ρεαλιστική βάση για 

τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων σχετικά με την κατάσταση των εδαφών.  

 

Ύστερα από σύγκριση των τιμών της προαναφερθείσας Τεχνικής Εκθεσης3 με τις τιμές των 

αναλύσεων των εδαφών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (2014-2020) 

και κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των τιμών εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Τεχνική 

Έκθεση της Αργυράκη 2016 επιβεβαιώνει το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

του Έργου και μάλιστα στις περισσότερες παραμέτρους παρουσιάζει μεγαλύτερη ανοχή σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (βλ. 

Πίνακα 9.4.2.1-2). 

 

Πίνακας 9.4.2.1-2. Σύγκριση ανώτερων φυσιολογικών συγκεντρώσεων του γεωχημικού 

υποβάθρου (ULBL) με τις μέγιστες συγκεντρώσεις αναλύσεων του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, στην υπο-περιοχή μελέτης 

Παράμετρος 

STR-MML (Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης) 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑΣ - 

ΚΑΡΒΟΥΝΟΣΚΑΛΑ (Ν=33), 

Αργυράκη, 2016 

MAX ULBL 

Pb (T) (mg/kg) 1650 1456 

Zn (T) (mg/kg) 619 800 

Cu (T) (mg/kg) 284 208 

As (T) (mg/kg) 299 488 

Cd (T) (mg/kg) 7.1 6 

Mn (T) (mg/kg) 2485 3114 

Fe (T) (mg/kg) 116608 120000 

Ni (T) (mg/kg) 103 218 

Cr (T) (mg/kg) 252 491 

 
3 «Εδαφογεωχημική διασκόπηση για τον προσδιορισμό του γεωχημικού υποβάθρου σε περιοχές ανάντη και εκτός 

των έργων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής», Αργυράκη 2016 
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Σημειώνεται πως η προαναφερθείσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις περιοχές Στρατωνίου και 

Ολυμπιάδας και δεν περιλαμβάνεται η περιοχή των Σκουριών. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της 

Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά 

στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
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χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, λαμβάνοντας υπόψη 

μέτρα, όρους και περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου, είτε 

προτείνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Από την προτεινόμενη ανάπτυξη του υφιστάμενου μεταλλείου Μαύρων Πετρών αναμένεται η 

απομάκρυνση περίπου 1,8 Mt μεταλλεύματος, τα οποία σήμερα αποτελούν γεωλογικά 

αποθέματα της περιοχής. Συνεπώς, εκ της φύσεως της μεταλλευτικής, αναμένεται οι 

προαναφερόμενες εργασίες να έχουν μία σειρά από αρνητικές επιδράσεις στη γεωλογία των 

σχηματισμών που «φιλοξενούν» το μεταλλείο: 

• Η απόληψη αποβλήτων εξόρυξης αλλάζει κατά ένα πολύ μικρό μέρος τη μάζα του 

μαρμάρου που φιλοξενεί το κοίτασμα. Το μάρμαρο ούτως ή άλλως έχει μεγάλο πάχος 

και η εκμετάλλευση περιορίζεται στον ανώτερο ορίζοντα κοντά στην επαφή με τον 

υπερκείμενο βιοτιτικό γνεύσιο. 

• Η απόληψη μεταλλεύματος αλλοιώνει δραστικά τη μορφή και μειώνει τη μάζα του 

μεταλλοφόρου γεωλογικού σχηματισμού, αντικαθιστώντας τη από υλικό λιθογόμωσης.  

 

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο γεωλογικών σχηματισμών όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή 

συναντώνται κρυσταλλοσχιστώδη Παλαιοζωικά πετρώματα τα οποία σχετίζονται με την 

μεταλλοφορία και δεν αναμένεται όπως είναι προφανές εξάντληση κάποιου γεωλογικού 

χαρακτηριστικού.  

 

Παράλληλα, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στην υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, 

δεν αναμένονται επιπτώσεις όπως: 

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών με υψηλή αισθητική αξία (π.χ. σπηλαίων ή 

αποθέσεων διακοσμητικών λίθων) 

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών με επιστημονικό ενδιαφέρον.  

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών που αποτελούν στοιχείο που συμβάλλει στην 

αισθητική αξία τοπίου (π.χ. αμμοθίνες, καλύμματα εξάρσεων του ανάγλυφου κλπ).  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το 

μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

μετρήσιμη μείωση των υφιστάμενων γεωλογικών αποθεμάτων της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η απολήψιμη μάζα του μεταλλεύματος είναι ένα 

μικρό τμήμα των γεωλογικών σχηματισμών, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως αμελητέα.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την απομάκρυνση ενός μικρού τμήματος των γεωλογικών 

σχηματισμών. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με το 

τμήμα του μεταλλεύματος που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  
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• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι ορυκτοί πόροι 

αποτελούν μη ανανεώσιμους πόρους, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από την 

απομάκρυνση των ορυκτών πόρων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και 

ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): 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 

έχουν παρόμοια ορυκτολογική σύσταση με το εξορυσσόμενο υλικό και ως εκ τούτου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως 

Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά 

9.4.2.4.1. Επιπτώσεις από τη χρήση εκρηκτικών  

Η χρήση των εκρηκτικών για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του μεταλλείου Μαύρων 

Πετρών είναι διαχρονική και υφίσταται και στην παρούσα χρονική περίοδο της ολοκλήρωσης 

της εκμετάλλευσης της περιόδου από το 2010 έως σήμερα. Τα στοιχεία που λαμβάνονται 

υπόψη για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο υπόγειο 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών είναι τα εξής (Παράγραφος 6.2.12.9.2): 

• Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 2  

• Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ.) 

• Είδος εκρηκτικών: Γαλακτώματα, ζελατοδυναμίτιδες  

• Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: Μέση κατανάλωση 40 kg. 

• Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: Από μερικά δευτερόλεπτα έως 15 min 

• Ελάχιστη απόσταση τμήματος μεταλλείου προς εκμετάλλευση από την επιφάνεια:140 m 

 

Δεδομένου ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών ανά ανατίναξη τηρούν του 

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

δονήσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν επιπτώσεις στις 

κατασκευές (Παράγραφος 9.11.4.4). 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.  

 

Σεισμικές δονήσεις που μπορεί να προκληθούν από τις ανατινάξεις που πραγματοποιούνται 

στο εσωτερικό του υπόγειου μεταλλείου είναι έντασης μικρότερης του 1 της κλίμακας Ρίχτερ. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός τέτοιας έντασης μικροσεισμών, που λαμβάνουν χώρα παγκόσμια 

ανέρχεται σε πάνω από 8.000 καθημερινά. 
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9.4.2.4.2. Επιπτώσεις από τη λειτουργία της Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

Σύμφωνα με την Παράγραφο 8.15.2, με βάση το Νέο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας και 

τα στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, η περιοχή του έργου ανήκει στην Ζώνη 

ΙΙ Σεισμικής Επικινδυνότητας. Επίσης, σύμφωνα με τη Γεωτεχνική Μελέτη, που 

πραγματοποιήθηκε για τη Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, προκύπτει ότι η κύρια τεκτονική δομή της 

περιοχής του έργου είναι το σεισμικά ενεργό ρήγμα Στρατωνίου – Στάγειρα – Πιαβίτσας – 

Βαρβάρας, που εντοπίζεται στο άνω βόρειο όριο της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα. Ωστόσο, η 

Ε.Δ.Ε.Α Κοκκινόλακκα έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορίας Α, και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της μηχανικής, ενώ παρόμοιου επιπέδου μηχανική 

αναμένεται να εφαρμοστεί και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας της. 

 

Με βάση το σχεδιασμό της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, η κατασκευή της θα γίνει σε 4 διακριτές 

φάσεις (φάση Α, Β, Γ και Δ που θα είναι και η τελική) και θα συνοδεύεται από αντίστοιχες 

φάσεις λειτουργίας / απόθεσης, οι οποίες θα γίνονται σταδιακά εντός μιας εικοσαετίας, 

σύμφωνα με την Παράγραφο 6.5, με αποτέλεσμα να μη σημειωθούν καθιζήσεις των 

υποκείμενων γεωλογικών στρωμάτων και κατ’ επέκταση ενεργοποίηση του ρήγματος 

Στρατωνίου – Στάγειρα – Πιαβίτσας – Βαρβάρας, καθώς η απορρόφηση της πίεσης από τα 

υποκείμενα γεωλογικά στρώματα θα γίνεται σταδιακά. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο.  

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

9.4.2.5.1. Επιπτώσεις από τις επιφανειακές καταλήψεις 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου γίνεται κατάληψη γης από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

και την υλοποίηση των προτεινόμενων αναβαθμίσεων των συνοδών εγκαταστάσεων του 

εργοταξίου Μαύρων Πετρών έκτασης 326 στρ., από τις εγκαταστάσεις στην περιοχή του 

Στρατωνίου έκτασης 79 στρ., από την Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, έκτασης 584 στρ. και τις 

εγκαταστάσεις φόρτωσης 11,8 στρ. Επίσης, όσον αφορά το εσωτερικό οδικό δίκτυο θα 

καταλαμβάνει έκταση 102 στρ. Μέρος των εδαφικών υλικών της περιοχής θα καλυφθούν από 

δάπεδα κτιρίων, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι εκτεθειμένα σε εκπομπές νερών πλύσης, καθίζηση 

σκόνης και μόχλευση. Σχετικά με το χώρο στον οποίο θα κατασκευαστεί η Ε.Δ.Ε.Α. 

Κοκκινόλακκα, αυτός αποτελεί περιοχή ήδη κατειλημμένη και διαταραγμένη από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα (Παράγραφος 6.5).  

 

Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» θα υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 

225 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και έκτασης 5 στρ. εκτός του 

περιγράμματος, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των 

ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των 

γεωτρήσεων. Συνεπώς, αναμένεται οι προαναφερόμενες εργασίες να έχουν μια σειρά από 

αρνητικές επιδράσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

 

Επομένως, από την υλοποίηση του έργου αναμένεται η κατάληψη γης συνολικής έκτασης 

περίπου 1.109 στρ. και αναμένεται αποψίλωση 14 στρ., που αντιστοιχεί στο 1,26 % της 

συνολικής κατειλημμένης περιοχής.  

 

Παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα πραγματοποιηθούν και 

αποκαταστάσεις χώρων που δεν είναι πλέον ενεργοί το τρέχον διάστημα και έχουν 
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συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω 

αποκατάσταση αφορά: 

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ (η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί),  

• τους παλαιούς σωρούς σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 Στρατωνίου (η 

αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη),  

• την πλατεία +53 

• τον παλαιό σωρό σιδηροπυρίτη στην πλατεία Καρρά Στρατωνίου, 

• την παλαιά απόθεση μεταλλευτικών υλικών, 

• τον παλαιό σωρό στείρων στην περιοχή της στοάς +360 (η αποκατάσταση έχει 

ολοκληρωθεί) 

 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες 

εκτιμάται στα 134 στρ. Σημειώνεται ότι έχουν μέχρι σήμερα αποκατασταθεί τα 86 εκ των 134 

στρεμμάτων. Η αποκατάσταση αυτών των χώρων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

έργου, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2. Σημειώνεται ότι η ποιότητα των 

εδαφολογικών χαρακτηριστικών έκτασης 107 στρ της συνολικής αποκατεστημένης περιοχής, 

θα πάψει να είναι υποβαθμισμένη, ενώ οι λίμνες τελμάτων Σεβαλιέ, πρόκειται να καταληφθούν 

εκ νέου από την Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στη Φάση Α των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει κάποια 

διαφοροποίηση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

καταλήψεις εκτάσεων γης για την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Α διαρκεί πέντε έτη, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες 

εκτάσεις θα καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μη αντιμετωπίσιμες, για την περίοδο της Φάσης Α. Παρόλα αυτά, όπως 

προαναφέρθηκε εντός της ίδιας περιόδου θα υπάρξει αποκατάσταση και φύτευση 
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συνολικής έκτασης 134 στρ., που προφανώς θα συντελέσει στη μετρίαση των ούτως ή 

άλλως χαμηλών επιπτώσεων. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Α των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάσεις Β, Γ & Δ (Έτη: 5-20) 

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των 

κατειλημμένων εκτάσεων από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και μεταλλείου 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.4-17 

ENVECO A.E. 

Μαύρων Πετρών και των παλαιών σωρών αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου, εξαιρουμένων της 

επιφάνειας που καταλαμβάνει η Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα (η οποία θα αποκατασταθεί μετά το 

πέρας λειτουργίας των έργων στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας), της έκτασης του εσωτερικού 

οδικού δικτύου που οδηγεί στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα (με στόχο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της εγκατάστασης) και της έκτασης των εγκαταστάσεων φόρτωσης (η οποία θα 

αποκατασταθεί στην επόμενη φάση). Συνεπώς, με την εφαρμογή του προγράμματος 

αποκατάστασης και του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της 

παρούσας ΜΠΕ) σε περιοχή συνολικής έκτασης 455 στρ. (ήτοι το 0,24 % της άμεσης περιοχής 

μελέτης) οι επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα είναι θετικές και σε 

τοπικό επίπεδο υψηλής σημαντικότητας. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Β, Γ & Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που θα αποκατασταθεί είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Β, Γ & Δ των έργων διαρκούν 

δεκαπέντε έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Β, Γ & Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 
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Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

 

Στη Φάση Ε, αναμένεται το κλείσιμο και η αποκατάσταση της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, του 

συνόλου των συνοδών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων φόρτωσης, εξαιρουμένης της 

εσωτερικής οδοποιίας, περιοχή συνολικής έκτασης περίπου 596 στρ. (ήτοι το 0,31 % περίπου 

της άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και του 

σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) 

αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής υψηλής 

σημαντικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς βασικός στόχος των εργασιών περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου είναι η επαναδημιουργία ασφαλών και σταθερών συνθηκών 

και η επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς αυτή που 

επικρατούσε πριν την επέμβαση. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 
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• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που θα αποκατασταθεί είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Ε των έργων διαρκεί δέκα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.2.5.2.  Επιπτώσεις από τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων 

και ειδικά των σωρών υλικών 

Οι απορροές που θα δημιουργούνται εξαιτίας των κατακρημνισμάτων από τις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις και ιδίως των σωρών υλικών προσωρινής απόθεσης, που θα μένουν ακάλυπτοι, 

κυρίως λόγω της ανάγκης για συχνή μεταφορά υλικών από ή προς αυτούς, θα έχουν ως 

αποτέλεσμα μικρού βαθμού επιβάρυνση των εδαφών, στις κατάντη περιοχές της υδρολογικής 

λεκάνης που εντάσσονται.  

 

Η αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις επιφανειακές απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών υλικών, αναφέρονται στην 

Παράγραφο 9.14.2.12.  

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας του 

έργου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τα 

εδάφη στις κατάντη περιοχές της υδρολογικής λεκάνης που εντάσσονται οι 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

και του εργοστασίου εμπλουτισμού του Στρατωνίου, με βάση την παρούσα μελέτη 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου εντός 5 ετών από την έγκριση της παρούσας 
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μελέτης, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά από τις 

απορροές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των σωρών των υλικών αξιολογούνται 

ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι πιθανές επιπτώσεις στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά από τις επιφανειακές απορροές στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου, δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεδομένου ότι θα λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα (βλ. Κεφάλαιο 10) για την μετρίαση των επιπτώσεων, που θα 

οφείλονται στους ακάλυπτους σωρούς υλικών προσωρινής απόθεσης, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.2.5.3. Επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών και 

την αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης υλικών 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.11.4, η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το 

υποέργο Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στην ποιότητα του αέρα της γύρω περιοχής είναι 

χαμηλή κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο εντός της εξεταζόμενης περιοχής, οι 

υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 μg/m3 για τα PM10 και το ΝΟ2, και το 

1 μg/m3 για την περίπτωση του SΟ2, παρά μόνο για τοποθεσίες εντός του μεταλλείου. 

 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η μόνη κατοικημένη περιοχή η οποία φαίνεται να επηρεάζεται 

από το εκπεμπόμενο πλούμιο είναι ο οικισμός του Στρατωνίου, γεγονός που συνδέεται άμεσα 

με τα χαρακτηριστικά της τοπικής μετεωρολογίας. Ωστόσο, όμως, σε κάθε περίπτωση η 

συγκεκριμένη επίδραση κρίνεται από αμελητέα έως χαμηλή προς μέτρια για την περίπτωση 

του ΝΟ2, για το οποίο κυμαίνεται από 16 μg/m3 για τη φάση ανάπτυξης και έως 23 μg/m3 για 

τη φάση λειτουργίας. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το 

μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας από τις εκπομπές 

σκόνης. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του υποέργου Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου. 
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• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου εμπλουτισμού του Στρατωνίου, με 

βάση την παρούσα μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου εντός 5 ετών από 

την έγκριση της παρούσας μελέτης, και δεδομένου ότι τα υπόλοιπα έργα σχετίζονται με 

χαμηλότερες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές, οι επιπτώσεις από τη 

λειτουργία των έργων και τη μεταφορά υλικών στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και κατ’ 

επέκταση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν μέτρα για τον 

έλεγχο των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων και την προστασία του εδαφικού 

μανδύα στις περιοχές που δε θα καταληφθούν, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τις φάσεις λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες» 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των γεωλογικών, τεκτονικών 

και εδαφολογικών χαρακτηριστικών 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 8.4.1, και όπως παρουσιάζεται στο Χάρτη 4 του Κεφαλαίου 15, 

η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας δομείται κυρίως από κρυσταλλοσχιστώδη Παλαιοζωικά 

πετρώματα και νεότερες πυριγενείς διεισδύσεις του Τριτογενούς και ανήκει στη 

Σερβομακεδονική Μάζα και ειδικότερα στο σχηματισμό των Κερδυλίων. Ο σχηματισμός αυτός 

συνίσταται από βιοτιτικό γνεύσιο με ενστρώσεις κεροστιλβικού γνεύσιου, αμφιβολιτών και 

μαρμάρου. Τα μικρής γωνίας ρήγματα, που ελέγχουν τους ορίζοντες μαρμάρων και τη 

μεταλλοφορία του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας ανήκουν στη Περιροδοπική Ζώνη. 

 

Επιπλέον, η αξία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης δεν παρουσιάζει 

κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει κάποια σημαντική 

γεωλογική αξία. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής 

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

& τρωτότητα / αξία τους. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Όσον αφορά τη τεκτονική, τα ανθρακικά πετρώματα Μεσοζωικής ηλικίας, που απαντώνται 

στο σχηματισμό Κερδυλίων και στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας έχουν 

τεκτονικά τοποθετηθεί στην περιοχή μέσω της αλπικής ορογένεσης. Μετά τις τελευταίες 

φάσεις της Αλπικής ορογένεσης (Α. Ηώκαινο - Κ. Ολιγόκαινο) ακολούθησε ρηξιγενής δράση 

η οποία χαρακτηρίζεται από συστήματα ρηγμάτων, κατακλάσεων και επωθήσεων με 

διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ-ΝΑ, Α-Δ και σπανιότερα Β-Ν. Η ρηξιγενής αυτή δράση, που άρχισε 

στο Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, συνδέεται με τις επεκτατικές 

κινήσεις της τάφρου του Β. Αιγαίου και σε αυτήν οφείλονται οι σεισμικές δονήσεις της 

περιοχής. Συγκεκριμένα, το κοίτασμα Ολυμπιάδας βρίσκεται 6km βόρεια του ρήγματος 

Στρατωνίου – Σταγείρων – Πιάβιτσας – Βαρβάρας, το οποίο καθορίζει και την επαφή μεταξύ 

των πετρωμάτων του σχηματισμού των Κερδυλίων και εκείνων του σχηματισμού του 

Βερτίσκου. Με το ρήγμα αυτό να σχετίζεται και ο σεισμός του κόλπου της Ιερισσού το 1932. 

 

Με δεδομένα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά των τεκτονικών σχηματισμών της περιοχής 

της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, εκτιμάται ότι η ευαισθησία τους είναι μεσαία ενώ το ίδιο 

ισχύει και για την ανθεκτικότητα τους, σε τυχόν ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Επιπλέον, η αξία 

των τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης δεν παρουσιάζει κάποιο ειδικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει κάποια σημαντική αξία. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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Όσον αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, η πεδινή περιοχή Ολυμπιάδας αποτελείται από 

αλλουβιακές αποθέσεις Πλειστοκαινικής και Ολοκαινικής ηλικίας που καλύπτουν το 

μεταμορφωμένο υπόβαθρο. Τα Πλειστοκαινικά κορήματα στην επιφάνεια καταλαμβάνουν το 

δυτικό τμήμα της λεκάνης Ολυμπιάδας και αποτελούνται από αλλουβιακά ριπίδια, κώνους 

κορημάτων και ποτάμιες αναβαθμίδες. Τα Πλειστοκαινικά ιζήματα είναι αδιαβάθμιτα με 

διάφορες κοκκομετρίες και βαθμό στρογγυλοποίησης των κροκαλών. Τα Ολοκαινικά ιζήματα 

υπέρκεινται των Πλειστοκαινικών αποθέσεων, είναι χαλαρά και αποτελούνται από άμμους, 

αργίλους και αμμοαργίλους. Στο εσωτερικό τμήμα της λεκάνης και κατά μήκος της κοίτης των 

ρεμάτων επικρατούν οι άμμοι, τα χαλίκια και οι άργιλοι. Τα ιζήματα της λεκάνης προέρχονται 

από τη μηχανική μεταφορά υλικού από τα μεταμορφωμένα πετρώματα. Οι κροκάλες και τα 

χαλίκια αποτελούνται από γνεύσιο, πηγματίτη, χαλαζία και μάρμαρα. Όπως προκύπτει από 

στοιχεία υδρογεωτρήσεων, στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό της αλλουβιακής 

λεκάνης της Ολυμπιάδας τα ιζήματα έχουν πάχος 70m ή και περισσότερο, ενώ στο μέσο της 

περιοχής, το πάχος των ιζημάτων είναι 40-50m και στα περιθώρια της λεκάνης 5-30 m, 

αντίστοιχα. Αποτελούνται από εναλλαγές κροκαλοπαγών, άμμων, χαλίκων, αργίλων και 

μίγματα αυτών, εντοπίζονται αργιλικές διλουβιακές αποθέσεις πάχους μέχρι 5 m. 

 

Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια εδαφών με βάση τα οποία 

θα μπορούσε να αξιολογηθεί η ποιότητα των εδαφών της περιοχής μελέτης. Για αυτό το λόγο, 

η αξιολόγηση οποιονδήποτε αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων γίνεται με βάση τα 

αποτελέσματα αναλύσεων του γεωχημικού υπόβαθρου της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Πιο αναλυτικά, η έλλειψη θεσμοθετημένων οριακών τιμών για ουσίες σε εδάφη από την 

Ελληνική Νομοθεσία αλλά και το υψηλό εδαφικό γεωχημικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης 

ως προς πιθανά ρυπογόνα στοιχεία και κυρίως τα Pb, Zn, Cu, As, Cd, Mn τα οποία συνδέονται 

με τις μεταλλοφορίες της περιοχής, υπαγορεύουν την επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης των 

οποιονδήποτε δεδομένων με βάση τις τοπικές γεωχημικές συνθήκες του εδάφους.  

 

Σύμφωνα με τους Reimann and Garret (2005) η έννοια του γεωχημικού υποβάθρου 

(geochemical background) έχει αποδοθεί στην βιβλιογραφία με ποικίλους τρόπους, αλλά 

γενικά αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών συγκέντρωσης στοιχείων στο έδαφος οι οποίες 

θεωρούνται φυσιολογικές για μία περιοχή σε δεδομένη χωρική κλίμακα. Επισημαίνουν δε ότι 

η φυσική διακύμανση των τιμών μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε η διάκριση της 

ανθρωπογενούς επίδρασης στο μέσο δειγματοληψίας που εξετάζεται (π.χ. έδαφος) να είναι 

δύσκολη και αναγνωρίσιμη μόνο σε τοπική κλίμακα. Για τον προσδιορισμό του γεωχημικού 

υποβάθρου, προτείνουν την συλλογή ικανού αριθμού δειγμάτων εντός της υπό μελέτη περιοχής 

ώστε να είναι δυνατή η γεωχημική χαρτογράφηση και ο εντοπισμός σχετικά ομοιογενών βιο-

γεωχημικά περιοχών (biogeochemical domains), υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της περιοχής. Τονίζουν, επίσης, 

ότι προκειμένου οι τιμές του γεωχημικού υποβάθρου να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή 

οριακών τιμών συγκέντρωσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με αυτά των 

μελετών βιοπροσβασιμότητας και οικοτοξικότητας. 
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Πρακτικά, μία κριτική παρουσίαση και σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού του γεωχημικού 

υποβάθρου και του κατωφλίου (threshold)4 έχει παρουσιαστεί από τους Reimann et al. (2005). 

Στην ανάλυσή τους επισημαίνουν ότι οι συνήθεις, μη συμμετρικές στατιστικές κατανομές των 

γεωχημικών ερευνών επηρεάζονται ισχυρά από περιορισμένο αριθμό απόμακρων τιμών και 

δεν επιτρέπουν τη χρήση του κανόνα [μέση τιμή ± 2 τυπικές αποκλίσεις] για τον προσδιορισμό 

του εύρους τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Συνεπώς η χρήση παραμέτρων και μεθόδων που 

δεν απαιτούν στατιστικές προϋποθέσεις και αξιώματα είναι πιο κατάλληλες. Η χρήση της 

διαμέσου ως παραμέτρου εγγύτητας του πληθυσμού σε μία κεντρική τιμή αλλά και η γραφική 

απεικόνιση της κατανομής με χρήση θηκογραμμάτων προτείνονται ως κατάλληλες για τη 

διαμόρφωση εποπτικής εικόνας του πληθυσμού, τον ορισμό του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου (γεωχημικό πλαίσιο) και την επιλογή κατάλληλων τιμών κατωφλίου. Ειδικά για 

τον προσδιορισμό τιμών κατωφλίου συνίσταται η χρήση εκατοστοδιαστημάτων (percentiles) 

των τιμών σε συνδυασμό με τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των υπό μελέτη χημικών 

στοιχείων. 

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες από τη βιβλιογραφία, αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης (παρουσία ποικιλίας τύπων μεταλλοφορίας, περισσότερο ή λιγότερο έντονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα στο παρελθόν) κρίνεται σκόπιμο οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων στα δείγματα παρακολούθησης ποιότητας εδάφους που συλλέγονται να 

συγκρίνονται ανά περιοχή (Σκουριές, Στρατώνι, Ολυμπιάδα) με αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

από προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή (βλ. Πίνακα 9.4.3.1-1). Συγκεκριμένα για 

την περιοχή της Ολυμπιάδας γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές 

προέκυψαν από συστηματική δειγματοληψία 29 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην 

εγκεκριμένη ΜΠΕ7 του ‘Έργου (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Έκθεση Ποιότητας Εδαφών 

Ολυμπιάδας», Environmental Analysis Ltd, 1998, τα οποία και αξιοποιήθηκαν για την 

εκπόνηση της «Μελέτης αποκατάστασης παλαιών χώρων απόθεσης αρσενοπυρίτη στην 

Ολυμπιάδα Χαλκιδικής», Νοέμβριος 2015.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εύρη τιμών υποβάθρου, για όλες τις περιοχές 

ενδιαφέροντος, χρησιμοποιούνται ήδη για την αξιολόγηση των αναλύσεων των δειγμάτων 

εδαφών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου από το 2014 μέχρι 

και σήμερα.  

 

Στον Πίνακα 9.4.3.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα εύρη τιμών που 

χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αξιολόγησης εδαφικών συγκεντρώσεων. 

  

 

4 Ως κατώφλιο, ορίζεται η συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο ανώτερο σημείο του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου και η οποία διακρίνει τις τιμές του φυσιολογικού γεωχημικού πλαισίου από τη γεωχημική ανωμαλία. 
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Πίνακας 9.4.3.1-1. Εύρος τιμών υποβάθρου χημικής σύστασης εδαφών περιοχής 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

Παράμετρος 

Εύρος τιμών υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής Ολυμπιάδας 

(ΕΧ, Μελέτη αποκατάστασης αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας, 2015) 

n= 29 

Pb 13,3 - 2.144 

Zn 56 – 1.166 

Cu 21,8 – 99,1 

As 3,1 – 912 

Cd <0,1 – 4,2 

Co 12,9 - 37 

Mn 328 – 3.093 

Fe 27.600 – 58.900 

Ni 20,3 – 145,6 

Cr 28 - 278 

Sb <0,10 – 105,4 

 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να γίνει αναφορά στην τεχνική έκθεση με τίτλο «Εδαφογεωχημική 

διασκόπηση για τον προσδιορισμό του γεωχημικού υποβάθρου σε περιοχές ανάντη και εκτός των 

έργων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής», 

Αργυράκη 2016, όπου γίνεται η εκτίμηση των φυσιολογικών τιμών συγκέντρωσης των χημικών 

στοιχείων στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να παρέχει μία ρεαλιστική βάση για 

τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων σχετικά με την κατάσταση των εδαφών.  

 

Ύστερα από σύγκριση των τιμών της προαναφερθείσας Τεχνικής Εκθεσης5 με τις τιμές των 

αναλύσεων των εδαφών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (2014-2020) 

και κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των τιμών εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Τεχνική 

Έκθεση της Αργυράκη 2016 επιβεβαιώνει το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

του Έργου και μάλιστα στις περισσότερες παραμέτρους παρουσιάζει μεγαλύτερη ανοχή σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (βλ. 

Πίνακα 9.4.3.1-2). 

 

Πίνακας 9.4.3.1-2. Σύγκριση ανώτερων φυσιολογικών συγκεντρώσεων του γεωχημικού 

υποβάθρου (ULBL) με τις μέγιστες συγκεντρώσεις αναλύσεων του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, στην υπο-περιοχή μελέτης 

Παράμετρος 

OLY (Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης) 

ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ (Ν=55), 

Αργυράκη, 2016 

MAX ULBL 

Pb (T) (mg/kg) 352 2540 

Zn (T) (mg/kg) 559 955 

Cu (T) (mg/kg) 36 438 

 
5 «Εδαφογεωχημική διασκόπηση για τον προσδιορισμό του γεωχημικού υποβάθρου σε περιοχές ανάντη και εκτός 

των έργων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής», Αργυράκη 2016 
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Παράμετρος 

OLY (Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης) 

ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ (Ν=55), 

Αργυράκη, 2016 

MAX ULBL 

As (T) (mg/kg) 369 1088 

Cd (T) (mg/kg) 4.2 9 

Mn (T) (mg/kg) 1706 4025 

Fe (T) (mg/kg) 48020 80000 

Ni (T) (mg/kg) 57 195 

Cr (T) (mg/kg) 110 594 

 

Σημειώνεται πως η προαναφερθείσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις περιοχές Στρατωνίου και 

Ολυμπιάδας και δεν περιλαμβάνεται η περιοχή των Σκουριών. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

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 
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• 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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και 

περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Από την προτεινόμενη ανάπτυξη του υφιστάμενου μεταλλείου Ολυμπιάδας αναμένεται η 

απομάκρυνση περίπου 12,38 Mt μεταλλεύματος, τα οποία σήμερα αποτελούν γεωλογικά 

αποθέματα της περιοχής. Συνεπώς εκ της φύσεως της μεταλλευτικής, αναμένεται οι 

προαναφερόμενες εργασίες να έχουν μία σειρά από αρνητικές επιδράσεις στη γεωλογία των 

σχηματισμών που «φιλοξενούν» το μεταλλείο: 

• Η απόληψη αποβλήτων εξόρυξης αλλάζει κατά ένα πολύ μικρό μέρος τη μάζα του 

μαρμάρου και των περιεχόμενων ενστρώσεων χαλαζιο-αστριακού, βιοτίτη-γνεύσιου, 

αμφιβολίτη και πλαγιόκλαστου μικροκλινούς ορθογνεύσιου, στην οποία φιλοξενείται το 

κοίτασμα του θειούχου μεταλλεύματος μορφής αντικατάστασης. 

• Η απόληψη μεταλλεύματος αλλοιώνει δραστικά τη μορφή και μειώνει τη μάζα του 

μεταλλοφόρου γεωλογικού σχηματισμού, αντικαθιστώντας τη από υλικό λιθογόμωσης. 

 

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο γεωλογικών σχηματισμών όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή 

συναντώνται κρυσταλλοσχιστώδη Παλαιοζωικά πετρώματα, τα οποία σχετίζονται με τη 

μεταλλοφορία και δεν αναμένεται, όπως είναι προφανές η εξάντληση κάποιου γεωλογικού 

χαρακτηριστικού. 

 

Παράλληλα, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στην υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, 

δεν αναμένονται επιπτώσεις όπως: 

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών με υψηλή αισθητική αξία (π.χ. σπηλαίων ή 

αποθέσεων διακοσμητικών λίθων) 

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών με επιστημονικό ενδιαφέρον.  

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών που αποτελούν στοιχείο που συμβάλλει στην 

αισθητική αξία τοπίου (π.χ. αμμοθίνες, καλύμματα εξάρσεων του ανάγλυφου κλπ).  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

μετρήσιμη μείωση των υφιστάμενων γεωλογικών αποθεμάτων της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η απολήψιμη μάζα του μεταλλεύματος είναι ένα 

μικρό τμήμα των γεωλογικών σχηματισμών η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως αμελητέα. 
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• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την απομάκρυνση ενός μικρού τμήματος των γεωλογικών 

σχηματισμών. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με το 

τμήμα του μεταλλεύματος που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι ορυκτοί πόροι 

αποτελούν μη ανανεώσιμους πόρους, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από την 

απομάκρυνση των ορυκτών πόρων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και 

ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): 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 έχουν 

παρόμοια ορυκτολογική σύσταση με το εξορυσσόμενο υλικό και ως εκ τούτου, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά 

9.4.3.4.1. Επιπτώσεις από τη χρήση εκρηκτικών  

Η χρήση των εκρηκτικών για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Μεταλλείου 

Ολυμπιάδας είναι διαχρονική και υφίσταται και στην παρούσα χρονική περίοδο της 

ολοκλήρωσης της εκμετάλλευσης της περιόδου από το 2010 έως σήμερα. Τα στοιχεία που 

λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από τη χρήση εκρηκτικών στο 

υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας είναι τα εξής (Παράγραφος 6.3.12.9.2): 

• Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 12  

• Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ.) 

• Είδος εκρηκτικών: Γαλάκτωμα ΕΜ-ΕΧ (extraco), Explo gel 200 high energy (ΕΛΤΕΚ)  

• Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 120 kg. 

• Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: 2,4 s 

 

Δεδομένου ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών ανά ανατίναξη τηρούν του 

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

δονήσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν επιπτώσεις στις 

κατασκευές (Παράγραφος 9.11.5.4). 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. 

 

Σεισμικές δονήσεις που μπορεί να προκληθούν από τις ανατινάξεις που πραγματοποιούνται 

στο εσωτερικό του υπόγειου μεταλλείου είναι έντασης μικρότερης του 1 της κλίμακας Ρίχτερ. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός τέτοιας έντασης μικροσεισμών, που λαμβάνουν χώρα παγκόσμια 

ανέρχεται σε πάνω από 8.000 καθημερινά. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.4-33 

ENVECO A.E. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, αναμένονται ουδέτερες 

επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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 Επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

9.4.3.5.1. Επιπτώσεις από τις επιφανειακές καταλήψεις 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου γίνεται κατάληψη γης από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, 

την υλοποίηση των προτεινόμενων αναβαθμίσεων των συνοδών εγκαταστάσεων μεταλλείου 

και του εργοστασίου εμπλουτισμού έκτασης 72,77 στρ. και 120,66 στρ, αντίστοιχα. Επίσης, 

όσον αφορά το εσωτερικό οδικό δίκτυο θα καταλαμβάνει έκταση 64 στρ. Μέρος των εδαφικών 

υλικών της περιοχής θα καλυφθούν από δάπεδα κτιρίων, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι εκτεθειμένα 

σε εκπομπές νερών πλύσης, καθίζηση σκόνης και μόχλευση.  

 

Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» θα υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 51 στρ. εντός του 

περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την αναδιαμόρφωση των 

καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας και έκτασης 

1,2 στρ, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των 

ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των 

γεωτρήσεων. Συνεπώς, αναμένεται οι προαναφερόμενες εργασίες να έχουν μια σειρά από 

αρνητικές επιδράσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 

Επομένως, από την υλοποίηση του έργου αναμένεται η κατάληψη γης συνολικής έκτασης 

περίπου 259 στρ. και αναμένεται αποψίλωση στην έκταση των 259 στρ. γης που πρόκειται να 

καταληφθεί συνολικά από την υλοποίηση του έργου αναμένεται η αποψίλωση έκτασης 

1,2 στρ., που αντιστοιχεί στο 0,46 % της συνολικής κατειλημμένης περιοχής.  

 

Παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις 

χώρων που δεν είναι πλέον ενεργές το τρέχον διάστημα και έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη 

περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την προγενέστερη μακρόχρονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αποκατάσταση αφορά:  

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση είναι 

σε εξέλιξη) 

 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες 

εκτιμάται στα 270 στρ. Η αποκατάσταση αυτών των χώρων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό 

του έργου, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.3. Επομένως, η ποιότητα των εδαφολογικών 

χαρακτηριστικών έκτασης 270 στρ. θα πάψει να είναι υποβαθμισμένη, χάρη στις εργασίες 

αποκατάστασης.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Α, Β & Γ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει κάποια 

επίδραση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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 
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χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι περισσότερες εκτάσεις έχουν ήδη 

καταληφθεί πριν από πολλές δεκαετίες. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β & Γ διαρκούν είκοσι έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα, ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες 

εκτάσεις θα καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μη αντιμετωπίσιμες, για την περίοδο των Φάσεων Α, Β & Γ. Παρόλα αυτά, όπως 

προαναφέρθηκε εντός της ίδιας περιόδου θα υπάρξει αποκατάσταση και φύτευση 

συνολικής έκτασης 270 στρ., που προφανώς θα συντελέσει στη μετρίαση των ούτως ή 

άλλως χαμηλών επιπτώσεων. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Α, Β & Γ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής τη φάσης, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των κατειλημμένων 

εκτάσεων από τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου Ολυμπιάδας, τις εγκαταστάσεις του 

εργοστασίου εμπλουτισμού, εξαιρουμένης της εσωτερικής οδοποιίας συνολικής έκτασης 193 

στρ. (ήτοι το 0,1 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του προγράμματος 

αποκατάστασης και του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της 

παρούσας ΜΠΕ) αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, καθώς βασικός στόχος των εργασιών περιβαλλοντικής αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής του υποέργου Ολυμπιάδας είναι η επαναδημιουργία ασφαλών και 

σταθερών συνθηκών και η επαναφορά της περιοχής σε κατάσταση όσο το δυνατόν 

πλησιέστερη προς αυτή που επικρατούσε πριν την επέμβαση. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Δ των έργων διαρκεί δέκα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 
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• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.4.3.5.2. Επιπτώσεις από τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και 

ειδικά των σωρών υλικών  

Οι απορροές που θα δημιουργούνται εξαιτίας των κατακρημνισμάτων από τις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις και ιδίως των σωρών υλικών προσωρινής απόθεσης, που θα μένουν ακάλυπτοι, 

κυρίως λόγω της ανάγκης για συχνή μεταφορά υλικών από ή προς αυτούς, θα έχουν ως 

αποτέλεσμα μικρού βαθμού επιβάρυνση των εδαφών, στις κατάντη περιοχές της υδρολογικής 

λεκάνης που εντάσσονται. 

 

Η αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις επιφανειακές απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών υλικών, αναφέρονται στην 

Παράγραφο 9.14.3.12.  

 

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας του 

έργου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τα 

εδάφη στις κατάντη περιοχές της υδρολογικής λεκάνης που εντάσσονται οι 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας, με βάση την παρούσα μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 

εικοσιπέντε ετών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά από τις 

απορροές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των σωρών των υλικών αξιολογούνται 

ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι πιθανές επιπτώσεις στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά από τις επιφανειακές απορροές στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, δεν 

είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεδομένου ότι θα λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα (βλ. Κεφάλαιο 10) για την μετρίαση των επιπτώσεων, που θα 

οφείλονται στους ακάλυπτους σωρούς υλικών προσωρινής απόθεσης, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.3.5.3.  Επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών και 

την αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης υλικών 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.11.5, η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το 

υποέργο Ολυμπιάδας στην ποιότητα του αέρα της γύρω περιοχής είναι χαμηλή κατά τη 

διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο της υπό εξέταση περιοχής, πέραν του αμιγούς χώρου του 

εργοταξίου, οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα 5 μg/m3 για τα ΡΜ10, τα 

25 μg/m3 για το ΝΟ2, παρά μόνο για τοποθεσίες εντός του μεταλλείου. Συνεπώς, κυμαίνονται 

σε τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις νομοθετημένες οριακές τιμές των 40 μg/m3 για τα ΡΜ10 

και το ΝΟ2. 
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Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας από τις εκπομπές 

σκόνης. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του υποέργου Ολυμπιάδας. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας θα διαρκέσει είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές, οι επιπτώσεις από τη 

λειτουργία των έργων και τη μεταφορά υλικών στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και κατ’ 

επέκταση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν μέτρα για τον 

έλεγχο των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων και την προστασία του εδαφικού 

μανδύα στις περιοχές που δε θα καταληφθούν, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τις φάσεις λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των γεωλογικών, τεκτονικών 

και εδαφολογικών χαρακτηριστικών 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.4.1 και παρουσιάζεται στο Χάρτη 4 του 

Κεφαλαίου 15, η Χωρική Ενότητα Σκουριών δομείται γεωλογικά κυρίως από μεταμορφωμένα 

κρυσταλλοσχιστώδη Παλαιοζωικά πετρώματα και νεότερες πυριγενείς διεισδύσεις του 

Τριτογενούς και ανήκει στη Σερβομακεδονική Μάζα και ειδικότερα στην υπερκείμενη σειρά 

του Βερτίσκου. Στο σχηματισμό αυτό συχνά συναντάται η ακολουθία των μεταβασικών 

(γάββροι, διαβάσες) και μεταϋπερβασικών (δουνίτες, χαρτζβουργίτες, πυρόξενοι) 

πετρωμάτων. Τα ανθρακικά πετρώματα Μεσοζωικής ηλικίας, που απαντώνται στο σχηματισμό 

του Βερτίσκου θεωρείται, ότι ανήκουν στην Περιροδοπική Ζώνη. 

 

Επιπλέον, η αξία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης δεν παρουσιάζει 

κάποιο ειδικό χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει κάποια σημαντική 

γεωλογική αξία. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Από πλευράς τεκτονικής, τα ανθρακικά πετρώματα Μεσοζωικής ηλικίας, που απαντώνται στο 

σχηματισμό του Βερτίσκου και στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Σκουριών έχουν 

τεκτονικά τοποθετηθεί στην περιοχή μέσω της αλπικής ορογένεσης. Μετά τις τελευταίες 

φάσεις της Αλπικής ορογένεσης (Α. Ηώκαινο - Κ. Ολιγόκαινο) ακολούθησε ρηξιγενής δράση 

η οποία χαρακτηρίζεται από συστήματα ρηγμάτων, κατακλάσεων και επωθήσεων με 

διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ-ΝΑ, Α-Δ και σπανιότερα Β-Ν. Η ρηξιγενής αυτή δράση, που άρχισε 

στο Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, συνδέεται με τις επεκτατικές 

κινήσεις της τάφρου του Β. Αιγαίου και σε αυτήν οφείλονται οι σεισμικές δονήσεις της 

περιοχής. Τα κύρια ρήγματα της Χωρικής Ενότητας Σκουριών είναι ρήγματα με ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνση (Σκουριές-Τσικάρα-Στρατώνι, Ζέπκο-Βίνα-Παπάδες), σχετίζονται με μαγματικές 

διεισδύσεις και μεταλλοφορία μαγγανίου και βασικών θειούχων μετάλλων.  

 

Με δεδομένα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά των τεκτονικών σχηματισμών της περιοχής 

της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, εκτιμάται ότι η ευαισθησία τους είναι μεσαία ενώ το ίδιο 

ισχύει και για την ανθεκτικότητα τους, σε τυχόν ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Επιπλέον, η αξία 

των τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης δεν παρουσιάζει κάποιο ειδικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει κάποια σημαντική αξία. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους.  

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Από πλευράς εδαφολογικών χαρακτηριστικών, η περιοχή Σκουριών ανήκει στην ημιορεινή 

ζώνη. Σε γενικές γραμμές το εδαφικό υλικό στην ημιορεινή ζώνη έχει μικρό πάχος (τυπικά 
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0-2m) και σχηματίζεται από τη μηχανική, χημική και οργανική αποσάθρωση των συμπαγών 

πετρωμάτων του ανάγλυφου της αντίστοιχης περιοχής. Η σύνθεση και το πάχος του εδαφικού 

υλικού εξαρτάται κυρίως από την ορυκτολογική σύσταση των μητρικών πετρωμάτων, από την 

επιδεκτικότητά τους στη διεργασία της αποσάθρωσης, από τη μορφολογία του εδάφους και 

από τις κλιματολογικές συνθήκες. Η αποσάθρωση των γνευσίων της περιοχής αφήνει ως 

υπόλειμμα χαλαζία και άργιλο. Έτσι, οι γνεύσιοι τείνουν να διατηρήσουν τοπικά ένα μανδύα 

εξαλλοίωσης, που συντίθεται από ένα αργιλώδους υφής λεπτομερές προϊόν προερχόμενο από 

τη χημική και οργανική αποσάθρωση τους. Γενικά, το έδαφος της περιοχής είναι 

αμμοαργιλώδες ως αργιλοαμμώδες, ικανού πάχους στις ράχες και βαθύ έως πολύ βαθύ στα 

κοιλώματα, με ικανοποιητική έως καλή εδαφική υγρασία και γονιμότητα και κατατάσσεται στα 

ερυθρά – φαιά μεσογειακά εδάφη. Αλλουβιακές αποθέσεις σχηματίζονται στην πεδινή περιοχή 

προς τα ανατολικά όπου συμβάλλουν τα ρέματα του Ασπρόλακκα και Κοκκινόλακκα. 

 

Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια εδαφών με βάση τα οποία 

θα μπορούσε να αξιολογηθεί η ποιότητα των εδαφών της περιοχής μελέτης. Για αυτό το λόγο, 

η αξιολόγηση οποιονδήποτε αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων γίνεται με βάση τα 

αποτελέσματα αναλύσεων του γεωχημικού υπόβαθρου της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Πιο αναλυτικά, η έλλειψη θεσμοθετημένων οριακών τιμών για ουσίες σε εδάφη από την 

Ελληνική Νομοθεσία αλλά και το υψηλό εδαφικό γεωχημικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης 

ως προς πιθανά ρυπογόνα στοιχεία και κυρίως τα Pb, Zn, Cu, As, Cd, Mn τα οποία συνδέονται 

με τις μεταλλοφορίες της περιοχής, υπαγορεύουν την επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης των 

οποιονδήποτε δεδομένων με βάση τις τοπικές γεωχημικές συνθήκες του εδάφους.  

 

Σύμφωνα με τους Reimann and Garret (2005) η έννοια του γεωχημικού υποβάθρου 

(geochemical background) έχει αποδοθεί στην βιβλιογραφία με ποικίλους τρόπους, αλλά 

γενικά αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών συγκέντρωσης στοιχείων στο έδαφος οι οποίες 

θεωρούνται φυσιολογικές για μία περιοχή σε δεδομένη χωρική κλίμακα. Επισημαίνουν δε ότι 

η φυσική διακύμανση των τιμών μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε η διάκριση της 

ανθρωπογενούς επίδρασης στο μέσο δειγματοληψίας που εξετάζεται (π.χ. έδαφος) να είναι 

δύσκολη και αναγνωρίσιμη μόνο σε τοπική κλίμακα. Για τον προσδιορισμό του γεωχημικού 

υποβάθρου, προτείνουν την συλλογή ικανού αριθμού δειγμάτων εντός της υπό μελέτη περιοχής 

ώστε να είναι δυνατή η γεωχημική χαρτογράφηση και ο εντοπισμός σχετικά ομοιογενών βιο-

γεωχημικά περιοχών (biogeochemical domains), υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της περιοχής. Τονίζουν, επίσης, 

ότι προκειμένου οι τιμές του γεωχημικού υποβάθρου να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή 

οριακών τιμών συγκέντρωσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με αυτά των 

μελετών βιοπροσβασιμότητας και οικοτοξικότητας. 

 

Πρακτικά, μία κριτική παρουσίαση και σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού του γεωχημικού 

υποβάθρου και του κατωφλίου (threshold)6 έχει παρουσιαστεί από τους Reimann et al. (2005). 

Στην ανάλυσή τους επισημαίνουν ότι οι συνήθεις, μη συμμετρικές στατιστικές κατανομές των 

γεωχημικών ερευνών επηρεάζονται ισχυρά από περιορισμένο αριθμό απόμακρων τιμών και 

δεν επιτρέπουν τη χρήση του κανόνα [μέση τιμή ± 2 τυπικές αποκλίσεις] για τον προσδιορισμό 

 

6 Ως κατώφλιο, ορίζεται η συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο ανώτερο σημείο του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου και η οποία διακρίνει τις τιμές του φυσιολογικού γεωχημικού πλαισίου από τη γεωχημική ανωμαλία. 
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του εύρους τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Συνεπώς η χρήση παραμέτρων και μεθόδων που 

δεν απαιτούν στατιστικές προϋποθέσεις και αξιώματα είναι πιο κατάλληλες. Η χρήση της 

διαμέσου ως παραμέτρου εγγύτητας του πληθυσμού σε μία κεντρική τιμή αλλά και η γραφική 

απεικόνιση της κατανομής με χρήση θηκογραμμάτων προτείνονται ως κατάλληλες για τη 

διαμόρφωση εποπτικής εικόνας του πληθυσμού, τον ορισμό του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου (γεωχημικό πλαίσιο) και την επιλογή κατάλληλων τιμών κατωφλίου. Ειδικά για 

τον προσδιορισμό τιμών κατωφλίου συνίσταται η χρήση εκατοστοδιαστημάτων (percentiles) 

των τιμών σε συνδυασμό με τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των υπό μελέτη χημικών 

στοιχείων. 

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες από τη βιβλιογραφία, αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης (παρουσία ποικιλίας τύπων μεταλλοφορίας, περισσότερο ή λιγότερο έντονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα στο παρελθόν) κρίνεται σκόπιμο οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων στα δείγματα παρακολούθησης ποιότητας εδάφους που συλλέγονται να 

συγκρίνονται ανά περιοχή (Σκουριές, Στρατώνι, Ολυμπιάδα) με αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

από προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή (βλ. Πίνακα 9.4.4.1-1). Για την περιοχή 

των Σκουριών γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές προέκυψαν από 

συστηματική δειγματοληψία 65 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ7 

του ‘Έργου (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Προκαταρκτική γεωχημική διασκόπιση εδαφών της 

λεκάνης Πιάβιτσας», Τεχνική Έκθεση ΕΚΠΑ, Αργυράκη Α., 2006. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εύρη τιμών υποβάθρου, για όλες τις περιοχές 

ενδιαφέροντος, χρησιμοποιούνται ήδη για την αξιολόγηση των αναλύσεων των δειγμάτων 

εδαφών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου από το 2014 μέχρι 

και σήμερα. Στον Πίνακα 9.4.4.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα εύρη 

τιμών που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αξιολόγησης εδαφικών συγκεντρώσεων. 

 

Πίνακας 9.4.4.1-1. Εύρος τιμών υποβάθρου χημικής σύστασης εδαφών περιοχής 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

Παράμετρος 

Εύρος τιμών υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής Σκουριών 

(ΕΚΠΑ, Αργυράκη, 2006) 

n= 65 

Pb 38 – 5.060 

Zn 63 – 1.880 

Cu 24 – 143 

As 8 – 943 

Cd 10 – 25 

Co - 

Mn 502 – 12.900 

Fe 27.600 – 65.700 

Ni 9 – 728 

Cr 57 – 788 

Sb 1 - 173 
 

 
7 ΜΠΕ Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Αθήνα 2010 
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Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

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) 

 

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 στους χώρους 

συγκέντρωσης υλικών 

 

Στη συνέχεια, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και 

περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 
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 Επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Από την προτεινόμενη ανάπτυξη του επιφανειακού ορύγματος και του υπόγειου μεταλλείου 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, αναμένεται η απομάκρυνση περίπου 175,78 Mt 

μεταλλεύματος, τα οποία σήμερα αποτελούν γεωλογικά αποθέματα της περιοχής. Συνεπώς, εκ 

της φύσεως της μεταλλευτικής αναμένεται οι εργασίες εκμετάλλευσης του κοιτάσματος να 

έχουν μια σειρά από αρνητικές επιδράσεις στους γεωλογικούς σχηματισμούς που 

«φιλοξενούν» το μεταλλείο: 

• Η απόληψη αποβλήτων εξόρυξης αλλάζει κατά ένα πολύ μικρό μέρος το σχιστόλιθο και 

το γνεύσιο της μονάδας Βερτίσκου, στην οποία αναπτύσσεται το κοίτασμα των 

Σκουριών. 

• Η απόληψη μεταλλεύματος αλλοιώνει δραστικά τη μορφή και μειώνει τη μάζα του 

μεταλλοφόρου γεωλογικού σχηματισμού, αντικαθιστώντας την από υλικό λιθογόμωσης 

στο υπόγειο μεταλλείο και απόβλητα εξόρυξης και εμπλουτισμού στο χώρο του 

επιφανειακού ορύγματος. 

 

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο γεωλογικών σχηματισμών όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή 

συναντώνται κρυσταλλοσχιστώδη Παλαιοζωικά πετρώματα, τα οποία σχετίζονται με τη 

μεταλλοφορία και δεν αναμένεται, όπως είναι προφανές η εξάντληση κάποιου γεωλογικού 

χαρακτηριστικού. 

 

Παράλληλα, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στην υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, 

δεν αναμένονται επιπτώσεις όπως: 

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών με υψηλή αισθητική αξία (π.χ. σπηλαίων ή 

αποθέσεων διακοσμητικών λίθων) 

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών με επιστημονικό ενδιαφέρον.  

• Καταστροφή γεωλογικών σχηματισμών που αποτελούν στοιχείο που συμβάλλει στην 

αισθητική αξία τοπίου (π.χ. αμμοθίνες, καλύμματα εξάρσεων του ανάγλυφου κλπ).  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Σκουριών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

μετρήσιμη μείωση των υφιστάμενων γεωλογικών αποθεμάτων της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η απολήψιμη μάζα του μεταλλεύματος είναι ένα 

μικρό τμήμα των γεωλογικών σχηματισμών η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως αμελητέα. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την απομάκρυνση ενός μικρού τμήματος των γεωλογικών 

σχηματισμών. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με το 

τμήμα του μεταλλεύματος που θα αφαιρεθεί και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 
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• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι ορυκτοί πόροι 

αποτελούν μη ανανεώσιμους πόρους, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από την 

απομάκρυνση των ορυκτών πόρων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και 

ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): 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. Επομένως, 

καθώς τα τέλματα έχουν παρόμοια ορυκτολογική σύσταση με το εξορυσσόμενο υλικό, 

εκτιμάται κατ’ επέκταση ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα τεκτονικά χαρακτηριστικά 

9.4.4.4.1. Επιπτώσεις από τη χρήση εκρηκτικών  

Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από τη χρήση 

εκρηκτικών για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος τόσο στην ανοικτή εκσκαφή, όσο και στο 

υπόγειο μεταλλείο είναι τα ακόλουθα (Παράγραφος 6.6.4.2.3 και Παράγραφος 6.6.5.4). Το 

είδος των εκρηκτικών που θα χρησιμοποιηθούν στην επιφανειακή εκσκαφή είναι ANFO ή/ και 

εκρηκτικό γαλάκτωμα, στο υπόγειο μεταλλείο θα χρησιμοποιηθεί εκρηκτικό γαλάκτωμα.  

 

Επίσης, με βάση το σχεδιασμό του έργου για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος των 

Σκουριών, ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές όσον αφορά στην χρήση των εκρηκτικών και το 

πλάνο ανατινάξεων 

• Επιφανειακό μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη : 150 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 50 kg 

• Υπόγειο μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη : 50 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 12 kg 

 

Δεδομένου ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών ανά ανατίναξη τηρούν του 

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

δονήσεις μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν επιπτώσεις στις 

κατασκευές (Παράγραφος 9.11.6.4).  

 

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. 

 

Σεισμικές δονήσεις που μπορεί να προκληθούν από τις ανατινάξεις που πραγματοποιούνται 

στο εσωτερικό του υπόγειου μεταλλείου είναι έντασης μικρότερης του 1 της κλίμακας Ρίχτερ. 
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Σημειώνεται ότι ο αριθμός τέτοιας έντασης μικροσεισμών, που λαμβάνουν χώρα παγκόσμια 

ανέρχεται σε πάνω από 8.000 καθημερινά. 

9.4.4.4.2.  Επιπτώσεις από τη λειτουργία της Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 8.15.2, με βάση το Νέο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας και 

τα στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, η περιοχή του έργου ανήκει στην Ζώνη 

ΙΙ Σεισμικής Επικινδυνότητας. Επίσης, σύμφωνα με την Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη, που 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ενιαίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά Λάκκου, στο πλαίσιο της μελέτης των 

δυνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να ανακύψουν από την κατασκευή του έργου ως 

προς τη σεισμικότητα, προκύπτει ότι τα ρήγματα που απαντώνται είναι ανενεργά και δεν 

υπάρχει ενεργό ρήγμα στο οποίο να φορτίζεται έκκεντρα το ένα ρηξιτέμαχος σε σχέση με το 

άλλο, ώστε να προκαλείται αύξηση των τάσεων και πρόκληση σεισμού.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Σκουριών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις 

στα τεκτονικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Αμελητέο.  

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τεκτονικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

9.4.4.5.1. Επιπτώσεις από τις επιφανειακές καταλήψεις 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου αναμένεται η κατάληψη συνολικής έκτασης γης 2.544,5 στρ., 

η οποία θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις μεταλλείου, τις εγκαταστάσεις εργοστασίου 

εμπλουτισμού, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου 

και το χώρο απόθεσης φυτικής γης. Επίσης, όσον αφορά το εσωτερικό οδικό δίκτυο θα 

καταλαμβάνει έκταση 38,6 στρ. Μέρος των εδαφικών υλικών της περιοχής θα καλυφθούν από 

δάπεδα κτιρίων, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι εκτεθειμένα σε εκπομπές νερών πλύσης, καθίζηση 

σκόνης και μόχλευση.  

 

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, κατά 467 

στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου 

Σκουριών και έκτασης 8,1 στρ. που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι 

πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας 

υλοποίησης των γεωτρήσεων. Συνεπώς, αναμένεται οι προαναφερόμενες εργασίες να έχουν 

μια σειρά από αρνητικές επιδράσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 

Επομένως, από την υλοποίηση του έργου αναμένεται η κατάληψη γης συνολικής έκτασης 

περίπου 2.553 στρ. και αναμένεται αποψίλωση 997 στρ., που αντιστοιχεί στο 39 % της 

συνολικής κατειλημμένης περιοχής.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Α, Β, Γ & Δ, των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξει κάποια 

επίδραση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας Σκουριών. 
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• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

καταλήψεις εκτάσεων γης για την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται 

ως τοπικού επιπέδου. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β, Γ & Δ διαρκούν εικοσιέξι έτη, 

οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες.  

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεδομένου ότι οι αποψιλωμένες 

εκτάσεις θα καταληφθούν από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μη αντιμετωπίσιμες, για την περίοδο των Φάσεων Α, Β, Γ & Δ. Παρόλα αυτά, η 

αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου μετά τα δέκα έτη λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, θα συντελέσει στη μετρίαση των επιπτώσεων. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Α, Β, Γ & Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI  

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 
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το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρννητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

 

Στη Φάση Ε, αναμένεται το κλείσιμο και η αποκατάσταση του υπόγειου μεταλλείου και των 

συνοδών εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση του επιφανειακού μεταλλείου, του χώρου 

προσωρινής αποθήκευσης φυτικής γης, και του εργοστασίου εμπλουτισμού εξαιρουμένης της 

εσωτερικής οδοποιίας, με αποτέλεσμα να πρόκειται να αποκατασταθεί περιοχή συνολικής 

έκτασης 1.311 στρ. (ήτοι το 0,69 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του 

προγράμματος αποκατάστασης και του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. 

Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς βασικός στόχος των εργασιών περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του υποέργου Σκουριών είναι η 

επαναδημιουργία ασφαλών και σταθερών συνθηκών και η επαναφορά της περιοχής σε 

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

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  
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• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Ε των έργων διαρκεί τέσσερα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.4.4.5.2. Επιπτώσεις από τις απορροές από τις περιοχές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και 

ειδικά των σωρών υλικών  

Οι απορροές που θα δημιουργούνται εξαιτίας των κατακρημνισμάτων από τις επιφανειακές 

εγκαταστάσεις και ιδίως των σωρών υλικών προσωρινής απόθεσης, που θα μένουν ακάλυπτοι, 

κυρίως λόγω της ανάγκης για συχνή μεταφορά υλικών από ή προς αυτούς, θα έχουν ως 

αποτέλεσμα μικρού βαθμού επιβάρυνση των εδαφών, στις κατάντη περιοχές της υδρολογικής 

λεκάνης που εντάσσονται.  

 

Η αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις επιφανειακές απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών εγκαταστάσεων και ειδικά των σωρών υλικών, αναφέρονται στην Παράγραφο 

9.14.4.12.  

 

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας του 

έργου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τα 

εδάφη στις κατάντη περιοχές της υδρολογικής λεκάνης που εντάσσονται οι 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών, με βάση την παρούσα μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα 

ετών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά από τις απορροές 

των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των σωρών των υλικών αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι πιθανές επιπτώσεις στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά από τις επιφανειακές απορροές στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, δεν 

είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεδομένου ότι θα λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα (βλ. Κεφάλαιο 10) για την μετρίαση των επιπτώσεων, που θα 

οφείλονται στους ακάλυπτους σωρούς υλικών προσωρινής απόθεσης, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις απορροές από τις περιοχές των 

επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.4.5.3. Επιπτώσεις από τις εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση και μεταφορά υλικών και 

την αιολική δράση στους χώρους συγκέντρωσης υλικών 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.11.6, η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το 

υποέργο Σκουριών στην ποιότητα του αέρα της γύρω περιοχής είναι από χαμηλή έως μέτρια 

κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις εντός της υπό εξέταση περιοχής δεν 

υπερβαίνουν τα 20-30 μg/m3 για τα ΡΜ10 και το ΝΟ2, καθώς και το 1 μg/m3 για την περίπτωση 

του SO2, παρά μόνο για τοποθεσίες εντός του μεταλλείου. 

 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στις μόνες κατοικημένες περιοχές οι οποίες τυπικά φαίνεται να 

επηρεάζονται από το εκπεμπόμενο πλούμιο, είναι οι οικισμοί Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου και 
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Μ. Παναγιάς και οι εκτιμώμενες τιμές είναι ιδιαιτέρως χαμηλές (<15 μg/m3 για τα ΡΜ10 και το 

ΝΟ2, καθώς <1 μg/m3 για την περίπτωση του SO2).  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου 

Σκουριών στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας από τις εκπομπές 

σκόνης. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του υποέργου Σκουριών. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, με βάση την παρούσα μελέτη αναμένεται να 

έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα ετών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά από τις απορροές των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των σωρών των 

υλικών αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές, οι επιπτώσεις από τη 

λειτουργία των έργων και τη μεταφορά υλικών στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και κατ’ 

επέκταση στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεν είναι δυνατό να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν μέτρα για τον 

έλεγχο των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων και την προστασία του εδαφικού 

μανδύα στις περιοχές που δε θα καταληφθούν, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τις φάσεις λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.4-57 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.4.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε τις επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου 

(υποέργα και συνοδές υποδομές) στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής των έργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που 

δύνανται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να οδηγήσουν σε αθροιστικές 

επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής 

μελέτης. 

 Στην Εικόνα 9.4.5.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του 

έργου, όπως χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 
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Εικόνα 9.4.5.1-1. Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 

 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους και των όσων αναφέρονται στην 

Παράγραφο 8.4, για την υφιστάμενη κατάσταση των γεωλογικών, τεκτονικών και 

εδαφολογικών χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω Εικόνα 9.4.5.1-1, 

προκύπτουν τα εξής: 

• Αναμένονται ασήμαντης σημαντικότητας αθροιστικές επιπτώσεις από την υλοποίηση 

του έργου στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας, 

• Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου αναμένεται να έχει ουδέτερες 

επιπτώσεις επίσης, ασήμαντης σημαντικότητας στα τεκτονικά χαρακτηριστικά της 

Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας, από 

την υλοποίηση του Έργου. 

• Όσον αφορά στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, από την υλοποίηση του έργου 

αναμένονται μεσαίας σημαντικότητας επιπτώσεις, οι οποίες πρόκειται να εξαλειφθούν 

με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης.  
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Παράλληλα, σημειώνεται ότι για την κατασκευή της νέας οδούς Σκουριών - Στρατωνίου, 

σύμφωνα με την Παράγραφο 6.7, το συνολικός εύρος της κατάληψης της οδού ισούται περί 

τα 537,9 στρ., που αντιστοιχεί στο 0,28 % της άμεσης περιοχής μελέτης και στο 0,073 % της 

ευρύτερης περιοχής.  

 

Επίσης, σχετικά με την κύρια οδό πρόσβασης που συνδέει τον εθνικό επαρχιακό δρόμο 

Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς με το εργοτάξιο Σκουριών, αυτή συμπίπτει σε σημαντικό 

βαθμό με τον πρώην υφιστάμενο χωμάτινο δασικό δρόμο, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί σε 

ασφάλτινη οδό. Η εκτιμώμενη κατάληψη της αναβαθμισμένης οδού πρόσβασης Σκουριών 

ανέρχεται στα 110 στρ. Επομένως, αναμένονται μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις από την 

κατασκευή της εξωτερικής οδοποιίας Σκουριών στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 

αθροιστικών επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

αναμένονται καταλήψεις εκτάσεων για την κατασκευή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων του Έργου και της εξωτερικής οδοποιίας Σκουριών.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά των οικισμών πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι λειτουργία των έργων 

θα υφίσταται για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά από 

την ανάπτυξη και τη λειτουργία των υποέργων δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση των κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πρόκειται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των 

εδαφολογικών χαρακτηριστικών του ακάλυπτου εδαφικού μανδύα, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.4-60 

ENVECO A.E. 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά αξιολογείται ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των εδαφολογικών χαρακτηριστικών εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα 

(δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης και οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό 

χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα 

επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, έγινε έλεγχος για 

περιβαλλοντικά εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από την 
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μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.4.5.2-1 που ακολουθεί. 

 

 

Εικόνα 9.4.5.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο οποίο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός, έχουν αδειοδοτηθεί:  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

• 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας 

 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω δραστηριότητες συνδυαστικά με τα έργα των Μεταλλείων 

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

τεκτονικά και εδαφολογικά 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. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών εντός της 

άμεσης περιοχής μελέτης και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.5. Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

9.5.1. Εισαγωγή  

Για να γίνει η εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της περιοχής μελέτης δίνεται σε 

κάθε χωρική ενότητα (Μαύρες Πέτρες – Στρατώνι-Ολυμπιάδα-Σκουριές):  

α) αρχικά μια σύνοψη των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης της βιοποικιλότητας 

ξεχωριστά για την κάθε περιοχή μελέτης, 

β) ύστερα γίνεται η εκτίμηση της σημαντικότητας του αποδέκτη Ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αποδέκτη (υψηλή, μεσαία, χαμηλή, αμελητέα): Η ευαισθησία του αποδέκτη 

είναι ο βαθμός στον οποίο ένας συγκεκριμένος αποδέκτης είναι περισσότερο ή λιγότερο 

τρωτός / ευάλωτος σε μια ενδεχόμενη επίπτωση. Η ευαισθησία των αποδεκτών λαμβάνει 

υπόψη τόσο την ανθεκτικότητα και την αξία των αποδεκτών. 

γ)  στη συνέχεια παρατίθενται οι πηγές δυνητικών επιπτώσεων και τέλος  

δ) γίνεται η προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων ξεχωριστά για κάθε φάση 

ανάπτυξης/λειτουργίας και αποκατάστασης του έργου στην περιοχή ενδιαφέροντος 

μελέτης.  

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο δ4.47 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ του έργου 

προβλέπεται ανά τριετία η παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας της 

ευρύτερης περιοχής των υποέργων. Συνολικά για το έργο και την ευρύτερη περιοχή 

υλοποιήθηκαν 4 ετήσιες καταγραφές της βιοποικιλότητας (οικοτόποι, χλωρίδα, πανίδα) ανά 

τρία έτη: το 2010, 2014, 2017 και 2021 (αντί του 2020 που λόγω της πανδημίας ξεκίνησαν το 

4ο εξάμηνο του 2021 και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν το έτος 2022). Η συχνή 

παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων, χλωρίδας - πανίδας οδήγησε στην κατάλληλη εκτίμηση 

της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. 
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Εικόνα 9.5.2.1-1. Περιοχή μελέτης και οι τρείς χωρικές ενότητες Μαύρες Πέτρες – 

Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές 

 

Πίνακας 9.5.1-1. Φάσεις ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκαταστάσεων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Φάση Α : 

Λειτουργία 

Έτη: 0-5 

1. Επέκταση και λειτουργία μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

2. Ταυτόχρονη 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 μεταλλευτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών) 

9. Λειτουργία εγκατάστασης μεταλλευτικών 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 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

12. Διακοπή άντλησης-διακίνησης νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

προς Στρατώνι 

13. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου ως εφεδρεία της μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών και την κατεργασία 

επιφανειακών απορροών εργοταξίου 

14. Αποκατάσταση πλατείας Καρά 

15. Αποκατάσταση πλατείας +53 και σωρών στην περιοχή της +53 

16. Αποκατάσταση παλιάς ανεξέλεγκτης απόθεσης μεταλλευτικών 

υλικών απέναντι από την πλατεία Καρρά 

17. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

του εγκαταστάσεων 

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. Διακοπή άντλησης-διακίνησης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

4. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών για την κατεργασία τυχόν νερών από την εγκατάσταση 

απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

5. Αποκατάσταση χώρων αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 

6. Αποκατάσταση μεταλλευτικού εσωτερικού οδικού δικτύου 

7. Λειτουργία εγκατάστασης μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

και συνοδών εγκαταστάσεων 

8. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών του 

εγκαταστάσεων 

9. Λειτουργία μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

– Στρατωνίου ως εφεδρείο 

Φάση Γ : 

Λειτουργία και 

Αποκαταστάσεις 

Έτη: 10-15 

1. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης επιφανειακών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου 

2. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των επιφανειακών εγκαταστάσεων 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

3. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μεταλλευτικού οδικού δικτύου 

4. Λειτουργία μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

– Στρατωνίου ως εφεδρείο  

5. Λειτουργία εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

6. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών του 

εγκαταστάσεων 

7. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ- ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Φάση Δ : 

Λειτουργία και 

αποκαταστάσεις 

Έτη 15-20 

1. Λειτουργία εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

2. Έναρξη αποκατάστασης τμήματος της εγκατάστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

3. Λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

4. Διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου 

5. Έναρξη εφαρμογής μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

6. Λειτουργία αναβαθμισμένης μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

Φάση Ε : 

Αποκαταστάσεις 

Έτη: 20 - 30 

1. Κλείσιμο και Αποκατάσταση εγκατάστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και συνοδών εγκαταστάσεων με την επιφύλαξη 

αξιοποίησης για νέα αποθέματα 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση εγκαταστάσεων φόρτωσης και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Χημείου στην περιοχή του 

Μαντέμ Λάκκου 

4. Ολοκλήρωση της εφαρμογής σχεδίου μετά-μεταλλευτικών χρήσεων 

5. Διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

Φάση Ανάπτυξης 

& Λειτουργίας  

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. Αντλήσεις μεταλλείου Ολυμπιάδας και κατεργασία στην 

αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

6. Μεταφορά και Διάθεση μεταλλευτικών αποβλήτων στον χώρο 

απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

7. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

8. Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων 

Φάση 

λειτουργίας Α  

Έτη: 5-10 

1. Λειτουργία μεταλλείου Ολυμπιάδας και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

 3. Αντλήσεις μεταλλείου Ολυμπιάδας και κατεργασία στην 

αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

4. Μεταφορά και Διάθεση μεταλλευτικών αποβλήτων στον χώρο 

απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

5. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

6. Εφαρμογή των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

Φάση 

λειτουργίας Β  

Έτη: 10-20 

 

1. Λειτουργία μεταλλείου Ολυμπιάδας και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

3. Αντλήσεις μεταλλείου Ολυμπιάδας και κατεργασία στην 

αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας υδάτων 

4. Μεταφορά και Διάθεση μεταλλευτικών αποβλήτων στον χώρο 

απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα  

5. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

Φάση 

Αποκατάστασης  

Έτη: 20-30 

 

1. Κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείου και επιφανειακών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

2. Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου 

3. Διακοπή άντλησης-διακίνησης νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

4. Διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

Ολυμπιάδας και αποκατάστασή της 

5. Εφαρμογή των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

Φάση 

Ανάπτυξης  

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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

Φάση 

Λειτουργίας Α  

1. Παράλληλη λειτουργία επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου και 

συνοδών εγκαταστάσεων 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

Έτη: 5-10 2. Λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και συνοδών εγκαταστάσεων 

3. Λειτουργία εγκατάστασης απόθεσης μεταλλευτικών 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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

Φάση 

Λειτουργίας Β 

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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

7. Ολοκλήρωση της αποκατάστασης της εγκατάστασης απόθεσης 

μεταλλευτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

8. Χρήση του εξοφλημένου επιφανειακού μεταλλείου ως εγκατάσταση 

απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων 

Φάση 

Λειτουργίας Γ 

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 εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων 

7. Χρήση του εξοφλημένου επιφανειακού μεταλλείου ως εγκατάσταση 

απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων 

Φάση 

Αποκατάστασης  

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 

4. Κλείσιμο και αποκατάσταση εργοστασίου και συνοδών 

εγκαταστάσεων 

5. Διακοπή άντλησης - Επαναφορά στάθμης - Αποκατάσταση υπόγειου 

υδροφορέα 

6. Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας και απόδοση εξωτερικής 

οδοποιίας στο δημόσιο 

7. Εφαρμογή των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων 
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9.5.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης της βιοποικιλότητας  

Παρακάτω πραγματοποιείται μία προσπάθεια εστίασης στα ουσιώδη ζητήματα της χωρικής 

ενότητας του υποέργου Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου ως προς την ευαισθησία της 

βιοποικιλότητας προς αποφυγή του μεγάλου όγκου πληροφορίας. Προκειμένου να εκτιμηθούν 

οι επιπτώσεις παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης της 

βιοποικιλότητας στην άμεση περιοχή μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στο 

Στρατώνι-Μαύρες Πέτρες, όσον αφορά στις κατηγορίες βλάστησης και στους τύπους 

οικοτόπων, την χλωρίδα και την πανίδα.  

 

Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε συχνή παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων, χλωρίδας-

πανίδας στην εν λόγω χωρική ενότητα λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλή ακτίνα επηρεασμού 

των δυνητικών επιπτώσεων οδήγησε στην κατάλληλη εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 

της βιοποικιλότητας (βλέπε Κεφάλαιο 8). Τονίζεται επίσης ότι η συστηματική καταγραφή και 

παρακολούθηση της παραμέτρου της βιοποικιλότητας κάθε 3 έτη σε συνδυασμό με την 

παράλληλη αποκατάσταση των παλαιών χώρων των μεταλλείων με αναδασώσεις και μετα-

μεταλλευτική χρήση (βλ. την παρακάτω Εικόνα 9.5.2.1-1 και τις προβλεπόμενες ζώνες 

αποκατάστασης) καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που 

ακολουθούνται θα συμβάλουν στην βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης της 

βιοποικιλότητας.  

 

 
Εικόνα 9.5.2.1-1. Χάρτης της περιοχής του έργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Οι 

περιοχές που θα αποκατασταθούν ή θα χρησιμοποιηθούν για μετα-μεταλλευτική χρήση 

παρουσιάζονται με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα αντίστοιχα.  

 

Η τρωτότητα και η ευαισθησία της βιοποικιλότητας στην εξεταζόμενη χωρική ενότητα έγκειται 

στο γεγονός ότι περιβάλλεται από δασικές περιοχές με μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων 

πλούσιας χλωρίδας και πανίδας καθώς και ότι το βόρειο τμήμα της άμεσης περιοχής μελέτης 
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εμπίπτει εντός περιοχής του δικτύου NATURA 2000 χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης «Όρος Στρατωνικόν – Κορυφή Σκαμνί», με κωδικό GR1270005.  

Οικότοποι 

Στο πλαίσιο της Οικολογικής Μελέτης του Προγράμματος Παρακολούθησης (2017) 

καταγράφηκαν οι οικότοποι στην περιοχή Μαύρες Πέτρες - Στρατώνι. Οι εκτάσεις που 

αφορούν στους χώρους εξόρυξης της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (κωδικός 1030), καταλαμβάνουν 

1104 στρ., και αποτελούν το 2,7% της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης Μαύρες 

Πέτρες - Στρατώνι. Στην περιοχή δεν έχει χαρτογραφηθεί κάποιος οικότοπος προτεραιότητας. 

Επίσης η συνολική εκτίμηση (ολική αξιολόγηση) για τους τύπους οικοτόπων είναι Α (εξαίρετη 

αξία) εκτός από τον οικότοπο 92C0 (Δάση ανατολικής πλατάνου) που εκτιμήθηκε ως Β (Καλή 

αξία). 

Χλωρίδα 

Όσον αφορά το σύνολο των φυτών που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους και είδους για την 

περιοχή μελέτης Στρατώνι-Μαύρες Πέτρες ανέρχεται σε 171 είδη και τα 12 από αυτά 

χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικά. Αν και τμήμα της άμεσης περιοχής μελέτης 

εμπίπτει εντός της ΕΖΔ, εκτιμάται ότι δεν έχουν επηρεαστεί ως προς την παρουσία και το 

καθεστώς προστασίας των ειδών χλωρίδας. Γενικά παρατηρήθηκε ότι οι απειλές και πιέσεις 

για την περιοχή ΕΖΔ GR 1270005 δεν σχετίζονται με τις εργασίες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

αλλά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή όπως οι υλοτομίες, τα 

παθογόνα (έλκος καστανιάς) και η εισαγωγή ξενικών ειδών, με φυσικές αιτίες (ολίσθηση 

πλαγιών, κεραυνοί), η μη οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη στις ακτές της χερσονήσου, και 

τέλος η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων.  

 

Οι περιοχές με την μεγαλύτερη οικολογική αξία, ως προς τους τύπους οικοτόπων και τα είδη 

χλωρίδας, που διατηρούν ένα μεγάλο βαθμό φυσικότητας είναι το βόρειο τμήμα της περιοχής 

Στρατώνι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης του 2017 και οι περιοχές αυτές 

συνεχίζουν να διατηρούν την οικολογική τους αξία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 

παρατηρείται ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων (φυσικοί οικότοποι, αναδασώσεις, καλλιέργειες) 

που οδηγεί σε αυξημένη ποικιλία ειδών από τις πεδινές εκτάσεις έως και τα υψομετρικά 

μεγαλύτερα δάση οξιάς. 

Ορνιθοπανίδα  

Σύμφωνα με την οικολογική έκθεση του 2017 η άμεση περιοχή μελέτης στο Μαύρες Πέτρες - 

Στρατώνι παρουσιάζει πλούσια πανίδα με μέτριο δείκτη ποικιλότητας. Παρατηρήθηκαν 

σύνολο 58 είδη ορνιθοπανίδας από τα 108 είδη που παρατηρήθηκαν συνολικά και στις άλλες 

χωρικές ενότητες (Ολυμπιάδα, Σκουριές, και ευρύτερη περιοχή). Καθώς είναι γνωστό ότι τα 

πτηνά εκτείνονται σε μεγάλες εκτάσεις για την αναζήτηση της τροφής, πολύ πιθανόν ο αριθμός 

των ειδών που απαντάται στην περιοχή του Στρατωνίου να είναι πολύ μεγαλύτερος. Από τα 

πιο κοινά είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης του Στρατωνίου είναι ο σπίνος 

(Fringilla coelebs), o κότσυφας (Turdus merula) και η γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes 

caeruleus), ενώ τα είδη που παρατηρήθηκαν με τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων είναι ο σπίνος 

(n = 115), τα σπιτοχελίδονα (Delichon urbica, n = 107) και ο κότσυφας (n = 100). Στην περιοχή 

παρατηρήθηκαν 3 είδη πτηνών που ανήκουν στην κατηγορία Σχεδόν Απειλούμενα - Near 

Threatened (NΤ) με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και αυτά 

είναι: η σταρήθρα (Alauda arvensis), ο φιδαετός (Circaetus gallicus) και ο λευκονώτης 

δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos). Η παρουσία του φιδαετού και του λευκονώτη 

δρυοκολάπτη συσχετίζονται άμεσα με το ενδιαίτημα της περιοχής (υγρά μικτά δάση μεγάλης 
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ηλικίας) για την αναπαραγωγή τους. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι αυτά τα είδη είναι ευαίσθητα 

ως προς την ανθρώπινη παρουσία και η μείωση του πληθυσμού σχετίζεται με την αποψίλωση 

των δασών και των κατακερματισμών των ενδιαιτημάτων τους (IUCN, 2008). Αξιοσημείωτο 

είναι ότι στην περιοχή του Στρατωνίου παρατηρήθηκε ο Γερακαετός (Aquila pennata), που 

ανήκει στην Κατηγορία Κινδυνεύον (ΕΝ) του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων 

της Ελλάδας (Λεγάκης και Μαραγκού, 2009) κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 

και εκτιμάται ότι φωλιάζει στις περιοχές αυτές με λίγα συνολικά ζευγάρια (1-2). 

Πανίδα (πλην ορνιθοπανίδας)  

Ως προς την πανίδα, από τα πιο σημαντικά που παρατηρήθηκαν είδη (μέσα σε άλλα θηλαστικά, 

Vulpes Vulpes, Felix silvestris, Meles meles, κα.) και αξίζει να αναφερθούν είναι ο Λύκος 

(Canis lupus) και το Τσακάλι (Canis aureus). Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών Τσακαλιού 

πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής μελέτης του Στρατωνίου (133 καταγραφές, 46% σε 

σύγκριση με τις άλλες περιοχές μελέτης). Το είδος σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο 

κατατάσσεται στα Κινδυνεύοντα είδη - Endangered (EN). Ο Λύκος επίσης περιλαμβάνεται 

στα αυστηρά προστατευόμενα είδη στο Παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης, που έχει 

υπογραφεί το 1979 από όλες τις χώρες της Ε.Ε. και στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 

Ζώων της Ελλάδας (2009) αναφέρεται ως τρωτό είδος (VU). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία (αλλά και του Κεφαλαίου 8) 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».  

 

Αξιολόγηση Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών το οποίο είναι ένα υπόγειο μεταλλείο ξεκίνησε να 

λειτουργεί το 1957 και τέθηκε σε επαναλειτουργία μετά από τον εκσυγχρονισμό και την 

αναβάθμισή του το 2006. Σήμερα παράγει συμπυκνώματα μολύβδου-αργύρου και 

ψευδαργύρου και εάν επιβεβαιωθούν τα δυνητικά μεταλλευτικά αποθέματα να συνεχίσει να 

λειτουργεί και για άλλα 5 έτη. Στην εν λόγω χωρική ενότητα βρίσκονται οι επιφανειακές 

εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και η Ε.Δ.Ε.Α.Κ., το Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού καθώς και οι Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου. Είναι γεγονός ότι η 

εξεταζόμενη χωρική ενότητα των Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου περιλαμβάνει πλήθος 

δραστηριοτήτων και σε εκτεταμένη έκταση 1108,8 στρ. (παρακάτω Πίνακας 9.5.2.2-1) με τις 

πιο σημαντικές να είναι η επέκταση του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών, το εργοτάξιο 
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Μαύρων Πετρών, η οδοποίια, η κατασκευή και η λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., η λειτουργία του 

λιμανιού και οι γεωτρήσεις.  

 

Πίνακας 9.5.2.2-1. Έκταση του έργου και των υποέργων 

Έργα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
Έκταση του κάθε υποέργου 

(στρ.) 

Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 79,383 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 326,179 

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης 11,774 

Εγκατάσταση Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 
584,5 

Οδοποιία 101,949 

Πλατείες γεωτρήσεων 5,018 

ΣΥΝΟΛΟ 1108,803 

 

Κρίσιμος παράγοντας πηγής επίπτωσης για την βιοποικιλότητα είναι η εκτεταμένη έκταση της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. των μεταλλευτικών καταλοίπων στον Κοκκινόλακκα στην περιοχή του Μαντέμ 

Λάκκου νοτιοδυτικά της χωρικής ενότητας, παρόλα αυτά τονίζεται ότι πρόκειται για έναν 

σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης, που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και σύγχρονης τεχνολογίας για την 

ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση και εναπόθεση. 

 

Το έργο στο Στρατώνι ενώ αποτελείται από πέντε ξεχωριστές φάσεις (Α έως Ε), θα γίνει 

συζήτηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βλάστηση κυρίως για τη φάση Α καθώς σε 

αυτήν αναπτύσσονται και λειτουργούν τα ήδη υπάρχοντα έργα ενώ κατά την διάρκεια των 

φάσεων από Β έως Ε υλοποιείται κυρίως η αποκατάσταση του έργου.  

Τροποποιήσεις του υπάρχοντος περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο 

Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» θα υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 

225 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και έκτασης 5 στρ. εκτός του περιγράμματος, που θα αφορά το 

σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες 

θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων. Συνεπώς, το έργο και οι 

τροποποιήσεις από το 2010 στα διάφορα υποέργα εκτιμώνται να έχουν μια σειρά από αρνητικές 

επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής που περιγράφονται παρακάτω.  

 

Εκτίμηση πηγών δυνητικών επιπτώσεων 

Οι κυριότερες επιπτώσεις που προκύπτουν στη βιοποικιλότητα λόγω της κατασκευής και 

λειτουργίας του υπό μελέτη υποέργου, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

1. Επιπτώσεις που οφείλονται στην κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων από το υπό 

μελέτη έργο της συυγκεκριμένης 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. 
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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 

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. 

 

Παρόλο που στις παρακάτω ενότητες πραγματοποιείται η εκτίμηση των επιπτώσεων στη 

βιοποικιλότητα για κάθε παράμετρο σε κάθε φάση ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης 

για το σύνολο των υποέργων και των εγκαταστάσεων, στο τέλος γίνεται η προσπάθεια 

συνοπτικής αξιολόγησης των συνολικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. 

 Επιπτώσεις στις κατηγορίες βλάστησης και οικοσυστημάτων  

9.5.2.3.1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας Α (έτη: 0-5) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Η συνολική κατάληψη των έργων και οι τροποποιήσεις των έργων κατά την διάρκεια της φάσης 

Α στην περιοχή των Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου ανέρχεται στα 1108,803 στρ από τα οποία 

οι επιμέρους κατηγορίες βλάστησης που καταλαμβάνουν την περιοχή όπως φαίνονται και στον 

Πίνακα 9.5.2.3-1 είναι οι εξής: 

 42,9% από την χαλέπιο πεύκη (φυσικό περιβάλλον) 

 31,3% από άγονα εδάφη (ανθρωπογενές περιβάλλον)  

 13,5% από γεωργικές καλλιέργειες (ανθρωπογενές περιβάλλον) 

 7,7% από θάμνους και το υπόλοιπο ποσοστό  

 Από καστανιές (0,4%), δρυς (0,1%), οξιές (0,1%) και οικισμούς (3,5%).  

Πίνακας 9.5.2.3-1. Έκταση κατάληψης της βλάστησης από το υποέργο Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου κατά τη φάση ανάπτυξης (έτη 0 – 5) 

Περιβάλλον Χαρακτηρισμός βλάστησης Έκταση βλάστησης (στρ) Ποσοστό κάλυψης 

Ανθρωπογενές 

Άγονα 347,145 31,3% 

Γεωργ. καλλιέργειες 149,346 13,5% 

Οικισμοί 38,414 3,5% 

Φυσικό 

Δρύς 1,425 0,1% 

Θάμνοι 84,877 7,7% 

Καστανιά 4,114 0,4% 

Οξυά 0,583 0,1% 

Φυτεύσεις πεύκης 476,198 42,9% 

(θάλασσα) 6,701 0,6% 

 Σύνολο 1108,803 100,0% 
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Πίνακας 9.5.2.3-2. Κατάληψη έργου στη βλάστηση και το ποσοστό κατάληψης σε σχέση 

με το συνολική έκταση της βλάστησης της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου 

Χαρακτηρισμός 

βλάστησης 

Κατάληψη έργου 

(στρ) 

Συνολική κατάληψη 

βλάστησης (στρ) 
Ποσοστό κάλυψης 

Άγονα 347,145 1985,356 17,5% 

Γεωργ. καλλιέργειες 149,346 5129,851 2,9% 

Οικισμοί 38,414 568,973 6,8% 

Δρύς 1,425 5475,967 0,0% 

Θάμνοι 84,877 9613,481 0,9% 

Καστανιά 4,114 646,1355 0,1% 

Λιβάδια, αραιά ξυλ. 

βλάστηση 
0 304,877 0,0% 

Οξυά 0,583 7404,995 0,0% 

Παραποτάμια 

βλάστηση 
0 124,008 0,0% 

Πεύκη μαύρη 0 2013,349 0,0% 

Φυτεύσεις πεύκης 476,198 3877,083 12,3% 

(θάλασσα) 6,701 - - 

Σύνολο 1108,803 42959,293 2,6% 

 

Από τους παραπάνω πίνακες, γίνεται αντιληπτό ότι το συνολικό τοπίο χαρακτηρίζεται από 

ανθρωπογενές περιβάλλον με άγονα εδάφη, οικισμούς και γεωργικές καλλιέργειες, ενώ το 

42,9% επικαλύπτεται από φυτεύσεις πεύκης. Είναι αναμενόμενο ότι η αποψίλωση της 

βλάστησης θα αλλάξει συνολικά το τοπίο και η επιφάνεια του εδάφους θα διαμορφωθεί. 

Παρόλ’ αυτά η βλάστηση της περιοχής, όπως οι φυτεύσεις πεύκης, δεν χαρακτηρίζεται με 

υψηλή οικολογική αξία. Ένα πολύ μικρό ποσοστό υψηλής οικολογικής αξίας βλάστησης (όπως 

οι οξιές, καστανιές) θα αποψιλωθεί σε σύγκριση με την συνολική έκτασή τους. Αναδασώσεις 

με αυτοφυή φυτικά είδη μπορούν να επαναδημιουργηθούν χωρίς δυσκολία στη φάση της 

αποκατάστασης. Επίσης γεωργικές καλλιέργειες και θάμνοι από την μακκία επίσης μπορούν 

πλήρως να αποκατασταθούν και να επιτευχθεί μία αρκετά καλή προσομοίωση της προ 

υπάρχουσας κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η χλωρίδα που καταγράφεται 

στην περιοχή μελέτης καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό των ζωνών βλάστησης της περιοχής 

σε σχέση με την έκταση εμφάνισης των αντίστοιχων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των προτεινόμενων 

έργων εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου (Φάση Α’: 0-5 

έτη), το μέγεθος των επιπτώσεων στη βλάστηση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα καταληφθεί ένα 

μέρος της βλάστησης (συνολική έκταση 1108,803 στρ) εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την κατάληψη του έργου. 
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 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η κατάληψη του έργου στη βλάστηση και στα 

οικοσυστήματα θα γίνει κατά τη φάση ανάπτυξης και ύστερα δεν θα υπάρξουν εκ νέου 

καταλήψεις στη φάση λειτουργίας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων στη βλάστηση δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως και ως 

εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η αποψίλωση της βλάστησης σαφώς και 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων, ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο  OXI 

Χαμηλό  ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία/ ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.2.3.2. Φάση λειτουργίας και αποκατάστασης Β – Δ (έτη: 5-20) 

Εκτίμηση των επιπυτώσεων 

Κατά τη διάρκεια των φάσεων λειτουργίας και αποκατάστασης Β έως Δ, δε θα υπάρξει 

κατασκευή άλλων νέων εγκαταστάσεων, επομένως δεν θα υπάρξουν άλλες πρόσθετες 

επιπτώσεις λόγω κατάληψης στους τύπους οικοτόπων και στη βλάστηση. Επιπρόσθετα, σε 

αυτές τις φάσεις πρόκειται να αποκατασταθεί ένα μέρος των κατειλημμένων εκτάσεων από τις 

επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και μεταλλείου Μαύρων Πετρών και των παλαιών 

σωρών αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου, εξαιρουμένης της επιφάνειας που καταλαμβάνει η 

εγκατάσταση μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, της έκτασης του εσωτερικού οδικού 

δικτύου που οδηγεί στην εγκατάσταση απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

και της έκτασης των εγκαταστάσεων φόρτωσης. Με την εφαρμογή του προγράμματος 

αποκατάστασης, αναμένεται πλέον ότι η συνολική κατάληψη του έργου να ανέρχεται στα 

725,28 στρ., δηλαδή να αποκαθίσταται ένα ποσοστό 34,6 % από την αρχική συνολική 

έκταση του έργου (1108,8 στρ.). 

 

Πίνακας 9.5.2.3-3. Κατάληψη έργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στη βλάστηση 

κατά τη φάση Α, και Φάση Β -Δ και το ποσοστό αποκατάστασης κατά τη φάση Β – Δ 

(έτη 5-20) 

Χαρακτηρισμός 

βλάστησης 

Κατάληψη (στρ) 

Φάση Α (έτη 0-5) 

Κατάληψη (στρ) 

Φάση Β-Δ (έτη 5-20) 

Διαφορά 

έκτασης 

Ποσοστό 

αποκατάσταση

ς 

Άγονα 347,145 201,739 145,41 13,1% 

Γεωργ. καλλιέργειες 149,34 38,131 111,21 10,0% 

Οικισμοί 38,414 11,382 63,24 2,4% 

Δρύς 1,424 0  0,1% 

Θάμνοι 84,877 21,637 3,87 5,7% 

Καστανιά 4,114 0,245 27,03 0,3% 

Οξυά 0,583 0  0,1% 

Φυτεύσεις πεύκης 476,198 445,446 30,75 2,8% 

(θάλασσα) 6701 6701 0 0% 

Σύνολο 1108,803 725,281 383,522 34,6% 
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Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση ανάπτυξης και 

λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στη βλάστηση χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την κατάληψη του έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την λειτουργία του 

έργου και είναι λιγότερο πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η κατάληψη του έργου στη βλάστηση και στα 

οικοσυστήματα έγινε ήδη κατά την διάρκεια της φάση ανάπτυξης και σε αυτή τη φάση 

δεν θα υπάρξουν εκ νέου καταλήψεις, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την λειτουργία των 

έργων στη βλάστηση είναι να αναταχθούν στο σύνολό τους σχεδόν όταν τελειώσουν οι 

εργασίες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως ολικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Σε αυτή τη φάση έχει ήδη ξεκινήσει η 

σταδιακή αποκατάσταση με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων από την αποψίλωση της 

βλάστησης, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις λειτουργίας και 

αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα 

οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο  OXI 

Χαμηλό  ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας κατά τις φάσεις Β-Δ 

λειτουργίας και αποκατάστασης (έτη 5-20).  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.2.3.3. Φάση αποκατάστασης Ε (έτη: >20)  

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Μετά το τέλος του έργου Στρατωνίου και αφού σταματήσουν όλες οι λειτουργίες στα 

μεταλλεία και εργοστάσια και τελειώσουν τα έργα αποκατάστασης, ένα μεγάλο μέρος, 

συνολικά το 76,9% στα επιμέρους τμήματα της βλάστησης θα αποκατασταθεί είτε με 

αναφυτεύσεις είτε με την εκμετάλλευση κτηρίων. Μερικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ως 

έχουν όπως: εγκαταστάσεις του μεταλλείου, και κάποιες εσωτερικές οδοποιίες. Οι φυτεύσεις 

της πεύκης που υλοτομήθηκαν για τις ανάγκες του έργου θα αποκατασταθούν με δημιουργία 

φυσικών κατηγοριών βλάστησης κατά 93,1% (Πίνακας 9.5.2.3-4). Τα φυλλοβόλα δέντρα 

όπως οι καστανιές, δρύες και οξιές επίσης θα αναφυτευτούν. Όπως, φαίνεται δηλαδή από το 

τελικό ποσοστό αποκατάστασης στον Πίνακα 9.5.2.3-4 και τις ζώνες αποκατάστασης στην 

Εικόνα 9.5.2.1-1, το φυσικό περιβάλλον θα επανέλθει σχεδόν πλήρως σε αρμονία με την 

αρχική κατάσταση πριν την ανάπτυξη του έργου.  

 

Πίνακας 9.5.2.3-4. Κατάληψη έργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στη βλάστηση 

κατά τη φάση Α, Φάσεις Β -Δ και την τελική φάση μετά το πέρας του έργου και της 

φάσης αποκατάστασης Ε (20 – 30 έτη) 

Χαρακτηρισμ

ός βλάστησης 

Κατάλη

ψη (στρ) 

Φάση Α 

(έτη 0-5) 

Κατάληψη 

(στρ) 

Φάσεις Β-

Δ (έτη 

5-20) 

Διαφορά 

έκτασης 

Κατάληψη (στρ) μετά την 

αποκατάσταση (>30 έτη) 

Διαφορά 

έκτασης 

Τελικό Ποσοστό 

αποκατάστασης 

Άγονα 347,145 201,739 145,41 58,72 288,425 83,1% 

Γεωργ. 

καλλιέργειες 
149,34 38,131 111,21 99,37 49,976 33,5% 

Οικισμοί 38,414 11,382 63,24 37,13 1,284 3,3% 

Δρύς 1,424 0   1,425 100,0% 
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Χαρακτηρισμ

ός βλάστησης 

Κατάλη

ψη (στρ) 

Φάση Α 

(έτη 0-5) 

Κατάληψη 

(στρ) 

Φάσεις Β-

Δ (έτη 

5-20) 

Διαφορά 

έκτασης 

Κατάληψη (στρ) μετά την 

αποκατάσταση (>30 έτη) 

Διαφορά 

έκτασης 

Τελικό Ποσοστό 

αποκατάστασης 

Θάμνοι 84,877 21,637 3,87 26,06 58,817 69,3% 

Καστανιά 4,114 0,245 27,03 0,28 3,834 93,2% 

Οξυά 0,583 0   0,583 100,0% 

Φυτεύσεις 

πεύκης 
476,198 445,446 30,75 33,01 443,188 93,1% 

(θάλασσα) 6,701 6,701 0 - 6,701 -100% 

Σύνολο  1108,803 725,281 383,522 254,59 854,233 76,9% 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση της αποκατάστασης της συνολικής περιοχής 

κατάληψης της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων 

στη βλάστηση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής εφόσον το έργο είναι ήδη κατασκευασμένο.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την κατάληψη βλάστησης του έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την αποκατάσταση 

του έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι σε αυτό το στάδιο αποκατάστασης, το τοπίο θα 

επανέλθει στην προυπάρχουσα κατάσταση και οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την αποκατάσταση 

των έργων στη βλάστηση είναι να αναταχθούν σχεδόν στο σύνολό τους όταν τελειώσουν 

οι εργασίες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως ολικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Σε αυτή τη φάση θα λάβουν μέρος οι 

αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων από την αποψίλωση της βλάστησης, ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως ολικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια και κατόπιν της φάσης 

αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα 

οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο. 
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Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο  OXI 

Χαμηλό  OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας  

9.5.2.4.1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας Α (έτη: 0-5) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Η αποψίλωση της βλάστησης, η κατάληψη του περιβάλλοντος από φυσικό σε ανθρωπογενές, 

η συχνή ανθρώπινη παρουσία και ο θόρυβος από τις μετακινήσεις στην οδοποιία και τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες αποτελούν ενόχληση στην πανίδα της περιοχής. Η 

κατακερμάτιση του εδάφους θα έχει ως άμεση επίπτωση στην μείωση των διαθέσιμων πόρων 

για επικράτειες και τροφοληψία για τα πτηνά και λοιπά είδη πανίδας που είτε αναπαράγονται 

ή/και ξεχειμωνιάζουν. Εκτιμάται ότι η λειτουργία του έργου και όποιες τροποποιήσεις κατά 

την διάρκεια της φάσης Α θα απομακρύνει την πανίδα από τις περιοχές που τις χρησιμοποιούν 

για τροφοληψία και επικράτειες, και πολύ πιθανόν να επιδράσουν αρνητικά στις φυσικές, 

βιολογικές λειτουργίες των οργανισμών. Περιληπτικά: 

 Η αποψίλωση της βλάστησης θα έχει ως έμμεση επίπτωση την μείωση της 

βιοποικιλότητας της περιοχής 

 Ο κατακερματισμός των εδαφών θα έχει ως επίπτωση την αδυναμία μετακίνησης μεταξύ 

ενδιαιτημάτων σε διάφορα είδη εντόμων, ερπετών, αμφιβίων και πανίδας με αποτέλεσμα 

την απομάκρυνση των ειδών πανίδας.  

 Η ανθρωπογενής παρουσία, η μετακίνηση και η χρήση οδοποιίας για τις μετακινήσεις 

των τροχοφόρων και ο θόρυβος λόγω της λειτουργίας των μεταλλευτικών 
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εγκαταστάσεων θα έχουν ως σημαντική επίπτωση την όχληση των οργανισμών. 

Συστηματικές και πειραματικές έρευνες παρουσιάζουν αρνητική σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των ειδών πτηνών και άλλων θηλαστικών με την παρουσία θορύβου (Benitez-

Lopez et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα περιοχές με μετρήσεις θορύβου στα 30-45 dB 

(decibel) παρουσίασαν μεγαλύτερο αριθμό πτηνών σε σύγκριση με τις περιοχές όπου ο 

θόρυβος κυμαινόταν από 50 εώς 65 dB (McClure et al., 2013). Επιπλέον έρευνες έδειξαν 

μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους καλόγερου (Parus major), είδος κοινό 

σε όλη την Eυρώπη που έχει προσαρμοστεί στην ανθρώπινη παρουσία και όχληση, όταν 

αποφασίζουν να φωλιάσουν σε περιοχές με έντονη ένταση θορύβου (Halfwreck et al., 

2012). Οι μετρήσεις θορύβου στην περιοχή Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου από τους 

συνολικά εννέα σταθμούς μετρήσεων κατανεμημένους ισομερώς στην γύρω περιοχή (και 

καταγραφές από το 2015 έως τώρα) έδειξαν μέσο όρο θορύβου 52,3 dB με ελάχιστη τιμή 

30,3 dB και μέγιστη 69,9 dB (βλέπε Εικόνα 9.5.2.4-1). Από ότι παρατηρείται και από, 

τον Χάρτη, οι μέγιστες καταγραφές εκτιμώνται σε τοπικό επίπεδο (Εικόνα 9.5.2.4-1). 

Συνεπώς από τη φάση Α, με την λειτουργία του εργοταξίου και τις μετακινήσεις των 

τροχοφόρων, εκτιμάται απομάκρυνση των ειδών πανίδας, μείωση της αναπαραγωγικής 

επιτυχίας και συνεπώς μείωση της βιοποικιλότηταςστο γήπεδο των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.  

 Η δυνητική μείωση της δυνατότητας εύρεσης τροφής και η πιθανή αύξηση του 

ανταγωνισμού για τους φυσικούς πόρους μεταξύ των οργανισμών και ειδών ενδεχομένως 

θα έχει αρνητική επίπτωση στην ορνιθοπανίδα και στην υπόλοιπη πανίδα της περιοχής.  

 Μία άλλη αρνητική επίπτωση στις λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες θεωρείται η τυχόν επιβάρυνση των εδαφών από βαρέα 

μέταλλα. Για παράδειγμα πολλά είδη πανίδας, όπως τα ποντίκια του αγρού, οι 

τυφλοπόντικες αλλά και εντομοφάγα πουλιά που ψάχνουν για τροφή στο έδαφος πιθανά 

να έρθουν σε άμεση επαφή με έδαφος με αυξημένες συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα 

(Nyholm & Ruhling, 2000). Σημειώνεται ότι στη χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας εδαφών για μετρήσεις στοιχείων, όπως 

As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Zn, οι συγκεντρώσεις παρουσίασαν τιμές εντός 

της περιοχής τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι πολύ 

πιθανόν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και την πανίδα της περιοχής να είναι 

αμελητέες.  

 

 
Εικόνα 9.5.2.4-1. Χάρτης κατανομής θορύβου στην περιοχή Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου.Τα βέλη υποδεικνύουν τις μέγιστες καταγραφές θορύβου σε dB.  
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Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου είναι υφιστάμενες και δεν προβλέπονται νέες εγκαταστάσεις και 

επομένως δεν αναμένονται επιπτώσεις σε οικοτόπους με ιδιαίτερη οικολογική αξία. Παρόλα 

αυτά η επέκταση της λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, οι τροποποιήσεις των 

εγκαταστάσεων, η χρήση της οδοποιίας (μετακινήσεις κτλ) και η συνολική λειτουργία των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων όπως παρουσιάστηκε δεδομένα παραπάνω θα έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδης πανίδας στην περιοχή και 

εκτιμώνται ως σημαντικές, μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες. Κατά τη φάση ανάπτυξης 

και λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της απομάκρυνσης πολλών 

ειδών πανίδας από την υποβάθμιση του οικοσυστήματος και την γενικότερη όχληση.  

 Ένταση επιπτώσεων: Το μεταλλείο του Στρατωνίου προυπήρχε και πολλά είδη πανίδας 

δεν επισκέπτονται την περιοχή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ανάπτυξη των 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη 

φάση της ανάπτυξης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την ανάπτυξη του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

ανάπτυξης στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές γύρω 

από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η ανάπτυξη του έργου θα λάβει μέρος από 0 έως 5 έτη και η 

επομενη φάση της λειτουργίας από 5 έως 30 έτη, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν σχεδόν στο σύνολό τους μέχρι 

την ολοκλήρωση της εν λόγω φάσης και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν οι οργανισμοί στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-28 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και άλλα είδης της πανίδας της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αλλά και τις εγκαταστάσεις και λειτουργίες των υποέργων, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.2.4.2. Φάσεις λειτουργίας και αποκατάστασης Β – Δ (έτη: 5-20) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου από τη φάση Β έως Δ (έτη 5 – 20) δεν θα 

υπάρχει κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια δεν θα καταληφθούν εκ νέου 

φυσικά οικοσυστήματα. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες θα σταματήσουν να λειτουργούν σε 

σχέση με την προαναφερθείσα φάση. Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια της περιόδου αυτή, η 

ανθρώπινη παρουσία θα είναι ορατή και διάφορες μετακινήσεις θα λαμβάνουν χώρα (πχ. 

Μεταφορά προιόντων). Η συνολική έκταση του έργου και κάποιες δραστηριότητες θα 

σταματήσουν σταδιακά και θα γίνει μερική αποκατάσταση του έργου. Αυτό θα έχει ως 

συνέπεια την μερική επαναφορά της περιοχής σε μια κατάσταση όσο το δυνατόν 

πλησιέστερη προς αυτήν που επικρατούσε πριν την επέμβαση. Παρόλα αυτά πολλά είδη 

πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και θηλαστικών θα εμφανιστούν τοπικά στην περιοχή 

μακροπρόθεσμα, αφού σταματήσουν πλήρως οι πιέσεις και απειλές στην περιοχή για αρκετά 

χρόνια.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη την μερική αποκατάσταση του έργου (34,6%) αλλά παράλληλα την 

συνεχή λειτουργία του έργου, την όχληση, την ανθρωπογενή παρουσία, οι επιπτώσεις θα είναι 

αρνητικές σε αυτή την περίοδο και εκτιμώνται ως μακροχρόνιες και μερικώς αναστρέψιμες. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τις φάσεις λειτουργίας και αποκατάστασης των προτεινόμενων έργων 

εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

επιπτώσεων στην πανίδα χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. Ως εκ 

τούτου, αξιολογούνται ως αρνητικές.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-29 

ENVECO A.E. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη πανίδας θα έχουν ηδη 

απομακρυνθεί αλλά και την σταδιακή αποκατάσταση, η ένταση των επιπτώσεων 

αξιολογείται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την λειτουργία του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν (μετακινήσεις, εξορύξεις, θόρυβος).  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

λειτουργίας στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές γύρω 

από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την λειτουργία του 

έργου και είναι πολύ πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η φάση λειτουργίας και αποκατάστασης θα λάβει μέρος για 

είκοσι πέντε έτη, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων είναι δυνατόν να αναταχθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν τα είδη πανίδας στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Εκτίμηση Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και άλλα είδη της πανίδας της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου αλλά και τις εγκαταστάσεις και λειτουργίες των υποέργων, εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-30 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.2.4.3. Φάση αποκατάστασης Ε (έτη: >20)  

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Μετά το τέλος του έργου Στρατωνίου και αφού σταματήσουν όλες οι λειτουργίες στα 

μεταλλεία και εργοστάσια και τελειώσουν τα έργα αποκατάστασης, ένα μεγάλο μέρος, 

συνολικά το 76,9% της συνολικής κατάληψης θα αποκατασταθεί είτε με αναφυτεύσεις είτε με 

επανεγκατάσταση της βλάστησης είτε με την εκμετάλλευση κτηρίων. Μερικές εγκαταστάσεις 

θα παραμείνουν ως έχουν όπως: εγκαταστάσεις του μεταλλείου και κάποιες εσωτερικές 

οδοποιίες. Οι φυτεύσεις της πεύκης που υλοτομήθηκαν για τις ανάγκες του έργου θα 

αποκατασταθούν με δημιουργία φυσικών κατηγοριών βλάστησης κατά 93,1% (αποφυγή 

φυτεύσεων ξενικών ειδών πεύκης). Τα φυλλοβόλα δέντρα όπως οι καστανιές, δρύες και οξιές 

επίσης θα αναφυτευτούν. Όπως φαίνεται από το τελικό ποσοστό αποκατάστασης και τις ζώνες 

αποκατάστασης στην Εικόνα 9.5.2.1-1, το φυσικό περιβάλλον θα επανέλθει σχεδόν πλήρως σε 

αρμονία με την αρχική κατάσταση πριν την ανάπτυξη του έργου. Οι φυσικοί πόροι θα 

επανέλθουν και τα διάφορα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας θα επιστρέψουν στις περιοχές. 

Παρόλα αυτά πολύ πιθανόν κάποια είδη να επανέλθουν στην περιοχή μακροπρόθεσμα όταν οι 

γύρω πιέσεις θα μειωθούν και οι βιολογικές διεργασίες του οικοσυστήματος επανέλθουν.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα και την αποκατάσταση του έργου (77%), μετά τη φάση 

αποκατάστασης και λειτουργίας των έργων εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στα είδη πανίδας χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και πολλά είδη πανίδας επηρεάστηκαν από την λειτουργία του 

έργου. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την σταδιακή αποκατάσταση, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση του έργου και τις δραστηριότητες που 

την χαρακτηρίζουν (φυτεύσεις, μετα-μεταλλευτική χρήση των κτηρίων).  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-31 

ENVECO A.E. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

αποκατάστασης στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές 

γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την αποκατάσταση 

του έργου και είναι πολύ πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η αποκατάσταση του οικοσυστήματος θα λάβει μέρος αφού 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα τελειώσουν πλήρως οι δραστηριότητες, ως εκ 

τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την αποκατάσταση 

είναι δυνατόν να αναταχθούν μετα το πέρας όλων των εργασιών την και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν τα είδη πανίδας στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως αντιμετωπίσιμες. 

 

Εκτίμηση μεγέθους επιπτώσεων επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και άλλα είδη της πανίδας της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-32 

ENVECO A.E. 

 Επιπτώσεις σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ  

Στην περιοχή μελέτης Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου ένα μικρό κομμάτι επικαλύπτεται από 

την περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), σύμφωνα με το 

νόμο 3937/2011, με ονομασία «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» και κωδικό GR1270005 

(παρακάτω Εικόνα 9.5.2.6-1). Επίσης αυτή η περιοχή επικαλύπτεται σε κάποιο βαθμό και με 

την περιοχή μελέτη της Ολυμπιάδας. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δεν επικαλύπτουν την περιοχή ΕΖΔ και απέχουν 

περίπου 1,8 km. Συνεπώς, δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις σην περιοχή «Όρος 

Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» εφόσον δεν θα υπάρξει απώλεια ενδιαιτήματος με 

αποψίλωση ή καταστροφή της περιοχής ΕΖΔ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταζόμενη 

περιοχή ΕΖΔ ενώ έχει ύψιστη σημασία ως προς την ποιότητα και τη σημασία της 

βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτή από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Ως εκ 

τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». 

 

Αξιολόηση Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Οι επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες και το μέγεθος των 

επιπτώσεων εκτιμάται ως αμελητέο εφόσον δεν θα υπάρξει απώλεια ενδιατήματος. Πιο 

αναλυτικά, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις περιοχές ΕΖΔ πραγματοποιείται 

στο Κεφάλαιο 3 στην «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» (ΜΕΟΑ) που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της μελέτης αυτής.  

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στις περιοχές ΕΖΔ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή δεν 

επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την ανάπτυξη του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν από το 

έργο στις περιοχές ΕΖΔ σχετίζονται με τις γύρω δραστηριότητες και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-33 

ENVECO A.E. 

Εκτίμηση μεγέθους επιπτώσεων  

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής ΕΖΔ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων, οι 

επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

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

Η πλησιέστερη περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΕ και ονομασία «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά 

Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» (κωδικός GR1220009) (Εικόνα 9.5.2.6-1) απέχει 3 km δυτικά 

από τις περιοχές μελέτης Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και περίπου 8 km από τις 

εγκαταστάσεις του έργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Οι επιπτώσεις από το εξεταζόμενο 

έργο αξιολογούνται ως αμελητέες δεδομένου ότι το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός της 

περιοχής ΖΕΠ και δεν καταλαμβάνει βιοτόπους των εν λόγω ειδών. Για τα υπόλοιπα είδη 

πανίδας που διαβιούν στην εξεταζόμενη περιοχή ΖΕΠ, οι επιπτώσεις αξιολογούνται από 

ουδέτερες και με την παραδοχή ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, δεν 

αναμένεται να επηρεαστούν οι πληθυσμοί τους ώστε να απειλείται η κατάσταση διατήρησης 

και οι στόχοι διατήρησης των εν λόγω περιοχών ΖΕΠ και συνεπώς, δεν θίγεται η συνοχή του 

δικτύου Natura 2000. Πιο αναλυτικά, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις 

περιοχές ΖΕΠ πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 3 στην «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης» (ΜΕΟΑ) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της μελέτης αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταζόμενη περιοχή ΖΕΠ ενώ έχει ύψιστη σημασία ως προς την 

ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτή λόγω της μεγάλης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-34 

ENVECO A.E. 

απόστασης από τις βιομηχανικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως εκ τούτου, 

το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα 

αξιολογείται ως «χαμηλό». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

 
Εικόνα 9.5.2.6-1. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και οι 

προστατευόμενες περιοχές οικολογικού δικτύου NATURA 2000. 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην περιοχή ΖΕΠ με ονομασία «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, 

Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της 

εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν 

σε μεγάλη απόσταση. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός 

περιοχών και δεν καταλαμβάνει βιοτόπους των ειδών πανίδας, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-35 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΖΕΠ με ονομασία «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά 

Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών 

θεσμοθετήθηκε με βάση την Κ.Υ.Α. 6919/2004 (ΦΕΚ 248/Δ/05-03-2004), η οποία 

τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 39542/2008 (ΦΕΚ 441/ΑΑΠ/09-10-2008) και η οποία είχε ως 

σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής 

κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες 

περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνειας και Μακεδονικών 

Τεμπών που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Το Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 

και Μακεδονικών Τεμπών διακρίνεται για την πλούσια ποικιλία βλάστησης, η οποία 

δικαιολογεί το πλήθος των διαφορετικών οικοσυστημάτων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 800 είδη χλωρίδας στα ορεινά οικοσυστήματα της περιοχής 

και 336 είδη στα υδάτινα και υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-36 

ENVECO A.E. 

Σημειώνεται ότι μόνο η ευρύτερη περιοχή μελέτης (3 km από την άμεση περιοχή μελέτης του 

Στρατωνίου) εμπίπτει κατά ένα μικρό τμήμα της στην Γ’ περιφερειακή ζώνης προστασίας. 

Εντός της ζώνης Γ’ επιτρέπονται οι μεταλλευτικές δραστηριότητες υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι ορατό από τη ζώνη Α ́, β) δε θα επηρεάζονται σημαντικά 

τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίμνες και γ) η εξορυκτική 

δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε ευθεία απόσταση από το όριο της Περιοχής 

Α ́. Ειδικότερα, και για περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη 

των 10 km από το όριο της Περιοχής Α ́, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας, γεγονός που θα 

πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη των 

συναρμόδιων Υπουργείων και τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προαναφερθεισών 

προϋποθέσεων (i) και (ii). Η συνολική έκταση του πάρκου είναι 208.085,05 εκτάρια, η Ζώνη 

Γ έχει έκταση 165.930,12 εκτάρια και μέσα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετούνται 

16.290 εκτάρια της Ζώνης Γ (δηλαδή το 9,8% αυτής).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών 

Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών ότι δηλαδή ενώ έχει ύψιστη σημασία ως 

προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτό λόγω 

της μεγάλης απόστασης από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως 

εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλό». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην περιοχή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της 

εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν 

μεγάλη απόσταση. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-37 

ENVECO A.E. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ 

Σημειώνεται ότι εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου παρατηρούνται 

δυο περιοχές χαρακτηριζόμενες ως ΚΑΖ: 1) ΚΑΖ 115 «Κρυονέρι – Καλογερικό» με έκταση 

2.991,7 (εκτάρια) και 2) ΚΑΖ Κ122 με ονομασία «Μπροστόμνιτσα (Στρατονίκης)» (βλ. 

Εικόνα 9.5.2.8-1). Το 50,70% από το ΚΑΖ 115 επικαλύπτεται από την χωρική ενότητα 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το 19,15% από το ΚΑΖ 122. Επίσης στο ΚΑΖ Κ115 

χωροθετούνται 0,8 στρέμματα από τις ερευνητικές γεωτρήσεις, ήτοι το 0,003% της συνολικής 

έκτασης του ΚΑΖ Κ115. Οι επιπτώσεις στις περιοχές χαρακτηριζόμενες ως ΚΑΖ εκτιμώνται 

ως ασθενείς αφού οι δραστηριότητες του έργου δεν συμπίπτουν με τις περιοχές ΚΑΖ. Παρόλα 

αυτά οι περιοχές χρήζουν συστηματική παρακολούθηση.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-38 

ENVECO A.E. 

 

 
Εικόνα 9.5.2.8-1. Χωρική ενότητα Στρατωνίου και περιοχές ΚΑΖ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξεταζόμενες περιοχές ΚΑΖ θεωρούνται σημαντικές ως προς την 

ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας και ως ευπαθή λόγω των ανθρωπογενών πιέσων 

από τις γύρω δραστηριότητες (μεταλλευτικές δραστηριότητες, τουρισμός, κυνήγι, κ.ά.), 

συνεπώς το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «μεσαία». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων από το υποέργο Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στα καταφύγια 

ΚΑΖ 115 και ΚΑΖ 122 χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, εφόσον θα υπάρχει μία γενικότερη 

όχληση από τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου. 

 Ένταση επιπτώσεων: Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα απομακρύνει τα είδη 

πανίδας από την περιοχή, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με την λειτουργία του έργου.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-39 

ENVECO A.E. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από το έργο 

σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως 

εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την περιοχή 

κατάληψης του έργου και είναι λίγο πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Οι εργασίες του μεταλλείου θα σταματήσουν μετά από ένα 

χρονικό διάστημα και μετά θα γίνει η αποκατάσταση, οπότε και αξιολογούνται ως 

βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Τυχόν επιπτώσεις από την περιοχή 

κατάληψης των έργων στις περιοχές ΚΑΖ είναι δυνατόν να αναταχθούν και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως πλήρως αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η περιοχή κατάληψης μπορεί να 

αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό 

περιβάλλον στην περιοχή, ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως ολικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των περιοχών ΚΑΖ και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

μονάδα έργου στις περιοχές ΚΑΖ αλλά και την μελλοντική αποκατάσταση του έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-40 

ENVECO A.E. 

 Επιπτώσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

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

τάξης των 33.700 ha και χωροθετείται γειτονικά του νότιου άκρου της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Διακρίνεται παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική, 

καλλιτεχνική ή/και περιβαλλοντική σημασία του. Δεν χωροθετείται εντός καμίας από τις 

περιοχές μελέτης (Μαύρες Πέτρες – 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). Οι επιπτώσεις από την 

κατασκευή και λειτουργία των έργων και υποέργων στις αντίστοιχες χωρικές ενότητες 

Στρατώνι-Μαύρες Πέτρες, Σκουριές και Ολυμπιάδα χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής χαρακτηριζόμενη ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς «Όρος Άθως» αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-41 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Δάση και δασικές εκτάσεις που επικαλύπτονται από την περιοχή έργου Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 και συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

9.5.2.10-1). Από τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου για την 

κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που περιγράφονται στην Παράγραφο 9.5.2.1, το εύρος 

χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται 

ως «μετρίως σημαντική» (βλέπε επίσης Πίνακα 9.5.2.2-1).  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9.5.2.10-1), παρατηρείται ένα ποσοστό κάλυψης 53,7% 

από δασική έκταση που ανέκαθεν προυπήρχε. Παρόλα αυτά το μεταλλείο στην περιοχή του 

Στρατωνίου προυπήρχε, οπότε η αποψίλωση των δασικών εκτάσεων χαρακτηρίζεται ως 

χαμηλή και ένα μεγάλο ποσοστό του έργου έχει χαρακτηριστεί ως μη δασικό 

(Πίνακας 9.5.2.10-1). Στην αποκατάσταση του έργου, οι αναδασώσεις με αυτοφυή δέντρα θα 

φέρουν την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην προυπάρχουσα κατάσταση όσο το 

δυνατόν γίνεται. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-42 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 9.5.2.10-1. Συνολική κατάληψη της δασικής έκτασης του έργου Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου 

Χαρακτηρισμός δασικής έκτασης 
Συνολική 

κατάληψη (στρ) 
Ποσοστό κάλυψης 

(Θάλασσα) 4,968 0,4% 

(μη χαρακτηρισμένο) 3,523 0,3% 

Άλλης μορφής - μη δασικό χαρακτήρα 153,898 13,9% 

Δασωμένη έκταση άλλης μορφής 22,459 2,0% 

Εκχερσωμένη δασική έκταση 217,851 19,6% 

Ανέκαθεν δασική έκταση 595,029 53,7% 

Πράξης άλλης μορφής - μη δασικό χαρακτήρα 109,814 9,9% 

Πράξη δασική 1,261 0,1% 

Σύνολο 1108,803 100,0% 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, για τις δασικές εκτάσεις της περιοχής της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι σε ένα ποσοστό του 

έργου προυπήρχε δασική έκταση. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την κατάληψη έργου και ότι το μεταλλειο 

Στρατωνίου προυπήρχε, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η αποψίλωση των δασών θα γίνει κατά τη φάση 

ανάπτυξης και ύστερα θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την 

αποκατάσταση, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως και ως 

εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η αποψίλωση των δασών σαφώς και 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων, ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης, λειτουργίας και 

αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις θεωρείται 

Χαμηλό. 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-43 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο  OXI 

Χαμηλό  ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία/ ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Στη γύρω περιοχή παρατηρούνται τρεις περιοχές χαρακτηριζόμενες ως προτεινόμενα Τοπία 

Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) που εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης του 

συνολικού έργου: η περιοχή «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος», η «Χαράδρα 

Κηπουρίστρα Στρατονικού» και η περιοχή «Ιερισσός». Οι εξεταζόμενες περιοχές ΤΙΦΚ 

χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής σημασίας ως προς την ποιότητα φυσικού κάλλους και ως 

ευπαθή λόγω των ανθρωπογενών πιέσεων. Παρόλα αυτά κανένα έργο και χωρικές ενότητες 

δεν χωροθετούνται στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

Συνεπώς το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-44 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων  

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των περιοχών ΤΙΦΚ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-45 

ENVECO A.E. 

 Επιπτώσεις σε Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

Περίπου 10 km ΒΔ από την περιοχή μελέτης του Στρατωνίου βρίσκεται η περιοχή που 

χαρακτηρίζεται ως Σημαντική Περιοχή για Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό GR032 και ονομασία 

«Λίμνες Βόλβη, Κορώνεια και Στενά Ρεντίνας». Επιπροσθέτως, περίπου 9 km ΝΔ από την 

περιοχή μελέτης βρίσκεται η ΣΠΠ με κωδικό GR033 και ονομασία «Όρος Χολομώντας» 

(Εικόνα 9.5.2.12-1). Παρόλο που η περιοχή του Στρατωνίου και οι μεταλλευτικές και οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να επηρεάσουν τις περιοχές ΣΠΠ, τυχόν επιπτώσεις 

εκτιμώνται ως ουδέτερες λόγω της απόστασης. Εκτιμάται ότι μετά την αποκατάσταση και 

τέλος του έργου το οικοσύστημα θα επανέλθει και δεν θα υπάρχουν πλέον τυχόν επιπτώσεις 

από την όχληση των δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές ΣΠΠ ενώ έχουν 

ύψιστη σημασία ως προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα για 

την ορνιθοπανίδα, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτή λόγω της μεγάλης απόστασης από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως εκ τούτου, το εύρος 

χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται 

ως «αμελητέα». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

 
Εικόνα 9.5.2.12-1. Χωρική ενότητα Στρατωνίου και οι σημαντικές περιοχές για τα 

πουλιά (ΣΠΠ) 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-46 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των περιοχών ΣΠΠ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Στα πλαίσια της τήρησης των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού όρου (ΠΟ) δ4.36 της Α.Π. οικ. 

201745 Απόφασης «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μεταλλευτικες - 

Μεταλλουργικες Εγκαταστασεις Μεταλλειων Κασσανδρας» της εταιρείας Ελληνικός Χρυσος 

Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Νομό Χαλκιδικής», εκπονήθηκε έκθεση εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης παράκτιων υδάτων στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

κατά τα έτη 2015, 2017, 2019 και 2021. Επίσης έγιναν καταγραφές ειδών και παρακάτω 

περιγράφονται τα πιο σημαντικά είδη. Συνοπτικά, από τα δεδομένα παρατηρείται οικότοπος 

προτεραιότητας 1120 υψηλής οικολογικής και οικονομικής σπουδαιότητας που πρόκειται 

για το ενδημικό μεσογειακό θαλάσσιο φυτικό είδος Posidonia oceanica (Εικόνα 9.5.2.13-1). 

Επιπλέον καταγράφονται είδη όπως ο ροφός Epinephelus marginatus, ένα τρωτό είδος (VU-

vulnerable) βάση της IUCN και τους δύο ιππόκαμπους, Hippocampus hippocampus και 

Hippocampus guttulatus (Εικόνα 9.5.2.13-2) που είναι είδη περιορισμένης εμβέλειας. Στη 

κόκκινη λίστα απειλούμενων ζώων (IUCN Red List of Threatened Species), ο ιππόκαμπος ο 

βραχύρυγχος (Hippocampus hippocampus) και ο στικτός (Hippocampus guttulatus) είχαν 

χαρακτηριστεί ως τρωτά είδη (VU-vulnerable) είδη αλλά σήμερα χαρακτηρίζονται ως είδη 

που δεν έχουν επαρκώς καταγραφεί και γι’ αυτό είναι εν δυνάμει απειλούμενα προς 

εξαφάνιση.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-47 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.2.13-1. Απεικόνιση του οικότοπου προτεραιότηρας 1120 Posidonia oceanica 

στο θαλάσσιο περιβάλλον πλησίον της χωρικής ενότητας του Στρατωνίου 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-48 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.2.13-2. Απεικόνιση της αποικίας που καταγράφονται τα δύο είδη 

ιππόκαμπων στις εγκαταστάσεις φόρτωσης του Στρατωνίου. 

 

Επίσης, στην παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού απαντά 

μεγάλος αριθμός πελαγικών και βενθικών ειδών. Τα πελαγικά είδη περιλαμβάνουν κυρίως 

αντιπροσώπους από το ζωοπλαγκτόν (κωπήποδα, μέδουσες κ.ά.), τα ψάρια και τα θηλαστικά. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 13 είδη πελαγικών ψαριών, ορισμένα από τα οποία έχουν 

υψηλή οικολογική σημασία (γαύρος, σαρδέλα, κ.ά.). Τα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται από 

τη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και τρία είδη δελφινιών. Ιδιαίτερα αξιόλογος 

είναι ο αριθμός των ζωοβενθικών οργανισμών (560 είδη), με αντιπροσώπους από τα ψάρια 

(γλώσσες, κουτσομούρα, φανάρι κ.ά.), τους σπόγγους, τα κοιλεντερωτά (ανεμώνες, κοράλλια), 

τους πολύχαιτους (σκουλήκια), τα μαλάκια (μύδια, χταπόδια, σουπιές), τα καρκινοειδή 

(καβούρια, γαρίδες), τα εχινόδερμα (αστερίες, αχινοί) κ.ά.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και την πιθανή 

τρωτότητα από τις συνεχείς μεταφορές των προιόντων στις εγκαταστάσεις φόρτωσης της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «υψηλή». 
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Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Στο υποέργο του Στρατωνίου συμπεριλαμβάνονται στο βόρειο άκρο της παραλίας Στρατωνίου 

οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις φόρτωσης ««Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου» (Εικόνα 

9.5.2.13-3). Οι εγκαταστάσεις φόρτωσης εξυπηρετουν τα φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου 

έως 10.000 DWT (φόρτωση συμπυκνωμάτων θειούχου μόλυβδου, θειούχου ψευδάργυρου, 

χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη και χαλκού/χρυσού). 

 

 
Εικόνα 9.5.2.13-3. Παρουσίαση παραλιακής περιοχής Στρατωνίου 

 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 9.5.2.13-4) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ποιοτικών 

στοιχείων στα παράκτια ύδατα πλησίον των υποέργων της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου.  
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Εικόνα 9.5.2.13-4. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης 

παράκτιων υδατών 

 

Από την παραπάνω εικόνα συμπεραίνεται ότι δεν παρατηρήθηκε κανένας δείκτης κακής 

οικολογικής ποιότητας στα θαλάσσια ύδατα του Στρατωνίου και γενικότερα της ευρύτερης 

περιοχής. Παρόλα αυτά κάποια σημεία έχουν χαρακτηριστεί ως μέτριας οικολογικής 

ποιότητας. Το έργο και η χρήση των εγκαταστάσεων φόρτωσης θα λειτουργεί για πολλά χρόνια 

για την μεταφορά των προϊόντων οπότε είναι αναγκαία η παρακολούθηση των θαλάσσιων 

ύδατων και η καταγραφή τυχόν πιέσεων ή/και ρύπων στις λεκάνες απορροής από την 

λειτουργία συνολικού έργου.  
 
Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
Με βάση τα προαναφερόμενα, στο θαλάσσιο περιβάλλον της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις λόγω των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

και την συνεχή λειτουργία του έργου.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-51 

ENVECO A.E. 

 Ένταση επιπτώσεων: Εφόσον δεν παρατηρήθηκε δείκτης κακή οικολογικής ποιότητας, 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας τις εγκαταστάσεις φόρτωσης.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις φόρτωσης και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η μεταφορά των προιόντων στο λιμάνι θα γίνεται 

καθόλη την διάρκεια του έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή Στρατωνίου εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.5.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης της βιοποικιλότητας  

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν πολύ συνοπτικά τα ουσιώδη στοιχεία ως προς τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής μελέτης της Ολυμπιάδας ώστε να εκτιμηθεί η 

ευαισθησία/ευπάθεια και τρωτότητα του οικοσυστήματος. Αναλυτικότερη περιγραφή των 

δεδομένων παρουσιάζονται στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 8). Η τρωτότητα και η 

ευαισθησία της βιοποικιλότητας στην εξεταζόμενη χωρική ενότητα έγκειται στο γεγονός ότι 

περιβάλλεται από μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων πλούσιας χλωρίδας και πανίδας καθώς 

και ότι ένα τμήμα της άμεσης περιοχής μελέτης εμπίπτει εντός περιοχής του δικτύου NATURA 

2000 χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Όρος Στρατωνικόν – Κορυφή Σκαμνί», 

με κωδικό GR1270005. Επίσης, η περιοχή Ολυμπιάδας παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη 

ποικιλότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές μελέτης (Μαύρες Πέτρες - Στρατώνι, 

Σκουριές). Γενικά, οι απειλές και οι πιέσεις για την περιοχή ΕΖΔ GR 1270005 σχετίζονται και 

με άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (απορρίμματα, τουρισμός, καλλιέργειες κ.ά.). Για 

αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευαίσθητη περιοχή ως προς τις πιέσεις που δέχεται και η 

εκτίμηση των επιπτώσεων από τις εργασίες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. χρήζει ιδιαίτερη 

προσοχή.  

 

Οικότοποι 

Στο πλαίσιο της Οικολογικής Μελέτης του Προγράμματος Παρακολούθησης (2017) 

καταγράφηκαν στην περιοχή 6 τύποι οικότοπων με συνολική έκταση 528,89 στρ. Το 

μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής καλύπτεται από επαρχιακούς δρόμους (1024) και τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030). Παρόλα αυτά 

καταγράφηκαν και φυσικοί οικότοποι με κωδικούς 9340 και 92C0 του Παρ. Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΚ. Ενδιαφέρον αποτελεί η παρατήρηση μικτού οικότοπου αποτελούμενο από 

Θερμόφιλα δρυοδάση και Δάση αριάς Q.ilex (924 Α & 9340). Οι περιοχές στο δυτικό και νότιο 

τμήμα της περιοχής Ολυμπιάδας χαρακτηρίζονται με σημαντική οικολογική και αισθητική 

αξία. Το Δάσος Κηπουρίστρας που βρίσκεται νότια του Μαυρόλακκα εκτιμάται ότι είναι μια 

από τις σημαντικότερες περιοχές από άποψη τοπίου και φυσικότητας, στην ευρύτερη περιοχή 

που μελετήθηκε. Όπως διαπιστώθηκε στις εργασίες πεδίου της παρούσας μελέτης, στη θέση 

που βρίσκονται οι 2 καταρράκτες έχουν πραγματοποιηθεί έργα ανάπλασης. Συνολικά η 

αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων παραμένει ίδια ως Α (εξαίρετη αξία) σε σχέση με την 

αξιολόγηση το 2010 με εξαίρεση τα δάση καστανιάς που έχει αλλάξει από Α (εξαίρετη αξία) 

σε Β (καλή αξία) καθώς έχουν προσβληθεί από το έλκος καστανιάς.  

 

Στο νότιο τμήμα της περιοχής ενδιαφέροντος (Ολυμπιάδα) που ανήκει στο δίκτυο NATURA 

2000, χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Όρος Στρατονικόν – Κορυφή Σκαμνί», 

με κωδικό GR1270005, καταγράφηκε ο οικότοπος 9180* (Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή 

χαράδρες της Tilio – Acerion) που χαρακτηρίζεται ως ‘οικότοπος προτεραιότητας’ σύμφωνα 

με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Γενικά οι απειλές και πιέσεις για την περιοχή ΕΖΔ GR 1270005 

δεν σχετίζονται με τις εργασίες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αλλά με υλοτομίες, παθογόνα 

(έλκος καστανιάς) και εισαγωγή ξενικών ειδών, με φυσικές αιτίες (ολίσθηση πλαγιών, 

κεραυνοί), με μη οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη στις ακτές της χερσονήσου και με 

ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. 
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Χλωρίδα 

Αναγνωρίστηκαν 175 είδη και γένη φυτών στην περιοχή έργου της Ολυμπιάδας και από το 

σύνολο των ειδών τα 11 είδη χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικότερα, τα οποί είναι: 

Cephalanthera longifolia, Cyclamen hederifolium, Dianthus corymbosus, Digitalis lanata 

(Digitalis species), Digitalis viridiflora, Platanthera chlorantha, Platanus orientalis, Rubus 

canescens, Ruscus aculeatus, Taxus baccata. Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας των 

προαναφερθέντων ειδών: 

 8 είδη συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔ. 67/81 

 Τα είδη Digitalis lanata, Digitalis viridiflora, Taxus baccata αναφέρονται στο ΤΕΔ ως 

'Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας' 

 Το είδος Ruscus aculeatus συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΚ.\ 

 

Ορνιθοπανίδα  

Σύμφωνα με την οικολογική έκθεση του 2017 η άμεση περιοχή μελέτης στην Ολυμπιάδα 

παρουσιάζει πλούσια πανίδα με τον υψηλότερο δείκτη ποικιλότητας σε σχέση με τις άλλες 

περιοχές (Στρατώνι και Σκουριές). Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: α) η Ολυμπιάδα 

παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ενδιαιτημάτων όπως περιοχές με μακκία βλάστηση και φυλλοβόλα 

δάση και β) σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές είναι η περιοχή μελέτης με τις λιγότερο έντονες 

μεταλλευτικές επεμβάσεις, γ) περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό δειγματοληπτικών επιφανειών 

σε σχέση με τις άλλες περιοχές αλλά και η έκταση της περιοχής αυτής είναι πολύ μεγαλύτερη 

σε σχέση με τις άλλες περιοχές μελέτης. 

 

Παρατηρήθηκαν στο σύνολο 43 είδη ορνιθοπανίδας από τα 108 είδη που παρατηρήθηκαν 

συνολικά και στις άλλες χωρικές ενότητες (Στρατώνι, Σκουριές, και η ευρύτερη περιοχή). 

Ωστόσο είναι γνωστό ότι τα πτηνά εκτείνονται σε μεγάλες εκτάσεις για την αναζήτηση της 

τροφής και λόγω της μικρής απόστασης από την Λίμνη Βόλβη (3 km), εκτιμάται ότι ο αριθμός 

των ειδών είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που απαντάται στην περιοχή της Ολυμπιάδας. 

Από τα πιο κοινά είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης της Ολυμπιάδας είναι o 

κότσυφας (Turdus merula), ο σπίνος (Fringilla coelebs), και το αηδόνι (Luscinia 

megarhynchos), ενώ τα είδη που παρατηρήθηκαν με τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων είναι ο 

Ασημόγλαρος της Μεσογείου (Larus michahellis: n = 64, 4 παρατηρήσεις), ο κότσυφας (n = 

50, 22 παρατηρήσεις) και το μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica: n = 40, 8 παρατηρήσεις). Στην 

περιοχή παρατηρήθηκαν 2 σημαντικά είδη πτηνών που ανήκουν στην κατηγορία Σχεδόν 

Απειλούμενα - Near Threatened (NΤ) με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων 

της Ελλάδας και αυτά είναι: ο φιδαετός (Circaetus gallicus) και ο λευκονώτης δρυοκολάπτης 

(Dendrocopos leucotos). Η παρουσία του φιδαετού και του λευκονώτη δρυοκολάπτη 

συσχετίζονται άμεσα με το ενδιαίτημα της περιοχής (υγρά μικτά δάση μεγάλης ηλικίας) για 

την αναπαραγωγή τους. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι αυτά τα είδη είναι ευαίσθητα ως προς την 

ανθρώπινη παρουσία και η μείωση του πληθυσμού σχετίζεται με την αποψίλωση των δασών 

και των κατακερματισμών των ενδιαιτημάτων τους (IUCN, 2008). Αξιοσημείωτο είναι ότι στην 

περιοχή της Ολυμπιάδας παρατηρήθηκε η Αετογερακίνα (Buteo rufinus) που χαρακτηρίζεται 

ως Tρωτό – Vulnerable (VU) και ο Γερακαετός (Aquila pennata), που ανήκει στην 

Κατηγορία Κινδυνεύον – Endangered (ΕΝ) βάση του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων 

Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκης και Μαραγκού, 2009). Και τα δύο αυτά είδη παρατηρήθηκαν 

κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περίοδου του 2017 και του 2014 και για αυτό εκτιμάται 

με σιγουριά (λόγω και του ενδιαιτήματος) ότι το είδος φωλιάζει. 

 

Σε αυτό το σημείο ίσως θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ότι ο μαυροπελαργός (Ciconia nigra) 

που χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον - Εndangered (EN) στο Κόκκινο Βιβλίο των 
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απειλούμενων ζώων της Ελλάδας δεν παρατηρήθηκε το 2017 ενώ είχε παρατηρηθεί αρκετές 

φορές το 2014. Πολύ πιθανόν να έχει απομακρυνθεί τοπικά από την περιοχή της Ολυμπιάδας.  

 

Πανίδα (πλην ορνιθοπανίδας)  

Ως προς την πανίδα, η περιοχή της Ολυμπιάδας παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη 

ποικιλότητας μεταξύ των τριών περιοχών (Μαύρες Πέτρες - Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές). 

Μεταξύ πολλών καταγραφών από τα είδη πανίδας αξίζει να αναφερθούν οι καταγραφές όπως 

το αγριογούρουνο, το ζαρκάδι, η αγριόγατα, ο λύκος (Canis lupus: Τρωτό είδος – 

Vulnerable), η νυφίτσα, το κουνάβι, το τσακάλι Vulpes Vulpes, Felix silvestris, Meles meles, 

κα.) και το Τσακάλι (Canis aureus: Κινδυνεύον είδoς - Endangered).  

• Στην περιοχή ενδιαφέροντος και στην γειτονική περιοχή Natura GR1270005 

παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη πλειονότητα των καταγραφών της Βίδρας (Lutra lutra) 

και το 2014 και το 2017. Η βίδρα θεωρείται απόλυτα προστατευόμενο είδος σύμφωνα με 

την οδηγία 92/43 της Ε.Ε για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας (Παράρτημα IV), ενώ απαιτείται η διατήρηση των βιοτόπων της (Παράρτημα 

ΙΙ). Θεωρείται τρωτό είδος – Vulnerable (VU) sύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ειδών (Red List, 2000) της IUCN (International Union for the Conservation 

of Nature), δηλαδή αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόσθεσμο μέλλον.  

• Ο μεγαλύτερος αριθμός ζαρκαδιού (Capreolus capreolus) παρατηρήθηκε στην περιοχή 

ενδιαφέροντος λόγω των μικτών δασών κυρίως στην περιοχή του όρους Στρατονικό 

(NATURA 2000).  

• Στο σπήλαιο της Ολυμπιάδας, το οποίο αποτελεί μια από τις 15 κυριότερες αποικίες 

χειρόπτερων στην Ελλάδα, καταγράφηκαν περίπου 5000 άτομα (θερινή περίοδο).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία της βιοποικιλότητας (αλλά και τα πιο περιληπτικά 

δεδομένα του Κεφαλαίου 8) η αξία της περιοχής μελέτης της Ολυμπιάδας είναι υψηλή. Το 

εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα 

αξιολογείται ως εξαιρετικά «σημαντική» (βλέπε παρακάτω πίνακα).  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας λειτουργούσε και στο παρελθόν από το 1970 έως το 1995, 

αδράνησε για περίπου 15 χρόνια και μετά από την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του 

επανήλθε σε φάση παραγωγής το 2017. Από το υπόγειο μεταλλείο εξορύσσονται μικτά θειούχα 

μεταλλεύματα αρσενοπυρίτη, σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη. Από το ήδη υφιστάμενο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού παράγονται 350.000 t μεταλλεύματος ετησίως (μόλυβδο, 

ψευδάργυρο, χρυσό, αργυρό). Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην Ολυμπιάδα 
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χωρίζονται σε τέσσερεις διαφορετικές φάσεις: φάση Α ανάπτυξης και λειτουργίας, φάση Β 

λειτουργίας, φάση Γ λειτουργίας και Δ αποκατάστασης για περίπου άλλα 30 χρόνια. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις του έργου στη βιοποικιλότητα θα εξεταστούν με 

βάση τις φάσεις ανάπτυξης – λειτουργίας – αποκατάστασης.  

 

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. 

 

Πίνακας 9.5.3.2-1. Έκταση μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και των 

επιμέρους εγκαταστάσεων  

Έργα Ολυμπιάδας Έκταση του κάθε υποέργου (στρ.) 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 120,66 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 72,77 

Οδοποιία 63,95 

Παλαιός χώρος απόθεσης (σε διαδικασία 

αποκατάστασης) 270,26 

Πλατείες γεωτρήσεων 1,22 

Συνολική έκταση μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων 528,88 

 

Τροποποιήσεις του υπάρχοντος περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υποέργου 

Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» θα υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 53 στρ. εντός του 

περιγράμματος της περιοχής επέμβασης το οποίο προκύπτει από την αναδιαμόρφωση των 

καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου Ολυμπιάδας και έκτασης 

1,2 στρ, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των 

ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των 

γεωτρήσεων. Συνεπώς, το έργο και οι τροποποιήσεις από το 2010 στα διάφορα υποέργα 

εκτιμώνται να έχουν μια σειρά από αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

που περιγράφονται παρακάτω. Παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα 

πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις χώρων που δεν είναι λειτουργικές στο νέο σχεδιασμό και 

έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

προγενέστερη μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω 

αποκατάσταση αφορά:  

 τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (η αποκατάσταση είναι 

σε εξέλιξη) 
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Σημειώνεται ότι στην περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας έχει ήδη 

ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, κατά την περίοδο 2011-2021, από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

των ακόλουθων παλαιών χώρων απόθεσης: 

 παλαιούς σωρούς αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας 

 παλαιά πλατεία απόθεσης αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας – πρώην οικόπεδο ΜΕΤΒΑ 

 παλαιό χώρο απόθεσης στείρων μεταλλείου πλατεία Φιρέ Ολυμπιάδας 

 Επιπτώσεις στις κατηγορίες βλάστησης και οικοσυστημάτων 

9.5.3.3.1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας Α (έτη: 0-5) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Το συνολικό τοπίο καταρτίζεται κυρίως από τις εγκαταστάσεις μεταλλευτικών και 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, άγονα εδάφη (35,8%), γεωργικές καλλιέργειες (7,8%) και 

οικισμούς (0,2%) σε σύγκριση με το φυσικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται κυρίως από δρυς 

(0.2%) και παραποτάμια βλάστηση (7,3%). Από την συνολική έκταση της βλάστησης που 

χαρακτηρίζεται από δρυς, το έργο καταλαμβάνει ένα ποσοστό κάλυψης περίπου 0,5% 

(Πίνακας 9.5.3.3-2), ενώ από την παραποτάμια βλάστηση καταλαμβάνεται από το έργο 

περίπου το 4%. Το έργο καταλαμβάνει κυρίως άγονα εδάφη (61,1%). Επίσης κατά τη 

συγκεκριμένη φάση λειτουργίας δεν καταλαμβάνεται βλάστηση με υψηλή οικολογική αξία.  

 

Πίνακας 9.5.3.3-1. Έκταση της βλάστησης στο έργο της Ολυμπιάδας 

Βλάστηση Έκταση (στρ.) Ποσοστό κάλυψης 

Άγονα 189,50 35,8% 

Γεωργ. καλλιέργειες 124,09 7,8% 

Δρύς 101,73 0,2% 

Οικισμοί 72,47 0,2% 

Παραποτάμια βλάστηση 41,07 7,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 528,88 100% 

 

Πίνακας 9.5.3.3-2. Κατάληψη έργου στη βλάστηση και το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με 

την συνολική κατάληψη βλάστησης στην χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

Βλάστηση 
Κατάληψη 

έργου (στρ.) 

Συνολική κατάληψη βλάστησης στην 

χωρική ενότητα (στρ) 

Ποσοστό 

κάλυψης έργου 

Άγονα 189,50 310,38 61,1% 

Γεωργ. 

καλλιέργειες 
124,09 3969,43 3,1% 

Οικισμοί 72,47 320,40 22,6% 

Δρύς 101,73 19209,58 0,5% 

Παραποτάμια 

βλάστηση 
41,07 1027,41 4,0% 

Θάμνοι 0 1152,41 0,0% 

Πεύκη χαλέπιος 0 767,34 0,0% 

Σύνολο 528,886 26756,98 2,0% 
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Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση της ανάπτυξης 

των έργων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των επιπτώσεων στη βλάστηση 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων και της συναφούς επίπτωσης στο τοπίο της περιοχής.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγαλό τμήμα του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας προυπήρχε και το φυσικό περιβάλλον που θα καταληφθεί είναι αμελητέας 

έκτασης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την κατάληψη βλάστησης του έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την ανάπτυξη του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου θα λάβει μέρος για πέντε 

χρόνια και έπειτα η λειτουργία για άλλα 15 χρόνια, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη των 

έργων στη βλάστηση δύναται να αναταχθούν πλήρως όταν τελειώσουν οι εργασίες και 

ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Σε αυτή τη φάση οι τυχόν επιπτώσεις 

από την κατάληψη βλάστησης δεν αναμένονται να αντιμετωπισθούν, ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μη αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση ανάπτυξης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 
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επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.3.3.2. Φάσεις λειτουργίας Β – Γ (έτη: 5-20) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξει επιπλέον επίπτωση λόγω της κατάληψης αφού δεν θα 

υπάρξουν εκ νέου τροποποιήσεις. Παρόλα αυτά κύρια επίπτωση σε αυτή τη φάση είναι η 

υποβάθμιση της οικολογικής αξίας της περιοχής από την λειτουργία των εγκαταστάσεων (πχ. 

σκόνη) αλλά και από την συνεχή μετακίνηση των βαρέων τροχοφόρων για την μεταφορά των 

προϊόντων. 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση της λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στη βλάστηση χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με τις τυχόν επιπτώσεις από τις δραστηριότητες (εξορύξεις, μετακινήσεις 

κ.ά.). 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την λειτουργία του 

έργου και είναι μέτρια πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η φάση λειτουργίας θα διαρκέσει μερικά χρόνια 

και ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται σταδιακή αποκατάσταση του έργου, το τοπίο θα 

επανέλθει σταδιακά στην προυπάρχουσα κατάσταση και οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 
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 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την λειτουργία των 

έργων στη βλάστηση δύναται να αναταχθούν πλήρως με αναδασώσεις αυτοφυών 

δέντρων όταν τελειώσουν οι εργασίες. Παρόλα αυτά η βλάστηση που καταλήφθηκε δεν 

μπορεί να επιστραφεί, και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Σε αυτή τη φάση θα λάβουν μέρος οι 

αναδασώσεις αυτοφυών δέντρων από την αποψίλωση της βλάστησης, ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις φάσεις λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-60 

ENVECO A.E. 

9.5.3.3.3. Φάση αποκατάστασης Δ (έτη: 20-30)  

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Κατά τη φάση της αποκατάστασης όλα τα έργα και οι λειτουργίες των δραστηριοτήτων θα 

σταματήσουν. Προβλέπεται να αποκατασταθεί πλήρως το έργο είτε αξιοποιώντας τα κτήρια 

για μελλοντική μετα-μεταλλευτική χρήση είτε με αναδασώσεις ώστε η φυσική κατάσταση του 

περιβάλλοντος να επανέλθει στην αρχική κατάσταση και να μην υπάρξουν άλλες πιέσεις και 

γενικότερη όχληση στην περιοχή.  

9.5.3.3.4. Αποκατάσταση (έτη: >30) 

Μετά την αποκατάσταση, και αφού ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες, προβλέπεται να 

αποκαταστηθούν περίπου 158 στρ από την αρχική συνολική κατάληψη της βλάστησης, δηλαδή 

ένα ποσοστό αποκατάστασης 29,8% (Πίνακας 9.5.3.3-3). Οι εγκαταστάσεις του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας θα αποκαταστηθούν πλήρως και οι εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού με 

αναφυτεύσεις δέντρων (ζώνες με πράσινο χρώμα Εικόνα 9.5.3.3-1). Ο παλαιός χώρος 

απόθεσης θα χρησιμοποιηθεί για μετα-μεταλλευτικές δραστηριότητες/λειτουργίες από την 

κοινωνία φιλικές προς το περιβάλλον και τον κοινωνικό τομέα (ζώνες με πορτοκαλί χρώμα, 

Εικόνα 9.5.3.3-1). Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης θα γίνει 

με γνώμονα την δημιουργία κατηγοριών βλάστησης και οικοτόπων που προσομοιάζουν στο 

φυσικό περιβάλλον με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.  

 

 
Εικόνα 9.5.3.3-1. Χάρτης της περιοχής έργου Ολυμπιάδας και οι ζώνες αποκατάστασης 

με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα  

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-61 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 9.5.3.3-3. Κατάληψη έργου στη βλάστηση κατά τη φάση Α (έτη 0-5) και 

κατάληψη έργου μετά το τέλος του έργου και τις συνολικές αποκαταστάσεις 

Βλάστηση 

Κατάληψη (στρ) 

κατά τη φάση Α 

(έτη 0-5) 

Κατάληψη (στρ) μετά 

την αποκατάσταση (έτη 

>30) 

Διαφορά 

έκτασης 

(στρ)  

Τελικό ποσοστό 

αποκατάσταση

ς 

Άγονα 189,51 189,51 0,00 0,0% 

Γεωργ. 

καλλιέργειε

ς 

124,09 75,99 48,10 38,8% 

Δρύς 101,74 44,41 57,33 56,4% 

Οικισμοί 72,47 20,13 52,35 72,2% 

Παραποτάμ

ια 

βλάστηση 

41,07 41,07 0,00 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 528,89 371,11 158 29,8% 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση της αποκατάστασης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στη βλάστηση χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση της περιοχής κατάληψης του έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την αποκατάσταση 

του έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι σε αυτό το στάδιο αποκατάστασης, το τοπίο θα 

επανέλθει στην προυπάρχουσα κατάσταση, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται 

ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την αποκατάσταση 

των έργων στη βλάστηση είναι να αναταχθούν μερικώς όταν τελειώσουν οι εργασίες και 

ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Σε αυτή τη φάση θα λάβουν μέρος οι 

αναδασώσεις αυτοφυών δέντρων και θα λάβει μέρος η μετα-μεταλλευτική χρήση των 

διάφορων εγκαταστάσεων (εργοστάσια, κτήρια), ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση αποκατάστασης του έργου της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και 

τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-62 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την αποκατάσταση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές  

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας 

9.5.3.4.1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας Α (έτη: 0-5) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Εκτιμάται ότι η λειτουργία του έργου στη φάση της ανάπτυξης και λειτουργίας και ότι οι όποιες 

τροποποιήσεις κατά την διάρκεια της φάσης αυτής ενδέχεται να διατηρήσει την πανίδα μακριά 

από τις περιοχές που ενδεχομένως θα χρησιμοποιούσε για τροφοληψία και επικράτειες, και 

ενδέχεται να επιδράσουν αρνητικά στις φυσικές, βιολογικές λειτουργίες των οργανισμών. Για 

παράδειγμα: 

 Η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση 

της γύρω περιοχής και αδυναμία μετακίνησης μεταξύ ενδιαιτημάτων σε διάφορα είδη 

εντόμων, ερπετών, αμφιβίων και θηλαστικών. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στην 

απομάκρυνση των ειδών πανίδας και την μείωση της βιοποικιλότητας.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-63 

ENVECO A.E. 

 Η ανθρωπογενής παρουσία, η μετακίνηση και η χρήση οδοποιίας για τις μετακινήσεις 

των τροχοφόρων και ο θόρυβος λόγω της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των 

εξορύξεων θα έχουν ως σημαντική επίπτωση την όχληση των οργανισμών. Όσον αφορά 

τον θόρυβο οι καταμετρήσεις από τους συνολικά 5 σταθμούς ισοκατανεμημένους στην 

γύρω περιοχή της Ολυμπιάδας (βλέπε ιστοσελίδα: environmental.hellas-gold.com, 

μετρήσεις από το 2015 εώς τώρα 2021) παρουσίασαν μέσο όρο θορύβου 54,7 dB με 

ελάχιστη τιμή 30 dB και μέγιστη 69 dB (Εικόνα 9.5.3.4-1). Από ότι παρατηρείται και 

από τον Χάρτη, οι μέγιστες καταγραφές εκτιμώνται σε τοπικό επίπεδο και στους 

επαρχιακούς δρόμους (Εικόνα 9.5.3.4-1). Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των ειδών πτηνών και άλλων θηλαστικών με την παρουσία θορύβου (Benitez-

Lopez et al., 2010) από την λειτουργία του εργοταξίου και τις μετακινήσεις των 

τροχοφόρων προβλέπεται απομάκρυνση των ειδών ορνιθοπανίδας και άλλων ειδών 

πανίδας, μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας και συνεπώς μείωση της 

βιοποικιλότητας. 

 Επιπλέον, λόγω της κατάληψης φυσικών πόρων ενδέχεται να υπάρχει ανταγωνισμός 

στους φυσικούς πόρους μεταξύ των οργανισμών αλλά και παρεμπόδιση στην 

ενδοεπικοινωνία μεταξύ τους. Η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των οργανισμών είναι πολύ 

σημαντική για την αναπαραγωγική επιτυχία αλλά και μεταξύ των ειδών για τις 

επικράτειες. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των ειδών και 

την όχληση των ειδών που αναπαράγονται και τρέφονται στην περιοχή.  

 Για την πρόληψη ενδεχόμενης θνησιμότητας των ερπετών/αμφιβίων και θηλαστικών 

από τα τροχοφόρα, ενδείκνυται η λήψη μέτρων όπως η ειδική σήμανση για τα τροχοφόρα 

και ειδικές μπάρες στο δρόμο για αργή κυκλοφορία. Επίσης, αναμένεται αργή 

κυκλοφορία των τροχοφόρων περίπου 30 km/h για την αποφυγή θνησιμότητας 

θηλαστικών.  

 Περιορισμός στα θηράματα και αύξηση του εξειδικευμένου ανταγωνισμού παρόμοιας 

λείας για διαφορετικά είδη θηρευτών 

 Αποτυχία ανεύρεσης τροφής. Αυτό συμπεραίνεται και με βάση των καταγραφών του 

είδους Τσακαλιού που παρατηρήθηκε να τρέφεται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις 

απογευματινές/βραδινές ώρες. Συνεπώς, η ανθρώπινη παρουσία και ο θόρυβος από τα 

τροχοφόρα ή την λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων έχει μεταβάλλει τις 

ώρες για τροφοληψία.  
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-64 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.3.4-1. Χάρτης κατανομής θορύβου στην περιοχή Ολυμπιάδας. Τα βέλη 

υποδεικνύουν τις μέγιστες καταγραφές θορύβου σε dB. 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Συνεπώς από την συνολική λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων κατά τη φάση Α 

όπως παρουσιάστηκαν τα δεδομένα παραπάνω θα έχει τοπικά σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας στην περιοχή. Οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ολυμπιάδας είναι υφιστάμενες και επομένως οι τυχόν 

επιπτώσεις θα είναι χαμηλής έντασης. Παρόλα αυτά οι τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων, η 

χρήση της οδοποιίας (μετακινήσεις κτλ) και η συνολική λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ορνιθοπανίδα και λοιπά είδης πανίδας στην περιοχή και εκτιμώνται ως τοπικά σημαντικές, 

μακροχρόνιες και μη αναστρέψιμες. 

 

Κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της 

χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα:  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-65 

ENVECO A.E. 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω απομάκρυνσης ειδών πανίδας 

τοπικά και της γενικότερης όχλησης.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της 

ανάπτυξης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την ανάπτυξη του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

ανάπτυξης στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές γύρω 

από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η ανάπτυξη του έργου θα λάβει μέρος από 0 έως 5 έτη και η 

επομενη φάση της λειτουργίας από 5 έως 20 έτη, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως μέχρι την 

ολοκλήρωση της φάσης λειτουργίας του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν οι οργανισμοί στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας κατά τη φάση της ανάπτυξης.  
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ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.3.4.2. Φάσεις λειτουργίας Β – Γ (έτη: 5-20) 

Εκτίμηση των επιπυτώσεων 

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου από τη φάση Β έως Γ δεν θα υπάρχει κατασκευή 

νέων εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια δεν θα καταληφθούν εκ νέου φυσικά οικοσυστήματα. 

Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια των φάσεων λειτουργίας η ανθρώπινη παρουσία θα είναι 

ορατή, όπως και θα υπάρχει έντονη όχληση από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και τις 

διάφορες μετακινήσεις για την μεταφορά των προιόντων. Άρα θα έχει σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδης πανίδας στην περιοχή.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση λειτουργίας των έργων εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Παρόλο που τα διάφορα είδη πανίδας θα έχουν ήδη 

απομακρυνθεί από την προηγούμενη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας, ενδέχεται να 

υπάρχει όχληση λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και αύξηση θνησιμότητας 

(κυρίως ερπετών και αμφιβίων) λόγω της συχνής μετακίνησης των τροχοφόρων. Ως εκ 

τούτου, αξιολογούνται ως αρνητικές.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο που επικρατούσε στην πειροχή 

ήταν ανθρωπογενές, η λειτουργία του μεταλλείου δεν επιφέρει εκ νέου επιπτώσεις, οπότε 

η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την λειτουργία του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν (μετακινήσεις, θόρυβος).  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

λειτουργίας στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές γύρω 

από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την λειτουργία του 

έργου και είναι πολύ πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η φάση λειτουργίας θα λάβει χώρα από 5 έως 20 έτη και ως εκ 

τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 
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 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων είναι δυνατόν να αναταχθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν τα είδη πανίδας στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας κατά τη φάση της 

λειτουργίας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.3.4.3. Φάση αποκατάστασης Δ (έτη: 20-30)  

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Όπως παρατηρήθηκε στον χάρτη αποκατάστασης του έργου (Εικόνα 9.5.3.3-1), ένα τμήμα από 

αυτό θα αναδασωθεί (ζώνες με πράσινο χρώμα) και οι εγκαταστάσεις θα εκμεταλευτούν για 

μετα-μεταλλευτική χρήση από τον κοινωνικό τομέα (φιλικό προς το περιβάλλον, ζώνες με 

πορτοκαλί χρώμα). Παρόλα αυτά η ορνιθοπανίδα, η πανίδα και το γενικότερο φυσικό 
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περιβάλλον θα επανέλθουν στην προ υπάρχουσα κατάσταση μακροπρόθεσμα όταν 

σταματήσουν πλήρως οι δραστηριότητες και οι τυχόν πιέσεις από τις γύρω περιοχές.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Με βάση τα προαναφερόμενα, μετά τη φάση αποκατάστασης των έργων εντός της περιοχής 

της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στα είδη πανίδας 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και πολλά είδη πανίδας επηρεάστηκαν από την ανάπτυξη και την 

λειτουργία του έργου.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση του έργου και τις δραστηριότητες που 

την χαρακτηρίζουν (φυτεύσεις, μετα-μεταλλευτική χρήση των κτηρίων).  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

αποκατάστασης στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές 

γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των θετικών επιπτώσεων σχετίζεται με την 

αποκατάσταση του έργου και είναι πολύ πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η αποκατάσταση του οικοσυστήματος θα λάβει μέρος αφού 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα τελειώσουν πλήρως οι δραστηριότητες, ως εκ 

τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την αποκατάσταση 

είναι δυνατόν να αναταχθούν μετά το πέρας όλων των εργασιών και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η μονάδα 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθουν τα είδη 

πανίδας στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας κατά τη φάση της 

αποκατάστασης.  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ  

Περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), σύμφωνα με το νόμο 

3937/2011 και ονομασία «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» με κωδικό GR1270005 

βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός της ευρύτερης περιοχής ενώ επικαλύπτεται ένα τμήμα από την 

περιοχή μελέτης της Ολυμπιάδας (και σε μικρότερο βαθμό με την περιοχή μελέτης Στρατώνι). 

Οι απειλές και οι πιέσεις που καταγράφηκαν κατά τις εργασίες πεδίου στην περιοχή ΕΖΔ GR 

1270005 δεν σχετίζονται με τις εργασίες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αλλά με υλοτομίες, 

παθογόνα (έλκος καστανιάς) και εισαγωγή ξενικών ειδών, με φυσικές αιτίες (ολίσθηση 

πλαγιών, κεραυνοί), με μη οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη στις ακτές της χερσονήσου και 

τέλος, με ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Ενδεχομένως η όχληση, ο θόρυβος και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση (σκόνη) να αυξηθούν λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην 

ευρύτερη περιοχή αλλά λόγω της απόστασης από το έργο γενικότερα, δεν προβλέπονται 

επιπτώσεις στην ΕΖΔ. Συνεπώς, οι επιπτώσεις του έργου στην περιοχή ΕΖΔ εκτιμώνται ως 

αμελητέας έντασης. Παρόλα αυτά χρήζει μέγιστης σημασίας η συνεχής παρακολούθηση της 

περιοχής και καταγραφή τυχών επιπτώσεων από τις διάφροες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η εξεταζόμενη περιοχή ΕΖΔ ενώ έχει ύψιστη σημασία ως προς την ποιότητα και τη 

σημασία της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτό από τις βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την 

ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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Οι επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες και το μέγεθος των 

επιπτώσεων εκτιμώνται ως αμελητέο εφόσον δεν θα υπάρξει απώλεια ενδιατήματος από το 

έργο. Πιο αναλυτικά, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις περιοχές ΕΖΔ 

πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 3 στην «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» 

(ΜΕΟΑ) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας μελέτης.  

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής ΕΖΔ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων, οι 

επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

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

Περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την 

Οδηγία 2009/147/ΕΕ και ονομασία «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη 

περιοχή» με κωδικό GR1220009 αλληλεπικαλύπτεται σε μικρό βαθμό με την ευρύτερη περιοχή 

ενώ απέχει 3 km δυτικά από τις περιοχές μελέτης Ολυμπιάδα και Στρατώνι (Εικόνα 9.5.3.6-1). 

Τα είδη πτηνών και θηλαστικών που εμφανίζονται στην περιοχή ΖΕΠ που επεκτείνονται σε 

μεγάλες αποστάσεις προβλέπεται ότι λόγω της όχλησης του έργου δεν θα πλησιάσουν την 

περιοχή μελέτης. Παρόλα αυτά, η συχνή κυκλοφορία των τροχοφόρων για την μεταφορά των 

προϊόντων μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες θνησιμότητας (για ερπετά και αμφίβια) για αυτό 
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και χρήζει λήψης απαραίτητων μέτρων (σήμανση κτλ.) και συνεχή παρακολούθηση της γύρω 

περιοχής. Οι επιπτώσεις εκτιμώνται ως ουδέτερες. Πιο αναλυτικά, η εκτίμηση και η 

αξιολόγηση των επιπτώσεων στις περιοχές ΕΖΔ πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 3 στην 

«Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» (ΜΕΟΑ) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ της μελέτης αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταζόμενη περιοχή ΖΕΠ ενώ έχει ύψιστη 

σημασία ως προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως 

τρωτό λόγω της μεγάλης απόστασης από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. Ως εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία 

/ ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

 
Εικόνα 9.5.3.6-1. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας και τα σύνορα των προστατευόμενων 

περιοχών οικολογικού δικτύου NATURA 2000 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην περιοχή ΖΕΠ με ονομασία «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, 

Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  
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 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της 

εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν 

μεγάλη απόσταση. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός 

περιοχών ΖΕΠ, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΖΕΠ με ονομασία «Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά 

Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών 

θεσμοθετήθηκε με βάση την Κ.Υ.Α. 6919/2004 (ΦΕΚ 248/Δ/05-03-2004), η οποία 

τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 39542/2008 (ΦΕΚ 441/ΑΑΠ/09-10-2008) και η οποία είχε ως 

σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής 

κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες 

περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνειας και Μακεδονικών 

Τεμπών που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, επιστημονική, 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ENVECO A.E. 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Το Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 

και Μακεδονικών Τεμπών διακρίνεται για την πλούσια ποικιλία βλάστησης, η οποία 

δικαιολογεί το πλήθος των διαφορετικών οικοσυστημάτων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 800 είδη χλωρίδας στα ορεινά οικοσυστήματα της περιοχής 

και 336 είδη στα υδάτινα και υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

 

Σημειώνεται ότι μόνο η ευρύτερη περιοχή μελέτης (3 km από την άμεση περιοχή μελέτης της 

Ολυμπιάδας) εμπίπτει μικρό τμήμα της στην Γ’ περιφερειακή ζώνης προστασίας. Εντός της 

ζώνης Γ’ επιτρέπονται οι μεταλλευτικές δραστηριότητες υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το 

μέτωπο της μεταλλευτικής δραστηριότητας δεν θα είναι ορατό από τη ζώνη Α ́, β) δε θα 

επηρεάζονται σημαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίμνες και γ) 

η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε ευθεία απόσταση από το όριο 

της Περιοχής Α ́. Ειδικότερα, και για περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση 

μικρότερη των 10 km από το όριο της Περιοχής Α ́, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας, γεγονός που 

θα πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη των 

συναρμόδιων Υπουργείων και τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προαναφερθεισών 

προϋποθέσεων (i) και (ii). Η συνολική έκταση του πάρκου είναι 208.085,05 εκτάρια, η Ζώνη 

Γ έχει έκταση 165.930,12 εκτάρια και μέσα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χωροθετούνται 

16.290 εκτάρια της Ζώνης Γ (δηλαδή το 9,8% αυτής).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών 

Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών ότι δηλαδή ενώ έχει ύψιστη σημασία ως 

προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτό λόγω 

της μεγάλης απόστασης από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως 

εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην περιοχή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της 

εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν 

μεγάλη απόσταση. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός 

των προστατευόμενων περιοχών, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως 

αμελητέα. 
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Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ 

Σημειώνεται ότι εντός της χωρικής ενότητας της Ολυμπιάδας παρατηρείται μία περιοχή 

χαρακτηριζόμενη ως ΚΑΖ με κωδικό ΚΑΖ 115 και ονομασία «Κρυονέρι – Καλογερικό» και 

συνολική έκταση 2.991,7 εκτάρια (Εικόνα 9.5.3.8-1). Οι επιπτώσεις στις περιοχές 

χαρακτηριζόμενες ως ΚΑΖ εκτιμώνται ως ουδέτερες αφού οι δραστηριότητες του έργου δεν 

συμπίπτουν με τις περιοχές ΚΑΖ και ένα πολύ μικρό τμήμα συμπίπτει με την ευρύτερη χωρική 

ενότητα. Παρόλα αυτά η περιοχή χρήζει συστηματικής παρακολούθησης.  
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Εικόνα 9.5.3.8-1. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας και περιοχή ΚΑΖ 

 

Η εξεταζόμενη περιοχή ΚΑΖ 115 θεωρείται σημαντική ως προς την ποιότητα και τη σημασία 

της βιοποικιλότητας και ως ευπαθή λόγω των ανθρωπογενών πιέσων από τις γύρω 

δραστηριότητες (μεταλλευτικές δραστηριότητες, τουρισμός, κυνήγι κα). Παρόλα αυτά ένα 

πολύ μικρό τμήμα εμπίπτει στην περιοχή ΚΑΖ και καμία δραστηριότητα του έργου 

Ολυμπιάδας δεν εμπίπτει στην περιοχή ΚΑΖ, συνεπώς το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, 

ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων από το υποέργο της Ολυμπιάδας στην περιοχή ΚΑΖ 115 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, εφόσον καμία δραστηριότητα δεν 

συμπίπτει με την περιοχή ΚΑΖ. 

 Ένταση επιπτώσεων: Επειδή κατά τη φάση λειτουργίας του έργου εκτιμάται μία 

γενικότερη όχληση στην περιοχή, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως 

ασθενής/αμελητέα.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Κεφάλαιο 9 9.5-76 

ENVECO A.E. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΚΑΖ και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από το 

υποέργο αλλά και την μελλοντική αποκατάστασή του, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντης» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

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

τάξης των 33.700 ha και χωροθετείται γειτονικά του νότιου άκρου της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Διακρίνεται παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική, 

καλλιτεχνική ή/και περιβαλλοντική σημασία του. Δεν 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). Οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και 

υποέργων στις αντίστοιχες χωρικές ενότητες Στρατώνι-Μαύρες Πέτρες, Σκουριές και 

Ολυμπιάδα χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-77 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής χαρακτηριζόμενη ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς «Όρος Άθως» αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Δάση και δασικές εκτάσεις που επικαλύπτονται από την περιοχή του υποέργου Ολυμπιάδας 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 και συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9.5.3.10-1). 

Από τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής Ολυμπιάδας για την κατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος που περιγράφονται στην Παράγραφο 9.5.3.1, το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά 

«σημαντική» (όπως αναφέρεται και στον Πίνακα 9.5.3.3-1).  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ένα ποσοστό έκτασης 51,6% μη δασικού 

χαρακτήρα. Το μεταλλείο στην περιοχή της Ολυμπιάδας προυπήρχε, οπότε η αποψίλωση των 

δασικών εκτάσεων χαρακτηρίζεται ως αμελητέα. Στην αποκατάσταση του έργου, οι 

αναδασώσεις με αυτοφύη δέντρα θα φέρουν την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην 

προυπάρχουσα κατάσταση όσο το δυνατον γίνεται. 

 

Πίνακας 9.5.3.10-1. Συνολική κατάληψη της δασικής έκτασης του έργου Ολυμπιάδας 

Χαρακτηρισμός δασικής έκτασης 
Συνολική 

κατάληψη (στρ) 

Ποσοστό 

κάλυψης  

Άλλης μορφής - μη δασικού χαρακτήρα 272,797 51,6% 

Δασωμένη έκταση άλλης μορφής 15,165 2,9% 

Εκχερσωμένη δασική έκταση  153,605 29,0% 

Ανέκαθεν δασική έκταση  85,924 16,2% 

Πράξης άλλης μορφής - μη δασικό χαρακτήρα  1,324 0,3% 

Πράξη δασική  0,068 0,0% 

Σύνολο 528,886 100,0% 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων για τις δασικές εκτάσεις της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των επιπτώσεων στις δασικές 

εκτάσεις χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα δασικά 

οικοσυστήματα της περιοχής είναι υποβαθμισμένα.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την κατάληψη έργου και ότι το μεταλλείο 

Ολυμπιάδας προυπήρχε, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων.  
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 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η αποψίλωση των δασών θα γίνει κατά τη φάση 

ανάπτυξης και ύστερα θα περάσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση, οι 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως πλήρως αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η αποψίλωση των δασών σαφώς και 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων και ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις θεωρείται Αμελητέο. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία/ ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-80 

ENVECO A.E. 

 Επιπτώσεις σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Η περιοχή «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος» με κωδικό ΑΤ4011001 αποτελεί 

αρχαιολογικό χώρο στη μικρή χερσόνησο "Λιοτόπι" ανατολικά της Ολυμπιάδας. 

Χαρακτηριστικό ενδιαίτημα της περιοχής είναι ο θαμνώνας σκληρόφυλλων (μεσογειακή 

μακκία) και συνολική έκταση 24,57 εκτάρια. Ένα ποσοστό 0,03% της συνολικής έκτασης της 

περιοχής που έχει προταθεί να χαρακτηριστεί ως ΤΙΦΚ συμπίπτει με την ευρύτερη περιοχή 

μελέτης, για αυτό και οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. Το εύρος χαρακτηρισμού 

της ενδιαδερόμενης περιοχής ΤΙΦΚ, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα 

αξιολογείται ως «αμελητέα».  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής χαρακτηριζόμενη ως ΤΙΦΚ αλλά και το μέγεθος 

των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-81 

ENVECO A.E. 

 Επιπτώσεις σε Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

Περίπου 2,5 km από την περιοχή μελέτης της Ολυμπιάδας βρίσκεται η περιοχή που 

χαρακτηρίζεται ως Σημαντική Περιοχή για Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό GR032 και ονομασία 

«Λίμνες Βόλβη, Κορώνεια και Στενά Ρεντίνας» (Εικόνα 9.5.3.12-1). Τα είδη πτηνών που 

εμφανίζονται στην εξεταζόμενη περιοχή ΣΠΠ επεκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις και 

προβλέπεται ότι λόγω της όχλησης του έργου δεν θα πλησιάσουν την περιοχή μελέτης. Τυχόν 

επιπτώσεις εκτιμώνται ως ουδέτερες λόγω της απόστασης. Εκτιμάται ότι μετά το κλεισιμο 

και την αποκατάσταση του έργου το οικοσύστημα θα επανέλθει και δεν θα υπάρχουν πλέον 

επιπτώσεις από την όχληση των δραστηριοτήτων. 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 της μεγάλης απόστασης από τις 

βιομηχανικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως εκ τούτου, το εύρος 

χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται 

ως «αμελητέα». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

 
Εικόνα 9.5.3.12-1. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας και οι σημαντικές περιοχές για τα 

πουλιά (ΣΠΠ) 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-82 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιτπώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΣΠΠ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Στα πλαίσια της τήρησης των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού όρου (ΠΟ) δ4.36 της Α.Π. οικ. 

201745 Απόφασης «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μεταλλευτικες - 

Μεταλλουργικες Εγκαταστασεις Μεταλλειων Κασσανδρας» της εταιρείας Ελληνικος Χρυσος 

Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Νομό Χαλκιδικής», εκπονήθηκε έκθεση εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης παράκτιων υδάτων στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

κατά τα έτη 2015, 2017, 2019 και 2021. Επίσης έγιναν καταγραφές ειδών και παρακάτω 

περιγράφονται τα πιο σημαντικά είδη. Συνοπτικά, από τα δεδομένα παρατηρείται οικότοπος 

προτεραιότητας 1120 υψηλής οικολογικής και οικονομικής σπουδαιότητας που πρόκειται 

για το ενδημικό μεσογειακό θαλάσσιο φυτικό είδος Posidonia oceanica (Εικόνα 9.5.3.13-1). 

Επιπλέον καταγράφονται είδη όπως ο ροφός Epinephelus marginatus, ένα τρωτό είδος (VU-

vulnerable) βάση της IUCN.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-83 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.3.13-1. Απεικόνιση του οικότοπου προτεραιότηρας 1120 Posidonia oceanica 

στο θαλάσσιο περιβάλλον πλησίον της χωρικής ενότητας του Ολυμπιάδας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και το γεγονός 

ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ή βιομηχανικές δραστηριότητες από το έργο Ολυμπιάδας στα 

θαλάσσια οικοσυστήματα, συμπεραίνεται ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς 

την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μεσαία». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-84 

ENVECO A.E. 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Το υποέργο Ολυμπιάδας δεν συμπεριλαμβάνει καμία εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα. Παρόλα αυτά στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των διαφορετικών ποιοτικών στοιχείων στα παράκτια ύδατα πλησίον των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου.  

 

 
Εικόνα 9.5.3.13-2. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης 

παράκτιων υδατών 

 

Από την παραπάνω Εικόνα 9.5.3.13-2 συμπεραίνεται ότι δεν παρατηρήθηκε κανένας δείκτης 

κακής οικολογικής ποιότητας στα θαλάσσια ύδατα της Ολυμπιάδας. Επίσης τα περισσότερα 

σημεία χαρακτηρίστηκαν ως καλής οικολογικής ποιότητας. Παρόλα αυτά είναι αναγκαία η 

παρακολούθηση των θαλάσσιων ύδατων και η καταγραφή τυχόν πιέσεων ή/και ρύπων στις 

λεκάνες απορροής από την λειτουργίατου συνολικού έργου.  
 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-85 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων της λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Ουδέτερες επιπτώσεις δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και δεν παρατηρήθηκαν δείκτες κακής 

οικολογικής ποιότητας.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή Ολυμπιάδας εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσε

ων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-86 

ENVECO A.E. 

9.5.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης της βιοποικιλότητας  

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει προσπάθεια μιας σύντομης ανάλυσης των βασικών και 

σημαντικών στοιχείων της βιοποικιλότητας στην περιοχή του μεταλλείου στις Σκουριές. Με 

βάση τα κριτήρια που θα αποδοθούν και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο περιληπτικά στοιχεία του 

προηγούμενου κεφαλαίου (Κεφάλαιο 8) θα εκτιμηθεί η ευαισθησία/ευπάθεια και 

τρωτότητα του οικοσυστήματος. Η τρωτότητα και η ευαισθησία της βιοποικιλότητας στην 

εξεταζόμενη χωρική ενότητα έγκειται στο γεγονός της μεγάλης έκτασης του συνολικού έργου 

των 2.552,6 στρ (βλ. παρακάτω Εικόνα 9.5.4.2-1). Επίσης σε απόσταση 1 περίπου χιλιομέτρου 

γειτνιάζει περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα 

με την Οδηγία 2009/147/ΕΕ και με ονομασία «Όρος Χολομώντας» με κωδικό GR1270012.  

 

 
Εικόνα 9.5.4.1-1. Υφιστάμενη Κατάσταση έργων στην περιοχή μελέτης Σκουριών 

 

Να σημειωθεί ότι το έργο στις Σκουριές είναι ένα νέο μεταλλείο σε σχέση με τις άλλες περιοχές 

μελέτης, όπου η προ υπάρχουσα κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος χαρακτηριζόταν από 

ένα σχεδόν αδιατάρακτο -από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις - δάσος. Ένα δάσος το οποίο 

αποτελείται κατά κόρον από δρύες και οξιές, δένδρα κατάλληλα για φώλιασμα για πολλά είδη 

πανίδας. Τέτοιου είδους ενδιαιτήματα αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για σαρκοφάγα 

κυρίως είδη, αλλά παρουσιάζουν γενικότερα μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη πανίδας. Τα 

παρόχθια δάση στην περιοχή, είναι εξίσου καλά ανεπτυγμένα καθόλο το μήκος του ποταμού 

Ασπρόλακκα και των παραποτάμων του. Το γραμμικό τους σχήμα επιτρέπει την ευρύτερη 

διασπορά των ειδών πανίδας που διαβιούν σε αυτά. Η ποικιλία των τύπων οικοτόπων και οι 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-87 

ENVECO A.E. 

συνδυασμοί αυτών, καθώς και τα είδη που υπάρχουν στην περιοχή, την καθιστούν ως ένα 

αξιόλογο βιότοπο ως προς την οικολογική αξία και βιοποικιλότητα.  

 

Οικότοποι 

Χαρτογραφήθηκαν συνολικά 9 τύποι οικοτόπων, ένας οικότοπος που αφορά σε καλλιέργειες ή 

εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες (1051), εκτάσεις σε δάση που έχουν υλοτομηθεί στο πλαίσιο 

δασικής διαχείρισης, και εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης ή υλοτομίες στο 

πλαίσιο των έργων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030). 

 Πέντε τύποι οικοτόπων (9130, 9180*, 9260, 9280, 92C0) αποτελούν οικοτόπους του 

Παρ. Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Ο οικότοπος με κωδικό 9180* έχει χαρακτηριστεί ως 

οικότοπος προτεραιότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος της Εποπτείας, ο οικότοπος 

9120 (Δάση οξιάς με Ilex και Taxus) που είχε χαρτογραφηθεί στις προηγούμενες μελέτες 

(ΟΜΒ, 2010, ΠΠ 2014) έχει ενσωματωθεί στον οικότοπο 9130. O οικότοπος 9120 

(Δάσος οξιάς με Ilex και Taxus πλούσιο σε επίφυτα) είναι ουσιαστικά δάση οξιάς τα 

οποία χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση τόσο του Ilex aquifolium (αρκουδοπούρναρο) 

όσο και του Taxus baccata (τάξος, ίταμος). Απαντάται σε βόρειες και υγρές πλαγιές και 

ρέματα.  

 To μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται από ‘Δάση οξιάς Asperulo – 

Fagetum’ (47,7 %), ενώ πολύ σημαντική είναι και η κάλυψη από ‘Δάση δρυός Quercus 

frainetto’ (39 %).  

 Οι εκτάσεις που αφορούν στους χώρους εξόρυξης ή υλοτομίες στο πλαίσιο των έργων 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (1030), καταλαμβάνουν 1467,21 στρ, και αποτελούν το 

42,8% της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης Σκουριές 

 

Χλωρίδα  

Συνολικά στην περιοχή των Σκουριών καταγράφηκαν 160 είδη φυτών και από αυτά τα 17 είδη 

χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικότερα όπως: Atropa bella-donna, Cephalanthera 

longifolia, Cyclamen hederifolium, Dactylorhiza saccifera, Digitalis lanata (Digitalis species), 

Digitalis viridiflora, Fritillaria pontica, Lilium martagon ssp. catanniae, Neottia nidus-avis, 

Orchis morio, Orchis morio ssp picta, Platanthera chlorantha, Platanus orientalis, Rubus 

canescens, Ruscus aculeatus, Serapias parviflora, Taxus baccata. 

 

Ορνιθοπανίδα 

Στην περιοχή μελέτης των Σκουριών από την Οικολογική Μελέτη Παρακολούθησης του 2017, 

καταγραφήκαν 30 είδη από τα συνολικά 108. Σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές μελέτης 

(Στρατώνι και Ολυμπιάδα), οι Σκουριές παρουσιάζουν τον μικρότερο αριθμό ειδών πτηνών. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ενδιαίτημα της περιοχής που χαρακτηρίζεται κυρίως από ώριμο 

φυλλοβόλο δάσος. Από τα πιο κοινά είδη που καταγράφηκαν τις περισσότερες φορές στην 

περιοχή μελέτης των Σκουριών είναι ο σπίνος (Fringilla coelebs), η γαλαζοπαπαδίτσα 

(Cyanistes caeruleus) και ο δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea) και τα είδη που 

παρατηρήθηκαν με τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων είναι ο σπίνος (n = 123), η 

γαλαζοπαπαδίτσα (n = 94) και ο δεντροτσοπανάκος (n = 52).  

 

Στην περιοχή παρατηρήθηκαν 2 είδη πτηνών, ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και ο 

Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), που ανήκουν στην Κατηγορία Κινδυνεύον - Endangered 

(ΕΝ) του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκης και Μαραγκού, 

2009). Ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) φαίνεται ότι συνεχίζει να φωλιάζει με ένα 

αναπαραγόμενο ζευγάρι εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασπρόλακκα. Ο 
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Γερακαετός (Aquila pennata), επίσης Κινδυνεύον - Endangered (ΕΝ) είδος (Κόκκινο βιβλίο 

2009) εκτιμάται ότι αναπαράγεται στα δάση της ευρύτερης περιοχής με ένα τουλάχιστον 

αναπαραγόμενο ζευγάρι στην περιοχή των Σκουριών. Επιπλέον, κάποια είδη όπως το Σαΐνι 

(Accipiter brevipes), ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos), ο Μαύρος 

Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius), η βαλκανοτσικλιτάρα (Dendrocopos syriacus), ο 

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) δεν παρατηρήθηκαν το 2017 σε σχέση με τις καταγραφές 

του 2014 και 2010 και φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί τοπικά από την περιοχή. Τα είδη 

πτηνών που παρουσιάζονται στην περιοχή των Σκουριών συσχετίζονται άμεσα με το 

ενδιαίτημα της περιοχής (δάση μεγάλης ηλικίας) για την αναπαραγωγή τους. Επίσης τα είδη 

αυτά (λευκονώτης δρυοκολάπτης, χρυσαετός, μαυροπελαργός κα) είναι ευαίσθητα ως προς την 

ανθρώπινη παρουσία και η μείωση του πληθυσμού σχετίζεται με την αποψίλωση των δασών 

και τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων τους (IUCN, 2008). Συνεπώς, εκτιμάται ότι η 

ανάπτυξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή θα οδηγήσει στην πιθανή 

απομάκρυνση των ειδών αλλά και την ενδεχόμενη διακοπή της αναπαραγωγής τους στην 

άμεση περιοχή του έργου. Παρόλο δηλαδή ότι η περιοχή Υποέργου Σκουριών κατέλαβε τη 

χαμηλότερη θέση μεταξύ των τριών περιοχών (Στρατώνι – Ολυμπιάδα – Σκουριές) όσον αφορά 

τις τιμές των δεικτών πλούτου ειδών, το ζήτημα είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό.  

 

Πανίδα (πλην ορνιθοπανίδας)  

Τα σημαντικά είδη πανίδας που απαντώνται στις Σκουριές, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που 

έγιναν στα πλαίσια της εκπόνησης των εργασιών πεδίου στην περιοχή είναι: το αγριογούρουνο, 

το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), η αγριόγατα (Felis sylvestris), ο λύκος (Canis lupus: Τρωτό 

είδος – Vulnerable), η νυφίτσα, το κουνάβι, το τσακάλι (Canis aureus: Κινδυνεύον είδoς - 

Endangered) και η βίδρα (Lutra lutra- τρωτό είδος – Vulnerable) όσον αφορά στα θηλαστικά. 

Ενώ καταγράφηκαν και ο πρασινόφρυνος (Bufo viridis), ο φρύνος (Bombina variegata), ο 

δενδροβάτραχος (Hyla arborea), ο βαλκανοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri) και ο 

σβελτοβάτραχος (Rana dalmatina) όσον αφορά στα αμφίβια και τέλος η τρανόσαυρα (Lacerta 

trilineata), η πρασινόσαυρα (Lacerta viridis), το σιλιβούτι (Podacris enhardii), το μικρό 

κονάκι (Ablepharus kitaibelli), ο λαφιάτης (Elaphe quatorlineata), το σπιτόφιδο (Zamenis 

situlus), το γιατρόφιδο (Zamenis longissimus), ο ζαμενής (Dolichopis caspitus) και η οχιά 

(Vipera ammodytes), όσον αφορά τα ερπετά.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία της βιοποικιλότητας (αλλά και τα περιληπτικά 

δεδομένα του Κεφαλαίου 8) η αξία της περιοχής μελέτης των Σκουριών είναι υψηλή. Το εύρος 

χαρακτηρισμού του αποδέκτη ως προς την ευαισθησία/ ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται 

ως εξαιρετικά «σημαντική» (βλέπε παρακάτω πίνακα).  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

Το μεταλλείο στις Σκουριές είναι ένα νέο έργο λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άλλα δύο έργα που 

περιγράφηκαν (Ολυμπιάδα και Στρατώνι) προϋπήρχαν στο παρελθόν. Είναι ένα νέο μεταλλείο 

εκμετάλλευσης χρυσοφόρου-χαλκούχου-πορφύρη με παραγωγή 175,8 Mt με συνυασμό 

επιφανειακής και υπύγειας εκμετάλλευσης. Το έργο αδειοδοτήθηκε το 2011 και το 2021 

εγκρίθηκε τροποποιήση τεχνικού σχεδιασμού για την βελτίωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. Συνολικά το έργο χωρίζεται σε 5 διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, λειτουργίας 

και αποκατάστασης και αφορούν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού (296,57 

στρ), της ηλεκτρικής ενέργειας (31,43 στρ), του μεταλλείου (883,41 στρ.), την εσωτερική 

οδοποιία (38,57 στρ), τις πλατείες γεωτρήσεων (8,13 στρ), τους χώρου απόθεσης φυτικής γης 

(99,6 στρ.) και την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου (1194,4 στρ). Συνολικά το έργο έχει έκταση 

2552,60 στρέμματα (Πίνακας 9.5.4.2-1).  

Τροποποιήσεις του υπάρχοντος περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου υποέργου 

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, κατά 

467 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του υποέργου 

Σκουριών και έκτασης 8,1 στρ. που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι 

πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας 

υλοποίησης των γεωτρήσεων. Συνεπώς, το έργο και οι τροποποιήσεις από το 2010 έχουν 

αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής που περιγράφονται παρακάτω. 

 

Πίνακας 9.5.4.2-1. Συνολική έκταση μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και των 

επιμέρους εγκαταστάσεών του 

Έργα της μονάδας των Σκουριών Έκταση έργου (στρ) 

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 296,57 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. ενέργειας 31,43 

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 883,41 

Οδοποιία 38,57 

Πλατείες γεωτρήσεων 8,13 

Χώρος Απόθεσης Καρατζά Λάκκου 1194,47 

Χώροι απόθεσης φυτικής γης 99,55 

ΣΥΝΟΛΟ 2552,60 

9.5.4.2.1. Φάση A: Ανάπτυξη και Λειτουργία (0-5 έτη) 

Στη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας (0-5 έτη) όπου θα αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις 

εργοστασίου εμπλουτισμού, μεταλλείου, ηλεκτρικής ενέργειας, οι οδοποιίες, οι χώροι 

απόθεσης φυτικής γης και η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου αναμένονται αρνητικές 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Λόγω του κατακερματισμού του 

περιβάλλοντος, της όχλησης, του θορύβου από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την 

μετακίνηση των τροχοφόρων θα απομακρυνθούν πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας και θα 

δυσχεραίνουν τις βιολογικές λειτουργίες των οργανισμών στην τοπική περιοχή. Συνεπώς, θα 

υπάρξει μία σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας στο γήπεδο των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων των Σκουριών.  
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9.5.4.2.2. Φάση Β: Λειτουργία (5-10 έτη) 

Στη φάση Β όπου τα έργα και η παραγωγή θα είναι σε λειτουργία αναμένονται όπως και στη 

φάση Α αρνητικές επιπτώσεις κυρίως λόγω της υποβάθμισης του οικοσυστήματος. Στη φάση 

λειτουργίας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την όσο δυνατόν αποφυγή θνησιμότητας (ερπετών 

και αμφιβίων) από τροχοφόρα (πχ. πινακίδες, ράμπες στο δρόμο). Γενικά λόγω των 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της έντονης ανθρώπινης παρουσίας πολλοί οργανισμοί θα 

μεταφερθούν τοπικά.  

9.5.4.2.3. Φάση Γ: Λειτουργία και Αποκατάσταση (10-15 έτη) 

Στη φάση αυτή, το μεταλλείο θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά παράλληλα θα λαμβάνουν μέρος 

και οι διαδικασίες αποκατάστασης. Κυρίως θα αποκατασταθεί ο χώρος απόθεσης 

μεταλλευτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου.  

9.5.4.2.4. Φάση Δ: Λειτουργία (15-26 έτη) 

Τα έργα και η παραγωγή προϊόντων θα είναι σε λειτουργία και αναμένονται αρνητικές 

επιπτώσεις κυρίως λόγω της υποβάθμισης του οικοσυστήματος. Στη φάση λειτουργίας η 

μετακίνηση των τροχοφόρων μπορεί να έχει επίπτωση την αύξηση θνησιμότητας στην πανίδα 

(ιδιαίτερα στα ερπετά και στα αμφίβια) και κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων για την όσο 

το δυνατόν αποφυγή θνησιμότητας από τροχοφόρα (πχ. πινακίδες, ράμπες στο δρόμο). Γενικά 

λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της έντονης ανθρώπινης παρουσίας πολλοί 

οργανισμοί θα απομακρυνθούν.  

9.5.4.2.5. Φάση Ε:Αποκατάσταση (26-30 έτη) 

Προβλέπεται μία σταδιακή αποκατάσταση με περίπου το 53% του έργου να αποκαθίσταται 

παράλληλα με τη λειτουργία ενώ όταν τελείωσει το έργο και όλες οι διεργασίες αποκατάστασης 

προβλέπεται να έχει αποκατασταθεί περίπου το 94,5% του έργου. Παρόλα αυτά, κάποια είδη 

οργανισμών πολύ πιθανόν να μην επιστρέψουν άμεσα στην περιοχή μελέτης καθώς προτιμούν 

γέρικα δέντρα ή νεκρά ξύλα για το κούρνιασμα και φώλιασμα (πχ. είδη δρυοκολαπτών και 

χειρόπτερων). Μακροπρόθεσμα όμως προβλέπεται ότι και αυτά τα είδη θα επανέλθουν. Στον 

παρακάτω χάρτη παρατηρούνται οι ζώνες αποκατάστασης με πράσινο και με πορτοκαλί χρώμα 

(Εικόνα 9.5.4.2-1).  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-91 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.4.2-1. Χάρτης της περιοχής έργου Σκουριών και οι ζώνες αποκατάστασης με 

πράσινο και πορτοκαλί χρώμα 

 

Για τις επόμενες ενότητες θα γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων για την κάθε παράμετρο της 

βιοποικιλότητας, αλλά για λόγους διευκόλυνσης οι φάσεις έχουν χωριστεί με βάση την τρεις 

καταλήψεις του έργου.  

 Φάση Α ανάπτυξης (έτη 0-5) 

 Φάση Β λειτουργίας (έτη 5-10) 

 Φάση Γ – Ε λειτουργίας και αποκατάστασης (έτη 10-30) 

 Φάση αποκατάστασης (έτη >30) 

 Επιπτώσεις στις κατηγορίες βλάστησης και οικοσυστημάτων 

9.5.4.3.1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας Α (έτη: 0-5) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Η συνολική κατάληψη της βλάστησης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών (βλ. 

παρακάτω πίνακα) κατά την διάρκεια της φάσης ανάπτυξης ανέρχεται στα 2552,60 στρ. από 

τα οποία οι επιμέρους κατηγορίες βλάστησης που καταλαμβάνουν την περιοχή όπως φαίνονται 

και στον Πίνακα 9.5.4.3-1 είναι οι εξής: 

 78% από οξιές (φυσικό περιβάλλον) 

 17% από δρύες (φυσικό περιβάλλον)  

 1% από λιβάδια και αραιή βλάστηση (φυσικό περιβάλλον) και  

 4% από γεωργικές καλλιέργειες (ανθρωπογενές περιβάλλον).  

 

Σε σύγκριση με την συνολική κατάληψη της βλάστησης σημαντικό ποσοστό που θα 

καταληφθεί από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζεται από εκτάσεις γεωργικών 

καλλιεργειών (14,2%), ενώ μεγάλη σημασία έχει το σημαντικό ποσοστό οξιάς (78%) και δρυός 

(17%). Επομένως, η επιφάνεια του εδάφους θα διαμορφωθεί και το συνολικό τοπίο θα αλλάξει 
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από φυσικό περιβάλλον σε ανθρωπογενές και βιομηχανικό περιβάλλον (σε σύγκριση με τα 

άλλα υποέργα Στρατωνίου και Ολυμπιάδας στα οποία το περιβάλλον είναι ήδη 

κατακερματισμένο και χαρακτηρίζεται από ανθρωπογενείς πίεσεις).  

 

Πίνακας 9.5.4.3-1. Συνολική έκταση της βλάστησης και το ποσοστό κάλυψης στην 

περιοχή έργου των Σκουριών  

Βλάστηση 
Κατάληψη (στρ) κατά τη φάση ανάπτυξης Α (έτη 

0-5) 

Ποσοστό 

κατάληψης 

Γεωργ. καλλιέργειες 104,09 4% 

Δρύς 439,36 17% 

Λιβάδια, αραιά ξυλ. 

βλάστηση 
30,56 1% 

Οξυά 1978,59 78% 

Σύνολο 2552,60 100% 

 

Πίνακας 9.5.4.3-2. Κατάληψη έργου στη βλάστηση και το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με 

την συνολική κατάληψη βλάστησης στην χωρική ενότητα των Σκουριών 

Βλάστηση 
Κατάληψη έργου 

(στρ) 

Συνολική έκταση της 

βλάστησης (στρ) 

Ποσοστό 

κάλυψης 

Γεωργ. καλλιέργειες 23,606 10883,24 0,2% 

Γεωργ. καλλιέργειες 

εγκατ. 
80,484 568,240 14,2% 

Δρύς 439,363 26560,14 1,7% 

Λιβάδια, αραιά ξυλ. 

βλάστηση 
30,558 661,879 4,6% 

Οξυά 1978,591 32244,74 6,1% 

Σύνολο 2552,605 70918,24 3,6% 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, η φάση ανάπτυξης του 

έργου των Σκουριών θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση της περιοχής. 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των προτεινόμενων 

έργων εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στη 

βλάστηση χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της μεγάλης έκτασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάεων Σκουριών.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της 

ανάπτυξης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως υψηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την ανάπτυξη του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

ανάπτυξης στη βλάστηση σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες 

(τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-93 

ENVECO A.E. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η ανάπτυξη του έργου θα λάβει μέρος από 0 έως 5 έτη και η 

επομενη φάση της λειτουργίας από 5 έως 26 έτη, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων της εν λόγω φάσης δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως 

μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η μονάδα 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό 

περιβάλλον στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής των Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 
 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-94 

ENVECO A.E. 

9.5.4.3.2. Φάση λειτουργίας Β (έτη: 5-10) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν αναμένεται εκ νέου κατάληψη της βλάστησης και των 

οικοσυστημάτων. Παρόλα αυτά η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε πλήρη 

ανάπτυξη αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στη βλάστηση 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις λόγω της, λειτουργίας του έργου.  

 Ένταση επιπτώσεων: Σε αυτή τη φάση δεν αναμένεται εκ νέου κατάληψη της 

βλάστησης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και 

την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της λειτουργίας, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με τις δραστηριότητες του έργου που την χαρακτηρίζουν.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

ανάπτυξης στη βλάστηση σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες 

(τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η λειτουργία του έργου θα λάβει μέρος για περίπου 30 έτη, ως 

εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων στην συγκεκριμένη φάση δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν 

πλήρως μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει 

το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-95 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής των Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας κατά τη φάση λειτουργίας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.4.3.3. Φάση λειτουργίας και αποκατάστασης Γ – Δ (έτη: 10-26) 

Εκτίμηση των επιπυτώσεων 

Στη φάση Γ έως Δ οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών θα είναι σε λειτουργία αλλά 

κάποιες εγκαταστάσεις σταδιακά θα σταματούν και θα αποκαθίστανται, όπως η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου. Μέχρι το τέλος της φάσης Δ θα γίνει προσπάθεια σταδιακής αποκατάστασης 

της βλάστησης και των οικοσυστημάτων κατά 53% (και αφού τελειώσουν όλες οι εργασίες το 

ποσοστό αποκατάστασης θα ανέλθει στο 94,5%).  

 

Πίνακας 9.5.4.3-3. Κατάληψη έργου κατά τη φάση Α, φάση Γ-Ε και μετά την 

αποκατάσταση και το τελικό ποσοστό αποκατάστασης 

Βλάστηση 

Κατάληψη 

(στρ) κατά 

τη φάση 

ανάπτυξης Α 

(έτη 0-5) 

Ποσοστό 

κατάληψης 

Κατάληψη (στρ) 

κατά τη φάση Γ -

Δ (έτη 10 – 26)  

Διαφορά 

έκτασης  

Ποσοστό 

αποκατάσ

τασης 

Γεωργ. 

καλλιέργειες 
104,09 4% 99,89 4,20 96% 

Δρύς 439,36 17% 411,86 27,50 94% 

Λιβάδια, αραιά 

ξυλ. βλάστηση 
30,56 1% 30,15 0,41 99% 

Οξυά 1978,59 78% 807,64 1170,95 41% 

Σύνολο 2552,60 100% 1349,54 1203,06 53% 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-96 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας και σταδιακής αποκατάστασης των 

έργων εντός της περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στη 

βλάστηση χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και κατακερματισμός των οικοσυστημάτων.  

 Ένταση επιπτώσεων: Σε αυτή τη φάση δεν αναμένεται εκ νέου κατάληψη της 

βλάστησης.Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι θα αποκατασταθεί ένα μέρος της συνολικής 

περιοχής κατάληψης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με τις δραστηριότητες του έργου που την χαρακτηρίζουν.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

ανάπτυξης στη βλάστηση σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες 

(τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πολύ πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η λειτουργία και η σταδιακή αποκατάσταση του έργου θα λάβει 

μέρος για περίπου 16 έτη, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την υλοποίηση των έργων είναι δυνατόν να αναταχθούν μερικώς και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει 

το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής των Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας και αποκατάστασης εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-97 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.4.3.4. Φάση αποκατάστασης (έτη: >30)  

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Μετά το τέλος του έργου, εκτιμάται ότι το 94,5% της συνολικής έκτασης του έργου θα 

αποκατασταθεί πλήρως (Πίνακας 9.5.4.3-4) είτε με φυτεύσεις (οξιές, δρυς κ.ά.) είτε με την 

μετα-μεταλλευτική χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Στην περιοχή των Σκουριών θα 

παραμείνουν οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και η οδοποιία. Σταδιακά θα επανέλθουν 

οι φυσικοί πόροι και οι διάφοροι οργανισμοί που απομακρύνθηκαν λόγω της έντονης όχλησης. 

Μακροπρόθεσμα θα επανέλθει και το δάσος και η φυσική λειτουργία του.  

 

Πίνακας 9.5.4.3-4. Κατάληψη έργου κατά τη φάση Α, φάσεις Β-Ε και μετά την 

αποκατάσταση και το τελικό ποσοστό αποκατάστασης  

Βλάστηση 

Κατάληψη 

(στρ) κατά τη 

φάση Α (έτη 

0-5) 

Κατάληψη 

(στρ) κατά τη 

φάση φάση Γ -

Δ (έτη 10 – 26) 

Κατάληψη 

(στρ) μετά τη 

φάση 

αποκατάστασης 

(έτη >30) 

Διαφορά 

έκτασης 

Ποσοστό 

αποκατάστασης 

Γεωργ. 

καλλιέργειες 
104,09 99,89 5,01 99,08 95,2% 

Δρύς 439,36 411,86 48,75 390,61 88,9% 

Λιβάδια, 

αραιά ξυλ. 

βλάστηση 

30,56 30,15 0,00 30,56 100,0% 

Οξυά 1978,59 807,64 86,71 1891,88 95,6% 

Σύνολο 2552,60 1349,54 140,47 2412,13 94,5% 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση της 

αποκατάστασης της χωρικής ενότητας των Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στη 

βλάστηση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-98 

ENVECO A.E. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση της της περιοχής κατάληψης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την αποκατάσταση 

του υποέργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι σε αυτό το στάδιο αποκατάστασης, το τοπίο θα 

επανέλθει στην προϋπάρχουσα κατάσταση αλλά θα χρειαστούν μερικά έτη για να 

μεγαλώσουν τα δέντρα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες.  

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την αποκατάσταση 

των έργων στη βλάστηση δύναται να αναταχθούν πλήρως όταν τελειώσουν οι εργασίες 

εκτός από κάποιες εγκαταστάσεις και την οδοποιία και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Σε αυτή τη φάση θα λάβουν μέρος οι 

αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων και θα λάβει μέρος η μετα-μεταλλευτική χρήση των 

διάφορων εγκαταστάσεων (εργοστάσια, κτήρια), ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως ολικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη φάση αποκατάστασης του έργου της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη βλάστηση και 

τα οικοσυστήματα της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βλάστησης της περιοχής των Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων μετά την αποκατάσταση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας.  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη της πανίδας 

9.5.4.4.1. Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας Α (έτη: 0-5) 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου Σκουριών η κατάληψη του 

φυσικού περιβάλλοντος, η συνεχής ανθρώπινη παρουσία, ο θόρυβος από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες και οι συχνές μετακινήσεις βαρέων τροχοφόρων δύναται να έχουν ως 

αποτέλεσμα: 

 την απομάκρυνση διαφόρων ειδών πτηνών, θηλαστικών και ερπετών/αμφιβίων τοπικά 

 την αύξηση ανταγωνισμού σε φυσικούς πόρους μεταξύ των οργανισμών αλλά και ειδών 

 την ενδεχόμενη μείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας σε ευαίσθητα είδη από την 

ανθρώπινη παρουσία και την αποψίλωση της βλάστησης  

 την ενδεχόμενη αύξηση θνησιμότητας πανίδας (ερπετά και αμφίβια) λόγω της συνεχούς 

μετακίνησης των τροχοφόρων  

 την μείωση ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών και ειδών αλλά και  

 την ενδεχόμενη μερική εξαφάνιση ειδών που είναι στενά συνδεδεμένα με τα 

ενδιαιτήματα της περιοχής κατάληψης και την μη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα 

ενδιαιτήματα (πχ. αμφίβια ή θηλαστικά όπως η Βίδρα).  

 

Όσον αφορά τον θόρυβο οι μετρήσεις από τους 2 σταθμούς που βωρίσκονται τοπικά εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών (βλέπε ιστοσελίδα: environmental.hellas-gold.com, 

μετρήσεις από το 2015 έως τώρα 2021) παρουσίασαν μέσο όρο θορύβου 49,3 dB με ελάχιστη 

τιμή 30 dB και μέγιστη 69,8 dB (βλ. επίσης τον παρακάτω Χάρτη κατανομής θορύβου στην 

περιοχή). Από ότι παρατηρείται και από τον Χάρτη, οι μέγιστες καταγραφές εκτιμώνται σε 

τοπικό επίπεδο και στους επαρχιακούς δρόμους (παρακάτω Εικόνα 9.5.4.4-1). Λαμβάνοντας 

υπόψη την αρνητική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας ειδών πτηνών και άλλων θηλαστικών 

με την παρουσία θορύβου (Benitez-Lopez et al., 2010), εκτιμάται η ενδεχόμενη τοπική 

απομάκρυνση των ειδών ορνιθοπανίδας και άλλων ειδών πανίδας, η ενδεχόμενη μείωση της 

αναπαραγωγικής επιτυχίας και συνεπώς ενδεχόμενη μείωση της βιοποικιλότητας από την 

λειτουργία του εργοταξίου και τις μετακινήσεις των τροχοφόρων. Τέλος, όσον αφορά την 

ποιότητα των εδαφών, στις περισσότερες θέσεις δειγματοληψίας εδαφών στην περιοχή 

Σκουριών οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων παρουσιάζουν τιμές εντός της περιοχής τιμών 
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του γεωχημικού υποβάθρου οπότε δεν θα έχουν επίδραση στον βιολογικό κύκλο των ειδών 

πανίδας της περιοχής.  

 

 
Εικόνα 9.5.4.4-1. Χάρτης κατανομής θορύβου της περιοχής στο έργο των Σκουριών  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, κατά τη φάση ανάπτυξης και 

λειτουργίας Α αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά 

είδη πανίδας στην περιοχή. Πολλά είδη πανίδας είναι στενά συνδεδεμένα με το ενδιαίτημα της 

περιοχής και θα απομακρυνθούν τοπικά από την περιοχή έργου. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων 

κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της 

χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου αναμένεται 

απομάκρυνση πολλών ειδών πανίδας και την γενικότερη όχληση.  

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων και την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά τη φάση της 

ανάπτυξης, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως υψηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την ανάπτυξη του έργου και τις δραστηριότητες που την 

χαρακτηρίζουν.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-101 

ENVECO A.E. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

ανάπτυξης στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας σχετίζονται με τις περιοχές γύρω 

από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η ανάπτυξη του έργου θα λάβει μέρος από 0 έως 5 έτη και η 

επομενη φάση της λειτουργίας άλλα 21 έτη, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων στη φάση αυτή δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η περιοχή 

κατάληψης μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να 

επανέλθουν οι οργανισμοί στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» 

Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.5.4.4.2. Φάση λειτουργίας Β (έτη: 5-10) 

Εκτίμηση των επιπυτώσεων 

Στη φάση λειτουργίας Β (έτη 5 – 10 έτη) δεν θα υπάρξουν νέες εγκαταστάσεις ή εκ νέου 

καταλήψεις οικοτόπων και αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων και βλάστησης. Όμως ενδέχεται 

να υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας 

κυρίως λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας, του θορύβου και τις μετακινήσεις των 

τροχοφόρων στην περιοχή.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου υποέργου εντός 

της περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της όχλησης από τις 

δραστηριότητες του έργου.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με τις δραστηριότητες του έργου που την χαρακτηρίζουν (πχ. θόρυβος 

από τις εργασίες).  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

λειτουργίας σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες (τοπική 

απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την λειτουργία του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η λειτουργία του έργου θα λάβει μέρος για τρεις δεκαετίες, ως 

εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των έργων είναι δυνατόν να αναταχθούν μερικώς μέχρι την ολοκλήρωση 

του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού τελειώσει το έργο, η μονάδα 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό 

περιβάλλον στην περιοχή, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου, εκτιμάται ότι θα είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.4.4.3. Φάση λειτουργίας και αποκατάστασης Γ – Δ (έτη: 10-26) 

Εκτίμηση των επιπυτώσεων 

Στη φάση αυτή λαμβάνει χώρα αποκατάσταση παράλληλα με τη λειτουργία και προβλέπεται 

να αποκατασταθεί το 52,8% της συνολικής έκτασης και επαναφορά του φυσικού 

περιβάλλοντος στην προ-υπάρχουσα κατάσταση. Η αποκατάσταση θα έχει θετικές επιπτώσεις 

στην πανίδα της περιοχής με την επαναφορά φυσικών πόρων. Η επαναφορά των ειδών πτηνών, 

θηλαστικών και ερπετών, θα λάβει μέρος μακροπρόθεσμα και με την σταθερή απουσία 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και λοιπών πιέσεων.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας και αποκατάστασης των έργων εντός 

της περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στην πανίδα 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και πολλά είδη πανίδας επηρεάστηκαν από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις των Σκουριών.  

 Ένταση επιπτώσεων: Σε αυτή τη φάση το συνολικό τοπίο θα επανέλθει σταδιακά στην 

αρχική προυπάρχουσα κατάσταση. Παρόλα αυτά κάποια είδη ορνιθοπανίδας θα 

αργήσουν να επιστρέψουν πλήρως στην περιοχή, και για αυτό η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με την λειτουργία και αποκατάσταση του έργου.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

αποκατάστασης σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες (τοπική 

απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την αποκατάσταση 

του έργου και είναι σίγουρη. 
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 Χρονικός χαρακτήρας: Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του έργου και αναμένονται 

θετικές επιπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την αποκατάσταση των έργων είναι δυνατόν να αναταχθούν μερικώς μέχρι την 

ολοκλήρωση των εργασιών καθώς κάποια είδη θα αργήσουν να επιστρέωουν στην 

περιοχή πλήρως και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η περιοχή κατάληψης μπορεί να 

αποκατασταθεί με αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό 

περιβάλλον στην περιοχή, ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως ολικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την αποκατάσταση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-105 

ENVECO A.E. 

9.5.4.4.4. Φάση αποκατάστασης Ε (έτη: >26)  

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Μετά το τέλος του έργου, εκτιμάται ότι το 94,5% της συνολικής έκτασης έργου θα 

αποκατασταθεί πλήρως είτε με αναφυτεύσεις (δρύες, οξιές κ.ά.) είτε με την μετα-μεταλλευτική 

χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Στην περιοχή των Σκουριών θα παραμείνουν οι 

εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και η οδοποιία. Σταδιακά θα επανέλθουν οι φυσικοί πόροι 

και τα διάφορα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας που απομακρύνθηκαν. Η επαναφορά των ειδών 

πτηνών, θηλαστικών και ερπετών, θα λάβει μέρος μακροπρόθεσμα και με την σταθερή 

απουσία ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και λοιπών πιέσεων. Μακροπρόθεσμα θα επανέλθει 

και το δάσος και η φυσική λειτουργία του δάσους οπότε και πολλά είδη πανίδας και 

ορνιθοπανίδας.  

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά τη φάση αποκατάστασης της χωρικής ενότητας Σκουριών 

και το μέγεθος των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη έχει υπάρξει 

κατάληψη της περιοχής και πολλά είδη πανίδας απομακρύνθηκαν. 

 Ένταση επιπτώσεων: Σε αυτή τη φάση τα είδη πανίδας σταδιακά θα επιστρέψουν στην 

περιοχή και η βιοποικιλότητα θα αυξηθεί, ως εκ του τούτου η ένταση των επιπτώσεων 

από το έργο αξιολογείται ως αμελητέα.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με την αποκατάσταση του έργου.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από τη φάση 

αποκατάστασης σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες (τοπική 

απομάκρυνη) και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των θετικών επιπτώσεων σχετίζεται με την 

αποκατάσταση του έργου και είναι πολύ πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η αποκατάσταση του έργου θα λάβει μέρος αφού τελειώσουν 

τα απαραίτητα μέτρα και σταδιακά η προυπάρχουσα κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος 

θα επανέλθει, ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την αποκατάσταση των έργων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν πλήρως καθώς κάποια 

είδη θα αργήσουν να επανέλθουν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Αφού θα αποκατασταθεί η περιοχή 

κατάληψης με αναδασώσεις και το φυσικό περιβάλλον επανέλθει στην περιοχή, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως ολικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-106 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ορνιθοπανίδας και λοιπά είδη πανίδας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων μετά την αποκατάσταση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ  

Στην ευρύτερη περιοχή των Σκουριών εντοπίζεται η περιοχή Ειδική Ζώνη Διατήρησης με το 

όνομα «Όρος Χολομώντας» και κωδικό GR1270001. Το όρος Χολομώντας έχει μέγιστο 

υψόμετρο στα 1.160 m και ελάχιστο στα 294 m και βρίσκεται δυτικότερα της περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριές. Ο Χολομώντας αποτελείται από δασωμένους 

λόφους και ανοικτή δασική δομή και μακκία βλάστηση ενώ διακρίνεται από την απουσία 

ποταμιών ή λιμνών. Φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ζώων και η ιθαγενής άγρια πανίδα μπορεί να 

αποτελέσει μια αισθητή συνιστώσα του δασικού τοπίου δημιουργώντας ευνοϊκά ενδιαιτήματα 

για τα πουλιά και άλλα μικρά ζώα σε οδικά πάρκα, χώρους ανάπαυσης και χώρους πικνίκ. Το 

έργο δεν συμπίπτει με την εν λόγω περιοχή ΕΖΔ (βλ. παρακάτω Εικόνα 9.5.4.5-1) και δεν 

προβλέπεται να βλάψει την ακεραιότητα και τη συνοχή των εν λόγω περιοχών Natura 2000 ως 

προς τους τύπους οικοτόπων, καθώς και τα είδη χλωρίδας και πανίδας. Παρόλα αυτά καθώς 

όλα τα μεγάλα θηλαστικά αλλά και πτηνά εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις πολύ πιθανόν να 

ενοχληθούν από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την απότομη αλλαγή του φυσικού 

οικοσυστήματος. Συνεπώς, οι επιπτώσεις στην εν λόγω ΕΖΔ αναμένονται να είναι ουδέτερες 

και χρήζει μέγιστης σημασίας η συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας 

της περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταζόμενη περιοχή 

ΕΖΔ ενώ έχει ύψιστη σημασία ως προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας, δεν 

χαρακτηρίζεται ως τρωτή από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, το εύρος 

χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται 

ως «μετρίως σημαντική». Πιο αναλυτικά, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις 

περιοχές ΕΖΔ πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 3 στην «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής 

Αξιολόγησης» (ΜΕΟΑ) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της μελέτης αυτής.  

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-107 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής ΕΖΔ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων, οι 

επιπτώσεις εκτιμώνται ότι θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-108 

ENVECO A.E. 

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

Η πλησιέστερη περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΕ έχει ονομασία «Όρος Χολομώντας» και κωδικό 

GR1270012. Γειτνιάζει με το νοτιοδυτικό όριο της ευρύτερης περιοχής και απέχει απόσταση 1 

περίπου χιλιόμετρο από την περιοχή μελέτης των Σκουριών (Εικόνα 9.5.4.6-1). Το βόρειο 

τμήμα της χωρικής ενότητας Σκουριών γειτνιάζει και με μία άλλη περιοχή ΖΕΠ με ονομασία 

«Λίμνες Κορώνειας - Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» και κωδικό GR1220009. 

Παρόλο που το έργο δεν συμπίπτει με τις εν λόγω περιοχές ΖΕΠ και απέχει περίπου 5 km, 

κάποια είδη και οργανισμοί ενδέχεται να ενοχληθούν. Εκτιμάται ότι κάποια είδη ενδέχεται να 

απομακρυνθούν και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός των φυσικών πόρων μεταξύ των 

οργανισμών και των ειδών. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η παρακολούθηση των μετακινήσεων 

των ειδών πανίδας και η διακύμανση των πλυθυσμών (πχ. τσακάλι, λύκος, ζαρκάδι κα). Οι 

επιπτώσεις στις περιοχές ΖΕΠ εκτιμώνται ότι έμμεσα και μακροπρόθεσμα μπορεί να 

χαρακτηριστούν ουδέτερες αλλά χρήζει μελλοντική παρακολούθηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η εξεταζόμενη περιοχή ΖΕΠ ενώ έχει ύψιστη σημασία ως προς την ποιότητα και τη σημασία 

της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτό λόγω της απόστασης από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-109 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.4.6-1. Χωρική ενότητα Σκουριών και προστατευόμενες περιοχές οικολογικού 

δικτύου NATURA 2000 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην περιοχή ΖΕΠ με ονομασία «Όρος Χολομώντας» 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της 

εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν 

μεγάλη απόσταση από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των εγκαταστάσεων 

βρίσκεται εκτός περιοχών ΖΕΠ και δεν καταλαμβάνει βιοτόπους των ειδών πανίδας, η 

ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-110 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΖΕΠ εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986 

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών 

θεσμοθετήθηκε με βάση την Κ.Υ.Α. 6919/2004 (ΦΕΚ 248/Δ/05-03-2004), η οποία 

τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 39542/2008 (ΦΕΚ 441/ΑΑΠ/09-10-2008) και η οποία είχε ως 

σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής 

κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες 

περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνειας και Μακεδονικών 

Τεμπών που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Το Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 

και Μακεδονικών Τεμπών διακρίνεται για την πλούσια ποικιλία βλάστησης, η οποία 

δικαιολογεί το πλήθος των διαφορετικών οικοσυστημάτων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 800 είδη χλωρίδας στα ορεινά οικοσυστήματα της περιοχής 

και 336 είδη στα υδάτινα και υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

 

Σημειώνεται ότι μόνο η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει κατά εάν μικρό τμήμα στην Γ’ 

περιφερειακή ζώνης προστασίας. Εντός της ζώνης Γ’ επιτρέπονται οι μεταλλευτικές 

δραστηριότητες υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι ορατό από 

τη ζώνη Α ́, β) δε θα επηρεάζονται σημαντικά τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που 

τροφοδοτούν τις λίμνες και γ) η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε 

ευθεία απόσταση από το όριο της Περιοχής Α ́. Ειδικότερα, και για περιπτώσεις που η 

δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη των 10 km από το όριο της Περιοχής Α ́, 

επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο 

Εθνικής σημασίας, γεγονός που θα πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά 

από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργείων και τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των 

προαναφερθεισών προϋποθέσεων (i) και (ii). Η συνολική έκταση του πάρκου είναι 208.085,05 

εκτάρια, η Ζώνη Γ έχει έκταση 165.930,12 εκτάρια και μέσα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

χωροθετούνται 16.290 εκτάρια της Ζώνης Γ (δηλαδή το 9,8% αυτής).  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-111 

ENVECO A.E. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών 

Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών ότι δηλαδή ενώ έχει ύψιστη σημασία ως 

προς την ποιότητα και τη σημασία της βιοποικιλότητας, δεν χαρακτηρίζεται ως τρωτό λόγω 

της μεγάλης απόστασης από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ως 

εκ τούτου, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «χαμηλή». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Το μέγεθος των επιπτώσεων στην περιοχή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: ουδέτερες επιπτώσεις, δεδομένου ότι καμία περιοχή της 

εξεταζόμενης περιοχής δεν επικαλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του έργου και απέχουν 

σε μεγάλη απόσταση. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός 

προστατευόμενων περιοχών, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας. 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-112 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσε

ων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ 

Σημειώνεται ότι εντός του ΚΑΖ Κ129 με ονομασία «Σκουριές – Καστέλι – Κάκκαβος» 

(Εικόνα 9.5.4-5) βρίσκονται 1.123,9 στρέμματα από την περιοχή επέμβασης των Σκουριών, 

328,8 στρέμματα της οδού Σκουριών – Στρατωνίου και 0,2 στρέμματα των ερευνητικών 

γεωτρήσεων, ήτοι τα 2,49 %, 0,73 % και 0,0004% αντίστοιχα της συνολικής έκτασης του ΚΑΖ 

Κ129. Επίσης στο ΚΑΖ Κ115 χωροθετούνται 0,8 στρέμματα από τις ερευνητικές γεωτρήσεις, 

ήτοι το 0,003% της συνολικής έκτασης του ΚΑΖ Κ115. Οι επιπτώσεις στις περιοχές 

χαρακτηριζόμενες ως ΚΑΖ εκτιμώνται ως αρνητικές αφού ένα πολύ μικρό κομμάτι του έργου 

συμπίπτει με την περιοχή ΚΑΖ. Για αυτό προτείνεται συστηματική παρακολούθηση της 

περιοχής. Μετά τη φάση της αποκατάστασης του έργου εκτιμώνται ότι το φυσικό περιβάλλον 

θα επανέλθει και τα διάφορα είδη θα επιστρέψουν στην περιοχή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών που επικαλύπτει την περιοχή ΚΑΖ 129.  

 

 
Εικόνα 9.5.4.8-1 Μεταλλείο Σκουριών και περιοχή ΚΑΖ 129 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-113 

ENVECO A.E. 

Η εξεταζόμενη περιοχή ΚΑΖ 129 χαρακτηρίζεται ως ύψιστης σημασίας ως προς την ποιότητα 

και τη σημασία της βιοποικιλότητας και ως ευπαθή λόγω των ανθρωπογενών πιέσων από τις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες αφού ένα τμήμα συμπίπτει με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Σκουριών. Συνεπώς το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως «μετρίως σημαντική». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο καταφύγιο ΚΑΖ 129 από την περιοχή κατάληψης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζονται 

από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της μικρής έκτασης που 

επικαλύπτει την περιοχή ΚΑΖ.  

 Ένταση επιπτώσεων: Παρά την πολύ μικρή έκταση κατάληψης ΚΑΖ 129, κάποια είδη 

ορνιθοπανίδας που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή θα αργήσουν να επιστρέψουν 

πλήρως στην περιοχή, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με την λειτουργία και αποκατάσταση του έργου.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από το έργο 

σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες (τοπική απομάκρυνη) και ως 

εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την περιοχή 

κατάληψης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και είναι καθόλου πιθανή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Η αποκατάσταση του έργου θα λάβει μέρος στο τελικό στάδιο 

του έργου και αναμένονται θετικές επιπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα ως εκ τούτου 

οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές με την 

αποκατάσταση των έργων είναι δυνατόν να αναταχθεί πλήρως το κομμάτι ΚΑΖ που 

επικαλύπτεται από το έργο. Όμως κάποια είδη θα αργήσουν να επιστρέψουν στην 

περιοχή πλήρως και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η μονάδα μπορεί να αποκατασταθεί με 

αναδασώσεις και λοιπά μέσα ώστε να επανέλθει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή και 

ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως ολικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-114 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΚΑΖ 129 και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από 

το υποέργο, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

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

τάξης των 33.700 ha και χωροθετείται γειτονικά του νότιου άκρου της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Διακρίνεται παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική, 

καλλιτεχνική ή/και περιβαλλοντική σημασία του. Δεν 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). Οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων στις αντίστοιχες χωρικές ενότητες Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Σκουριών 

και Ολυμπιάδας χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-115 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της εξεταζόμενης περιοχής χαρακτηριζόμενη ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς «Όρος Άθως» αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-116 

ENVECO A.E. 

 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Δάση και δασικές εκτάσεις που επικαλύπτονται από την περιοχή κατάληψης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 και συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9.5.4.10-1). Από τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής των 

Σκουριών για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που περιγράφονται στην 

Παράγραφο 9.5.4.1, το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / 

ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά «σημαντική» όπως αναφέρεται και στον 

αντίστοιχο Πίνακα. 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9.5.4.10-1), παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό 

κατάληψης δασικής έκτασης που προυπήρχε ανέκαθεν (86,6%). Η υλοτόμηση των δασικών 

εκτάσεων για τις ανάγκες του έργου θα αλλάξει το συνολικό τοπίο και οι επιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται αρνητικές. Στην αποκατάσταση του έργου, οι αναδασώσεις με αυτοφύη 

δέντρα θα φέρουν την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην προυπάρχουσα 

κατάσταση. 

 

Πίνακας 9.5.4.10-1. Συνολική κατάληψη της δασικής έκτασης του έργου των Σκουριών 

Χαρακτηρισμός δασικής έκτασης 
Συνολική 

κατάληψη (στρ) 

Ποσοστό 

κατάληψης 

άλλης μορφής - μη δασικό χαρακτήρα 83,779 3,3% 

Δασωμένη έκταση άλλης μορφής 143,482 5,6% 

Εκχερσωμένη δασική έκταση  33,560 1,3% 

Ανέκαθεν δασική έκταση  2210,143 86,6% 

Πράξης άλλης μορφής - μη δασικό χαρακτήρα  18,595 0,7% 

Πράξη δασική  63,042 2,5% 

Σύνολο 2552,604 100,0% 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων για τις δασικές εκτάσεις της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των επιπτώσεων στις δασικές 

εκτάσεις χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ένα ποσοστό δασικής 

έκτασης κατακερματίστηκε.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-117 

ENVECO A.E. 

 Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό κατάληψης έργου αλλά και την 

πλήρη αποκατάσταση μετά το τέλος των εργασιών, η ένταση των επιπτώσεων στις 

δασικές εκτάσεις των Σκουριών αξιολογείται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων.  

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η αποψίλωση των δασών θα γίνει κατά τη φάση 

ανάπτυξης και ύστερα θα περάσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση, οι 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την αποψίλωση των 

δασικών εκτάσεων είναι δυνατόν να αναταχθούν εκτός από κάποιες εγκαταστάσεις 

έργων όπως η οδοποιία και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η αποψίλωση των δασών σαφώς και 

μπορεί να αποκατασταθεί με αναδασώσεις αυτοφυή δέντρων και ως εκ τούτου οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών αλλά και τη φάση της 

αποκατάστασης, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις θεωρείται 

Μεσαίο. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία/ ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Υψηλής» Σημαντικότητας.  

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-118 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Στη γύρω περιοχή παρατηρούνται τρεις περιοχές που πρόκειται να προταθούν ως Τοπία 

Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) εμπίπτουν με την ευρύτερη περιοχή μελέτης του 

συνολικού έργου: η περιοχή «Στάγειρα (Ολυμπιάδα) και νησίδα Κάπρος», η «Χαράδρα 

Κηπουρίστρα Στρατονικού» και η περιοχή «Ιερισσός». Οι εξεταζόμενες περιοχές ΤΙΦΚ 

χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής σημασίας ως προς την ποιότητα φυσικού κάλλους και ως 

ευπαθή λόγω των ανθρωπογενή πιέσων. Παρόλα αυτά κανένα έργο και χωρικές ενότητες δεν 

χωροθετούνται στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

Συνεπώς το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα αξιολογείται ως «αμελητέα». 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-119 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των περιοχών ΤΙΦΚ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις σε Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

Στην περιοχή μελέτης τον Σκουριών συναντάται η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) 

με την ονομασία «Όρος Χολομώντας» και κωδικό GR033 (Εικόνα 9.5.4.12-1). Η ΣΠΠ 

επικαλύπτεται από την άμεση περιοχή μελέτης των Σκουριών σε έκταση περίπου 173,57 

εκτάρια και ποσοστό της τάξης του 0,95% σε σύγκριση με την υπόλοιπη περιοχή. 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 οι 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». 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-120 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.5.4.12-1. Χωρική ενότητα Σκουριών και σημαντικές περιοχές για τα πουλιά 

(ΣΠΠ) 

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-121 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της περιοχής ΣΠΠ αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Στα πλαίσια της τήρησης των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού όρου (ΠΟ) δ4.36 της Α.Π. οικ. 

201745 Απόφασης «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μεταλλευτικες - 

Μεταλλουργικες Εγκαταστασεις Μεταλλειων Κασσανδρας» της εταιρείας Ελληνικος Χρυσος 

Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Νομό Χαλκιδικής», εκπονήθηκε έκθεση εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης παράκτιων υδάτων στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

κατά τα έτη 2015, 2017, 2019. Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική αξία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος όπως περιγράφηκε στις προηγούμενες χωρικές ενότητες (Στρατώνι και 

Ολυμπιάδα) αλλά και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις και οι μεταλλευτικές δραστηριότητες 

από το υποέργο των Σκουριών απέχουν περίπου 11 km από τα θαλάσσια ύδατα, συμπεραίνεται 

ότι το εύρος χαρακτηρισμού του αποδέκτη, ως προς την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα 

αξιολογείται ως «αμελητέο».  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-122 

ENVECO A.E. 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

Από την παρακάτω εικόνα στον ευρύτερο κόλπο της Ιερισσού μικρής κλίμακας, χρονικά και 

χωρικά περιορισμένοι παράγοντες επιβάρυνσης εντοπίζονται στις εκβολές του Ασπρόλακκα. 

Η περιοχή δηλαδή δεν εμφανίζει ανησυχητικά σημάδια και η όποια υποβάθμιση μπορεί να 

θεωρηθεί τοπικά περιορισμένη. Οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες.  

 

 
Εικόνα 9.5.4.13-1 Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης 

παράκτιων υδατών 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
Το μέγεθος των επιπτώσεων στις εκβολές του Ασπρόλακκα, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Ουδέτερες επιπτώσεις δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

εγκαταστάσεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα και δεν παρατηρήθηκαν δείκτες κακής οικολογικής ποιότητας.  

 Ένταση επιπτώσεων: Εφόσον δεν παρατηρήθηκε δείκτης κακή οικολογικής ποιότητας 

και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως αμελητέα. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-123 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον της περιοχής Σκουριών εκτιμάται ότι 

οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του φυσικού περιβάλλοντος θεωρούμε τις 

επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) 

στη βιοποικιλότητα, πού δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να 

οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις στα γύρω οικοσυστήματα της άμεσης περιοχής μελέτης. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του έργου, όπως 

χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης (Εικόνα 9.5.5.1-1). Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί η αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης η οποία περιλαμβάνει δύο οδοποιίες α) την οδοποιία Σκουριών – Στρατωνίου, την 2) 

οδοποιία πρόσβασης στις Σκουριές από δυτικά καθώς και 3) τις διάφορες πλατείες γεωτρήσεων 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-124 

ENVECO A.E. 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Οι δύο δρόμοι υλοποιήθηκαν για την καλύτερη1 δυνατή 

μεταφορά των προϊόντων προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης του Στρατωνίου ή/και προς την 

Θεσσαλονίκη και παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα στην παρακάτω εικόνα και έχουν 

συνολική έκταση 647,48 στρ (Εικόνα 9.5.5.1-1).  

 

 
Εικόνα 9.5.5.1-1 Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 

 

Πίνακας 9.5.5.1-1. Συνολική έκταση των δύο οδοποιίων του έργου στην ευρύτερη 

περιοχή 

Επιμέρους τμήματα της ευρύτερης περιοχής 
Έκταση 

(στρ) 

Ασφάλτινη οδοποιία Σκουριών - Στρατωνίου 537,94 

Ασφάλτινη οδοποιία πρόσβασης στις Σκουριές από δυτικά (πρώην 

χωμάτινος δασικός δρόμος) 
109,54 

Σύνολο 647,48 

                                                 
1 Μηδενική όχληση στους οικισμούς και τους κατοίκους της περιοχής παράλληλα με τη διασφάλιση ασφαλών 

συνθηκών πρόσβασης και μεταφοράς στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-125 

ENVECO A.E. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της βιοποικιλότητας όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8 

για την ευρύτερη περιοχή και στις Παραγράφους 9.5.2 – 9.5.4 για κάθε επιμέρους χωρική 

ενότητα, η αξία της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι υψηλή. Το εύρος χαρακτηρισμού του 

αποδέκτη ως προς την ευαισθησία/ ευπάθεια/ τρωτότητα αξιολογείται ως εξαιρετικά 

«σημαντική».  

 

Αξιολόγηση αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Εκτίμηση των επιπτώσεων  

 Οι αποστάσεις μεταξύ των τριών υποέργων (Μαύρες Πέτρες - Στρατώνι, Ολυμπιάδα και 

Σκουρίες) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και με έντονο ανάγλυφο ανάμεσα τους και ως εκ 

τούτου, εκτιμάται ότι δεν αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις.  

 Προφανώς αθροιστικές επιπτώσεις αναμένονται εσωτερικά του γηπέδου των 

εγκαταστάσεων όλων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από το θόρυβο που προκύπτει 

από τη λειτουργία των μεταλλείων, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των συνοδών 

τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι αυτές οι επιμέρους δραστηριότητες είναι σε μικρές 

αποστάσεις μεταξύ τους. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί στις 

προηγούμενες ενότητες.  

 Αθροιστικές επιπτώσεις επίσης αναμένονται μεταξύ του βιομηχανικού και 

κυκλοφοριακού θορύβου που προκύπτει από τις μετακινήσεις υλικών και προϊόντων στα 

οδικά τμήματα που βρίσκονται πλησίον των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  

 Η συχνή κυκλοφορία των βαρέων τροχοφόρων θα έχουν ως επίπτωση την ενδεχόμενη 

αύξηση θνησιμότητας των διαφόρων ειδών ερπετών και αμφιβίων (προτείνεται ειδική 

σήμανση οδικής κυκλοφορίας) – αν και αναμένεται αργή κυκλοφορία (30 km/h). 

 Τα διάφορα είδη πτηνών και θηλαστικών, εφόσον είναι γνωστό ότι εκτείνονται σε 

μεγάλες αποστάσεις, αναμένεται να αποφεύγουν τα επιμέρους έργα και να βρίσκουν 

καταφύγιο στις γύρω περιοχές.  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης οροθετείται από τα σύνορα του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ 

καταλαμβάνει συνολική έκταση της τάξεως των 740.000 στρ. Για την υλοποίηση των υποέργων 

στην ευρύτερη περιοχή θα αποψιλωθεί κάποιο ποσοστό βλάστησης που χαρακτηρίζεται κυρίως 

από δρύες (53,6%) και οξυές (16,7%), διαπλάσεις αείφυλλης πλατύφυλλης και 

σκληροφυλλικής βλάστησης, όπως και δάση καστανιάς (παρακάτω Πίνακας 9.5.5.1-2).  

 

Πίνακας 9.5.5.1-2. Συνολική έκταση της βλάστησης στα επιμέρους έργα της ευρύτερης 

περιοχής 

Βλάστηση Έκταση βλάστησης (στρ) Ποσοστό κάλυψης  

Άγονα εδάφη 7,75 1,2% 
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Βλάστηση Έκταση βλάστησης (στρ) Ποσοστό κάλυψης  

Γεωργ. καλλιέργειες 44,07 6,8% 

Δρύς 346,98 53,6% 

Θάμνοι 13,44 2,1% 

Καστανιά 6,74 1,0% 

Οξυά 108,41 16,7% 

Παραποτάμια βλάστηση 12,44 1,9% 

Πεύκη μαύρη 35,43 5,5% 

Πεύκη χαλέπιος 72,18 11,1% 

Σύνολο 647,48  

9.5.5.1.1. Φάση ανάπτυξης  

Το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι 

αναμένονται καταλήψεις εκτάσεων για την κατασκευή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων του Έργου και της εξωτερικής οδοποιίας Σκουριών.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με την 

βιοποικιλότητα της περιοχής και των γύρω δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία των 

έργων θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην βιοποιλότητα μπορούν να 

αναταχθούν με αναδασώσεις μετά το τέλος των εργασιών και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση των κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πρόκειται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της 

οικολογικής αξίας της περιοχής εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα αξιολογείται ως μεσαίο. 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9 9.5-127 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό ΟΧΙ 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βιοποικιλότητας εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Υψηλής» σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.5.1.2. Φάση λειτουργίας και αποκατάστασης 

Το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη 

έχουν καταληφθεί μεγάλες εκτάσεις των 4837,7 στρ για τις ανάγκες του συνολικού 

έργου.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με την 

τοπική απομάκρυνση των ειδών της περιοχής και των γύρω δραστηριοτήτων και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  
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 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σχεδόν βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία των 

έργων θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην βιοποιλότητα μπορούν να 

αναταχθούν με αναδασώσεις μετά το τέλος των εργασιών και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση των κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πρόκειται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της 

οικολογικής αξίας της περιοχής εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις λειτουργίας και 

σταδιακής αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της 

Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βιοποικιλότητας εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» σημαντικότητας.  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.5.5.1.3. Φάση αποκατάστασης (έτη >30) 

Το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ήδη 

έχουν καταληφθεί μεγάλες εκτάσεις των 4837,7 στρ για τις ανάγκες του συνολικού 

έργου.  

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με την 

τοπική βελτίωση της βιοποικιλότητας και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού 

επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι τα διάφορα έργα 

αποκατάστασης θα λάβουν μέρος για 5 χρόνια και εκτιμώνται ότι τα διάφορα είδη θα 

επιστρέψουν στην περιοχή, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην βιοποιλότητα μπορούν να 

αναταχθούν με τις αναδασώσεις μετά το τέλος των εργασιών εκτός από κάποιες 

κτηριακές εγκαταστάσεις και την οδοποιία και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση των κατειλημμένων εκτάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι πρόκειται να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της 

οικολογικής αξίας της περιοχής εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις λειτουργίας και 

σταδιακής αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της 
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Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα αξιολογείται ως αμελητέο. 

 

Αξιολογηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της βιοποικιλότητας εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την αποκατάσταση του έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι Χαμηλής σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής μελέτης, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. Οι συνεργιστικές επιπτώσεις, όσον αφορά την 

βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον αξιολογούνται για το βιομηχανικό θόρυβο εντός της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τον τοπικό χαρακτήρα του, όπως έχει 

εκτιμηθεί στις προηγούμενες παραγράφους και εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης όσον 
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αφορά στο συγκοινωνιακό θόρυβο, δεδομένου ότι αφορά επιπτώσεις από τις μεταφορές υλικών 

του έργου, εντός αυτής. 

 

Όσον αφορά στις πηγές βιομηχανικού θορύβου έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ 

(aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
Εικόνα 9.5.5.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί  

 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα έργα, τόσο τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας όσο και το 2 έργα μεταφοράς ενέργειας (υποσταθμός και γραμμές μεταφοράς 

ενέργειας) σχετίζονται με το έργο. Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό θόρυβο, είναι προφανές ότι 

σε επίπεδο κυκλοφορίας οχημάτων αναμένεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο να δεχτεί μια 

αύξηση λόγω των πρόσθετων μετακινήσεων φορτηγών με προϊόντα προς τους τελικούς 

αποδέκτες (λιμάνι Στρατωνίου ή Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και υλικών (τελμάτων και στείρων) 

προς επιμέρους τμήματα του έργου. Τα προαναφερόμενα έργα εκτιμάται ότι δεν μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει ήδη στις προηγούμενες παραγράφους και 

χωρικές ενότητες (κυκλοφοριακός θόρυβος, όχληση, αύξηση θνησιμότητας κτλ). Τα έργα αυτά 
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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. Επίσης, όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα οι θέσεις των σταθμών είναι αρκετά 

μακριά από τη θέση των έργων και άρα δεν αναμένονται συνέργειες. 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 στην 

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 βιοπικοιλότητα (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.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.6. Επιπτώσεις στα κυματικά – ακτομηχανικά χαρακτηριστικά  

9.6.1. Εισαγωγή  

Η παρούσα παράγραφος έχει στόχο να περιγράψει την εκτίμηση και αξιολόγηση της 

ενδεχόμενης επίπτωσης του έργου στην ακτομηχανική δίαιτα της άμεσης περιοχής μελέτης, με 

βάση τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος 4.3 της ΥΑ 170225/2014. Είναι φανερό ότι, με 

βάση την περιγραφή του έργου (βλ. Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ), η προαναφερθείσα 

δυνητική περιβαλλοντική επίπτωση θα εξεταστεί μόνο για τη Χωρική Ενότητα Στρατωνίου, 

δεδομένου ότι η χωροθέτηση των έργων στις Χωρικές Ενότητες Ολυμπιάδας και Σκουριών δε 

σχετίζονται με άμεση αλληλεπίδραση σε ακτές. Επιπλέον, η εκτίμηση και αξιολόγηση των 

έργων στη Χωρική Ενότητα Στρατωνίου θα βασιστεί στην εκπονειθήσα «Κυματική Μελέτη 

και Μελέτη Ακτομηχανικών Επιπτώσεων» (ΑΔΚ, Ιούλιος 2010), της οποίας τα στοιχεία έχουν 

παρατεθεί και στην Παράγραφο 8.6 της παρούσας μελέτης.  

9.6.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το τμήμα του έργου, το οποίο 

ενδεχομένως σχετίζεται με επηρεασμό στην ακτομηχανική δίαιτα της περιοχής είναι οι 

εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου, οι οποίες σύμφωνα με την περιγραφή του έργου (βλ. 

Παράγραφο 6.8 της παρούσας ΜΠΕ) αποτελούν υφιστάμενο εν λειτουργία έργο και πρόκειται 

να αναβαθμιστούν με βάση το νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό του έργου. 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των κυματικών – 

ακτομηχανικών χαρακτηριστικών  

Η παραλιακή ζώνη του Στρατωνίου μήκους 750 m και πλάτους 80 – 90 m περίπου έχει 

διαμορφωθεί από την απόθεση των τελμάτων του εργοστασίου εμπλουτισμού, τα οποία 

αποτίθεντο στην επάκτια και παράκτια ζώνη από την ίδρυση της μονάδας έως το 1983. Αμέσως 

βόρεια του ταινιόδρομου των εγκαταστάσεων φόρτωσης, εκβάλει το ρέμα Πόρτο το οποίο 

συμβάλει στη τροφοδοσία των ακτών του Στρατωνίου με φερτά υλικά. 

 

Η ισοβαθής των -5,0 m ευρίσκεται σε απόσταση 130 m περίπου μέτρων από την ακτογραμμή. 

Χαρακτηριστική είναι η τοπική μεταβολή της βυθομετρίας στην περιοχή μπροστά από τις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η συσσώρευση υλικού από την μακροχρόνια 

απόθεση τελμάτων έχει προωθήσει τις ισοβαθείς των -7,0 έως -15 σε μεγαλύτερη απόσταση 

από την ακτή και ο πυθμένας στην ζώνη αυτή εμφανίζει ηπιότερη κλίση. 

 

Αναφορικά με τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι Βορειοανατολικοί άνεμοι 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης με ποσοστό της τάξης του 20% και μέση 

ταχύτητα πνοής τους 14 κόμβους (4 Beaufort). Συχνοί είναι επίσης οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί 

άνεμοι με ποσοστά εμφάνισης της τάξης του 17% και μέση ταχύτητα πνοής τους 13 κόμβους 

(4 Beaufort) και 10 κόμβους (3 Beaufort) αντίστοιχα. 

 

Η μέση πλήμμη (στάθμη θαλάσσης) είναι +0,15 m ΜΣΘ (Μέση Στάθμη Θαλάσσης), ενώ η 

μέγιστη παρατηρηθείσα ανέρχεται στα +0,57 m ΜΣΘ. Καθώς η διάρκεια της πλήμμης είναι 6 
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περίπου ώρες, είναι πιθανό η εμφάνιση ισχυρών ανέμων να συμπέσει με την φάση της 

πλημμυρίδας, όταν η στάθμη της θάλασσας είναι μέγιστη. Εν τούτοις, επειδή η εμφάνιση 

ισχυρών ΝΑ έως ΒΑ ανέμων ( ≥ 7 Beaufort) δεν υπερβαίνει το 4% είναι απίθανο να συμπέσουν 

με την εμφάνιση ακραίων τιμών της παλίρροιας.  

 

Η διεύθυνση των κυματισμών αντιστοιχεί σε κυματισμούς με κατεύθυνση προς τα Δυτικά. 

Επιπλέον το χαρακτηριστικό ύψος των προσπιπτόντων κυματισμών στην ισοβαθή των -5,0 m 

(ισοβαθής στην οποία περίπου ευρίσκονται οι σταθμοί ελέγχου) σπανίως υπερβαίνει το 1,0 m 

σε ποσοστό της τάξης του 1%. Η θραύση των κυματισμών αυτών επέρχεται σε βάθος περίπου 

1,40 m. Συνεπώς η ζώνη στην οποία η θραύση των κυματισμών δημιουργεί το κατά μήκος της 

ακτής ρεύμα που ευθύνεται για την στερεομεταφορά εκτείνεται μέχρι περίπου την ισοβαθή των 

2,0 m, ήτοι σε ζώνη πλάτους 30 – 40 m περίπου από την ακτογραμμή. Στην ζώνη αυτή 

συντελείται ο κύριος όγκος της κατά μήκος της ακτής στερεομεταφοράς. Ο πυθμένας στη ζώνη 

αυτή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του με χαλικώδες υλικό. 

 

Οι δημιουργούμενες υδροδυναμικές συνθήκες στον πυθμένα, επιτρέπουν την ανάδευσή του 

ιζήματος και εν συνεχεία την μεταφορά του ως φορτίο πυθμένα καθώς και ως φορτίο εν 

αιωρήσει. Εάν το υλικό του πυθμένα αποτελείται από χάλικες ή κροκάλες η στερεομεταφορά 

πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την μορφή φορτίου πυθμένα, εφόσον οι 

αναπτυσσόμενες υδροδυναμικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ως εκ τούτου η στερεοπαροχή για 

τα ιζήματα αυτά είναι πολύ μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί σε αμιγώς αμμώδη ιζήματα 

κάτω από τις ίδιες κυματικές συνθήκες. Η έρευνα για την παράκτια στερεομεταφορά κατά 

μήκος της ακτής μεγαλύτερης κοκκομετρίας ιζημάτων είναι περιορισμένη και δεν έχει 

καταλήξει, πλην ελάχιστων περιπτώσεων, σε εμπειρικές σχέσεις εκτίμησης του μεγέθους της, 

αντίστοιχες εκείνων για αμμώδη ιζήματα. 

 

Καθώς η γωνία πρόσπτωσης, ήτοι η γωνία της κύριας διεύθυνσης των κυματισμών προς τα 

δυτικά και της καθέτου στην ακτογραμμή, κυμαίνεται μεταξύ 10ο – 20ο, το ισοζύγιο της 

στερεομεταφοράς έχει κατεύθυνση προς το νότο. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από 

την συσσώρευση, μικρής έκτασης έστω, υλικού ανάντη του νότιου προβόλου και στο όριο του 

λιμένα αλλά και από την παρουσία ιζημάτων προερχόμενων από τα τέλματα εμπλουτισμού 

στις παρακείμενες ακτές. Εξ αιτίας του σχετικά μεγάλου ποσοστού σε χαλικώδες υλικό του 

ιζήματος του πυθμένα σε συνδυασμό με την σχετικά μικρή γωνία πρόσπτωσης και τη μικρή 

ταχύτητα του κυματογενούς παράκτιου ρεύματος, εκτιμάται ότι ο όγκος της παράκτιας 

στερεομεταφοράς είναι μικρός. Η κατεύθυνση κατά την οποία πραγματοποιείται η κατά μήκος 

της ακτής στερεομεταφορά εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης των κυματισμών. Επιπλέον, 

όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία πρόσπτωσης με την κάθετο στην ακτογραμμή, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το μέγεθος του δημιουργούμενου παράκτιου ρεύματος και ο όγκος του μεταφερόμενου 

υλικού. Για την παράκτια ζώνη του Στρατωνίου αυτό σημαίνει ότι η στερεομεταφορά προς 

βορρά καθίσταται δυνατή μόνο κατά την διάρκεια ισχυρών ΝΑ ανέμων. Οι συνθήκες αυτές δεν 

εμφανίζονται συχνά και έτσι εξηγείται γιατί το ισοζύγιο έχει νότια κατεύθυνση. 

 

Η ένταση του ανεμογενούς ρεύματος και η αντίστοιχη στερεοπαροχή εκτιμήθηκαν με διάφορες 

υπολογιστικές σχέσεις που περιγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Όλες οι μέθοδοι 

υποδεικνύουν ότι ο όγκος της στερεομεταφοράς είναι μικρός, γεγονός που οφείλεται αφενός 

στη μικρή ταχύτητα του παράκτιου ρεύματος και αφετέρου στο χονδρόκοκκο ίζημα της 

παράκτιας ζώνης.  
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Ως εκ τούτου, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία ακτομηχανικής σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

υπόβαθρου παλαιών αποθέσεων τελμάτων, 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. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα κυματικά – ακτομηχανικά χαρακτηριστικά  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 6.8 της παρούσας ΜΠΕ, 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. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

6.8 της παρούσας μελέτης, 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 (βλ. Παράγραφο 6.8.5 

της παρούσας μελέτης) 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. 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. 
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 Επιπτώσεις στα κυματικά – ακτομηχανικά χαρακτηριστικά  

9.6.2.3.1. Φάσεις A, Β, Γ, Δ και Ε (0-30 έτη) 

Αναφορικά με την πρώτη πηγή δυνητικής επίπτωσης (κίνηση των πλοίων από και προς τις 

εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου για τη μεταφορά χύδην συμπυκνωμάτων) εκτιμάται ότι 

στο δυσμενέστερο σενάριο μεταφοράς όλων των προϊόντων μέσω θαλάσσης, η μηνιαία κίνηση 

των πλοίων θα αποτελείται από 10 δρομολόγια, ήτοι περίπου 3 κινήσεις πλοίων ανά εβδομάδα.  

 

Σημειώνεται ότι η δυνητική εξέλιξη της ακτής και της παράκτιας ζώνης σχετίζεται με το εάν η 

ακτή πρόκειται να υποστεί διάβρωση σε μη αποδεκτό βαθμό ή εάν θα επέλθει σημαντική 

διάβρωση του πυθμένα που θα θέσει σε αιώρηση και μεταφέρει το υλικό των στείρων στην 

παράκτια ζώνη. Οι διεργασίες που οδηγούν στην εξέλιξη του παράκτιου συστήματος θα 

εξακολουθήσουν να υφίστανται ανεξάρτητα με τη συνέχιση της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης, δεδομένου του όγκου των παλαιών αποθέσεων τελμάτων στο 

παραλιακό μέτωπο και της φυσικής μεταφοράς τους κατά μήκος της ακτής.  

 

Το ζήτημα που εξετάζεται είναι κατά πόσο η ύπαρξη των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου επηρεάζει την ταχύτητα της στερεομεταφοράς των αποθέσεων τελμάτων. Η 

συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων φόρτωσης εκτιμάται ότι επηρεάζει σε πολύ 

μικρό βαθμό την ταχύτητα της στερεομεταφοράς, δεδομένου ότι οι μειωμένες κινήσεις πλοίων 

εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν αμελητέα αύξηση των παράκτιων κυματικών συνθηκών, οι 

οποίες αντισταθμίζονται από την ύπαρξη της αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης η παρουσία της 

οποία παρεμποδίζει την ελεύθερη διάδοση της κυματικής ενέργειας ανάμεσα από τους 

πασσάλους των διαδρόμων προσπέλασης και τις νησίδες. Παράλληλα, στα πλαίσια της 

προστασίας από διάβρωση της αποθήκης συμπυκνωμάτων, αλλά και των λοιπών 

παρακείμενων εγκαταστάσεων (λίμνη εκτάκτου ανάγκης εργοστασίου εμπλουτισμού, 

πρατήριο καυσίμων και γενικότερα του παραλιακού μετώπου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου), έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η προστασία με ογκόλιθους υπό 

τη μορφή κυματοθραύστη. 

 

Σε σχέση με το δεύτερη δυνητική πηγή επίπτωσης (περιοδικές εργασίες εκβάθυνσης του 

θαλάσσιου πυθμένα), με βάση την περιγραφή του έργου (βλ. Παράγραφο 6.8 της παρούσας 

ΜΠΕ) κατά τη λειτουργία του έργου θα πραγματοποιούνται μικρoεκβαθύνσεις τοπικού 

επιπέδου στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζονται τα 

απαιτούμενα βάθη στις θέσεις πρόσδεσης και στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι ελιγμοί 

των πλοίων. Εκτιμάται ότι αυτού του είδους εργασίες θα προκαλέσουν αρνητική επίπτωση, το 

μέγεθος της οποίας αξιολογείται ως χαμηλό. Σημειώνεται ότι οι μικρές ποσότητες υλικών που 

θα προκύπτουν από τις εκβαθύνσεις θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 

Σημειώνεται τέλος ότι στη φάση αποκατάστασης οι εγκαταστάσεις φόρτωσης, εάν δεν 

αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (π.χ. εκθεσιακή, μουσειακή, κ.λπ.) θα αποσυναρμολογηθούν 

στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης του έργου. Ως εκ τούτου, οι όποιες χαμηλού 

μεγέθους επιπτώσεις αναμένονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης να παύσουν να 

υφίστανται. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα : 
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη στερεομεταφορά και την εκβάθυνση του θαλάσσιου 

πυθμένα 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με 

στερεομεταφορά επί της ακτής και επιτόπου μικρoεκβαθύνσεις και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πολύ πιθανή.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του έργου, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη στερεομεταφορά και τις μικρό εκβαθύνσεις δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμοι 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Η προστασία της ακτής με φυσικούς 

ογκόλιθους αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης και ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου της Χωρικής Ενότητας  Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ακτομηχανικών και κυματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας  

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές»  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.6.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο της περιγραφής του έργου (βλ. 

Παράγραφο 6.3 της παρούσας ΜΠΕ), 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. 

9.6.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Ομοίως με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (βλ. Παράγραφο 9.6.3 της 

παρούσας ΜΠΕ), με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο της περιγραφής του έργου 

(βλ. Παράγραφο 6.6 της παρούσας ΜΠΕ), 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.  

9.6.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης, δυνητικές 

επιπτώσεις στα κυματικά - ακτομηχανικά χαρακτηριστικά αναμένεται να προκύψουν μόνο από 

τα έργα των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου.  

 

Ως εκ τούτου, οι αθροιστικές επιπτώσεις στην προαναφερθείσα περιβαλλοντική παράμετρο 

από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι θα είναι αντίστοιχες αυτών που 

παρουσιάζονται για τη χωρική ενότητα  Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις  

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των κυματικών – ακτομηχανικών 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα 

(δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης 
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περιοχής μελέτης και οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό 

χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα 

επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά στις πηγές επιπτώσεων στα κυματικά και ακτομηχανικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της 

άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας 

δεκαετίας, από το οποίο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των δραστηριοτήτων 

της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχει αδειοδοτηθεί το αλιευτικό καταφύγιο 

Στρατωνίου, το οποίο χωροθετείται σε απόσταση 1,1 km από τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου και αποτυπώνεται στην ακόλουθη Εικόνα 9.6.5-1.  

 

 
Εικόνα 9.6.5-1. Αποτύπωση αδειοδοτημένου αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου και 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

 

Σύμφωνα με την «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Υφιστάμενων Έργων του 

Αλιευτικού Καταφύγιου Τ.Κ. Στρατωνίου Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής1», το εν λόγω έργο 

περιλαμβάνει λιμενοβραχίονα συνολικού μήκους 130 m, όπου γίνεται η αγκύρωση, παραβολή 

και ελλιμενισμός των αλιευτικών σκαφών της περιοχής. Ο συνολικός αριθμός των σκαφών 

είναι 110, από τα οποία τα 100 αποτελούν μικρά αλιευτικά σκάφη μέσου μήκους 6 m και 10 

μεγαλύτερα σκάφη. Η διατομή του λιμενοβραχίονα έχει κατασκευαστεί από ύφαλο 

χυτοσκυρόδεμα και έχει πλάτος 2,5 m. Εξωτερικά, και ιδιαίτερα στο προσήνεμο τμήμα, έχει 

κατασκευαστεί θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους. Εσωτερικά, έγινε εγκατάσταση σιδηρών 

και χυτοσιδηρών δεστρών για την αγκύρωση των αλιευτικών σκαφών. Η διατομή εδράζεται σε 

λιθορριπή με λίθους βάρους έως 100 kg.  

 
1 ΑΔΑ ΩΣΨΔΟΡ1Υ-Ε6Ι, ΑΠ.9164/23-10-2014, https://aepo.ypeka.gr/wp-content/plugins/gravity-forms-

addons/entry-details.php?leadid=34509&form=2&post=21&view=f61cac69a6 

 

Εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου 

Θέση υφιστάμενου αδειοδοτημένου 

αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου 

https://aepo.ypeka.gr/wp-content/plugins/gravity-forms-addons/entry-details.php?leadid=34509&form=2&post=21&view=f61cac69a6
https://aepo.ypeka.gr/wp-content/plugins/gravity-forms-addons/entry-details.php?leadid=34509&form=2&post=21&view=f61cac69a6
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Η παρουσία των προαναφερθέντων έργων, λόγω του μεγέθους τους και κυρίως λόγω της 

απόστασης μεταξύ τους εκτιμάται ότι συνδυαστικά δεν θα επιφέρουν επιπτώσεις που θα 

διαφοροποιούν τη σημαντικότητα της επίπτωσης που αξιολογήθηκε για το χωρική ενότητα  

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

 

Σημειώνεται ότι στη ΜΠΕ του αλιευτικού καταφυγίου, οι επιπτώσεις στα ακτομηχανικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αξιολογούνται ως 

μη σημαντικές και τοπικού επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αλιευτικό καταφύγιο 

χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό μικρών αλιευτικών σκαφών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των συνεργιστικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα : 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων : 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 

απαιτούμενα βάθη στις θέσεις πρόσδεσης και στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι 

ελιγμοί των πλοίων της σκάλας φόρτωσης.  

• Ένταση επιπτώσεων : 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων : Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη στερεομεταφορά και την μικρό εκβάθυνση του 

θαλάσσιου πυθμένα 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς : Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με 

στερεομεταφορά επί της ακτής και επιτόπου μικρο εκβαθύνσεις και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης : Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πολύ πιθανή.  

• Χρονικός χαρακτήρας : Δεδομένης της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του έργου, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες : Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τη στερεομεταφορά και τις μικροεκβαθύνσεις δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα : Η προστασία της ακτής με φυσικούς 

ογκόλιθους αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης και ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, το μέγεθος των αναμενόμενων 

συνεργιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό. 
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Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ακτομηχανικών και κυματικών χαρακτηριστικών της χωρικής ενότητας  

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές»  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 



 

Παράγραφος 9.7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.7. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.7.1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον των Χωρικών 

Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών, από την υλοποίηση του 

νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι πιθανές επιπτώσεις 

από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο 

χωροταξικό σχεδιασμό - χρήσεις γης, στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και στην πολιτιστική κληρονομιά των Χωρικών Ενοτήτων των υποέργων. 

Τέλος, προσδιορίζονται οι αθροιστικές και οι συνεργιστικές επιπτώσεις που αναμένονται να 

επέλθουν στη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από 

την υλοποίηση του Έργου. 

9.7.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

Η Xωρική Eνότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος προέκυψε από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη 

(Ν. 3852/2010) και ειδικότερα εντός της Δ.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου.  

 

Όσον αφορά στα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, η χωρική ενότητα βρίσκεται εντός του ΓΠΣ 

του Δήμου Αριστοτέλη και συγκεκριμένα της Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου (ΦΕΚ332/ΑΑΠ/10-

08-2010), μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις των Στρατηγικών Χωροταξικών 

Σχεδίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υιοθετούνται μακροπρόθεσμοι στόχοι για 

τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. 
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Εικόνα 9.7.2.1-1. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

 

Ειδικότερα, η υφιστάμενη κατάσταση εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου όσον αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης, έχει ως εξής: 

• Όλες οι εκτάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, 

σύμφωνα με το Π.Δ. της 18.10.1979 «Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων εις την εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. 

Χαλκιδικής και τροποποιήσεώς του από 1.7.1977 Π.Δ./τος περί καθορισμού των όρων 

και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου 

οικισμών του Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 614/Δ/31.10.1979) ανήκουν σε βιομηχανική 

περιοχή και η χρήση γης είναι «Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», 

σύμφωνα με τη Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε., Δ' Φάση, Φεβρουάριος 1999, Αρ. Φύλλου Ζ 

(«Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ν. Χαλκιδικής για τον καθορισμό χρήσεων γης με στόχο 

την ανάπτυξη και την προστασία στα πλαίσια του προγράμματος ENVIREG»).  

• Το υπό μελέτη υποέργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις 

στην περιοχή (Παράγραφος 5.2.1). 

• Σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover (2018) (Παράγραφος 8.7.1) για την 

κάλυψη γης στη Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου, εντός της οποίας βρίσκεται η Χωρική 

Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

καλύπτεται από δάση ημιφυσικές εκτάσεις (76,81%), ακολουθούν οι γεωργικές περιοχές 

(20,02%), οι τεχνητές περιοχές (2,39%) και τέλος οι εκτάσεις που καλύπτονται από νερά 

(0,78%). 
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Οι βασικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, για τα θέματα της χωροταξίας 

στο Δήμο Αριστοτέλη περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Δεδομένου ότι η Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη, στην οποία ανήκει 

η Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου διαθέτει ΓΠΣ, αυτό που είναι 

αναγκαίο είναι ο συντονισμός της, με τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου. Το υφιστάμενο 

σύστημα σχεδιασμού δεν προβλέπει κάποιον άλλο μηχανισμό πλην της αναθεώρησης. 

• Οι χαμηλές πυκνότητες brutto στο ΓΠΣ δείχνει ότι δε τίθεται θέμα επεκτάσεων. Οι 

πληθυσμιακές τάσεις είναι μεν θετικές, αλλά όχι σε επίπεδο τέτοιο που να επιβάλλουν σε 

ορατό ορίζοντα επαναπροσέγγιση του θέματος. 

• Απαιτείται ριζικός περιορισμός των περιθωρίων εκτός σχεδίου δόμησης, λόγω των 

πιέσεων που απορρέουν από την εξειδίκευση στον τουρισμό και συναφείς 

δραστηριότητες, αλλά και την έντονη οικοδομική δραστηριότητα (καθώς και τον πολύ 

υψηλό με σχετικούς όρους αριθμό νομιμοποιηθέντων αυθαιρέτων κτισμάτων). 

Σημαντικός παράγοντας εναντίον της εκτός σχεδίου χωροθέτησης είναι και η ύπαρξη 

πολύ σημαντικών ορυκτών πόρων. 

• Η υποστήριξη οργανωμένων υποδοχέων για τουρισμό και τουριστική κατοικία ή δεύτερη 

κατοικία είναι αναγκαία, και συμπληρωματική προς τον περιορισμό της εκτός σχεδίου 

δόμησης, καθώς και για τη ρύθμιση των σχέσεων τουρισμού και εξόρυξης. 

• Ενσωμάτωση κατευθύνσεων για το Τοπίο της Χαλκιδικής: προσδιορισμός παράκτιων 

ζωνών προστασίας τοπίου, όπου θα περιορίζεται ή και θα απαγορεύεται η δόμηση, 

οριοθέτηση ελαιώνα και προστασία του από τον κατακερματισμό. 

 

Συνεπώς, 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.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα OXI 

 

Όσον αφορά στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η χωρική 

ενότητα περιλαμβάνει τους οικισμούς Στρατώνι, Στρατονίκη και Στάγειρα, που διοικητικά 

ανήκουν στην Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου και οι οποίοι είναι οικισμοί που έχουν συνδεθεί με 

τη μεταλλευτική δραστηριότητα της περιοχής τις προηγούμενες δεκαετίες. Η Δ.Ε. Σταγείρων 
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– Ακάνθου οργανώνεται πολεοδομικά σε 7 πολεοδομικές ενότητες. Όλοι οι νομίμως 

υφιστάμενοι οικισμοί της Δ.Ε. Σταγείρων Ακάνθου (8) αποτελούν ανεξάρτητες πολεοδομικές 

ενότητες (Π.Ε.) λόγω του πληθυσμιακού τους μεγέθους, της αυτόνομης θέσης τους στο χώρο 

και της αυτοτέλειας που πρέπει να έχουν σε επίπεδο υποδομών και η οποία συναρτάται από το 

χαρακτήρα τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικισμοί των Σταγίρων και της Στρατονίκης οι οποίοι 

οργανώνονται σε μία ενιαία πολεοδομική ενότητα. 

 

Όσον αφορά στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι οποίες σχετίζονται με τις 

παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.7.2.1-1 που 

ακολουθεί, όπου επισημαίνεται ο βαθμός εξειδίκευσης ανά ομάδα κλάδων με βάση τις 

βαθμίδες που κυμαίνονται μεταξύ +3 (μεγάλη εξειδίκευση) και -3 (μεγάλη έλλειψη 

εξειδίκευσης).  

 

Πίνακας 9.7.2.1-1. Βαθμός εξειδίκευσης ανά ομάδα κλάδων 

Κλάδοι Απασχόλησης Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

Γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. -2 

Δασοκομία κλπ. 2 

Αλιεία κλπ. 3 

Εξόρυξη 3 

Μεταποίηση -2 

Κατασκευές 2 

Ενέργεια -2 

Μεταφορές -1 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 3 

Εμπόριο -1 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες -1 

Δημόσιος τομέας -1 

Λοιπές υπηρεσίες 1 

 

Συνεπώς, 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.  
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 

 

Τέλος, όσον αφορά στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί 

στην Παράγραφο 8.7.3, στην περιοχή επέμβασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, δεν έχουν οριοθετηθεί και κηρυχθεί μνημεία με ιστορική και 

πολιτιστική αξία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Παραγράφους 8.7.3.2 και 8.7.3.3 και τον 

Χάρτη 9-1, στην άμεση περιοχή μελέτης της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου οριοθετούνται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος «Στρατώνι» και μέρος του 

προσωρινά κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Σιδηροκαύσια», και ένας περιορισμένος 

αριθμός μη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων που είναι η θέση «Μαύρες Πέτρες», η θέση 

«Κοκκινόλακκας», η θέση «Μαδέμ Λάκκου», η θέση «Καρακόλι» και η θέση «Πλατεία 53». 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χωρικής 

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

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

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  
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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 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 

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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις 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 

λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο 

σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό – στις χρήσεις γης 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Αναφορικά με τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου (βλ. Παράγραφο 6.2 της παρούσας ΜΠΕ) 

υπάρχει απαίτηση για κατάληψη γης από τις εξής δραστηριότητες :  

• Τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και την υλοποίηση των προτεινόμενων αναβαθμίσεων 

των συνοδών εγκαταστάσεων του εργοταξίου Μαύρων Πετρών έκτασης 326 στρ. 

• Τις εγκαταστάσεις στην περιοχή του Στρατωνίου έκτασης 79 στρ. 

• Την Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, έκτασης 584 στρ.  

• Το εσωτερικό οδικό δίκτυο, το οποίο θα καταλαμβάνει έκταση 102 στρ.  

• Τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου έκτασης 11,8 στρ. 

 

Επισημαίνεται ότι στις ως άνω καταλήψεις έχουν συμπεριληφθεί και οι περιοχές από την 

προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα που έχουν ήδη αποκατασταθεί από την Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε., συνολικής έκτασης 86 στρ. Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου» θα 

υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 225 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής 

επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των 

επιμέρους εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και έκτασης 5 στρ. εκτός του περιγράμματος, που θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα 

καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το 

πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων. Σχετικά με τις ερευνητικές γεωτρήσεις σημειώνεται ότι η 

μεταλλευτική έρευνα στην περιοχή είναι συμβατή με τις καθορισμένες χωροταξικές ρυθμίσεις 

και προτείνεται ως χωροταξική κατεύθυνση, σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α’ 2008). 
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Όλες οι εκτάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, 

σύμφωνα με το Π.Δ. της 18.10.1979 «Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

εις την εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής και 

τροποποιήσεώς του από 1.7.1977 Π.Δ./τος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών 

δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών του Ν. Χαλκιδικής» 

(ΦΕΚ 614/Δ/31.10.1979) ανήκουν σε βιομηχανική περιοχή και η χρήση γης είναι 

«Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», σύμφωνα με τη Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε.  

 

Παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης πραγματοποιούνται και 

αποκαταστάσεις χώρων που δεν είναι πλέον ενεργοί στο νέο σχεδιασμό και έχουν συσσωρευτεί 

στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την προγενέστερη μακρόχρονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αποκατάσταση αφορά: 

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ (η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί) 

• τους παλαιούς σωρούς σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 Στρατωνίου (η 

αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη) 

• το σωρό σιδηροπυρίτη στην πλατεία Καρρά Στρατωνίου 

• τον παλαιό σωρό μεταλλευτικών υλικών απέναντι από την πλατεία Καρρά. 

 

Η συνολική έκταση των προς αποκατάσταση περιοχών εκτιμάται στα 183 στρ. (ήτοι το 0,10% 

της άμεσης περιοχής μελέτης), εκ των οποίων τα 86 στρ. (ήτοι το 0,04% της άμεσης περιοχής 

μελέτης) έχουν ήδη αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση αυτών των χώρων γίνεται σύμφωνα με 

το σχεδιασμό του έργου, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.2. Σημειώνεται ότι οι περιοχές 

αυτές μετά την αποκατάστασή τους θα μείνουν υπό τον έλεγχο της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 

μέχρι το συνολικό κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών, οπότε θα 

αποδοθούν στο κοινό ως χώροι αναψυχής (π.χ. για τη δημιουργία μεταλλευτικού πάρκου). Η 

χρήση γης στις αποκατεστημένες περιοχές σύμφωνα και με τη μελέτη μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων γης (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) από «Μεταλλευτική περιοχή 

αποκλειστικής χρήσης», όπως χαρακτηριζόταν σύμφωνα με την Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε. 

αναμένεται να μετατραπεί σε περιοχή «τεχνητή μη γεωργική ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στη Φάση Α των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό και 

τις χρήσεις γης χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

αποκαταστάσεις επιφανειών και απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία.  

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση που θα αποκατασταθεί, η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Α των έργων διαρκεί πέντε έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 
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• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Α των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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Φάσεις Β, Γ, Δ (Έτη: 5-20) 

Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων, πρόκειται να αποκατασταθεί το σύνολο των 

κατειλημμένων εκτάσεων από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών και των παλαιών σωρών αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου, εξαιρουμένων της 

επιφάνειας που καταλαμβάνει η Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα (η οποία θα αποκατασταθεί μετά το 

πέρας λειτουργίας των έργων στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας), της έκτασης του εσωτερικού 

οδικού δικτύου που οδηγεί στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα (με στόχο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της εγκατάστασης) και της έκτασης των εγκαταστάσεων φόρτωσης (η οποία θα 

αποκατασταθεί στην επόμενη φάση). Συνεπώς, με την εφαρμογή του προγράμματος 

αποκατάστασης σε περιοχή συνολικής έκτασης περίπου 455 στρ. (ήτοι το 0,24% της άμεσης 

περιοχής μελέτης) αναμένεται η χρήση γης να μετατραπεί σύμφωνα και με τη μελέτη μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) από 

«Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», σύμφωνα με την Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε. σε 

«τεχνητή μη γεωργική ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Β, Γ & Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στο χωροταξικό 

σχεδιασμό και τις χρήσεις γης χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

αποκαταστάσεις επιφανειών και απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία.  

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση που θα αποκατασταθεί, η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Β, Γ & Δ των έργων διαρκούν 

δεκαπέντε έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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. Κατά συνέπεια οι 

αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Β, Γ & Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.7-13 

ENVECO A.E. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Στη Φάση Ε του υπό μελέτη έργου (βλ. Παράγραφο 6.2), αναμένεται το κλείσιμο και η 

αποκατάσταση της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα και των συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και των 

αποθηκών συμπυκνωμάτων και των εγκαταστάσεων φόρτωσης που περιλαμβάνει τη σκάλα 

φόρτωσης συμπυκνωμάτων συνολικής έκτασης περίπου 596 στρ. (ήτοι το 0,3% περίπου της 

άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και του 

σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) 

αναμένονται θετικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης των περιοχών, καθώς οι περιοχές αυτές 

αναμένεται να αποδοθούν στο κοινό ως χώροι αναψυχής, υλοποιώντας το σχέδιο μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής με τις 

βέλτιστες για αυτές τις περιοχές χρήσεις. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με το κλείσιμο των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου, όπως έχει 

περιγραφεί στην Παράγραφο 6.8.9, περιλαμβάνει την αποξήλωση των εγκαταστάσεων και την 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.7-14 

ENVECO A.E. 

εξυγίανση των επιβαρυμένων περιοχών, σύμφωνα και με τη μελέτη μετα-μεταλλευτικών 

χρήσεων. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

αποκαταστάσεις επιφανειών και απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία.  

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση που θα αποκατασταθεί, η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Ε των έργων διαρκεί δέκα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των 

μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Κεφάλαιο 9  9.7-15 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

  Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

9.7.2.4.1.  Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου σε σχέση με τον πολεοδομικό ιστό 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης, η άμεση περιοχή 

μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου βρίσκεται εντός 

του ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου (ΠΕΠ Δάσους – Δασικών 

εκτάσεων), του οποίου τα όρια ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Σταγείρων 

– Ακάνθου, όπως αυτά ορίζονται κατά τον Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244 Α΄).  

 

Επίσης, η άμεση περιοχή μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου βρίσκεται εντός των ορίων των οικισμών Στρατονίκη – Στάγειρα, ενώ στις 

περιοχές επέμβασης του έργου χωροθετείται ο οικισμός Στρατωνίου, που βρίσκεται σε επαφή 

με τις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου. Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος δρόμος σύνδεσης του 

μεταλλείου με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου διέρχεται πλησίον του οικισμού 

Στρατωνίου, ωστόσο με την παρούσα ΜΠΕ προτείνεται η κατασκευή νέου τμήματος το οποίο 

παρακάμπτει τον οικισμό και ο οποίος δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις λειτουργίες και 

την οργάνωση του οικισμού. Κατά συνέπεια, από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων δεν αναμένεται διάσπαση της ενότητας του πολεοδομικού ιστού στον αστικό 

και εξωαστικό χώρο, μη δημιουργώντας επιπτώσεις στην πολεοδομική και οικιστική οργάνωση 

της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, καθώς το υπό μελέτη έργο, δεν έρχεται 

σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Σταγείρων - 

Ακάνθου.  

 

Το σύνολο των υπό μελέτη έργων περιορίζονται εντός των καθορισμένων ορίων κατάληψης 

των έργων, με εξαίρεση τη συνολική έκταση των περιοχών που θα καταλάβουν οι ερευνητικές 

γεωτρήσεις (5 στρ.), περιοχές οι οποίες χωροθετούνται πλησίον υφιστάμενων δασικών δρόμων 

και θα αποκαθίστανται μετά το πέρας των αντίστοιχων εργασιών, και δεν αναμένεται να 

δημιουργήσουν επιπτώσεις στους οικισμούς της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου. 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Κεφάλαιο 9  9.7-16 

ENVECO A.E. 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Α των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, η οποία είναι Φάση Ανάπτυξης και Λειτουργίας, μεταξύ άλλων του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου, το μέγεθος των 

επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τον 

οικισμό του Στρατωνίου πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Α των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου θα διαρκέσει είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις στις 

λειτουργίες και την οργάνωση του οικισμού Στρατωνίου από τη χρήση του οδικού άξονα 

που συνδέει το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών με το εργοστάσιο εμπλουτισμού δεν είναι 

δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα : Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει τη 

διακοπή των δρομολογίων μεταξύ του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου, και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι 

μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν για τη Φάση Α των έργων στην περιοχή της 

Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Μεσαίο. 
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Κεφάλαιο 9  9.7-17 

ENVECO A.E. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου κατά τη Φάση Α, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ, Ε (Έτη: 5-30) 

Κατά τις Φάσεις Β, Γ, Δ & Ε των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, κατά την οποία θα αποκατασταθεί το μεταλλείο Μαύρων Πετρών και το 

εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι τα δρομολόγια των οχημάτων μεταξύ του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου εμπλουτισμού θα περιοριστούν χάρη 
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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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τον 

οικισμό του Στρατωνίου πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Β, Γ, Δ & Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου διαρκούν είκοσι πέντε έτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

συγκεκριμένος οδικός άξονας θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται μέχρι το συνολικό 

κλείσιμο των εγκαταστάσεων του έργου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις στις 

λειτουργίες και την οργάνωση του οικισμού Στρατωνίου από τη χρήση του οδικού άξονα 

που συνδέει το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών με το εργοστάσιο εμπλουτισμού δεν είναι 

δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα : Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την 

αποκατάσταση του κυκλοφοριακού φόρτου που υφίσταται ο συγκεκριμένος οδικός 

άξονας, και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν για τις Φάσεις Β, Γ, Δ & Ε των έργων στην 

περιοχή της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου κατά τις Φάσεις Β, Γ, Δ & Ε, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.7.2.4.2. Επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  

Είναι φανερό ότι ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους επηρεασμού του περιβάλλοντος των 

οικισμών είναι οι τυχόν εκπεμπόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, τα επίπεδα της στάθμης θορύβου 

και οι δονήσεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας τους.  

 

Φάση Α (Έτη: 0-5) 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.11.4.3.1, η επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων από το έργο 

στην ποιότητα του αέρα εκτιμάται σε γενικές γραμμές μεσαίας σημαντικότητας κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, με τις όποιες επιπτώσεις υπάρξουν να σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις 

δραστηριότητες του υποέργου και να αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα 

με την Παράγραφο 9.12.4.3.2, αναμένονται μεσαίας σημαντικότητας επιπτώσεις στο 

ακουστικό περιβάλλον πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου ενώ οι δονήσεις που σχετίζονται με το υποέργο δεν αναμένεται να προκαλέσουν 

επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές στον οικισμό της Στρατονίκης, που βρίσκεται πάνω από 

το μεταλλείο Μαύρων Πετρών (βλ. Παράγραφος 9.12.4.4).  

 

Επίσης, σύμφωνα με την Παράγραφο 9.14.2.13, οι μεταβολές της στάθμης των γεωτρήσεων 

που βρίσκονται πλησίον και εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές μεταβολές, από την υλοποίηση του έργου. 

Κατά συνέπεια, αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις στη διάρθρωση και στις λειτουργίες των 

οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Α ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στο περιβάλλον των οικισμών της χωρικής ενότητας. 
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• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες, οπότε οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με τις σημαντικότερες εκπομπές θορύβου, δονήσεων και αέριων ρύπων θα 

έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός πέντε ετών από την έναρξη των εργασιών, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον των οικισμών είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά 

μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων ρύπων 

και του θορύβου στο περιβάλλον των οικισμών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια 

σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν 

μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί 

σε συγκεκριμένες περιοχές σημαντικών εκπομπών. Επίσης, σχετικά με τις επιπτώσεις 

των δονήσεων και της ενδεχόμενης επίδρασής τους στις δομικές κατασκευές των 

οικισμών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με την πιστή τήρηση της εφαρμογής του πλάνου 

των ανατινάξεων. Επομένως, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τη Φάση Α, ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στη διάρθρωση και τις λειτουργίες 

του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων 
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επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

 

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάσεις Β, Γ, Δ, Ε (Έτη: 5-30) 

Κατά τη διάρκεια των Φάσεων Β, Γ, Δ & Ε, αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

έργου και με τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της 

παρούσας ΜΠΕ), επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικισμών 

εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι 

αμελητέο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

«Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

9.7.2.5.1.  Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-20) 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στην Παράγραφο 8.7.3, στην περιοχή επέμβασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών δεν έχουν οριοθετηθεί και 

κηρυχθεί μνημεία με ιστορική και πολιτιστική αξία. Ωστόσο, στην άμεση περιοχή μελέτης της 

Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου οριοθετείται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός 

χώρος «Στρατώνι», ο οποίος βρίσκεται 300 m νότια των εγκαταστάσεων Στρατωνίου (Η, 

Χάρτης 9-1) και μέρος του προσωρινά κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Σιδηροκαύσια», 

περίπου 3 km δυτικά των εγκαταστάσεων μεταλλείου Μαύρων Πετρών (ΣΤ, Χάρτης 9-1). 

Σύμφωνα με το Χάρτη 9-1, σε κανέναν από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους δεν 

υπάρχει κατάληψη από τις εγκαταστάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου. Επίσης, στην άμεση περιοχή μελέτης χωροθετούνται και ορισμένοι μη 

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Αυτοί είναι η θέση «Μαύρες Πέτρες» (Χ5, Χάρτης 9-1), 

βρίσκεται 700 m δυτικά του υποέργου των Μαύρων Πετρών, η θέση «Κοκκινόλακκας» (Χ6, 

Χάρτης 9-1), βρίσκεται σε απόσταση 1,5 km νότια του υποέργου των Μαύρων Πετρών, η θέση 

«Μαδέμ Λάκκου» (Χ7, Χάρτης 9-1), βρίσκεται ενδεχομένως εντός των ορίων κατάληψης από 

τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου (η θέση του στο Χάρτη 9-1, είναι ενδεικτική), η θέση 

«Καρακόλι» (Χ8, Χάρτης 9-1), βρίσκεται βορειοανατολικά πλησίον (27 m) των 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών, χωρίς να γίνεται κατάληψη από τις 

εγκαταστάσεις του μεταλλείου, και η θέση της «Πλατείας 53», η οποία βρίσκεται περίπου 1,3 

km ανατολικά του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Χ10, Χάρτης 9-1) που αφορά 

αποκατεστημένη περιοχή, στην οποία εντοπίστηκε αρχαιολογικό ενδιαφέρον ύστερα από 

σχετική έρευνα, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο. 8.7.3.3. 

 

Να σημειωθεί ότι οι όποιες εργασίες απαιτηθούν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων 

(μεταφορά εξοπλισμού, κίνηση φορτηγών κ.α.) θα διεξαχθούν μέσω της υφιστάμενης ιδιωτικής 

μεταλλευτικής οδού, όπως αυτή θα τροποποιηθεί στο τμήμα πλησίον του οικισμού Στρατωνίου 

προκειμένου να μην επηρεάζει τη λειτουργία του οικισμού.  Η οδός αυτή δε διέρχεται από τα 

όρια κανενός αρχαιολογικού χώρου. Επομένως, δεν αναμένεται καμία επίδραση στη λειτουργία 
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και επισκεψιμότητα των ανωτέρω αρχαιολογικών χώρων. Βέβαια, κατά τη διάρκεια όλων των 

φάσεων, θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις στο ιστορικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κατά την έγκριση της ΠΠΕ με την α.π. 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/55765/2902/29.07.2009. 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο θέασης και το Χάρτη Επιπτώσεων Οπτικής Όχλησης (Χάρτης 13-2.2), 

ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος «Στρατωνίου» έχει οπτική επαφή με τις εγκαταστάσεις του 

εργοστασίου εμπλουτισμού και τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου.  

 

Επίσης, σύμφωνα με την Παράγραφο 9.12.4 και το Χάρτη Επιπτώσεων εκτίμησης Θορύβου 

(Χάρτης 13-4.2), οι όποιες μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση του 

ακουστικού περιβάλλοντος δεν αναμένεται να υπερβούν τα θεσμοθετημένα όρια (Π.Δ. 

1180/29.9.81), όπως επίσης και οι δονήσεις στο έδαφος θα βρίσκονται εντός των επιτρεπτών 

ορίων.  

 

Τέλος, όπως παρουσιάζεται στην Παράγραφο 9.11.4, τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων 

του υπό μελέτη έργου θα είναι αρκετά μικρότερα των ορίων που έχουν τεθεί από την Εθνική 

και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επομένως, δεν αναμένεται κανενός είδους επίδραση στους 

αρχαιολογικούς χώρους τόσο της άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ & Δ, των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της οπτικής όχλησης 

από τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χωρική Ενότητα Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν θα σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με το θόρυβο, τις δονήσεις, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και την οπτική 

όχληση θα διαρκέσουν είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά από τη 

χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 
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• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λαμβάνοντας υπόψη ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου, των δονήσεων, των ατμοσφαιρικών 

ρύπων και της οπτικής όχλησης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ & Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές» 

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων – Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 *Χαμηλής σημαντικότητας επιπτώσεις δεδομένου ότι δεν υπάρχει σημαντική οπτική όχληση, 

ενώ κατά τη διάρκεια των είκοσι ετών θα έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος από τις προβλεπόμενες 
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αποκαταστάσεις, ενώ μετά την πάροδο των 5 ετών λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, 

μειώνονται και οι λειτουργίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου. 

 

Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ε, αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου και με 

τη μελέτη των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ), 

επομένως οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά εκτιμάται ότι θα είναι 

ουδέτερες και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.7.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

Η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αριστοτέλη, ο οποίος προέκυψε από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 

3852/2010) και ειδικότερα εντός των ορίων της Δ.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου και Δ.Ε. Αρναίας.  

 

Όσον αφορά στα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας βρίσκεται 

εντός του ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου (ΦΕΚ332/ΑΑΠ/10-08-

2010) και της Δ.Ε. Αρναίας (ΦΕΚ534/ΑΑΠ/14-12-2010) , μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι 

κατευθύνσεις των Στρατηγικών Χωροταξικών Σχεδίων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και υιοθετούνται μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη της 

περιοχής. 

 

 

Εικόνα 9.7.3.1-1. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Ειδικότερα, η υφιστάμενη κατάσταση εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας όσον αφορά 

στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης, έχει ως εξής: 

• Όλες οι εκτάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 

της 18.10.1979 «Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εις την εκτός 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής και τροποποιήσεώς του 

από 1.7.1977 Π.Δ./τος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των 
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γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών του Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 

614/Δ/31.10.1979) ανήκουν σε βιομηχανική περιοχή και η χρήση γης είναι 

«Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», σύμφωνα με τη Τελική Πρόταση 

Ζ.Ο.Ε., Δ' Φάση, Φεβρουάριος 1999, Αρ. Φύλλου Ζ («Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ν. 

Χαλκιδικής για τον καθορισμό χρήσεων γης με στόχο την ανάπτυξη και την προστασία 

στα πλαίσια του προγράμματος ENVIREG»).  

• Το υπό μελέτη υποέργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις 

στην περιοχή (Παράγραφος 5.2.1). 

• Σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover (2018) (Παράγραφος 8.7.1) για την 

κάλυψη γης στη Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου και στη Δ.Ε. Αρναίας, εντός των οποίων 

βρίσκεται η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, προκύπτει ότι στη Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου 

το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από δάση ημιφυσικές εκτάσεις (76,81%), 

ακολουθούν οι γεωργικές περιοχές (20,02%), οι τεχνητές περιοχές (2,39%) και τέλος οι 

εκτάσεις που καλύπτονται από νερά (0,78%), ενώ στη Δ.Ε. Αρναίας το μεγαλύτερο 

ποσοστό καλύπτεται από δάση ημιφυσικές εκτάσεις (78%), ακολουθούν οι γεωργικές 

περιοχές (20,75%), οι τεχνητές περιοχές (1,12%) και τέλος οι εκτάσεις που καλύπτονται 

από νερά (0,13%) 

 

Οι βασικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, για τα θέματα της χωροταξίας 

στο Δήμο Αριστοτέλη περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Δεδομένου ότι η Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου και η Δ.Ε. Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη, 

στις οποίες ανήκει η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας διαθέτουν ΓΠΣ, αυτό που είναι 

αναγκαίο είναι ο συντονισμός τους, με τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου. Το υφιστάμενο 

σύστημα σχεδιασμού δεν προβλέπει κάποιον άλλο μηχανισμό πλην της αναθεώρησης. 

• Οι χαμηλές πυκνότητες brutto στα ΓΠΣ δείχνει ότι δε τίθεται θέμα επεκτάσεων. Οι 

πληθυσμιακές τάσεις είναι μεν θετικές, αλλά όχι σε επίπεδο τέτοιο που να επιβάλλουν σε 

ορατό ορίζοντα επαναπροσέγγιση του θέματος. 

• Απαιτείται ριζικός περιορισμός των περιθωρίων εκτός σχεδίου δόμησης, λόγω των 

πιέσεων που απορρέουν από την εξειδίκευση στον τουρισμό και συναφείς 

δραστηριότητες, αλλά και την έντονη οικοδομική δραστηριότητα (καθώς και τον πολύ 

υψηλό με σχετικούς όρους αριθμό νομιμοποιηθέντων αυθαιρέτων κτισμάτων). 

Σημαντικός παράγοντας εναντίον της εκτός σχεδίου χωροθέτησης είναι και η ύπαρξη 

πολύ σημαντικών ορυκτών πόρων. 

• Η υποστήριξη οργανωμένων υποδοχέων για τουρισμό και τουριστική κατοικία ή δεύτερη 

κατοικία είναι αναγκαία, και συμπληρωματική προς τον περιορισμό της εκτός σχεδίου 

δόμησης, καθώς και για τη ρύθμιση των σχέσεων τουρισμού και εξόρυξης. 

• Ενσωμάτωση κατευθύνσεων για το Τοπίο της Χαλκιδικής: προσδιορισμός παράκτιων 

ζωνών προστασίας τοπίου, όπου θα περιορίζεται ή και θα απαγορεύεται η δόμηση, 

οριοθέτηση ελαιώνα και προστασία του από τον κατακερματισμό. 

 

Συνεπώς, 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 
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της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία 

/ ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Όσον αφορά στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η Χωρική 

Ενότητα Ολυμπιάδας περιλαμβάνει τους οικισμούς Ολυμπιάδα και Καλύβια Βαρβάρας, που 

διοικητικά ανήκουν στη Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου και στη Δ.Ε. Αρναίας αντίστοιχα. Η Δ.Ε. 

Σταγείρων – Ακάνθου οργανώνεται πολεοδομικά σε 7 πολεοδομικές ενότητες. Όλοι οι νομίμως 

υφιστάμενοι οικισμοί της Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου (8) αποτελούν ανεξάρτητες πολεοδομικές 

ενότητες (Π.Ε.), λόγω του πληθυσμιακού τους μεγέθους, της αυτόνομης θέσης τους στο χώρο 

και της αυτοτέλειας που πρέπει να έχουν σε επίπεδο υποδομών και η οποία συναρτάται από το 

χαρακτήρα τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικισμοί των Σταγίρων και της Στρατονίκης οι οποίοι 

οργανώνονται σε μία ενιαία πολεοδομική ενότητα. Η Δ.Ε. Αρναίας οργανώνεται πολεοδομικά 

σε 6 πολεοδομικές ενότητες. Όλοι οι νομίμως υφιστάμενοι οικισμοί της Δ.Ε. Αρναίας (5) 

αποτελούν ανεξάρτητες πολεοδομικές ενότητες (Π.Ε.). Σε αυτούς προστίθεται ο οικισμός 

Καλύβια Βαρβάρας, ο οποίος μαζί με την περιοχή Παραλία Καλυβίων προτείνεται να 

αποτελέσουν μια επιπλέον αυτόνομη πολεοδομική ενότητα. 

 

Όσον αφορά στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι οποίες σχετίζονται με τις 

παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.7.3.1.-1 που 

ακολουθεί, όπου επισημαίνεται ο βαθμός εξειδίκευσης ανά μονάδα κλάδων με βάση τις 

βαθμίδες που κυμαίνονται μεταξύ +3 (μεγάλη εξειδίκευση) και -3 (μεγάλη έλλειψη 

εξειδίκευσης). 

 

Πίνακας 9.7.3.1-1. Βαθμός εξειδίκευσης ανά ομάδα κλάδων 

Κλάδοι Απασχόλησης Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

Γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. -2 

Δασοκομία κλπ. 2 

Αλιεία κλπ. 3 

Εξόρυξη 3 

Μεταποίηση -2 

Κατασκευές 2 

Ενέργεια -2 

Μεταφορές -1 
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Κλάδοι Απασχόλησης Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 3 

Εμπόριο -1 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες -1 

Δημόσιος τομέας -1 

Λοιπές υπηρεσίες 1 

 

Κλάδοι Απασχόλησης Δ.Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ 

Γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. -1 

 Δασοκομία κλπ. 3 

Αλιεία κλπ. -2 

Εξόρυξη 3 

Μεταποίηση -2 

Κατασκευές 2 

Ενέργεια -1 

Μεταφορές -1 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια -1 

Εμπόριο -1 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες -1 

Δημόσιος τομέας 1 

Λοιπές υπηρεσίες -1 

 

Συνεπώς, 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.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Τέλος, όσον αφορά στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί 

στην Παράγραφο 8.7.3, στην περιοχή επέμβασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας, δεν έχουν οριοθετηθεί και κηρυχθεί μνημεία με ιστορική και πολιτιστική αξία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Παραγράφους 8.7.3.2 και 8.7.3.3 και τον Χάρτη 9-1, στην άμεση 
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περιοχή μελέτης της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας οριοθετείται ο προσωρινά κηρυγμένος 

αρχαιολογικός χώρος «Πετρόλακκος» (ο οποίος χωροθετείται σε απόσταση 630 m από τα 

έργα) και δύο μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι που είναι ο «Λόφος Ελληνιστικών 

Εργαστηρίων» και ο «Λόφος Μεταλλείων Εποχής Σιδήρου». 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

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 

 

Στη συνέχεια, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις 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 
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λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο 

σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 

  Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό – στις χρήσεις γης 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Αναφορικά με τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, σύμφωνα με 

το σχεδιασμό του έργου (βλ. Παράγραφο 6.3 της παρούσας ΜΠΕ) υπάρχει απαίτηση για 

κατάληψη γης από τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου (72,77 στρ.) και το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού (120,66 στρ.). Επίσης, το εσωτερικό οδικό δίκτυο θα καταλαμβάνει έκταση 64 

στρ. 

 

Σε σχέση με το υπάρχον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποέργο «Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» θα υπάρξει αύξηση των καταλήψεων κατά 53 στρ. εντός του 

περιγράμματος της περιοχής επέμβασης σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο, 

το οποίο προκύπτει από την αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους 

εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και έκτασης 1,2 στρ, που θα 

αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, 

οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων. Σχετικά με τις 

ερευνητικές γεωτρήσεις σημειώνεται ότι η μεταλλευτική έρευνα στην περιοχή είναι συμβατή 

με τις καθορισμένες χωροταξικές ρυθμίσεις και προτείνεται ως χωροταξική κατεύθυνση, 

σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 

Α’ 2008). 

 

Όλες οι εκτάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. της 

18.10.1979 «Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εις την εκτός του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής και τροποποιήσεώς του από 

1.7.1977 Π.Δ./τος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των 

κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών του Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 614/Δ/31.10.1979) 

ανήκουν σε βιομηχανική περιοχή και η χρήση γης είναι «Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής 

χρήσης», σύμφωνα με τη Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε..  

 

Παράλληλα, με την κατάληψη των νέων εκτάσεων γης θα πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις 

χώρων που δεν είναι ενεργές το τρέχον διάστημα και έχουν συσσωρευτεί στην ευρύτερη 

περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας από την προγενέστερη μακρόχρονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αποκατάσταση αφορά:  

• τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (έργο το οποίο έχει 

προταχθεί της υλοποίησης του υπό μελέτη έργου με υποβολή ξεχωριστής ΜΠΕ – η 

αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη) 

 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να αποκατασταθεί με τις προαναφερθέντες εργασίες 

εκτιμάται στα 270 στρ. (ήτοι το 0,14 % της άμεσης περιοχής μελέτης), ενώ έχουν ήδη 

αποκατασταθεί από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. άλλα 160 στρ. (περιλαμβανομένων των 

παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη, του πρώην οικοπέδου ΜΕΤΒΑ και του παλαιού χώρου 

απόθεσης στείρων μεταλλείου πλατεία Φιρέ) τα οποία αντιστοιχούν στο 0,08% της άμεσης 

περιοχής μελέτης. Η αποκατάσταση αυτού του χώρου θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

έργου, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.3. Σημειώνεται ότι οι περιοχές αυτές μετά την 

αποκατάστασή τους θα μείνουν υπό τον έλεγχο της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., μέχρι το συνολικό 

κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, οπότε θα αποδοθούν στο κοινό ως 
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χώροι αναψυχής (π.χ. για τη δημιουργία μεταλλευτικού πάρκου). Η χρήση γης στις 

αποκατεστημένες περιοχές από «Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», όπως 

χαρακτηριζόταν σύμφωνα με την Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε.. αναμένεται να μετατραπεί σε 

περιοχή «τεχνητή μη γεωργική ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων». 

 

Κατά συνέπεια, η υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου στη Χωρική Ενότητα 

Ολυμπιάδας θα απαιτήσει κατάληψη γης 259 στρ., περίπου ενώ οι αποκαταστάσεις που θα 

λάβουν χώρα θα είναι της τάξεως των 270 στρ., ενώ ήδη έχουν αποκατασταθεί άλλα 160 στρ. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Α, Β, Γ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις 

γης χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

αποκαταστάσεις επιφανειών και απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία.  

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση που θα αποκατασταθεί, η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β, Γ των έργων διαρκούν είκοσι 

έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Α, Β, & Γ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

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 συνολικής έκτασης περίπου 193 στρ. (ήτοι το 

0,1 % της άμεσης περιοχής μελέτης). Με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και 

του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) 

αναμένονται θετικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης των περιοχών, καθώς οι περιοχές αυτές 

αναμένεται να αποδοθούν στο κοινό ως χώροι αναψυχής, υλοποιώντας το σχέδιο μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής με τις 

βέλτιστες για αυτές τις περιοχές χρήσεις. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

αποκαταστάσεις επιφανειών και απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία.  

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση της επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η Φάση Δ των έργων διαρκεί δέκα έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 
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• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

τις αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των 

μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τη Φάση Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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 Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

9.7.3.4.1.  Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σε 

σχέση με τον πολεοδομικό ιστό 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης, η άμεση περιοχή 

μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας βρίσκεται εντός του ΓΠΣ του Δήμου 

Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου (ΠΕΠ Δάσους – Δασικών εκτάσεων), του οποίου 

τα όρια ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου, όπως αυτά 

ορίζονται κατά τον Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(ΦΕΚ 244 Α΄), και του ΓΠΣ της Δ.Ε. Αρναίας (ΠΕΠ Δασικής Προστασίας), του οποίου τα όρια 

ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του Δήμου Αρναίας, όπως αυτά ορίζονται κατά τον 

Ν.2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244Α’).  

 

Επίσης, η άμεση περιοχή μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας βρίσκεται 

εντός των ορίων των οικισμών Ολυμπιάδας και Καλύβια Βαρβάρας. Ωστόσο, από τη 

χωροθέτηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν αναμένεται διάσπαση της ενότητας του 

πολεοδομικού ιστού στον αστικό και εξωαστικό χώρο, μη δημιουργώντας επιπτώσεις στην 

πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, καθώς το υπό 

μελέτη έργο, δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της 

Δ.Ε. Σταγείρων - Ακάνθου και της Δ.Ε. Αρναίας. 

 

Το σύνολο των υπό μελέτη έργων περιορίζονται εντός των καθορισμένων ορίων κατάληψης, 

με εξαίρεση τη συνολική έκταση των περιοχών που θα καταλάβουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις 

(1,2 στρ.), περιοχές οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων, 

και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν επιπτώσεις στους οικισμούς της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, 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. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.7.3.4.2. Επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Είναι φανερό ότι ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους επηρεασμού του περιβάλλοντος των 

οικισμών είναι οι τυχόν εκπεμπόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, τα επίπεδα της στάθμης θορύβου 

και οι δονήσεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας κατά τις φάσεις ανάπτυξης 

και λειτουργίας τους.  

 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.11.5.3.1, η επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων από το έργο 

στην ποιότητα του αέρα εκτιμάται σε γενικές γραμμές χαμηλής σημαντικότητας κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, με τις 

όποιες επιπτώσεις υπάρξουν να σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες του 

υποέργου και να αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα με την Παράγραφο 

9.12.5.3.2, αναμένονται χαμηλής σημαντικότητας επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας ενώ οι δονήσεις που σχετίζονται με το υποέργο δεν αναμένεται 

να προκαλέσουν επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές στον οικισμό της Ολυμπιάδας (βλ. 

Παράγραφος 9.12.5.4).  

 

Επίσης, σύμφωνα με την Παράγραφο 9.14.3.13, οι μεταβολές της στάθμης των γεωτρήσεων 

που βρίσκονται πλησίον και εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντικές μεταβολές, από την υλοποίηση του έργου. Κατά συνέπεια, 

αναμένονται ουδέτερες επιπτώσεις στη διάρθρωση και στις λειτουργίες των οικισμών από τη 

λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  
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Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ ανάπτυξης και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από 

τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στο περιβάλλον των οικισμών της χωρικής ενότητας. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες, οπότε οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με την εκπομπή του θορύβου, δονήσεων και των αέριων ρύπων θα 

διαρκέσουν είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον των οικισμών αλλά και των δονήσεων είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό 

να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων ρύπων 

και του θορύβου στο περιβάλλον των οικισμών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια 

σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν 

μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί 

σε συγκεκριμένες περιοχές σημαντικών εκπομπών. Επομένως, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

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 (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ), επομένως οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικισμών εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

9.7.3.5.1. Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας  

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στην Παράγραφο 8.7.3, στην περιοχή επέμβασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας δεν έχουν οριοθετηθεί και κηρυχθεί μνημεία με 

ιστορική και πολιτιστική αξία. Ωστόσο, στην άμεση περιοχή μελέτης της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας οριοθετείται ο προσωρινά κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος θέση 

«Πετρόλακκος», ο οποίος βρίσκεται περίπου 630 m νοτιοανατολικά των επιφανειακών 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου Ολυμπιάδας, χωρίς να γίνεται κατάληψή του από τις 

εγκαταστάσεις (Γ, Χάρτης 9-1). Επίσης, στην άμεση περιοχή μελέτης χωροθετούνται και 

ορισμένοι μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Οι μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι είναι ο 

«Λόφος Ελληνιστικών Εργαστηρίων», ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων του εργοταξίου της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., χωρίς ωστόσο να γίνεται κατάληψη αυτού (Χ11, Χάρτης 9-1) και ο 

«Λόφος Μεταλλείων Εποχής Σιδήρου» που απέχει απόσταση 1,2 km νότια του «Λόφου 

Ελληνιστικών Εργαστηρίων», βορειοδυτικά και πλησίον της μονάδας λιθογόμωσης πάστας, 

χωρίς ωστόσο να γίνεται κατάληψη από τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου (Χ12, Χάρτης 9-

1). 

 

Κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων ανάπτυξης και λειτουργίας, θα ληφθούν μέτρα 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 

τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους όρους που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Τουρισμού κατά την έγκριση της ΠΠΕ με την α.π. 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/55765/2902/29.07.2009. 

 

Σημειώνεται ότι πλησίον της περιοχής της Ολυμπιάδας, εκτός των ορίων της άμεσης περιοχής 

μελέτης χωροθετείται ο αρχαιολογικός χώρος Αρχαία Στάγειρα, ο οποίος βρίσκεται περίπου 

2,6 km νοτιοανατολικά των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου Ολυμπιάδας (A, 

Χάρτης 9-1). Κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, δεν αναμένεται καμία επίδραση στη λειτουργία 

και στην επισκεψιμότητα του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες 
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θα περιοριστούν στην περιοχή των έργων. Ωστόσο, σύμφωνα με το μοντέλο θέασης και το 

Χάρτη Επιπτώσεων Οπτικής Όχλησης (Χάρτης 13-2.1), ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος 

Αρχαία Στάγειρα αποτελεί σημείο στο οποίο θα μπορούσε να υπάρχει οπτική όχληση. Με βάση 

όμως τα σημεία λήψης φωτογραφιών από τα Αρχαία Στάγειρα προς το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού, προκύπτει ότι ο κτιριακός αυτός χώρος έχει ενσωματωθεί στο φυσικό τοπίο, 

χωρίς να προκαλεί κάποια οπτική όχληση στους επισκέπτες του αρχαιολογικού αυτού χώρου. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση των Αρχαίων Σταγείρων από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού (περίπου 3,5km) προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της οπτικής όχλησης κρίνονται ως 

ουδέτερες. 

 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.12.5 και το Χάρτη Επιπτώσεων εκτίμησης Θορύβου 

(Χάρτης 13-4.1), οι όποιες μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση του 

ακουστικού περιβάλλοντος δεν αναμένεται να υπερβούν τα θεσμοθετημένα όρια (Π.Δ. 

1180/29.9.81), όπως επίσης και οι δονήσεις στο έδαφος θα βρίσκονται εντός των επιτρεπτών 

ορίων.  

 

Τέλος, όπως παρουσιάζεται στην Παράγραφο 9.11.5, τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων 

του υπό μελέτη έργου θα είναι αρκετά μικρότερα των ορίων που έχουν τεθεί από την Εθνική 

και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επομένως, δεν αναμένεται κανενός είδους επίδραση στους 

αρχαιολογικούς χώρους τόσο της άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν κάποιες 

μετρήσιμες εκπομπές θορύβου και ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με το θόρυβο, τις δονήσεις, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και την οπτική 

όχληση θα διαρκέσουν είκοσι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά από τη 

χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας δεν είναι 

δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες. 
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• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λαμβάνοντας υπόψη ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου, των δονήσεων, των ατμοσφαιρικών 

ρύπων και της οπτικής όχλησης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογείται ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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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 (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ), επομένως οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι Αμελητέο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.7.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

Η Χωρική Ενότητα Σκουριών βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος 

προέκυψε από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) και ειδικότερα 

εντός της Δ.Ε. Μ. Παναγιάς. 

 

Όσον αφορά στα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, η Χωρική Ενότητα Σκουριών βρίσκεται 

εντός του ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Παναγιάς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

[ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/28-3-2012] και ιδιαίτερα στην παράγραφο Β (περί Οργάνωσης και Χρήσεων 

Γης και Προστασίας του Περιβάλλοντος) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσω του οποίου 

εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις των Στρατηγικών Χωροταξικών Σχεδίων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και υιοθετούνται μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη βιώσιμη οικιστική 

ανάπτυξη της περιοχής. 

 

 

Εικόνα 9.7.4.1-1. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Ειδικότερα, η υφιστάμενη κατάσταση εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, όσον αφορά στο 

χωροταξικό σχεδιασμό - χρήσεις γης, έχει ως εξής: 

• Οι χρήσεις γης που προβλέπονται για τις εκτάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών, είναι αυτές των αντίστοιχων ΠΕΠ και ΠΕΠΔ («Δάση και Δασικές Εκτάσεις»), 

τις οποίες περιλαμβάνει, καθώς και η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια της Ομάδας 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β/ 5−8−2002) και των αναφερόμενων στο αρ. 5, παρ. 2 του 
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Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Βιομηχανίας (ΦΕΚ 151 τ.ΑΑΠ/2009) μετά τη τήρηση 

των προβλεπόμενων διαδικασιών και αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία και μετά τη γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων 

υπηρεσιών. 

• Η περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, όπως αυτές εκάστοτε 

ορίζονται και ισχύουν, με τους όρους και περιορισμούς του ΠΔ/’77, όπως αυτό ισχύει, 

αποτελεί ζώνη αναζήτησης θέσης οργανωμένου υποδοχέα για τις βιομηχανίες – 

βιοτεχνίες συναφείς με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση των 

παραπροϊόντων της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Δ, του αρ. 6 του Ειδικού 

Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία. 

• Το υπό μελέτη υποέργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις 

στην περιοχή (Παράγραφος 5.2.1). 

• Σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover (2018) (Παράγραφος 8.7.1) για την 

κάλυψη γης στη Δ.Ε. Μ. Παναγιάς, εντός της οποίας βρίσκεται η Χωρική Ενότητα 

Σκουριών, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από δάση ημιφυσικές 

εκτάσεις (70,23%), ακολουθούν οι γεωργικές περιοχές (28,53%), οι τεχνητές περιοχές 

(1,24%) και τέλος οι εκτάσεις που καλύπτονται από νερά (0,01%). 

 

Οι βασικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, για τα θέματα της χωροταξίας 

στο Δήμο Αριστοτέλη περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Δεδομένου ότι η Δ.Ε. Μ. Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη, στην οποία ανήκει η Χωρική 

Ενότητα Σκουριών διαθέτει ΓΠΣ, αυτό που είναι αναγκαίο είναι ο συντονισμός της, με 

τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου. Το υφιστάμενο σύστημα σχεδιασμού δεν προβλέπει 

κάποιον άλλο μηχανισμό πλην της αναθεώρησης. 

• Οι χαμηλές πυκνότητες brutto στο ΓΠΣ δείχνει ότι δε τίθεται θέμα επεκτάσεων. Οι 

πληθυσμιακές τάσεις είναι μεν θετικές, αλλά όχι σε επίπεδο τέτοιο που να επιβάλλουν σε 

ορατό ορίζοντα επαναπροσέγγιση του θέματος. 

• Απαιτείται ριζικός περιορισμός των περιθωρίων εκτός σχεδίου δόμησης, λόγω των 

πιέσεων που απορρέουν από την εξειδίκευση στον τουρισμό και συναφείς 

δραστηριότητες, αλλά και την έντονη οικοδομική δραστηριότητα (καθώς και τον πολύ 

υψηλό με σχετικούς όρους αριθμό νομιμοποιηθέντων αυθαιρέτων κτισμάτων). 

Σημαντικός παράγοντας εναντίον της εκτός σχεδίου χωροθέτησης είναι και η ύπαρξη 

πολύ σημαντικών ορυκτών πόρων. 

• Η υποστήριξη οργανωμένων υποδοχέων για τουρισμό και τουριστική κατοικία ή δεύτερη 

κατοικία είναι αναγκαία, και συμπληρωματική προς τον περιορισμό της εκτός σχεδίου 

δόμησης, καθώς και για τη ρύθμιση των σχέσεων τουρισμού και εξόρυξης. 

• Ενσωμάτωση κατευθύνσεων για το Τοπίο της Χαλκιδικής: προσδιορισμός παράκτιων 

ζωνών προστασίας τοπίου, όπου θα περιορίζεται ή και θα απαγορεύεται η δόμηση, 

οριοθέτηση ελαιώνα και προστασία του από τον κατακερματισμό. 

 

Συνεπώς, 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.  
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ  

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Όσον αφορά στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η Χωρική 

Ενότητα Σκουριών περιλαμβάνει τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, ενώ σε 3 km νοτιοδυτικά της 

άμεσης περιοχής επέμβασης βρίσκεται ο οικισμός Μ. Παναγιάς, που διοικητικά ανήκουν στην 

Δ.Ε. Μ. Παναγιάς. Η Δ.Ε. Μ. Παναγιάς οργανώνεται πολεοδομικά σε 6 πολεοδομικές 

ενότητες. Όλοι οι νομίμως υφιστάμενοι οικισμοί της ΔΕ Παναγίας (3) αποτελούν ανεξάρτητες 

πολεοδομικές ενότητες (Π.Ε.). Επιπλέον, ως ανεξάρτητες πολεοδομικές ενότητες 

οργανώνονται ο οριοθετημένος με Απόφαση Νομάρχη οικισμός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, 

καθώς και ο συνοικισμός Δεβελίκι (επέκταση α’ κατοικίας οικισμού Γοματίου) και η ζώνη 

κατά μήκος των παραλιών Πύργος – Χιλιαδού (επέκταση β’ κατοικίας οικισμού Γοματίου). 

 

Όσον αφορά στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι οποίες σχετίζονται με τις 

παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.7.4.1.-1 που 

ακολουθεί, όπου επισημαίνεται ο βαθμός εξειδίκευσης ανά ομάδα κλάδων με βάση τις 

βαθμίδες που κυμαίνονται μεταξύ +3 (μεγάλη εξειδίκευση) και -3 (μεγάλη έλλειψη 

εξειδίκευσης).  

 

Πίνακας 9.7.4.1-1. Βαθμός εξειδίκευσης ανά ομάδα κλάδων 

Κλάδοι Απασχόλησης Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. -1 

Δασοκομία κλπ. 3 

Αλιεία κλπ. 1 

Εξόρυξη 3 

Μεταποίηση -2 

Κατασκευές 2 

Ενέργεια -2 

Μεταφορές -1 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1 

Εμπόριο -1 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες -1 

Δημόσιος τομέας -1 

Λοιπές υπηρεσίες 1 
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Συνεπώς, 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.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Τέλος, όσον αφορά στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί 

στην Παράγραφο 8.7.3 στην περιοχή επέμβασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών, δεν έχουν οριοθετηθεί και κηρυχθεί μνημεία με ιστορική και πολιτιστική αξία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Παραγράφους 8.7.3.2 και 8.7.3.3 και το Χάρτη 9-1, στην άμεση 

περιοχή μελέτης της Χωρικής Ενότητας Σκουριών οριοθετείται τμήμα του προσωρινά 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Σιδηροκαύσια» και τμήμα του κηρυγμένου αρχαιολογικού 

χώρου «Χωρούδα». Επίσης, στην άμεση περιοχής μελέτης χωροθετούνται ορισμένοι μη 

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι είναι η θέση «Σκουριές», η θέση «Κάτσουρας» ή 

«Καστελλούδι», η θέση «Καστέλλι», η θέση «Παλιόχωρα» και η θέση «Κόνιαρη». 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους.  

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

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

χωροταξικό σχεδιασμό – τις χρήσεις γης σχετίζονται με: 
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• τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, 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 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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις 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 

λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο 

σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό – στις χρήσεις γης 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Αναφορικά με τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του έργου (βλ. Παράγραφο 6.6 της παρούσας ΜΠΕ) υπάρχει απαίτηση για 

κατάληψη γης έκτασης 2553 στρ., η οποία θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις μεταλλείου, τις 

εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού, τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, το χώρο 

απόθεσης Καρατζά Λάκκου και το χώρο απόθεσης φυτικής γης. Επίσης, για το εσωτερικό 

οδικό δίκτυο απαιτείται έκταση 38,6 στρ. 

 

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, κατά 

467 στρ. εντός του περιγράμματος της περιοχής επέμβασης, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιαμόρφωση των καταλήψεων γης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και έκτασης 8,1 στρ. που θα αφορά το σύνολο των 

εκτάσεων που θα καταλάβουν οι πλατείες των ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα 

αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων. Σχετικά με τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις σημειώνεται ότι η μεταλλευτική έρευνα στην περιοχή είναι συμβατή με τις 

καθορισμένες χωροταξικές ρυθμίσεις και προτείνεται ως χωροταξική κατεύθυνση, σύμφωνα 

με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α’ 2008). 
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Η μεταβολή που θα επέλθει στις εκτάσεις γης που θα καταληφθούν θα είναι από την 

υποκατηγορία «Δάση» στην υποκατηγορία «Ορυχεία, χώροι απόρριψης απορριμμάτων και 

εργοτάξια», ήτοι μεταλλευτικές περιοχές. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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» . 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τα έργα 

εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι κατειλημμένες 

εκτάσεις θα αλλάξουν τη χρήση γης από την υποκατηγορία «Δάση» στην υποκατηγορία 

«Ορυχεία, χώροι απόρριψης απορριμμάτων και εργοτάξια», για χρονικό διάστημα 

εικοσιέξι ετών οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι πιθανές επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό 

και τις χρήσεις γης από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων δεν είναι 

δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): 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.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ  

Χαμηλή ΟΧΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

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 απόθεσης φυτικής γης, του χώρου απόθεσης Καρατζά Λάκκου και του εργοστασίου 

εμπλουτισμού, με αποτέλεσμα να πρόκειται να αποκατασταθεί περιοχή συνολικής έκτασης 

περίπου 2.506 στρ. Με την εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και του σχεδίου 

μετα-μεταλλευτικών χρήσεων (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ) αναμένονται 

θετικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης των περιοχών, καθώς το σύνολο των εκτάσεων 

αναμένεται να αποκατασταθεί, με εξαίρεση τα έργα οδοποιίας που θα παραδοθούν στο κοινό. 

Μετά το κλείσιμο του έργου, η τελική χρήση θα είναι «τεχνητές, μη γεωργικές ζώνες πράσινου, 

χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων», οπότε θα έχει επιτευχθεί εν μέρει 

επιστροφή σε χαρακτηριστικά χρήσεων τεχνητά / ημί-φυσικά, αλλά παρόμοια με τα σημερινά.  

 

Σημειώνεται ότι, οι εκτάσεις κατάληψης της εσωτερικής οδοποιίας (38,6 στρ.) θα αλλάξουν 

χρήση γης και θα ενταχθούν στην υποκατηγορία «Τεχνητές περιοχές-Δίκτυα συγκοινωνιών», 

την οποία θα διατηρήσουν και μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. 

Θα προηγηθεί καθαρισμός, εξυγίανση και πρώτη συντήρηση με ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε..  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα κατά τη Φάση Ε των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν 

αποκαταστάσεις επιφανειών και απόδοσή τους στην τοπική κοινωνία. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνεται είναι σχετικά 

περιορισμένη, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την αποκατάσταση των έργων. 
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• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν, θα σχετίζονται με τις 

αποκαταστάσεις των έργων εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η Φάση Ε των έργων 

διαρκεί 4 έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από τι 

αποκαταστάσεις των θιγόμενων επιφανειών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά 

μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των μετα-

μεταλλευτικών χρήσεων γης των αποκατεστημένων περιοχών, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης αξιολογείται ως Μεσαία. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ  

Χαμηλή OXI  

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.7-51 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

9.7.4.4.1.  Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, σε 

σχέση με τον πολεοδομικό ιστό 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 8 της μελέτης, η άμεση περιοχή μελέτης 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών βρίσκεται εντός του ΓΠΣ του Δήμου 

Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Μ. Παναγιάς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 

95/ΑΑΠ/28-3-2012]. Οι χρήσεις γης που προβλέπονται για τις εκτάσεις των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών, είναι αυτές των αντίστοιχων ΠΕΠ και ΠΕΠΔ («Δάση και Δασικές 

Εκτάσεις»), τις οποίες περιλαμβάνει, καθώς και η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια της Ομάδας 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15393/2332 

(ΦΕΚ 1022Β/ 5−8−2002) και των αναφερόμενων στο αρ. 5, παρ. 2 του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου Βιομηχανίας (ΦΕΚ 151 τ.ΑΑΠ/2009) μετά τη τήρηση των προβλεπόμενων 

διαδικασιών και αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά τη 

γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών. 

 

Επίσης, η άμεση περιοχή μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών περιλαμβάνει 

τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, ενώ σε 3 km νοτιοδυτικά της άμεσης περιοχής επέμβασης 

βρίσκεται ο οικισμός Μ. Παναγιάς, που διοικητικά ανήκουν στην Δ.Ε. Μ. Παναγιάς. 

Επομένως, από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν αναμένεται 

διάσπαση της ενότητας του πολεοδομικού ιστού στον αστικό και εξωαστικό χώρο, μη 

δημιουργώντας επιπτώσεις στην πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών, καθώς επίσης το υπό μελέτη έργο, δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του 

ΓΠΣ του Δήμου Αριστοτέλη, της Δ.Ε. Μ. Παναγιάς. 

 

Το σύνολο των υπό μελέτη έργων περιορίζεται εντός των καθορισμένων ορίων κατάληψης, με 

εξαίρεση τη συνολική έκταση των περιοχών που θα καταλάβουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις 

(8,1 στρ.), περιοχές οι οποίες θα αποκαθίστανται μετά το πέρας υλοποίησης των γεωτρήσεων, 

και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν επιπτώσεις στον οικισμό Παλαιοχωρίου της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών. 
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Με βάση τα προαναφερθέντα, 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. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.7.4.4.2. Επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικισμών από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

Είναι φανερό ότι ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους επηρεασμού του περιβάλλοντος των 

οικισμών είναι οι τυχόν εκπεμπόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, τα επίπεδα της στάθμης θορύβου 

και οι δονήσεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών κατά τις φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας τους.  
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Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.11.6.3.1, η επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων από το έργο 

στην ποιότητα του αέρα εκτιμάται σε γενικές γραμμές μεσαίας σημαντικότητας κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, με τις 

όποιες επιπτώσεις υπάρξουν να σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες του 

υποέργου και να αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα με την Παράγραφο 

9.12.6.3.2, αναμένονται ασήμαντης σημαντικότητας επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών και οι δονήσεις που σχετίζονται με το υποέργο αναμένεται να 

προκαλέσουν ασήμαντης σημαντικότητας επιπτώσεις στις δομικές κατασκευές των 

πλησιέστερων περιοχών από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών, (βλ. 

Παράγραφος 9.12.6.4).  

 

Επίσης, σύμφωνα με την Παράγραφο 9.14, εντός του δημιουργούμενου κώνου ταπείνωσης 

της υπόγειας στάθμης βρίσκονται μόνο οι γεωτρήσεις ύδρευσης SDW12 και SDW13 στο ΒΔ 

τμήμα του μεταλλείου, οι οποίες αφορούν τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, με προσομοιωμένη 

πτώση στάθμης περί τα 2 m, η οποία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Η 

επίπτωση αναμένεται αρνητική, αλλά ελαφρώς σημαντική καθώς υπάρχει η δυνατότητα για 

περαιτέρω ανάπτυξη/εκβάθυνση των γεωτρήσεων ή και διάθεσης νερού απευθείας από τα 

αντλούμενα υπόγεια νερά. Ωστόσο, επανορθωτικά μέτρα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 10. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ ανάπτυξης και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στο ανθρωπογενές περιβάλλον των οικισμών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την υλοποίηση του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες, οπότε οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

συνδέονται με την εκπομπή του θορύβου, δονήσεων και των αέριων ρύπων θα 

διαρκέσουν εικοσιέξι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον των οικισμών, αλλά και των δονήσεων είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό 

να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων ρύπων 

και του θορύβου στο περιβάλλον των οικισμών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια 

σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν 
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μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί 

σε συγκεκριμένες περιοχές σημαντικών εκπομπών. Επομένως, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τη Φάση Α, ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ  

Αμελητέα ΟΧΙ  

 

Συμπέρασμα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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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 (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ), επομένως οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικισμών εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της διάρθρωσης και των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 

9.7.4.5.1. Επιπτώσεις από τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στην Παράγραφο 8.7.3, στην περιοχή επέμβασης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών δεν έχουν οριοθετηθεί και κηρυχθεί μνημεία με 

ιστορική και πολιτιστική αξία. Ωστόσο, στην άμεση περιοχή μελέτης της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών οριοθετείται τμήμα του προσωρινά κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 

«Σιδηροκαύσια», σε απόσταση περίπου 4,7 km βορειοανατολικά των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων (θέση ΣΤ, Χάρτης 9-1) και του κηρυγμένου χώρου «Χωρούδα, περίπου 3,2 

km βορειοανατολικά των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων (θέση Ζ, Χάρτης 9-1). Σύμφωνα με 

το Χάρτη 9-1, σε κανέναν από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους δεν υπάρχει κατάληψη 

από τις εγκαταστάσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.  

 

Επίσης, στην άμεση περιοχή μελέτης χωροθετούνται ορισμένοι μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι, οι οποίοι ως επί το πλείστον εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών 

και αυτοψιών που αποτέλεσαν μέρος της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

έργου. Οι θέσεις και τα μνημεία αυτά δεν είναι κηρυγμένα, ωστόσο προστατεύονται από τις 

διατάξεις του Ν.3028/2002 «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» και περιλαμβάνουν τη θέση «Σκουριές» (θέση Χ1, Χάρτης 9-1), η οποία 

βρίσκεται εντός του ανοιχτού ορύγματος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, τη 

θέση «Κάτσουρας» ή «Καστελλούδι» (θέση Χ2, Χάρτης 9-1), η οποία βρίσκεται σε ψηλό 

αυχένα μεταξύ των ρεμάτων Λοτσάνικο και Καρατζά, χωρίς να υπάρχει κατάληψη του από το 

προτεινόμενο σχεδιασμό, η θέση «Καστέλλι» (θέση Χ3, Χάρτης 9-1), η οποία χωροθετείται 

εκτός των ορίων κατάληψης του έργου σε απόσταση περίπου 1,5 km δυτικά των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, η θέση «Παλιόχωρα» (θέση Χ4, Χάρτης 9-1), η οποία οριοθετείται στην 

άμεση περιοχή μελέτης και σε κοντινή απόσταση (περίπου 300 m) από τα όρια κατάληψης του 

έργου των Σκουριών και η θέση «Κόνιαρη» (θέση Χ9, Χάρτης 9-1), στην οποία δεν υπάρχει 

κατάληψη. 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους, που δεν είναι κηρυγμένοι, 

έχει λάβει γνώση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και κατόπιν αυτοψίας του στους 

χώρους αυτούς, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την περιβαλλοντική αδειοδότησή του με 

την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων όρων1, οι οποίοι και θα ληφθούν υπόψη στα μέτρα 

αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

περιοχής μελέτης του έργου. 

 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.12.6 και το Χάρτη Επιπτώσεων εκτίμησης Θορύβου (Χάρτης 

13 -4.3) οι όποιες μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού 

περιβάλλοντος δεν αναμένεται να υπερβούν τα θεσμοθετημένα όρια (Π.Δ. 1180/29.9.81), όπως 

επίσης και οι δονήσεις στο έδαφος θα βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων.  

 

Τέλος, όπως παρουσιάζεται στην Παράγραφο 9.11.6, τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων 

του υπό μελέτη έργου θα είναι αρκετά μικρότερα των ορίων που έχουν τεθεί από την Εθνική 

 
1 α.π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/55765/2902/29.07.2009 
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και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επομένως, δεν αναμένεται κανενός είδους επίδραση στους 

αρχαιολογικούς χώρους τόσο της άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρξουν κάποιες 

μετρήσιμες εκπομπές θορύβου, δονήσεων και ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χωρική Ενότητα Σκουριών. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη. 

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που 

οφείλονται για το θόρυβο, τις δονήσεις, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και την οπτική 

όχληση θα διαρκέσουν εικοσιέξι έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά από τη 

χωροθέτηση και τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών δεν είναι 

δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λαμβάνοντας υπόψη ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου, των δονήσεων, των ατμοσφαιρικών 

ρύπων και της οπτικής όχλησης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά αξιολογείται ως Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

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 (βλ. Παράρτημα ΧVIIΙ της παρούσας ΜΠΕ), επομένως οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερες και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων θα είναι Αμελητέο. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.7.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής των έργων των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, που δύνανται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν 

προκειμένου να οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον της 

άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

 Στην Εικόνα 9.7.5.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του 

έργου, όπως χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 
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Εικόνα 9.7.5.1-1. Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους και των όσων αναφέρονται στην 

Παράγραφο 8.7, για την υφιστάμενη κατάσταση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω Εικόνα 9.7.5.1-1, προκύπτουν τα εξής: 

• Αναμένονται χαμηλής σημαντικότητας αθροιστικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του 

έργου στο χωροταξικό σχεδιασμό – χρήσεις γης,  

• Από την υλοποίηση του έργου αναμένονται επίσης, μεσαίας σημαντικότητας αθροιστικές 

επιπτώσεις στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

κυρίως από τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, σε σχέση με τον πολεοδομικό ιστό και εξαιτίας της επίδρασης που θα 

επιφέρει η λειτουργία του συνόλου των υποέργων στο περιβάλλον και στις λειτουργίες 

των πλησιέστερων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις οικισμών. 

• Όσον αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά αναμένονται μεσαίας σημαντικότητας 

αθροιστικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του συνόλου των υποέργων, σύμφωνα με τις 

παραγράφους που έχουν προηγηθεί. 
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Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 

αθροιστικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι ο 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με το 

ανθρωπογενές περιβάλλον των οικισμών πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι λειτουργία των έργων 

θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον από τη 

χωροθέτηση και τη λειτουργία των υποέργων δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά 

μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει τη χωροθέτηση των υποέργων σύμφωνα με τα ισχύοντα ΓΠΣ των Χωρικών 

Ενοτήτων, στις οποίες ανήκουν τα υποέργα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις 

των εκπομπών αέριων ρύπων, του θορύβου και των δονήσεων στο περιβάλλον των 

οικισμών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θεωρούμε 

τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ 

(aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.7.5.2-1, που ακολουθεί. 
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Εικόνα 9.7.5.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί:  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

• 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας 

 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα έργα, τόσο τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας, όσο και τα δύο έργα μεταφοράς ενέργειας (υποσταθμός και γραμμές μεταφοράς 

ενέργειας) σχετίζονται με το έργο. Τα προαναφερόμενα έργα εκτιμάται ότι δε μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει στις προηγούμενες παραγράφους για λόγους 

που περιγράφονται στη συνέχεια. Η κατασκευή και λειτουργία των έργων κινητής τηλεφωνίας 

δε μπορούν εκ της φύσεως τους να συνδεθούν με επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Επομένως, δεν αναμένονται συνέργειες με την υλοποίηση του έργου. 

 

Επίσης, όσον αφορά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Στρατωνίου και 

Ολυμπιάδας δεν αναμένεται να δημιουργήσουν επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, 

καθώς βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από την περιοχή των υποέργων περίπου 1500 m 

και 900 m αντίστοιχα, για να μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον σε συνδυασμό με την υλοποίηση των υποέργων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου 

και Ολυμπιάδας, αντίστοιχα. 
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Το αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου, επίσης δε συνδέεται με επιπτώσεις στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον, ενώ επίσης βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την περιοχή του έργου 

(περίπου 1000 m). 

 

 

Εικόνα 9.7.5.2-2. Θέση αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου, σε σχέση με την περιοχή 

του έργου 

Όσον αφορά στον υποσταθμό που θα εξυπηρετεί το έργο και θα κατασκευαστεί από τον 

ΑΔΜΗΕ, έχει χωροθετηθεί εντός των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., πλησίον 

των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου Ολυμπιάδας, ως εκ τούτου οι όποιες 

επιπτώσεις δημιουργεί στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κυρίως λόγω της χωροθέτησής του και 

του θορύβου κατά την περίοδο κατασκευής του, έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην εκτίμηση και 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Παράγραφο 9.7.3, από όπου προκύπτει ότι θα είναι χαμηλής σημαντικότητας. 
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Εικόνα 9.7.5.2-3. Θέση υποσταθμού Ολυμπιάδας σε σχέση με την περιοχή του έργου 

 

Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό φόρτο, είναι προφανές ότι σε επίπεδο κυκλοφορίας οχημάτων 

αναμένεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο να δεχτεί μια αύξηση λόγω των πρόσθετων 

μετακινήσεων φορτηγών με προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες (λιμάνι Στρατωνίου ή 

Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και υλικών (τελμάτων και στείρων) προς επιμέρους τμήματα του έργου 

(π.χ. Ε.Δ.Ε.Α.Κ.).  

 

Προκειμένου να γίνει η εκτίμηση της αύξησης αυτής, εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη (βλ. 

Παράρτημα XIV), στο πλαίσιο της οποίας καταρχήν καταγράφηκαν οι υφιστάμενοι φόρτοι 

(σε ΜΕΑ) για το δημόσιο δίκτυο που θα χρησιμοποιείται εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, διακρίνοντας τους σε αυτούς που σχετίζονται με το έργο (κινήσεις φορτηγών και 

κινήσεις εργαζομένων) και σε αυτούς που δεν σχετίζονται με το έργο.  

 

Στον Πίνακα 9.7.5.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία των καταγραφών 

και των εκτιμήσεων της κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τα στοιχεία αυτά 

έχουν κατανεμηθεί και στα επιμέρους τμήματα του δημόσιου οδικού δικτύου, όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.7.5.2-4 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9.7.5.2-1. Κυκλοφοριακοί φόρτοι «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

1 Συνδετήρια Εγνατίας Οδού Εγνατία 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

1370 1301 0,021 0,027 0,944 0,009 66 

2 
Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια 

Εγνατίας Οδού 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

2093 2111 0,021 0,022 0,945 0,012 66 

3 
ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός 

Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

4651 4483 0,02 0,026 0,939 0,015 66 

4 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Καβάλας 
Σταυρός 6041 6279 0,012 0,007 0,912 0,07 66 

5 
Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς 

μεταλλείο 

Ολυμπιάδας 

1073 1346 0,035 0,01 0,925 0,03 104 

6 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 1452 1234 0,035 0,01 0,925 0,03 103 

7 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες - 

Κοκκινόλακκα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 166 166 0 0 1 0 168 

8 Οδός προς Στρατώνι 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 75 75 0 0 1 0 212 

9 
Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης – 

Ιερισσού 

  

1033 1034 0,016 0,024 0,927 0,02 29 
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10 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Δασική Οδός 501 563 0,043 0,028 0,905 0,023 29 

11 Δασική Οδός 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Ορυχείο 

Σκουριών 
0 0     29 

12 Δασική Οδός 
Ορυχείο 

Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

159 159 0 0 1 0 62 

13 
Επ. Οδός Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 
Δασική Οδός 

Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 
1332 1356 0,019 0,008 0,956 0,017 62 

14 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Οδός Αρναίας 

Απόλλωνος 
805 811 0,081 0,011 0,891 0,017 62 

15 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 3674 3565 0,011 0,015 0,931 0,043 66 

16 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

1918 1803 0,017 0,019 0,949 0,015 66 

17 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
1320 1252 0,026 0,008 0,944 0,022 103 

18 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

857 872 0,08 0,011 0,891 0,017 62 

19 Παράκαμψη Αρναίας 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

880 588 0,023 0,028 0,939 0,01 62 
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Κυκλοφοριακοί φόρτοι χωρίς το έργο. Κυκλοφοριακοί φόρτοι του έργου (ΒΟΧ) 

Εικόνα 9.7.5.2-4. Εικόνες κυκλοφοριακών φόρτων «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα 
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Από τα προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη κίνηση κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5% - 10%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εκτιμάται ότι 

θα προκύψει στην Επ. Οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας (Ολυμπιάδα) και στην Επ. Οδό 

Ιερισσού – Σταυρού (Στρατώνι). 

• Στην περιοχή του Σταυρού του Δήμου Βόλβης, η συνεισφορά λόγω των κινήσεων ΒΟΧ 

μεταφοράς προϊόντων προς τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι της τάξης του 1%, κάτι 

που οφείλεται στην αυξημένη κίνηση οχημάτων χωρίς το έργο. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η επίδραση του έργου στην κυκλοφορία της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης και ειδικότερα στους βασικούς αποδέκτες της περιοχής μελέτης που είναι ο 

οικισμός του Στρατωνίου και ο οικισμός της Ολυμπιάδας, εκτιμάται ότι θα επιφέρει χαμηλής 

σημαντικότητας επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κυρίως στις λειτουργίες των 

παραπάνω οικισμών πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, λόγω της αυξημένης 

κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. 

 

Ωστόσο, η υλοποίηση του έργου που θα οδηγήσει σε μια μικρή αύξηση των κυκλοφοριακών 

φόρτων εντός της περιοχής μελέτης, δεν αναμένεται να δημιουργήσει συνεργιστικές 

επιπτώσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα 

επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της περιοχής μελέτης το μέγεθος των συνεργιστικών 

επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη κίνηση 

κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5% - 10%, (βλ. 

Παράρτημα XIV), 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι συνεργιστικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

άμεσες δεδομένου ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των 

μεταλλείων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με 

τους οικισμούς που βρίσκονται πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου..  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι λειτουργία των έργων 

θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την αυξημένη κυκλοφορία στο 

οδικό δίκτυο πλησίον των οικισμών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και 

ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.7-70 

ENVECO A.E. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις υλικών και 

προϊόντων αναμένεται να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συσσώρευση φόρτου στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών 

επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

 



 

Παράγραφος 9.8 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.8. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις  

9.8.1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα παράγραφο αναλύονται οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης 

περιοχής μελέτης και πιο συγκεκριμένα η δυνητική επίδραση του μελετώμενου έργου στα 

δημογραφικά στοιχεία, την παραγωγική διάρθρωση της τοπικής κοινωνίας, την απασχόληση, 

το Κατά κεφαλήν εισόδημα και την ανθρώπινη υγεία, στη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης 

Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας.  

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο (βλ. Παράγραφο 4.1.2), η σχεδιαζόμενη 

επένδυση της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. αναμένεται να ανέλθει περί τα επιπλέον 

1,9 δισεκατομμύρια δολάρια1 για τη διάρκεια ζωής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο θα 

δαπανηθεί για τα έργα ανάπτυξης, λειτουργίας της δραστηριότητας καθώς και για τα έργα 

αποκατάστασης της περιοχής κατάληψης από το έργο. Από το μέγεθος και μόνο της επένδυσης 

προκύπτει ότι προφανώς το έργο θα επηρεάσει το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων 

που θα έχει η υλοποίηση της δραστηριότητας σε κάθε μια από τις παραμέτρους του 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος περιοχής μελέτης.  

9.8.2. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του κοινωνικο - οικονομικού 

περιβάλλοντος 

Δημογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, παρατηρείται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του 

Δήμου Αριστοτέλη αποτελούν το 17,3% του μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Χαλκιδικής. Το 

47,6% του πληθυσμού του Δήμου Αριστοτέλη κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Σταγείρων – 

Ακάνθου, το 33,1% στη Δημοτική Ενότητα Αρναίας και το 19,3% στη Δημοτική Ενότητα 

Παναγίας. 

 

Κατά τη δεκαετία 2001 - 2011, ο πληθυσμός της περιοχή μελέτης αυξήθηκε (3,1%), ενώ 

αντίστοιχα αύξηση παρουσιάστηκε και στην Π.Ε. Χαλκιδικής (9,4%). Αύξηση παρουσιάστηκε 

μόνο σε 7 από τις 16 κοινότητες, με μεγαλύτερη εκείνη της τοπικής κοινότητας Πυργαδικίων. 

Σημειώνεται ότι στην Δ.Κ. Αμμουλιανής δεν παρουσιάστηκε καμία μεταβολή. Από τις τρεις 

Δημοτικές Ενότητες της περιοχής ενδιαφέροντος, τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού 

παρουσίασε η Δ.Ε. Σταγείρων–Ακάνθου (3,7%) η οποία αποδίδεται στην σημαντική αύξηση 

πληθυσμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ολυμπιάδας (29,8%), Ιερισσού (12,1%) και Νέων 

Ρόδων (2,8%). Γενικά, ο Δήμος Αριστοτέλη παρουσιάζει ποσοστό αύξησης πληθυσμού, 

γεγονός που ενδέχεται να οφείλεται στην τόνωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 

Ολυμπιάδα κατά την προηγούμενη δεκαετία. 

 

 
1 Ο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος επενδυτικός σχεδιασμός προέβλεπε συνολικές επενδύσεις 1,4 δις. δολάρια. 

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει συνολικές επενδύσεις 3,1 δις. δολάρια  
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Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των δημογραφικών στοιχείων της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / Αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Παραγωγική διάρθρωση τοπικής κοινωνίας 

 

Πρωτογενής τομέας 

Ο δήμος Αριστοτέλη, είναι σε μεγάλο βαθμό, ημιορεινός – ορεινός και γεωγραφικά 

κατακερματισμένος. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 18% της συνολικής έκτασης του Δήμου 

είναι πεδινό, ενώ έχει μεγάλο μήκος ακτών και εκτεταμένες δασικές εκτάσεις. Ο συνδυασμός 

της πλούσιας βλάστησης και των ακτών, δημιουργεί ένα σημαντικό τοπίο που δίνει στην 

περιοχή ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το ανάγλυφο όμως του εδάφους δημιουργεί 

δυσχέρειες στις γεωργικές καλλιέργειες. Η έκταση της καλλιεργούμενης γεωργικής γης είναι 

περίπου το 23% της συνολικής έκτασης του Δήμου, οι βοσκότοποι αποτελούν το 1,6% των 

εκτάσεων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της- υπερδιπλάσιου του μέσου όρου της χώρας- 

καλύπτεται από δάση (ποσοστό περίπου 73,4%). Κρίσιμο μέγεθος ελκυστικότητας κατοίκησης 

και εργασίας είναι η γεωμορφολογία της περιοχής, η οποία εμφανίζει σημαντική 

διαφοροποίηση μέσου σταθμικού υψομέτρου. 

 

Η μεταλλευτική είναι ο σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου 

Αριστοτέλη, με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας να είναι το μεγαλύτερο σύμπλεγμα μεταλλείων της 

χώρας και να συνεισφέρουν σημαντικά (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγική διάρθρωση της 

τοπικής κοινωνίας. 

 

Σχετικά με τις χρήσεις γης, η αρώσιμη γη αποτελεί το 12,2% των εκτάσεων, με μόλις το 0,5% 

να αποτελεί μόνιμες καλλιέργειες. Οι βοσκότοποι είναι 12,5 χιλιάδες στρέμματα, (περίπου το 

1,6% των εκτάσεων του δήμου), στηρίζοντας την κτηνοτροφία. 

 

Επίσης λόγω της μεγάλης δασοκάλυψης, έχει πολύ σημαντική παραγωγή ξυλείας. Το σύνολο 

των δασών της πεύκης και των αείφυλλων πλατύφυλλων προσφέρουν επίσης, σημαντικές 

δυνατότητες αξιοποίησης για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τέλος, 

σημαντική είναι η συμβολή των δασών στην τοπική οικονομία μέσω της μελισσοκομίας. Στα 

γεωγραφικά όρια του δήμου, συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής, περί του 

10% της παραγωγής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθιστώντας τη μελισσοκομία 

στρατηγικό πλεονέκτημα. 
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Η ΠΕ Χαλκιδικής, λόγω της μεγάλης δασοκάλυψης της έχει πολύ σημαντική παραγωγή 

ξυλείας και παρουσιάζει σχετική εξειδίκευση σε ορισμένα προϊόντα. Για παράδειγμα ο 

Ταξιάρχης και δευτερευόντως η Αρναία, αποτελούν τον κυριότερο πυρήνα παραγωγής 

Χριστουγεννιάτικων δέντρων της χώρας.  

 

Αναφορικά με την αλιεία, ο παράκτιος χαρακτήρας και τα πλούσια υδατικά αποθέματα της 

περιοχής επιτρέπουν την ανάπτυξη της. Στον Κόλπο της Ιερισσού, ο οποίος θεωρείται 

αναπαραγωγικός, έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν για ενίσχυση της βιοποικιλότητας του 

(φυτοπλαγκτόν) με τη δημιουργία τεχνητών υφάλων. Ωστόσο, ο αριθμός των απασχολουμένων 

φθίνει, ενώ η υπερεκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου, τείνει να γίνει σημαντική. Για την 

περιοχή του κόλπου της Ιερισσού, και σύμφωνα με τα στοιχεία της εκεί λιμενικής αρχής, τα 

επαγγελματικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ανέρχονται στα 250, από τα 

οποία 15 είναι μηχανότρατες, γρι γρι και τα υπόλοιπα παράκτιας αλιείας. Ο αριθμός των 

απασχολουμένων με την επαγγελματική αλιεία, είναι περίπου 400.  

 

Η κτηνοτροφία, συμμετέχει σε μικρότερο βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της ΠΕ, με 

κυριότερη δραστηριότητα την αιγοπροβατοτροφία. 

 

Τέλος, στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, συγκέντρωση υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται στη 

ανατολική πλευρά της Περιφέρειας στον κόλπο Ορφανού (Ολυμπιάδα). 

 

Μεταποιητικός Τομέας 

Μόνο οικογενειακές μεταποιητικές μονάδες λειτουργούν στο Δήμο Αριστοτέλη (κρασί, λάδι, 

τυροκομικά, προϊόντα μεταποίησης ξύλου), οι οποίες είναι μικρού μεγέθους και με δυσκολίες 

στην εξεύρεση αγορών. 

 

Στη διάρθρωση του μεταποιητικού τομέα συμμετέχουν αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις απασχολώντας λιγότερα από δέκα άτομα με εμφανώς οικογενειακό χαρακτήρα. Η 

ύφεση που παρατηρείται από το 2003 και έπειτα στον τομέα της μεταποίησης οφείλεται κυρίως 

στα ακόλουθα: α) συνεχίζει να συρρικνώνεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής β) υπάρχει μια 

συνολική μετατόπιση του αναπτυξιακού μοντέλου προς τις υπηρεσίες όπου απαιτούνται 

σημαντικά λιγότερες επενδύσεις και γ) ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων μεταφέρει την 

έδρα τους σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. 

 

Η συρρίκνωση αφορά κυρίως τον απόλυτο αριθμό επιχειρήσεων, τις επενδύσεις, την 

απασχόληση, αλλά και την παραγωγικότητα, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που 

μακροπρόθεσμα εμφανίζεται ως αποβιομηχάνιση της χώρας. Αυτό που είναι σημαντικό να 

τονιστεί είναι ότι παρατηρείται σημαντική μετατόπιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

από τη μεταποίηση προς τις κατασκευές και τον τριτογενή τομέα. 

 

Τριτογενής τομέας 

Οι κλάδοι του εμπορίου, λιανικού και χονδρικού, δείχνουν να αυξάνουν τους κύκλους 

εργασιών τους, προλειαίνοντας το έδαφος για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως πολύ 

μικρών και μικρών, σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή της επιχειρηματικής οργάνωσης που 

περιλαμβάνει στο σύνολό της σχεδόν, οικογενειακές επιχειρήσεις. Ο μέσος ρυθμός μεταβολής 

στον αριθμό επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ξεπερνά το 5,13% (ΥΠΕΚΑ 2012), ενώ 

σημαντική είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών (κατά περίπου 11% ανά επιχείρηση με μέσο 

κύκλο εργασιών περίπου 170.000 ευρώ). 
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Στο χονδρικό εμπόριο, υπάρχουν ανάλογοι ρυθμοί ανάπτυξης που ξεπερνούν το μέσο όρο της 

Περιφέρειας, (3,19%) ενώ ο κύκλος εργασιών φθάνει τις 450 χιλιάδες ευρώ διευρυνόμενος με 

έναν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6,40%. 

 

Σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών επιχειρήσεων, είναι η ανάπτυξη του 

τουριστικού κλάδου, μέσω το οποίου διευρύνθηκε η αγορά (κατά τους θερινές μήνες) κατά 

εκατοντάδες χιλιάδες στο σύνολο της ΠΕ (Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, 2014). Η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Η υψηλή επισκεψιμότητα, οφείλεται κυρίως στον 

παραθαλάσσιο μαζικό τουρισμό στις ΠΕ Χαλκιδικής και Πιερίας, στον αστικό και πολιτιστικό 

τουρισμό της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Νάουσας, καθώς και σε εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, όπως ο αρχαιολογικός (Δίον, Πέλλα, Βεργίνα), ορεινός (Όλυμπος), χιονοδρομικός 

(Καιμάκτσαλαν, Ελατοχώρι), ιαματικός (Λουτράκι Αριδαίας, Αγ. Παρασκευή Χαλκιδικής), 

θρησκευτικός (Άγιο Όρος, Παναγία Σουμελά κ.α.) 

 

Οι πρώτες ξενοδοχειακές μονάδες λειτούργησαν στην Ιερισσό (1938 και 1940) και στην 

Αρναία (1960). Στη δεκαετία 1961-1970 που έγιναν τα πρώτα πρότυπα τουριστικά 

συγκροτήματα του ΕΟΤ (ΞΕΝΙΑ) στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική χτίστηκαν δύο: στην 

Ουρανούπολη και στο Παλιούρι. Το μεγαλύτερο άνοιγμα όμως της Χαλκιδικής προς την αγορά 

του εξωτερικού έγινε τη δεκαετία του ΄70, όταν οργανώθηκαν οι μεγάλες τουριστικές μονάδες 

της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και της Τρυπητής-Ουρανούπολης. 

 

Ως εκ τούτου, 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», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / 

Αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Απασχόληση 

Στο Δήμο Αριστοτέλη, οι απασχολούμενοι αποτελούν το 76,9% του οικονομικώς ενεργού 

πληθυσμού. Από το σύνολο των απασχολούμενων, το 10,8% απασχολείται στον πρωτογενή 

τομέα, το 24,5% στο δευτερογενή τομέα και το 64,7% στον τριτογενή τομέα. 

 

Επομένως, στην περιοχή μελέτης, πρωταρχικό ρόλο στην παραγωγική διάρθρωση της τοπικής 

οικονομίας φαίνεται να έχει ο τριτογενής τομέας. Το ποσοστό ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή 
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μελέτης είναι περίπου 23% (μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της Χώρας, 

ήτοι 19%).  

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης της απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής 

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

/ Αξία τους.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

 

Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παρέχει μια ολοκληρωμένη και συστηματική ποσοτική 

περιγραφή των οικονομικών φαινομένων που εξελίσσονται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια 

μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη τόσο των 

περιφερειών της ΕΕ-28 (με βάση τον Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας) όσο και των 

περιφερειών της χώρας με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Συγχρόνως, η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας αντιπροσωπεύει σημαντικό ειδικό βάρος στην εθνική οικονομία με 13,5% στο 

ΑΕΠ, ενώ σε κρίσιμους τομείς έχει υψηλότερη συμμετοχή: μεταποίηση 17,7%, πρωτογενής 

τομέας 19,4%, επενδύσεις 16,5%, εξαγωγές 16% – εξαγωγική επίδοση υψηλότερη από την 

Περιφέρεια Αττικής.  

 

Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζει 

παρόμοια εικόνα με αυτήν του συνόλου της χώρας. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2010 – 2016 η 

Περιφέρεια σημείωσε μείωση κατά -18% (από € 15.776 το 2010 σε € 12.880 το 2016) ενώ την 

περίοδο 2013 – 2016 αύξηση κατά +2% (από € 12.669 το 2013 σε € 12.880 το 2016). 
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Σχήμα 9.8.2-1. Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Την περίοδο 2010-2015, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπέστη 

ελαφρώς μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας. Αυτό συνοψίζεται στη 

μικρή υποχώρηση της συμμετοχής στο ΑΕΠ (από 13,8% το 2008 σε 13,5% το 2015), στην 

υποχώρηση από την 7η στην 9η θέση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και στη δυσμενέστερη 

πορεία άλλων δεικτών (π.χ. οικονομικά ενεργοί, δείκτης απασχόλησης, ποσοστό ανεργίας, 

εξαγωγών, στασιμότητα εξαγωγών). Σχεδόν ίδιες ήταν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη χώρα σε τομεακό επίπεδο, ενώ ευνοϊκότερα 

εξελίχθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι επενδύσεις, οι επενδύσεις ως προς την 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και το διαθέσιμο εισόδημα.  

 

Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αδυναμία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών της χώρας να 

παρέχουν πληροφόρηση για το επίπεδο του ΑΕΠ στα χαμηλά (χαμηλότερα των νομών) χωρικά 

επίπεδα το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια της αποτύπωσης της αναπτυξιακής 

φυσιογνωμίας μιας περιοχής. Σε ερευνητικό επίπεδο έχουν γίνει προσπάθειες εκτίμησης του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο χωρικό επίπεδο2 των Καλλικράτειων Δήμων στη βάση της 

διαπιστωμένα θετικής συσχέτισης μεταξύ του ΑΕΠ και των νυχτερινών φώτων, με τις 

δορυφορικές εικόνες νυχτερινών φώτων να αποτελούν βασική πληροφορία για την εκτίμηση 

του ΑΕΠ στο χωρικό επίπεδο των Καλλικράτειων Δήμων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η 

περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη βρίσκεται στην ζώνη του κ.κ. ΑΕΠ 10.000 – 12.000 ευρώ. 

 

 
2 Εκτίμηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο χωρικό επίπεδο των Δήμων: Εφαρμογή στους Καλλικράτειους Δήμους 

της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Λιγνού Γεωργία, 2016 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.8-9 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.8.2-2. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Δήμων 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του κ.κ. ΑΕΠ της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

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

κυρίως λόγω των χαμηλών επιπέδων καθώς και της εξάρτησης από συγκεκριμένες 

παραγωγικές δραστηριότητες.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Ανθρώπινη υγεία 

Όσον αφορά τα σημεία παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στην Π.Ε. Χαλκιδικής για 110.337 

κατοίκους υπάρχουν διαθέσιμα 347 σημεία (3,1449 σημεία ανά 1.000 κατοίκους). Σημειώνεται 

ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν 57.016 σημεία, δηλαδή 5,2510 σημεία ανά 1.000 κατοίκους. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Υγείας και όλων των εποπτευόμενων 
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Φορέων, στην Π.Ε. Χαλκιδικής απασχολείται το 0,37% του συνόλου του προσωπικού της 

Ελλάδας. 

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού το 2015 και τους 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, στην Π.Ε. Χαλκιδικής το 22,7% του πληθυσμού της είναι σε 

ηλικία άνω των 60 χρόνων και το 5,7% του πληθυσμού της είναι σε ηλικία άνω των 80 χρόνων. 

Για το σύνολο της Χώρας, το 20,5% του πληθυσμού της είναι σε ηλικία άνω των 60 χρόνων 

και το 6,3% του πληθυσμού είναι σε ηλικία άνω των 80 χρόνων. 

 

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι οι εξεταζόμενοι δείκτες της περιοχής μελέτης είναι 

παραπλήσιοι με τους δείκτες της Χώρας ενώ όσον αφορά τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας 

στην περιοχή μελέτης αντιστοιχούν περισσότερα σημεία ανά 1.000 κατοίκους. Ως εκ τούτου 

προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης η ανθρώπινη υγεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης της ανθρώπινης υγείας της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα 

/ Αξία της.  

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.8.3. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο κοινωνικο – οικονομικό περιβάλλον 

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 αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν.  
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9.8.4. 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 

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.  

 

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι δεν προβλέπεται σημαντική μετακίνηση πληθυσμού προς την εν 

λόγω Χωρική Ενότητα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της μέχρι και το πέρας της φάσης 

αποκατάστασης δεν θα επηρεαστεί λόγω της προτεινόμενης επένδυσης. Σημειώνεται ότι 

δύναται να υπάρξει προσέλκυση μόνιμου πληθυσμού για την κάλυψη αναγκών εστίασης, 

εκπαίδευσης, διαμονής κ.ά. ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μελέτης, οι οποίες ανάγκες 

αναμένεται να αυξηθούν σε συνάρτηση με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου που θα επιφέρει 

η υλοποίηση του Έργου. Ως εκ τούτου δύναται να υπάρξει μία έμμεση επίδραση στα 

δημογραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Κατά τη φάση της κατασκευής των έργων (κυρίως των Σκουριών) αναμένεται να εισέρθουν 

στην περιοχή εργάτες των εργολάβων κατασκευής των έργων (εκτιμάται ότι θα είναι ≈ 1000), 

οι οποίοι λόγω του μεγέθους των έργων αναμένεται να είναι είτε από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας ή από το σύνολο της χώρας. Αυτό θα έχει μια μικρή επίδραση στα δημογραφικά 

στοιχεία της περιοχής, που όμως θα είναι περιορισμένης διάρκειας (2-5 έτη). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής των Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων στα δημογραφικά χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται 

ως Χαμηλό.  

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δημογραφικών χαρακτηριστικών της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης 

Περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.8.5. Επιπτώσεις στην παραγωγική διάρθρωση της τοπικής κοινωνίας 

Πρωτογενής τομέας 

O πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και 

εκμετάλλευση πρώτων υλών, όπως η γεωργία, η υλοτομία, το κυνήγι, η αλιεία και η εξόρυξη. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας όπου εκτός από την εξόρυξη 

υπάρχει και η επεξεργασία των εξορυσσόμενων υλικών, θεωρείται ότι η συνολική 

δραστηριότητα εντάσσεται στο δευτερογενή τομέα. 

 

Ως εκ τούτου, παρόλο που οι βασικοί τομείς του πρωτογενούς τομέα δεν σχετίζονται ως προς 

την παραγωγική τους διάρθρωση με τη μεταλλευτική, εκτιμάται ότι το έργο θα τους επηρεάσει, 

ως εξής: 

• Γεωργία : Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια δεν αναμένεται 

να υπάρχουν ουσιαστικές καταλήψεις γεωργικών εκτάσεων δεδομένου ότι τα έργα 

καταλαμβάνουν εκτάσεις που είτε είναι ήδη διαμορφωμένες εργοταξιακές εγκαταστάσεις 

είτε είναι εντός δασικών εκτάσεων. Πέραν τούτου, μικρές μεταβολές αναμένεται να 

προκύψουν στη ζήτηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες αναμένεται να είναι 

θετικές, διότι η αύξηση της απασχόλησης η οποία αναμένεται από το έργο θα συντελέσει 

στην αύξηση του μέσου εισοδήματος των κατοίκων της γύρω περιοχής με τελικό 

αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. 

• Υλοτομίας και κυνήγι : Το μοναδικό έργο που αναμένεται να έχει μια επίδραση στα 

θέματα της υλοτομίας και του κυνηγιού είναι το υποέργο των Σκουριών όπου αναμένεται 

να καταλάβει μια σημαντική δασική έκταση (2450 στρ, από το σύνολο της κατάληψης 

των 2552 στρ). Σημειώνεται ότι με βάση τους δασικούς χάρτες δασική έκταση 

καλύπτεται και από τα έργα της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών (255 στρ. και 837 

στρ. αντίστοιχα) αλλά αυτά έχουν ήδη αλλάξει χρήση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η 

υλοτομία των απαιτούμενων εκτάσεων στην περιοχή των Σκουριών θα δώσει για τη 

περίοδο της προπαρασκευής των εγκαταστάσεων μια σημαντική ώθηση στην υλοτομία 

της περιοχής δεδομένου ότι σε συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο οι εκτάσεις αυτές θα 

δοθούν για εκμετάλλευση στους υλοτόμους της ευρύτερης περιοχής. Θα πρέπει πάντως 

να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα (2021) από τις απαιτούμενες προς κατάληψης εκτάσεις 

(2450 στρ.) έχουν ήδη υλοτομηθεί με βάση την ΑΕΠΟ του 2011 και τις σχετικές άδειες 

του τοπικού δασαρχείου, περίπου 1500 στρ. δασικών εκτάσεων. Όσον αφορά στο κυνήγι, 
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που ουσιαστικά αποτελεί χόμπι πολλών κατοίκων της περιοχής, δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές δασικές 

εκτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη δραστηριότητα. 

• Αλιεία : Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν αναφερθεί στη σχετική παράγραφο της 

εκτίμησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της μη αναμενόμενης 

επίδρασης από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται κάποιου είδους 

επίδραση στο συγκεκριμένο παραγωγικό τομέα. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και στην παραγωγική 

διάρθρωση 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, δεδομένου 

ότι το υπό μελέτη έργο, θα έχει έμμεσες επιδράσεις στον πρωτογενή τομέα 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμμεσες δεδομένου 

ότι δεν συνδέονται απ’ ευθείας με την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα, αλλά κυρίως με αύξηση του εισοδήματος που αναμένεται να 

οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα  

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τον 

πρωτογενή τομέα αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες όσον 

αφορά την γενικότερη αύξηση της ζήτησης και βραχυχρόνιες σε σχέση με την επίδραση 

στην υλοτομία. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις 

στον πρωτογενή τομέα δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες και ως 

εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα δεν 

είναι δυνατόν να αναταχθούν με τεχνητά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Xαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 
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Δευτερογενής τομέας  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης οι μεταλλευτικές δραστηριότητες εντάσσονται στο 

δευτερογενή τομέα και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα θα επηρεάσει 

κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα που θα λειτουργούν συμπληρωματικά 

με αυτή.  

 

Κατά την περίοδο κατασκευής των διαφόρων τμημάτων της δραστηριότητας θα υπάρξει 

τόνωση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή, οι οποίες θα 

αναλάβουν υπεργολαβικές εργασίες. Κατά την περίοδο λειτουργίας της δραστηριότητας 

πολλές από τις χωματουργικές εργασίες της δραστηριότητας θα δίνονται υπεργολαβικά σε 

εργολάβους χωματουργικών εργασιών της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, εκτιμάται ότι ένας 

σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα θα λειτουργεί υποστηρικτικά 

προς την μεταλλευτική δραστηριότητα (π.χ. συνεργεία επισκευών, συντήρησης κλπ). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένης της τόνωσης των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή  

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις και τα οικονομικά μεγέθη της 

λειτουργίας του έργου η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως υψηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με την αύξηση της ζήτησης σε υπηρεσίες του δευτερογενούς 

τομέα 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τον 

δευτερογενή τομέα και αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις στο 

δευτερογενή τομέα δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: οι επιπτώσεις στο δευτερογενή τομέα 

δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με τεχνητά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

μη αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Υψηλή. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ  

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Τριτογενής τομέας  

Ο τριτογενής τομέας παραγωγής απορροφά το 49,7% της απασχόλησης στην περιοχή μελέτης 

στην οποία ο τουρισμός είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα. Πάντως, η περιοχή μελέτης 

γενικά στερείται συγκριτικού πλεονεκτήματος σε μορφές μαζικού τουρισμού. Η τουριστική 

κίνηση της περιοχής μελέτης επικεντρώνεται κυρίως στην Ολυμπιάδα και νοτιότερα της 

Ιερισσού (Ιερισσός, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη και Αμμούλιανη), όπου ο μέσος όρος διαμονής 

είναι 2-3 ημέρες. 

 

Εκτιμάται ότι έμμεσα, η υπό μελέτη δραστηριότητα θα επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο της 

περιοχής, κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εισοδήματος των κατοίκων της, η οποία με τη 

σειρά της θα επιφέρει αύξηση του μεγέθους των εμπορικών συναλλαγών. Ως αποτέλεσμα 

αυτής της αύξησης, εκτιμάται ότι θα προκύψει βελτίωση και του τομέα παροχής υπηρεσιών 

(κυρίως του χρηματοοικονομικού) ενώ παράλληλα, θα πρέπει να αναμένεται προσέλκυση 

σημαντικού αριθμού ελευθέρων επαγγελμάτων που είτε άμεσα είτε έμμεσα θα υποστηρίζουν 

δραστηριότητες του έργου.  

 

Επιπλέον, η άποψη ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα και ο τουρισμός αποτελούν μη συμβατές 

δραστηριότητες, θα πρέπει να αναθεωρηθεί όταν ληφθεί υπόψη η περίπτωση του μεταλλείου 

παραγωγής χρυσού και αργύρου «Μάρθα» (Μartha), το οποίο βρίσκεται στην Ν. Ζηλανδία και 

λειτουργεί πολύ κοντά σε αστικό ιστό. Αυτό, το μεταλλείο αποτελεί, σημαντικό τουριστικό 

πόλο της περιοχής, πάνω από 12.000 άνθρωποι το επισκέπτονται σε ετήσια βάση και έχουν την 

ευκαιρία να κάνουν περιήγηση σε ένα σύγχρονο μεταλλείο. Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνεται 

μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και μοιράζεται πληροφοριακό υλικό της 

δραστηριότητας. Τέλος, πάνω από 37.000 άνθρωποι ανά έτος, έρχονται σε επαφή με το κέντρο 

πληροφόρησης που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες πληροφόρησης του κοινού για το έργο, 

το οποίο λειτουργεί στην περιοχή του μεταλλείου και είναι ανοικτό σε καθημερινή βάση. 

Συνεπώς, στην περίπτωση του μεταλλείου «Μάρθα», ο κύριος του έργου σε συνεργασία με την 

τοπική κοινότητα συμβάλει στην ενδυνάμωση του τουριστικού τομέα στην περιοχή. 

 

Η εταιρεία (Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.) θα μπορούσε, να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη μιας ανάλογης τουριστικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να 

διοργανώνονται τουριστικές περιηγήσεις στις μεταλλευτικές/μεταλλουργικές εγκαταστάσεις 

σε όλα τα εργοτάξια. Φυσικά, η διοργάνωση ενός τέτοιου εγχειρήματος μπορεί να γίνει μόνο 

μετά από συνεργασία της εταιρείας με τους κατοίκους της περιοχής και τις αρμόδιες τοπικές 

και περιφερειακές υπηρεσίες. 
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Επιπλέον, η τόνωση των δορυφορικών δραστηριοτήτων του έργου (στις κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις, στις υποστηρικτικές υπηρεσίες - συνεργεία επισκευών και συντήρησης), καθώς 

και η αύξηση της τουριστικής κίνησης και των εμπορικών δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα 

συντελέσουν θετικά στην κοινωνική ευμάρεια της περιοχής μελέτης και ότι ως αποτέλεσμα 

αυτών θα προκύψει επέκταση συναφών δραστηριοτήτων, όπως ξενοδοχείων και χώρων 

εστίασης (εστιατορίων), ούτως ώστε να καλυφθεί η απαιτούμενη ζήτηση.  

 

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι μία περιοχή, όπως είναι η περιοχή μελέτης, η οποία αυξάνει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της στο τουριστικό κοινό και προσφέρει αρκετές επιλογές για διαμονή 

και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, εκτιμάται ότι μπορεί να 

αποτελέσει πόλο έλξης όχι μόνο τουριστικών αλλά και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 

Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στις παραγωγικές δραστηριότητες του 

τριτογενή τομέα αξιολογούνται ως θετικές. Ειδικά, όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, 

εκτιμάται ότι η δραστηριότητα δεν θα τον επηρεάσει αρνητικά. Αντίθετα η εταιρεία μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού (περιηγήσεις σε 

μεταλλευτικές δραστηριότητες) και συνεδριακού τουρισμού και ως εκ τούτου να συντελέσει 

στην ανάπτυξη, σε κάποιο βαθμό, της τουριστικής κίνησης στην περιοχή. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει αύξηση της 

τουριστικής κίνησης και των εμπορικών δραστηριοτήτων  

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της κατάστασης του 

τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως μεσαία.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμμεσες δεδομένου 

ότι δεν συνδέονται απ’ ευθείας με τη μεταλλευτική δραστηριότητα αλλά με την ευμάθεια 

και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τον 

τριτογενή τομέα και αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις 

στον τριτογενή τομέα δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: οι επιπτώσεις στον τριτογενή τομέα δεν 

είναι δυνατόν να αναταχθούν με τεχνητά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Μεσαίο. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ σημαντική επίδραση του έργου στον 

δευτερογενή τομέα, η συνολική επίδραση του υπό μελέτη έργου στα θέματα της παραγωγικής 

διάρθρωσης στο μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Υψηλή. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ  

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των χαρακτηριστικών των παραγωγικών τομέων της Χωρικής Ενότητας 

Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας και το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των 

επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.8.6. Επιπτώσεις στην απασχόληση 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.10 της παρούσας μελέτης, σήμερα, η 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. απασχολεί πάνω από 1.652 άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων και εργολάβων. Η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου θα 

επιφέρει, κατ’ εκτίμηση, 1.500 επιπλέον θέσεις απασχόλησης, αγγίζοντας συνολικά τις 3.070. 

Οι επιπλέον θέσεις θα είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών, για την επέκταση και συνεχή λειτουργία των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας των Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, όταν επιβεβαιωθούν τα δυνητικά αποθέματα. 

Η λεπτομερής ανάλυση των θέσεων εργασίας ανά εργοτάξιο και θέση απεικονίζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 9.8.6-1. Παρουσίαση των άμεσων θέσεων εργασίας από τη λειτουργία του 

έργου 

Έργο 

Άμεση απασχόληση 

Οκτ 2019 
Εκτίμηση κατά την αιχμή κάθε 

έργου 

Εργαζόμενοι Εργολάβοι Σύνολο Εργαζόμενοι Εργολάβοι Σύνολο 

Αθήνα – 

Κεντρικά 

γραφεία 

36 6 42 35 6 41 

Κασσάνδρα – 

Γενική 

διοίκηση 

131 146 277 124 146 270 

Κασσάνδρα – 

Έρευνα 
15 27 42 15 26 41 

Στρατώνι 353 81 434 380 112 492 

Ολυμπιάδα 560 262 822 585 263 848 

Σκουριές 30 5 535 950 428 1.378 

Σύνολο 

Μεταλλείων 
1.125 527 1.652 2.089 981 3.070 

 

Οι προαναφερόμενες θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι μακροχρόνιες καθώς η ανάπτυξη 

των Σκουριών και η παράταση της λειτουργίας (Life of Mine) της Ολυμπιάδας και των 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου θα επιτρέψουν τη συνέχιση των μεταλλευτικών εργασιών στα 

Μεταλλεία Κασσάνδρας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες με βάση τα έως σήμερα 

διαθέσιμα βέβαια και πιθανά αποθέματα. Επιπλέον, καθένα από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας 

έχει δυνατότητες για επιπλέον παράταση της διάρκειας ζωής καθώς ανακαλύπτονται και 

αναπτύσσονται περισσότεροι πόροι. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για τους εργολάβους είναι 

ενδεικτικά και βασίζονται στην εμπειρία. 

 

Οι θέσεις για τις κατασκευαστικές εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία 

απασχόλησης. Οι άμεσες θέσεις εργασίας για τις κατασκευαστικές εργασίες που συνδέονται με 

την ανάπτυξη των έργων συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Πίνακας 9.8.6-2. Παρουσίαση των θέσεων εργασίας κατά τις κατασκευαστικές εργασίες 

Έργο Εργαζόμενοι 

Σκουριές  600-800 

Ολυμπιάδα 70-100 

Λιμένας Στρατωνίου 50-70 

Σύνολο Μεταλλείων 720-970 

 

Η εταιρεία κατάρτισε ένα πρόγραμμα θέσεων εργασίας με στόχο τη διαφύλαξη των 

υφιστάμενων θέσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων, την εκπαίδευση των εργαζομένων και την 

μετακίνηση εργαζομένων σε άλλες θέσεις εντός των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο τέλος της 

ζωής οποιουδήποτε μεταλλείου ή οποιασδήποτε εγκατάστασης, όποτε είναι εφικτό και σε κάθε 

περίπτωση σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο. Συνεπές με την παγκόσμια μεταλλευτική 

πρακτική, το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας λαμβάνοντας υπ’ όψη την εμπορική 

βιωσιμότητα του καθενός από τα μεταλλεία και εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

θα υπόκειται στις λειτουργικές ανάγκες τους, εφαρμόζοντας στα μεταλλεία παγκόσμιας 

εμβέλειας πρακτικές για την ασφάλεια των εργαζομένων και τεχνολογίες παραγωγικότητας και 

λειτουργικής μακροβιότητας, διατηρώντας παράλληλα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά 

τους και παρακολουθώντας τις συνθήκες της αγοράς. Η Εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη 

δέσμευση να απασχολεί Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα από τις τοπικές κοινότητες κοντά στα 

μεταλλεία, και να προσλαμβάνει ντόπιους εργολάβους και παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με 

το επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (και το δίκαιο της ΕΕ) και όσο 

επιτρέπεται ανά περίσταση. 

 

Παράλληλα, με βάση τη μελέτη «Ανάλυση οικονομικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων της 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο» που παρατίθεται 

στο Παράρτημα ΧIΧ, της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι η συνολική επίδραση των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε εθνικό επίπεδο στην 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος για τους εργαζομένους ξεκινά το 2021 από 

τα επίπεδα των 14.700 θέσεων πλήρους απασχόλησης με αντίστοιχο εισόδημα ύψους άνω των 

€110 εκατ., κορυφώνεται το 2022 με πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας και αντίστοιχο 

εισόδημα εργαζομένων άνω των €130 εκατ., και παραμένει υψηλή κατά τα επόμενα έτη και 

τουλάχιστον μέχρι το 2040 (με πάνω από 5.500 θέσεις εργασίας και €85 εκατ. εισοδήματος για 

τους εργαζομένους το 2040).  

 

Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο έργο εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά την απασχόληση, 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, σε μία περιοχή στην οποία το ποσοστό της ανεργίας είναι 

περίπου 19% (βλ. Παράγραφο 8.8.3 της παρούσας ΜΠΕ). Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι 

εκτιμάται ότι το έργο και η θετική του επίδραση στον τομέα της απασχόλησης, θα συντελέσουν 

στη μείωση ή και αναστροφή του κλίματος εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης που 

εμφανίζεται στη περιοχή και ιδιαίτερα στη κρίσιμη ηλικιακή πυραμίδα των 20 με 40 ετών.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει σημαντική 

αύξηση της απασχόλησης  
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• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της κατάστασης της 

απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται 

ως υψηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τα μεταλλευτικά έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης 

περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις 

στην απασχόληση δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: οι επιπτώσεις στην απασχόληση δεν 

είναι δυνατόν να αναταχθούν με τεχνητά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως υψηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ  

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των χαρακτηριστικών της απασχόλησης της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης 

Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από 

την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα 

είναι «Υψηλή».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.8.7. Επιπτώσεις στο Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Με βάση τη μελέτη «Ανάλυση οικονομικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο» που παρατίθεται στο 

Παράρτημα ΧIΧ, της παρούσας μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.  

 

Οι δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην Χαλκιδική έχουν 

ισχυρότατες πολλαπλασιαστικές οικονομικές επιδράσεις, τόσο τοπικά στην Χαλκιδική, όσο και 

στο σύνολο της χώρας.  

 

Η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην παραγωγή ΑΕΠ τοπικά στον 

Νομό Χαλκιδικής ξεκινά το 2021 από το ύψος των €200 εκατ., κορυφώνεται το 2025, 

φτάνοντας τα €620 εκατ. και παραμένει υψηλή τουλάχιστον μέχρι το 2040 (€330 εκατ. το 

2040). Η αντίστοιχη συνολική επίδραση στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 

δημιουργία εισοδήματος για τους εργαζομένους τοπικά στην Χαλκιδική ξεκινά το 2021 με την 

δημιουργία πάνω από 4.700 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και με εισόδημα για τους 

εργαζομένους ύψους €51 εκατ., κορυφώνεται το 2023 με περισσότερες από 5.500 θέσεις 

εργασίας και πάνω από €80 εκατ. εισοδήματος για τους εργαζομένους και παραμένει υψηλή, 

μέχρι τουλάχιστον το 2040 (πάνω από 3.800 θέσεις εργασίας και πάνω από €70 εκατ. 

εισοδήματος εργαζομένων το 2040). 

 

Σε εθνικό επίπεδο, η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην παραγωγή ΑΕΠ σε ολόκληρη την χώρα ξεκινά από το ύψος των €460 

εκατ. το 2021, κορυφώνεται στο ύψος των €720 εκατ. το 2025 και παραμένει υψηλή καθ' όλη 

την διάρκεια της περιόδου, μέχρι στο 2040 (€390 εκατ. το 2040). Αυτή η ενίσχυση της 

οικονομικής δραστηριότητας συνεπάγεται και αύξηση των δημοσίων εσόδων από φόρους και 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στα 

έσοδα του Δημοσίου ξεκινά από το ύψος των €145 εκατ. το 2021, φτάνοντας μέχρι και τα €207 

εκατ. το 2025, και παραμένει υψηλή σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου μέχρι το 

2040 (€126 εκατ. το 2040). 

 

Παράλληλα, η ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας και η αντίστοιχη ενίσχυση 

του εισοδήματος των εργαζομένων, που προκύπτει ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της 
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εταιρίας είναι επίσης αξιοσημείωτη. Η συνολική επίδραση των δραστηριοτήτων της Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε εθνικό επίπεδο στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

εισοδήματος για τους εργαζομένους ξεκινά το 2021 από τα επίπεδα των 14.700 θέσεων 

πλήρους απασχόλησης με αντίστοιχο εισόδημα ύψους άνω των €110 εκατ., κορυφώνεται το 

2022 με πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας και αντίστοιχο εισόδημα εργαζομένων άνω των 

€130 εκατ., και παραμένει υψηλή κατά τα επόμενα έτη και τουλάχιστον μέχρι το 2040 (με πάνω 

από 5.500 θέσεις εργασίας και €85 εκατ. εισοδήματος για τους εργαζομένους το 2040).  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

• Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της κατάστασης του κατά 

κεφαλής εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η ένταση των επιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται ως υψηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τα μεταλλευτικά έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης 

περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις 

στην απασχόληση δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: οι επιπτώσεις στην απασχόληση δεν 

είναι δυνατόν να αναταχθούν με τεχνητά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Υψηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ  

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των χαρακτηριστικών του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Χωρικής 

Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι η 

σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.8.8. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

Η δυνητική επίπτωση από την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού στη Χωρική Ενότητα 

Ευρύτερης Περιοχής των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ανθρώπινη υγεία σχετίζονται 

με:  

• Τη δυνητική ρύπανση του περιβάλλοντος με βαρέα μέταλλα, τα οποία μέσω της σκόνης 

δύναται να καταλήγουν στους πνεύμονες και μέσω του νερού στο ανθρώπινο σώμα 

• Την εκτέλεση εργασιών σε κοντινή απόσταση από οικισμούς, οι οποίες σχετίζονται με 

παραγωγή θορύβου και δονήσεων 

• Την πιθανότητα εμφάνισης ατυχημάτων λόγω της κυκλοφοριακής κίνησης  

 

Αναφορικά με το πρώτο σημείο (δυνητική ρύπανση με βαρέα μέταλλα), με βάση τα όσα 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης, ο σχεδιασμός του έργου δε σχετίζεται με 

τυχόν απορροές βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον δεδομένου ότι έχουν ενσωματωθεί 

συγκεκριμένα συστήματα αντιρρύπανσης (βλ. Παράγραφο 6.2.12.9). Επιπλέον, με βάση τα 

όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.2.12.5 δεν υφίσταται απόρριψη υγρών αποβλήτων σε 

φυσικό αποδέκτη από τα εργοστάσια εμπλουτισμού. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την 

εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων του έργου στην ποιότητα του αέρα (βλ. 

Παράγραφο 9.11) καθώς και τα ύδατα (βλ. Παράγραφο 9.14) εκτιμάται ότι η εν λόγω 

δυνητική επίπτωση του μελετώμενου έργου στην ανθρώπινη υγεία θα είναι ασθενής.  

 

Σε σχέση με το δεύτερο σημείο (εκτέλεση εργασιών σε κοντινή απόσταση από οικισμούς), οι 

πλησιέστεροι προς τη Χωρική Ενότητα οικισμοί είναι το Στρατώνι και η Στρατονίκη, ωστόσο 

με βάση την εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων του έργου στο ακουστικό 

περιβάλλον (βλ. Παράγραφο 9.12) εκτιμάται ότι η εν λόγω επίπτωση θα είναι ασθενής. 
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Επιπροσθέτως, η παραγωγή δονήσεων των Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας εκτιμώνται ως μη 

σημαντικές, σύμφωνα και πάλι με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 9.12 της παρούσας ΜΠΕ.  

 

Αναφορικά με το τρίτο σημείο (πιθανότητα εμφάνισης ατυχημάτων λόγω της κυκλοφοριακής 

κίνησης), σύμφωνα με την «Κυκλοφοριακή Μελέτη – Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων 

από τη λειτουργία των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρείας 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., στις περιοχές Στρατωνίου – Στρατονίκης, Ολυμπιάδας 

και Σκουριών, του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής», η οποία δίνεται στο Παράρτημα 

ΧΙV της παρούσας ΜΠΕ, για τη διερεύνηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, ζητήθηκαν 

από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας και Τμήμα Τροχαίας Αρναίας), 

στοιχεία καταγραφής ατυχημάτων στα επηρεαζόμενα οδικά τμήματα. Τα στοιχεία αφορούν τη 

χρονική περίοδο από 01-01-2018 έως 31-12- 2019. Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι 

κατά την διάρκεια των ετών 2018-2019, έχει καταγραφεί ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, 

στο 3ο χλμ. Σταυρού-Ολυμπιάδας, και στο οποίο έχουν εμπλακεί 1 επιβατικό Ι.Χ. όχημα και 

μία δίκυκλη μοτοσικλέτα. Επίσης, έχουν καταγραφεί 7 τροχαία ατυχήματα στα οποία 

σημειώθηκαν τραυματισμοί και 14 τροχαία ατυχήματα στα οποία σημειώθηκαν μόνο υλικές 

ζημιές. Η αύξηση της κυκλοφορίας των φορτηγών του έργου για τις μετακινήσεις των 

προϊόντων προς τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να αυξήσουν τις πιθανότητες ατυχημάτων για 

αυτό και στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας μελέτης προτείνονται μια σειρά από μέτρα μείωσης 

αυτή της πιθανότητας ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν τα ατυχήματα που 

σχετίζονται με τις μεταφορές υλικών του έργου. Κατά συνέπεια, η δυνητική επίπτωση στην 

υγεία του επηρεαζόμενου πληθυσμού από τη χρήση του οδικού δικτύου εκτιμάται ως χαμηλή.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της μικρής αύξησης των 

εκπομπών του έργου προς τους τελικούς αποδέκτες, σε επίπεδα πάντως που είναι εντός 

των νομοθετημένων ορίων 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται με την έκλυση ρύπων 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρχουν σχετίζονται με τον 

δευτερογενή τομέα και αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης : Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Δεν εφαρμόζεται  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

είναι δυνατόν να αναταχθούν με τεχνητά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία της ανθρώπινης υγείας της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής των 

Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι 

«Χαμηλή».  

 

Αξιολόγηση Σημαντικότητας Επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.8.9. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις θεωρούμε τις επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού 

έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, πού δύναται σε 

ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις 

στην προαναφερθείσα περιβαλλοντική παράμετρο της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του έργου 

έχουν αξιολογηθεί για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου οι 

αθροιστικές επιπτώσεις του έργου έχουν αξιολογηθεί ανωτέρω. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.8-26 

ENVECO A.E. 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, 

θεωρούμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που 

λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι 

οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων.  

 

Οι συνεργιστικές επιπτώσεις στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

Αριστοτέλη σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο 

Νομού/Περιφέρειας όσο και της χώρας.  

 

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του Νομού Χαλκιδικής με έναν 

εποπτικό τρόπο, την ανάλυση S.W.O.T., δηλαδή αναλύοντας τα δυνατά σημεία (S: Strengths) 

και τα αδύνατα σημεία (W: Weaknesses) όπως και τις ευκαιρίες (O: Opportunities) και τις 

απειλές (T: Threats). 

 

Πίνακας 9.8.9.2-1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης S.W.O.T για το Νομό 

Χαλκιδικής 

Δυνατά Σημεία 

 

• Τουρισμός. Το τουριστικό προϊόν του Δήμου αν και είναι περιορισμένο κρίνεται 

ανταγωνιστικό και παρουσιάζει θετικές προοπτικές εξέλιξης, κυρίως σε θέματα 

θεματικού τουρισμού (οινοτουρισμός, θρησκευτικός, περιπατητικός,ιστορικός - 

πολιτιστικός, ποδηλατικός κλπ), ενώ προφανώς μπορεί να συνδυαστεί με τη 

μεταλλευτική στη δημιουργία και μεταλλευτικού τουρισμού. 

• Φυσικό κάλλος. Η περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη διαθέτει όμορφες παραλίες, βουνά, 

πεδιάδες, δάση, ιαματικές πηγές κλπ, ευνοώντας τόσο τον τουρισμό όσο και τον αγροτικό 

τομέα. 

• Πλεονεκτική γεωγραφική θέση: Ο Δήμος έχει σχετικά πλεονεκτική γεωγραφική θέση 

καθώς βρίσκεται στο Β. Αιγαίο, κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε μικρή απόσταση από το 

αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και την Εγνατία Οδό. 

• Αφθονία Πλουτοπαραγωγικών Πηγών / Πρωτογενή Τομέα. Η ύπαρξη σημαντικών 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, τόσο στη γεωργία, όσο και στα μεταλλεύματα / ορυχεία, 

στην αλιεία (και τις ιχθυοκαλλιέργειες), στην κτηνοτροφία και στη δασοκομία, 

συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία του νομού και ως εκ τούτου του Δήμου και η 

ύπαρξη τους υποβοηθά - χωρίς να αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη - την ανάπτυξη 

της μεταποίησης του νομού. 
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ENVECO A.E. 

Αδυναμίες 

 

• Συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα συγκοινωνιακά δίκτυα του δήμου κρίνονται ανεπαρκή. Ο 

Δήμος συνδέεται οδικά με τη Θεσσαλονίκη κυρίως μέσω των Εθνικών Οδών Θεσ/νίκης 

- Πολυγύρου και μέσω του Δήμου Βόλβης έχει πρόσβασης στην Εγνατία οδό ενώ δεν 

υφίσταται σιδηροδρομικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο παρά την εκτενή ακτογραμμή του 

δήμου. Επιπλέον, το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Δήμου είναι σε κακή κατάσταση και με 

πολλές στροφές. Η στενότητα και η κλίση του εδάφους μεταξύ των ορεινών όγκων και 

της θάλασσας έχουν καταστήσει δυσχερή την αναβάθμιση των οδικών αξόνων. 

• Περιορισμένο μέγεθος της τοπικής αγοράς. Το περιορισμένο πληθυσμιακό μέγεθος σε 

συνδυασμό με τη μικρή εμπορική κίνηση του δήμου και τα διαφυγόντα κέρδη προς τις 

επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

τοπικής αγοράς. 

• Χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ και χαμηλός ρυθμός ανάπτυξής σε σχέση με τον εθνικό 

μέσο όρο. Παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τα τελευταία έτη, το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ τόσο του Νομού όσο και του Δήμου παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από 

τη χώρα 

• Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού / ανθρώπινου δυναμικού για άλλες δραστηριότητες πλην της μεταλλευτικής, 

αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, κυρίως σε επαγγέλματα του τουριστικού τομέα, αλλά 

και σε τεχνικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, υδραυλικοί κ.α.). 

 

Ευκαιρίες 

 

• Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού. Εμπλουτισμός και Βελτίωση του τουριστικού 

προϊόντος με ταυτόχρονη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω περαιτέρω 

ανάπτυξης του θερινού Τουρισμού αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους. Η περιοχή του δήμου διαθέτει αρκετές αναξιοποίητες περιοχές με 

ιδιαίτερη φυσική ομορφιά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομείς προσέλκυσης 

θεματικού τουρισμού. Επιπλέον σημαντικό ρόλο στην τουριστική δυναμική θα 

διαδραματίσει η αυξητική τάση του τουρισμού από την Ανατολική Ευρώπη (κυρίως από 

την Ρωσία). 

• Η αξιοποίηση και καλύτερη προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, 

μπορεί να προσελκύσει υψηλού μορφωτικού επιπέδου τουρίστες και να προάγει τον 
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τουρισμό με επίκεντρο τον πολιτισμό (π.χ. Άγιον Όρος, Αρχαία Στάγειρα, Σιδηροκαύσια 

κλπ.). 

• Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης. με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού, την 

ανάπτυξη υπηρεσιών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με δεδομένη τη γειτνίαση με το 

δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. 

• Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας. Λόγω της 

γεωγραφικής θέσης, της μεγάλης ακτογραμμής και της ύπαρξης υποδομών, η περιοχή 

προσφέρεται για τη δημιουργία παραθεριστικών οικισμών. Τα οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν από την ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας αφορούν αφενός τον κλάδο της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά την περίοδο κατασκευής τους καθώς και τους 

κλάδους του εμπορίου, της εστίασης και της ψυχαγωγίας κατά την περίοδο διαμονής των 

παραθεριστών. 

• Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει τους 

πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση σε αυτά του Ταμείο Ανάκαμψης για τη 

βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Απειλές 

 

• Κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος/καταστροφή φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού του παραγωγικού 

συστήματος είναι δυνατό να δημιουργήσουν σειρά προβλημάτων στο περιβάλλον εάν δεν 

γίνει σωστός σχεδιασμός. 

• Ο έντονος τουριστικός ανταγωνισμός. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός που υφίσταται και 

θα ενταθεί περισσότερο τόσο από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες διαθέτουν 

καλύτερες υποδομές και χαρακτηρίζονται πιο «τουριστικές», όσο και από χώρες χαμηλού 

κόστους αλλά με αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών. 

• Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στη μεταποίηση από χώρες με χαμηλότερο εργατικό 

κόστος. Η περιοχή - όπως και γενικότερα η Β. Ελλάδα - έχει γνωρίσει παρατεταμένη 

κρίση στο μεταποιητικό τομέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες από χώρες με χαμηλότερο 

κόστος εργασίας. Παρ' όλα αυτά ο νομός συνεχίζει να διαθέτει αρκετές μικρού μεγέθους 

μεταποιητικές μονάδες. 

• Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγροτικών προϊόντων και η Κοινή Αγροτική 

Πολιτική. Μέχρι πρόσφατα, η στήριξη των εισοδημάτων των αγροτών 
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πραγματοποιούνταν, κυρίως, μέσω των επιδοτήσεων των τιμών και της παραγωγής, χωρίς 

να συμβάλλουν όμως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Η 

αναθεώρηση της ΚΑΠ - όπου η ενιαία εισοδηματική ενίσχυση των αγροτών θα συνδέεται 

με την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση προτύπων υγιεινής και ποιότητας, 

ανεξαρτήτως του είδους της παραγωγής - και οι διαφαινόμενες εξελίξεις στον Π.Ο.Ε. 

εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό στα αγροτικά προϊόντα. 

 

Παραδοσιακά, η οικονομική δραστηριότητα της Χαλκιδικής κατευθύνεται περισσότερο στον 

πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα και λιγότερο στο δευτερογενή, με το Δήμο Αριστοτέλη να 

έχει την ιδιαιτερότητα της ισχυρής παρουσίας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, 

λαμβάνοντας υπόψη και την ανωτέρω ανάλυση, είναι λογικό να θεωρηθεί ότι συνεργιστικές 

επιδράσεις στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να προκύπτουν από 

δραστηριότητες αυτών των τομέων. Θεωρώντας ότι στα επόμενα χρόνια τα μακροοικονομικά 

μεγέθη της οικονομίας τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας αξιολογούνται 

θετικά εκτιμάται ότι η ώθηση που θα δώσει το προτεινόμενο έργο στην περιοχή, εφόσον γίνει 

ο σωστός σχεδιασμός από τις τοπικές αρχές, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των 

κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, το μέγεθος των συνεργιστικών επιπτώσεων με τις παραγωγικές δραστηριότητες 

της περιοχής χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων : Θετικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται έμμεσα με τα μεταλλευτικά έργα στην περιοχή ενδιαφέροντος 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης 

περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσης σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του 

προτεινόμενου έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Δεν εφαρμόζεται 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Δεν εφαρμόζεται 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων 

αξιολογείται ως Υψηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό ΝΑΙ  

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των χαρακτηριστικών των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής και το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα είναι «Υψηλή».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων -Θετικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 



 

Παράγραφος 9.9 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.9. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

9.9.1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά των 

Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών, από την 

υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι 

πιθανές επιπτώσεις από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, στα συστήματα 

περιβαλλοντικών υποδομών και στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες των Χωρικών Ενοτήτων 

των υποέργων. Τέλος, προσδιορίζονται οι αθροιστικές και οι συνεργιστικές επιπτώσεις που 

αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας από την υλοποίηση του Έργου. 

9.9.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των τεχνικών 

υποδομών – υλικών αγαθών 

9.9.2.1.1. Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Όσον αφορά στις υποδομές μεταφορών της Χωρικής Ενότητας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου σημειώνεται ότι οι χερσαίες μεταφορές 

πραγματοποιούνται μέσω της εργοταξιακής οδού, μέσω της επαρχιακής οδού Ιερισσού – 

Σταυρού (από τον κόμβο Κοκκινόλακκα προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού) και μέσω 

της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (από την επαρχιακή οδό Ιερισσού – Σταυρού προς τη 

Δασική Οδό) σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη (βλ. Παράρτημα XIV).  

 

Στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου πραγματοποιούνται οι θαλάσσιες 

εμπορευματικές μεταφορές.  

 

Τόσο υποδομές σιδηροδρομικών μεταφορών, όσο και εναέριων μεταφορών δεν υπάρχουν στη 

Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου.  

 

Ως εκ τούτου η αξιολόγηση της κατάστασης των υποδομών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 

μεταφορών της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαία», 

όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-5 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 

9.9.2.1.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 

Η Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, όπως και το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. 

Χαλκιδικής εξυπηρετείται από το ΚΔΑΥ Θέρμης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων 

υλικών, όπου καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας μέσω διαλογής στην πηγή 

(μπλε κάδος). 

 

Όσον αφορά στη διαχείριση των βιοαποβλήτων ο Δήμος Αριστοτέλη (Παράγραφος 8.9.2), 

στον οποίο ανήκει η Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, έχει ξεκινήσει από το 

2014 την προώθηση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Σε συνεργασία με την 

Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. γίνεται συλλογή των πράσινων αποβλήτων 

(κλαδέματα και υπολείμματα πρασίνου) θρυμματισμός και κομποστοποίηση για την 

αξιοποίησή του σε έργα αποκατάστασης / πρασίνου. 

 

Η Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου εξυπηρετείται από το Χ.Υ.Τ.Α. 

Πολυγύρου, που εξυπηρετεί του Δήμους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου και Σιθωνίας. 

Επιπλέον, ο Δήμος Αριστοτέλη και κατ’ επέκταση η Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών -

Στρατωνίου εξυπηρετείται από τον ΣΜΑ Ιερισσού. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περιοχή του Στρατωνίου / Στρατονίκης, σύμφωνα με την 

Παράγραφο 8.9.2, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή υπερσύγχρονου βιολογικού καθαρισμού, ο 

οποίος δε δέχεται και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα και η κατασκευή αποχετευτικού 

συστήματος. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της 

Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά 

στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 
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ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

9.9.2.1.3. Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

 

Με βάση την Παράγραφο 8.9.3, το σύνολο των αναγκών ύδρευσης των οικισμών της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου εξασφαλίζεται από υδρευτικές γεωτρήσεις ποικίλης 

παροχής. Όλοι οι οικισμοί της περιοχής εξυπηρετούνται από Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, τα 

οποία καλύπτουν το σύνολο των κατοικιών. Παρουσιάζονται προβλήματα και συχνές διακοπές 

στην παροχή νερού, κυρίως εξαιτίας της κατάστασης των δικτύων (συχνές βλάβες, κ.λπ.) και 

λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και συγκεκριμένα στο Στρατώνι υπάρχουν 3 υδρευτικές γεωτρήσεις, στη 

Στρατονίκη 1 υδρευτική γεώτρηση και στα Στάγειρα επίσης, 1 υδρευτική γεώτρηση. 

 

Ενέργεια 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια στο Νομό Χαλκιδικής διανέμεται μέσω των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. 

και των γραμμών μεταφοράς της. Μονάδες παραγωγής ενέργειας δεν υπάρχουν στην περιοχή. 

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων, το δίκτυο ηλεκτροδότησης το οποίο παρέχει 

ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη παρουσιάζει πολλά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα τη ταλαιπωρία των κατοίκων, την απώλεια εσόδων στο Δήμο Αριστοτέλη 

γενικότερα, αλλά και τη διακινδύνευση της υγείας και της ζωής των ανθρώπων που έρχονται 

αντιμέτωποι με συνεχείς διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, εξαιτίας της 

φθοράς των εγκαταστάσεων. 

 

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις του Στρατωνίου ηλεκτροδοτούνται από το εναέριο δίκτυο της 

ΔΕΔΔΗΕ. Η γραμμή αυτή ξεκινάει από τον Υ/Σ της ΔΕΔΔΗΕ με τάση 20 kV, ενδιάμεσα 

υποβιβάζεται σε τάση 15 kV και καταλήγει στην κολώνα εισόδου. Από το σημείο εισόδου 

μέχρι τους Υ/Σ οδεύει υπόγεια.  

 

Επίσης, οι εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών ηλεκτροδοτούνται από το εναέριο δίκτυο της 

ΔΕΔΔΗΕ με τάση 20 kV, που καταλήγει στην κολώνα εισόδου. Κατόπιν των πεδίων διανομής, 

το δίκτυο οδεύει εναέρια και καταλήγει στους κατά τόπους υποσταθμούς. 

 

Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, υπάρχουν εγκατεστημένες γεννήτριες κοντά σε όλα τα 

κρίσιμα φορτία στην επιφάνεια. 
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Τηλεπικοινωνίες 

 

Η πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιών καλύπτεται από το ευρέως ανεπτυγμένο εθνικό δίκτυο του 

Ο.Τ.Ε., ενώ ευρυζωνικά δίκτυα (σύνδεση ίντερνετ μεγάλης ταχύτητας) έχουν εγκατασταθεί 

στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και αναμένεται να επεκταθούν και σε περιοχές που δεν 

υπάρχουν ακόμα. Τέλος, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν πλήρως το Δήμο 

Αριστοτέλη. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Χωρικής 

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

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων 

μεταφορών, στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, στα δίκτυα και τηλεπικοινωνίες της 

Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και 
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ENVECO A.E. 

περιορισμούς που είτε είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί (βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στις Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-20) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου, θα πραγματοποιούνται τα ακόλουθα δρομολόγια φορτηγών: 

 Μεταλλείο Ολυμπιάδας – Ε.Δ.Ε.Α.Κ. & Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου: Τα 

φορτηγά από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας ακολουθούν τις επαρχιακές οδούς Βαρβάρας 

– Μαραθούσας, Ιερισσού – Σταυρού και οδηγούνται μέσω εργοταξιακής οδού (στο 

μεγαλύτερο μήκος της) είτε στην εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα, είτε στο λιμένα Στρατωνίου, και αντίστροφα. 

 Εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου – Ε.Δ.Ε.Α.Κ.: Τα φορτηγά χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά την εργοταξιακή οδό όπως θα αναβαθμιστεί (παράκαμψη του οικισμού 

Στρατωνίου και ασφαλτόστρωση) από το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου προς 

την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, και αντίστροφα. 

 Μεταλλείο Μαύρων Πετρών – Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου: Τα φορτηγά 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά την εργοταξιακή οδό όπως θα αναβαθμιστεί από το 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών προς το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, και από το 

εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου προς την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών 

αποβλήτων Κοκκινόλακκα. 

 Μεταλλείο Σκουριών – Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου: Τα φορτηγά μέσω 

της προτεινόμενης νέας οδού μεταφοράς προϊόντων κατευθύνονται στην Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, εισέρχονται στην επαρχιακή Οδό Ιερισσού – Σταυρού και 

μέσω της εργοταξιακής οδού, φτάνουν έως τις προτεινόμενες αποθήκες προϊόντων του 

Μαντέμ Λάκκου ή στο λιμένα Στρατωνίου, και αντίστροφα. 

 Εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου & Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου – 

Θεσσαλονίκη: Τα φορτηγά από τις αποθήκες του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Στρατωνίου οδηγούνται μέσω της εργοταξιακής οδού στην επαρχιακή οδό Ιερισσού – 

Σταυρού και συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Νέας Χαλκιδικής. Στη συνέχεια, 

μέσω της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά 

Ρεντίνας και μέσω της Εγνατίας Οδού, τελικά οδηγούνται στη Θεσσαλονίκη, και 

αντίστροφα. 

 

Στον Πίνακα 9.9.2.3-1, που ακολουθεί αναγράφονται οι υφιστάμενοι φόρτοι για το δημόσιο 

οδικό δίκτυο, που βρίσκεται πλησίον του υποέργου της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου, χωρίς τη δραστηριότητα και με την επιβάρυνση της δραστηριότητας. 
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Πίνακας 9.9.2.3-1. Κυκλοφοριακοί Φόρτοι πλησίον υποέργου Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου  

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

Υφιστάμενη κατάσταση 

χωρίς τη δραστηριότητα 

Επιρροή 

Δραστηριότητας 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

Επιπρόσθετοι 

Φόρτοι λόγω 

Βαρέων 

Οχημάτων 

1 Εργοταξιακή 

Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες - 

Κοκκινόλακκα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 166 166 168 

2 Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

1033 1034 29 

3 Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Δασική Οδός 501 563 29 

 

Όπως προκύπτει από την κυκλοφοριακή μελέτη, ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος σε 

διατομές του επηρεαζόμενου οδικού δικτύου, κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα 

ο αριθμός των οχημάτων (φορτηγών και επιβατηγών ΙΧ) που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

μεταλλείων είναι χαμηλός.  

 

Όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων με Ι.Χ., θα γίνονται μέσω των υφιστάμενων 

οδών και της εργοταξιακής οδού. Η κατανομή στο επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο θεωρώντας την 

παραδοχή ότι οι διαδρομές από χωριά με μικρό αριθμό εργαζομένων θα είναι όμοιες με τη 

διαδρομή του πλησιέστερου χωριού με μεγάλο αριθμό εργαζομένων συνοψίζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα 9.9.2.3-2, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη. 

 

Πίνακας 9.9.2.3-2. Βασικές υφιστάμενες μετακινήσεις / ημέρα των εργαζομένων με βάση 

τον τόπο Προέλευσης - Προορισμού 

Κύριες Προελεύσεις 

- Προορισμοί 

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου 

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών 

Σύνολο 

ΑΡΝΑΙΑ 21 15 36 
ΒΑΡΒΑΡΑ 4 2 6 
ΙΕΡΙΣΣΟΣ 18 13 31 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 32 47 79 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 6 2 8 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 20 42 62 
ΡΕΝΤΙΝΑ 8 0 8 
ΣΤΑΥΡΟΣ 8 3 11 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 24 25 49 
ΣΤΡΑΤΩΝΙ 84 25 109 

Σύνολο 225 175 400 
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Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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 (βλ. Παράρτημα XIV), η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

τεχνικές υποδομές μεταφορών σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β, Γ, Δ, 

των έργων διαρκούν είκοσι έτη, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση των υποδομών 

χερσαίων μεταφορών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις υλικών και 

προϊόντων αναμένεται να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συσσώρευση φόρτου στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως 

Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-11 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

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. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 6.8 της 

παρούσας μελέτης, σε ετήσια βάση εκτιμώνται 106 -118 αποστολές φορτίων, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και οι χερσαίες μεταφορές προς τη Θεσσαλονίκη (δυσμενέστερο δυνατό 

σενάριο). 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. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-12 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου - και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

  

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. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-13 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

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. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-14 

ENVECO A.E. 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέλευση εργαζομένων 

στην περιοχή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εργασιών του έργου. Το προσωπικό 

που θα εργάζεται για την κατασκευή και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

πρόκειται να χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους χώρους υγιεινής του εκάστοτε εργοταξίου.  

 

Συγκεκριμένα, στη φάση κατασκευής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου, για τη συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων που θα παράγονται από το 

προσωπικό που θα εργάζεται, θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής του 

εκάστοτε εργοταξίου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση 

χημικών τουαλετών. Σύμφωνα με την Παράγραφο 6.2.11.5, θεωρώντας ότι στο εργοτάξιο ο 

μέγιστος αριθμός εργαζομένων στη φάση κατασκευής θα είναι περίπου 100 άτομα και η μέση 

ποσότητα λυμάτων ανά άτομο την ημέρα θα είναι 100 L, εκτιμάται ότι η παροχή λυμάτων θα 

ισούται με: 100L/ άτομο/ ημέρα x 100 άτομα = 10000 L/ d ή 10 m3/ d.  

 

Η διάθεση των λυμάτων που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης 

αστικών λυμάτων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και τους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

 

Στη φάση λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την Παράγραφο 

6.2.12.5, τα αστικά λύματα που θα προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, 

εκτιμώνται ότι θα ανέρχονται σε 46,80 m3/d ή ισοδύναμα 17.080 m3/y, θεωρώντας τις 

ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων: 468 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και ανά άτομο: 100 L/d/capita 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ποσότητες παραγόμενων αστικών λυμάτων και 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’ επέκταση το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων αξιολογείται ως Αμελητέο. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-15 

ENVECO A.E. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-20) 

Δίκτυα ύδρευσης 

Οι ανάγκες του μεταλλείου σε βιομηχανικό νερό καλύπτονται από τα νερά που αντλούνται από 

τις υπόγειες εκμεταλλεύσεις, ενώ οι ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού του Στρατωνίου 

καλύπτονται κυρίως από την επανακυκλοφορία του νερού του εργοστασίου, και η αναπλήρωση 

των απωλειών (π.χ. υγρασία, εξάτμιση) γίνεται από τα νερά του μεταλλείου. Σύμφωνα με την 

Παράγραφο 9.4.2.13, σημειώνεται ότι κατά τη φάση λειτουργίας οι ανάγκες της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Μαύρες Πέτρες σε νερό θα καλύπτονται από τις αντλήσεις 

από τα υπόγεια έργα του μεταλλείου. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-16 

ENVECO A.E. 

Οι αντλήσεις αποστράγγισης του μεταλλείου, δημιουργούν ένα κώνο πτώσης στάθμης. Στην 

περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εκτιμάται πτώση στάθμης περί τα 300 m (η 

υψομετρική διαφορά της επιφάνειας με το χαμηλότερο επίπεδο εκμετάλλευσης). Λόγω της 

ζώνης μυλονίτη (καολίνη) που εντοπίζεται μεταξύ του μαρμάρου - όπου αναπτύσσονται όλα 

τα υπόγεια έργα του μεταλλείου Μαύρων Πετρών - και του υπερκείμενου αμφιβολίτη - όπου 

βρίσκεται ο οικισμός Στρατονίκης - δεν υπάρχει υδραυλική επικοινωνία μεταξύ των δύο 

υδροφορέων. Επίσης δεν εντοπίζονται υδρευτικές γεωτρήσεις εντός του κώνου πτώσης 

στάθμης. Ως αποτέλεσμα οι αντλήσεις του μεταλλείου δεν επηρεάζουν τις πηγές και 

γεωτρήσεις της Στρατονίκης που βρίσκονται στον υδροφορέα του αμφιβολίτη. Η πτώση 

στάθμης στον υδροφορέα του μαρμάρου ενδέχεται να έχει προκαλέσει μείωση στην παροχής 

σε μη καταγεγραμμένες μικροπηγές του υδροφορέα αυτού. 

 

Όσον αφορά στις απαιτήσεις σε πόσιμο νερό (π.χ. για το προσωπικό, χημικές αναλύσεις, κ.λπ.) 

καλύπτονται από την υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών.  

 

Εκτιμάται ότι η μείωση της παροχής των μη καταγεγραμμένων μικροπηγών του υδροφορέα 

του μαρμάρου, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα υψόμετρα, δεν θα είναι σημαντική ακόμα και όσων 

βρίσκονται εντός του κώνου πτώσης στάθμης.  

 

Η εμφάνιση των μικροπηγών σε μεγάλα υψόμετρα υποδηλώνει δυσκολία βαθιάς διήθησης 

στην υποκείμενη σε βάθος υδροφορία του. Το καθεστώς αυτό δε θα αλλάξει δραστικά με τον 

υποβιβασμό της στάθμης στο χώρο του μεταλλείου κατά την εκμετάλλευση. Οι πηγές αυτές 

συνήθως αποστραγγίζουν επιμέρους αυτόνομες και αποκομμένες υδρογεωλογικές λεκάνες του 

μανδύα αποσάθρωσης και κάποιων τεκτονισμένων ζωνών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα 

ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας των αντλήσεων 

αποστράγγισης του μεταλλείου, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα σχεδόν κυκλικό κώνο 

πτώσης στάθμης. 

 Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι δεν αναμένεται να επηρεαστούν υδρευτικές 

γεωτρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον υδραυλικό φραγμό της ζώνης μυλωνίτη, η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, σχετίζονται με τα 

δίκτυα ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται σε επίπεδο περιοχής μελέτης.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του 

μεταλλείου που ευθύνεται για την πτώση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω των 

αντλήσεων αποστράγγισης του μεταλλείου, θα ολοκληρωθεί περίπου εντός πέντε ετών 

από την έγκριση της παρούσας μελέτης, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

βραχυχρόνιες. 
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 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την πτώση στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την επαναφορά της στάθμης του υδροφόρου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΟΧΙ 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Χαμηλή* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

* Η σημαντικότητα των επιπτώσεων κρίνεται ως χαμηλή, δεδομένης της μη επίδρασης του 

έργου σε υδρευτικές γεωτρήσεις, της υδραυλικής απομόνωσης (ζώνη μυλωνίτη) μεταξύ του 

κώνου κατάπτωσης του μεταλλείου και των υδροφόρων όπου αντλούνται τα πόσιμα ύδατα  

καθώς και το γεγονός ότι εντός του κώνου κατάπτωσης δεν εμπίπτουν υδρευτικές γεωτρήσεις. 

Η μοναδική δυνητική επίπτωση του έργου αφορά φυσικές μικροπηγές που δε σχετίζονται 

άμεσα με τα δίκτυα ύδρευσης. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Φάση Ε (Έτη: 20-30) 

Μετά το πέρας της λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ακολουθεί η φάση της 

αποκατάστασης κατά την οποία θα γίνει παύση των αντλήσεων και η σταδιακή επαναφορά των 

συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. Σύμφωνα με την προσομοίωση της επαναφοράς 

της στάθμης (Golder, 2021), εκτιμάται ότι θα υπολείπονται 2 m από την αρχική υπόγεια στάθμη 

της υδροφορίας, μετά την πάροδο 3 ετών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται θετικές επιπτώσεις, λόγω της παύσης των 

αντλήσεων και της επαναφοράς των συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, σχετίζονται με τα 

δίκτυα ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται σε επίπεδο περιοχής μελέτης.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η Φάση Ε θα διαρκέσει 

δέκα έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επαναφορά της στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την επαναφορά της στάθμης του υδροφόρου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Xαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΟΧΙ 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλές».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

Ενέργεια 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6.2.12.4, η παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του 

Στρατωνίου γίνεται μέσω του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Η ΔΕΔΔΗΕ παρέχει γραμμή 10 km στα 20 kV, που καταλήγει σε 

πυλώνα στις εγκαταστάσεις εργοστασίου του Στρατωνίου, κοντά στη μονάδα αποβλήτων 

εμπλουτισμού. Εκεί, αφού υποβιβαστεί στα 15 kV, το ρεύμα δίνεται από τον πυλώνα μέσω δύο 

υπόγειων γραμμών.  

 

Η πρώτη γραμμή εξοπλισμένη με δύο μετασχηματιστές 1600 kVA τροφοδοτεί τον υποσταθμό 

Α’ του εργοστασίου εμπλουτισμού, που με τη σειρά του τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις 

φόρτωσης, τη μονάδα επεξεργασίας υδάτων, τα συνεργεία συντήρησης και το χημείο. 

Η δεύτερη γραμμή τροφοδοτεί ένα δεύτερο υποσταθμό που βρίσκεται δίπλα στο συνεργείο του 

εργοστασίου. Ο υποσταθμός αυτός αποτελείται από: 

 Ένα μετασχηματιστή για τη μονάδα αποβλήτων εμπλουτισμού – 800 kVA 

 Ένα μετασχηματιστή για το τριβείο - 800 kVA και 

 Ένα μετασχηματιστή για τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες του Στρατωνίου – 400 

kVA 

 Μια γραμμή ρεύματος που τροφοδοτεί το μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου. Η γραμμή που 

τροφοδοτεί το μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου είναι εξοπλισμένη με δύο 

μετασχηματιστές. Αυτοί βρίσκονται στο Στρατώνι (100 kVA) και στη στοά +53 m 

(150 kVA). Η γραμμή συνεχίζει και τροφοδοτεί τους δύο υποσταθμούς που βρίσκονται 

στο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου. 

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του συνόλου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.9.2.5-1. 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 9.9.2.5-1. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

Εγκατεστημένη ισχύς 26.780 hp 20.085 kW 

Μέση ζήτηση αιχμής ημέρας 4.823,9 kW 4,82 MW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας 59.069 kWh/d 1.772 MWh/month 

Τάση δικτύου 380/220 V 380/220 V 

 

Σημειώνεται ότι μετά την αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

- Στρατωνίου, αναμένονται θετικές επιπτώσεις και μεγαλύτερη σταθερότητα στα δίκτυα 

ηλεκτροδότησης της άμεσης περιοχής μελέτης, λόγω του ότι το υφιστάμενο δίκτυο 

ηλεκτροδότησης δε θα επιβαρύνεται πλέον από τη λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και χάρη στην κατασκευή των νέων 

υποσταθμών 150 kV/M.T., στα υποέργα Ολυμπιάδας και Σκουριών.  

 

Ωστόσο, με βάση τα παραπάνω 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. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.9.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των τεχνικών υποδομών – 

υλικών αγαθών 

9.9.3.1.1. Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Όσον αφορά στις υποδομές μεταφορών της Χωρικής Ενότητας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σημειώνεται ότι οι χερσαίες μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω 

της επαρχιακής οδού Βαρβάρας – Μαραθούσας, μέσω τμήματος της επαρχιακής οδού Σταυρού 

– Νέας Χαλκιδικής και μέσω τμήματος της επαρχιακής οδού Ιερισσού – Σταυρού. 

 

Υποδομές για σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές δεν υφίστανται στη Χωρική 

Ενότητα Ολυμπιάδας. 

 

Ως εκ τούτου η αξιολόγηση της κατάστασης των υποδομών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 

μεταφορών της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην 

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 
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9.9.3.1.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 

Η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, όπως και το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Χαλκιδικής 

εξυπηρετείται από το ΚΔΑΥ Θέρμης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, όπου 

καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας μέσω διαλογής στην πηγή (μπλε κάδος). 

 

Όσον αφορά στη διαχείριση των βιοαποβλήτων ο Δήμος Αριστοτέλη (Παράγραφος 8.9.2), 

στον οποίο ανήκει η χωρική ενότητα Ολυμπιάδας, έχει ξεκινήσει από το 2014 την προώθηση 

του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. γίνεται συλλογή των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα και υπολείμματα 

πρασίνου) θρυμματισμός και κομποστοποίηση για την αξιοποίησή του σε έργα αποκατάστασης 

/ πρασίνου. 

 

Η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας εξυπηρετείται από το Χ.Υ.Τ.Α. Πολυγύρου, που εξυπηρετεί 

του Δήμους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου και Σιθωνίας. Επιπλέον, ο Δήμος 

Αριστοτέλη και κατ’ επέκταση η Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας εξυπηρετείται από τη ΣΜΑ 

Ιερισσού. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περιοχή της Ολυμπιάδας, σύμφωνα με την Παράγραφο 8.9.2, 

έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή υπερσύγχρονου βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος δε δέχεται 

και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως «Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΝΑΙ 

9.9.3.1.3. Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

 

Με βάση την Παράγραφο 8.9.3, το σύνολο των αναγκών ύδρευσης των οικισμών της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας εξασφαλίζεται από υδρευτικές γεωτρήσεις ποικίλης παροχής και 

υδρευτικές πηγές. Όλοι οι οικισμοί της περιοχής εξυπηρετούνται από Δημοτικά δίκτυα 

ύδρευσης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των κατοικιών. Παρουσιάζονται προβλήματα και 
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συχνές διακοπές στην παροχή νερού, κυρίως εξαιτίας της κατάστασης των δικτύων (συχνές 

βλάβες, παρουσία αμιάντου κ.λπ.) και λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου, ιδιαίτερα την 

καλοκαιρινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., 

στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας υπάρχουν 5 υδρευτικές γεωτρήσεις και 2 υδρευτικές πηγές. 

 

Ενέργεια 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια στο Νομό Χαλκιδικής διανέμεται μέσω των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. 

και των γραμμών μεταφοράς της. Μονάδες παραγωγής ενέργειας δεν υπάρχουν στην περιοχή. 

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων, το δίκτυο ηλεκτροδότησης το οποίο παρέχει 

ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη παρουσιάζει πολλά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα τη ταλαιπωρία των κατοίκων, την απώλεια εσόδων στο Δήμο Αριστοτέλη 

γενικότερα, αλλά και τη διακινδύνευση της υγείας και της ζωής των ανθρώπων που έρχονται 

αντιμέτωποι με συνεχείς διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, εξαιτίας της 

φθοράς των εγκαταστάσεων. 

 

Συγκεκριμένα, το μεταλλείο της Ολυμπιάδας είναι συνδεδεμένο με το εναέριο δίκτυο της 

ΔΕΔΔΗΕ στη μέση τάση στα 20 kV. Η σύνδεση γίνεται στην περιοχή του εργοστασίου, όπου 

στη συνέχεια με εναέριο ή υπόγειο δίκτυο 20 kV τροφοδοτούνται υποσταθμοί υποβιβασμού 

τάσης σε όλες τις περιοχές του εργοστασίου αλλά και της στοάς +59. Γραμμές 20 kV 

τροφοδοτούν το μεταλλείο διαμέσου των εισόδων φρέατος και της σήραγγας +70 και 

τροφοδοτούν ένα δίκτυο φορητών και μόνιμων υποσταθμών στα υπόγεια. Οι υποσταθμοί 

υποβιβάζουν τη τάση τοπικά και τροφοδοτούν με την κατάλληλη τάση 690 VAC/ 400 VAC/ 

240 VAC τα φορτία κάθε περιοχής. 

 

Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, υπάρχουν εγκατεστημένες γεννήτριες κοντά σε όλα τα 

κρίσιμα φορτία στην επιφάνεια. 

 

Τηλεπικοινωνίες 

 

Η πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιών καλύπτεται από το ευρέως ανεπτυγμένο εθνικό δίκτυο του 

Ο.Τ.Ε., ενώ ευρυζωνικά δίκτυα (σύνδεση ίντερνετ μεγάλης ταχύτητας) έχουν εγκατασταθεί 

στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και αναμένεται να επεκταθούν και σε περιοχές που δεν 

υπάρχουν ακόμα. Τέλος, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν πλήρως το Δήμο 

Αριστοτέλη. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

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: 

 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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων 

μεταφορών, στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, στα δίκτυα και τηλεπικοινωνίες της 

Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είτε 

είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

(βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στις Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

θα πραγματοποιούνται τα ακόλουθα δρομολόγια φορτηγών.  

 Μεταλλείο Ολυμπιάδας – Ε.Δ.Ε.Α.Κ. & Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου: Η 

διαδρομή έχει αναλυθεί στην Παράγραφο 9.9.2.3. 
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 Μεταλλείο Ολυμπιάδας – Θεσσαλονίκη: Τα φορτηγά από το μεταλλείο της 

Ολυμπιάδας ακολουθούν την επαρχιακή οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας, συνεχίζουν στην 

επαρχιακή οδό Σταυρού – Νέας Χαλκιδικής, οδηγούνται στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 

Καβάλας και τελικά στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, και 

αντίστροφα. 

 

Στον Πίνακα 9.9.3.3-1, που ακολουθεί αναγράφονται οι υφιστάμενοι φόρτοι για το δημόσιο 

οδικό δίκτυο, που βρίσκεται πλησίον του υποέργου της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, χωρίς 

τη δραστηριότητα και με την επιβάρυνση της δραστηριότητας. 

 
Πίνακας 9.9.3.3-1. Κυκλοφοριακοί Φόρτοι πλησίον υποέργου Ολυμπιάδας 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

Υφιστάμενη κατάσταση χωρίς 

τη δραστηριότητα 

Επιρροή 

Δραστηριότητας 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

Επιπρόσθετοι 

Φόρτοι λόγω 

Βαρέων Οχημάτων 

1 Επ. Οδός 

Σταυρού – 

Νέας 

Χαλκιδικής 

Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Σταυρός 6041 6279 66 

2 Επ. Οδός 

Βαρβάρας – 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς 

μεταλλείο 

Ολυμπιάδας 

1073 1346 104 

3 Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Επ. Οδός 

Βαρβάρας 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 1452 1234 103 

4 Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Ολυμπιάδα 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
1320 1252 103 

 

Όπως προκύπτει από την κυκλοφοριακή μελέτη, ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος σε 

διατομές του επηρεαζόμενου οδικού δικτύου, κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα 

ο αριθμός των οχημάτων (φορτηγών και επιβατηγών ΙΧ) που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

μεταλλείων είναι χαμηλός.  

 

Όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων με Ι.Χ., θα γίνονται μέσω του υφιστάμενου 

οδικού δικτύου. Η κατανομή στο επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο θεωρώντας την παραδοχή ότι οι 

διαδρομές από χωριά με μικρό αριθμό εργαζομένων θα είναι όμοιες με τη διαδρομή του 

πλησιέστερου χωριού με μεγάλο αριθμό εργαζομένων συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 

9.9.3.3-2, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη. 

 

Πίνακας 9.9.3.3-2. Βασικές υφιστάμενες μετακινήσεις / ημέρα των εργαζομένων με βάση 

το τόπο Προέλευσης – Προορισμού 

Κύριες Προελεύσεις - Προορισμοί Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας 

ΑΡΝΑΙΑ 34 

ΒΑΡΒΑΡΑ 36 
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Κύριες Προελεύσεις - Προορισμοί Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας 

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 35 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 68 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 52 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 76 

ΡΕΝΤΙΝΑ 15 

ΣΤΑΥΡΟΣ 40 

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 44 

ΣΤΡΑΤΩΝΙ 45 

Σύνολο: 445 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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 (βλ. Παράρτημα XIV), η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

τεχνικές υποδομές μεταφορών σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β, Γ των 

έργων διαρκούν είκοσι έτη, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση των υποδομών 

χερσαίων μεταφορών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις υλικών και 

προϊόντων αναμένεται να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συσσώρευση φόρτου στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις Φάσεις Α, Β, Γ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Mεσαίο. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

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. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας –Ολυμπιάδας και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέλευση εργαζομένων 

στην περιοχή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εργασιών του έργου. Το προσωπικό 

που θα εργάζεται για την κατασκευή και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

πρόκειται να χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους χώρους υγιεινής του εκάστοτε εργοταξίου.  

 

Συγκεκριμένα, στη φάση κατασκευής των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, για τη 

συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων που θα παράγονται από το προσωπικό που θα εργάζεται, 

θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής του εκάστοτε εργοταξίου. Σε περίπτωση 

που απαιτηθεί, υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση χημικών τουαλετών. Σύμφωνα με την 

Παράγραφο 6.3.11.5, θεωρώντας ότι στο εργοτάξιο κατά τη φάση κατασκευής ο μέγιστος 
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αριθμός εργαζομένων θα είναι περίπου 180 άτομα, εκτιμάται ότι η παροχή λυμάτων θα ισούται 

με: 100L/ άτομο/ ημέρα x 180 άτομα = 18.000 L/ ημέρα ή 18m3/d.  

 

Η διάθεση των λυμάτων που θα συλλέγονται, θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης 

αστικών λυμάτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους του έργου.  

 

Στη φάση λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, τα αστικά λύματα που θα 

προκύπτουν από το προσωπικό των εγκαταστάσεων, εκτιμώνται ότι θα ανέρχονται σε 84,8 

m3/d ή ισοδύναμα 30.952 m3/y, θεωρώντας τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Αριθμός προσωπικού εγκαταστάσεων: 848 

 Μέση ποσότητα λυμάτων ανά ημέρα και ανά άτομο: 100 L/d /capita  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ποσότητες παραγόμενων αστικών λυμάτων και 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. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Φάσεις Α, Β, Γ (Έτη: 0-20) 

Δίκτυα ύδρευσης 

Οι ανάγκες του μεταλλείου σε βιομηχανικό νερό καλύπτονται από τα νερά που αντλούνται από 

τις υπόγειες εκμεταλλεύσεις, ενώ οι ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας 

καλύπτονται κυρίως από την επανακυκλοφορία του νερού του εργοστασίου, και η αναπλήρωση 

των απωλειών (π.χ. υγρασία, εξάτμιση) γίνεται από τα νερά του μεταλλείου. Σύμφωνα με την 

Παράγραφο 9.4.3.13, σημειώνεται ότι κατά τη φάση λειτουργίας, οι ανάγκες της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ολυμπιάδα σε νερό θα καλύπτονται από τις στο χώρο του 

μεταλλείου. 

 

Οι αντλήσεις αποστράγγισης του μεταλλείου αναμένεται να δημιουργήσουν ένα σχεδόν 

κυκλικό κώνο πτώσης στάθμης (Golder, 2021). Η δημιουργία αυτή του κώνου ταπείνωσης, 

λόγω των αντλήσεων ενδέχεται να επηρεάσει τη σημερινή εκφόρτιση των μικροπηγών που 

βρίσκονται στον ίδιο υδροφορέα.  

 

Όσον αφορά στις απαιτήσεις σε πόσιμο νερό (π.χ. για το προσωπικό, χημικές αναλύσεις, κ.λπ.) 

καλύπτονται από την υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας.  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου ενδέχεται να υπάρχει μείωση 

πηγαιών εκφορτίσεων στις λεκάνες του Μαυρόλακκα και Μπασδέκη Λάκκου και κατ’ 

επέκταση της βασικής απορροής τους κατά 20 και 8 m3/h αντίστοιχα. Μεταξύ των πηγών που 

ενδέχεται να επηρεαστούν είναι και δύο πηγές (ΟDW05 και ODW06 Παράρτημα ΧΙ) που 

χρησιμοποιούνται για ύδρευση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η μείωση της παροχής τους δε θα είναι 

σημαντική. 

 

Η εμφάνιση των μικροπηγών σε μεγάλα υψόμετρα υποδηλώνει δυσκολία βαθιάς διήθησης 

στην υποκείμενη σε βάθος υδροφορία του. Το καθεστώς αυτό δε θα αλλάξει δραστικά με τον 

υποβιβασμό της στάθμης στο χώρο του μεταλλείου κατά την εκμετάλλευση. Οι πηγές αυτές 
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συνήθως αποστραγγίζουν επιμέρους αυτόνομες και αποκομμένες υδρογεωλογικές λεκάνες του 

μανδύα αποσάθρωσης και κάποιων τεκτονισμένων ζωνών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας των αντλήσεων 

αποστράγγισης του μεταλλείου, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα σχεδόν κυκλικό κώνο 

πτώσης στάθμης. 

 Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου της μη σημαντικής μείωσης της παροχής των 

υδρευτικών πηγών, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, σχετίζονται με τα 

δίκτυα ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε 

επίπεδο περιοχής μελέτης.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του 

μεταλλείου που ευθύνεται για την πτώση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω των 

αντλήσεων αποστράγγισης του μεταλλείου, θα διαρκέσει περίπου είκοσι έτη, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την πτώση στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την επαναφορά της στάθμης του υδροφόρου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις Φάσεις Α, Β, Γ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΟΧΙ 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Φάση Δ (Έτη: 20-30) 

 

Μετά το πέρας της λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ακολουθεί η φάση της 

αποκατάστασης κατά την οποία θα γίνει παύση των αντλήσεων και σταδιακή επαναφορά των 

συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. Σύμφωνα με την προσομοίωση της επαναφοράς 

της στάθμης (Golder, 2021), εκτιμάται ότι θα υπολείπονται 2 m από την αρχική υπόγεια στάθμη 

της υδροφορίας μετά την πάροδο 30 ετών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται θετικές επιπτώσεις, λόγω της παύσης των 

αντλήσεων και της επαναφοράς των συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. 
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 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, σχετίζονται με τα 

δίκτυα ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε 

επίπεδο περιοχής μελέτης.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η Φάση Δ θα διαρκέσει 

δέκα έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επαναφορά της στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την επαναφορά της στάθμης του υδροφόρου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη Φάση Δ των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΟΧΙ 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

Ενέργεια 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6.3.6.36, για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια 

των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Ολυμπιάδας πρόκειται να 

κατασκευαστεί νέος υποσταθμός 150 kV/M.T., εντός των ορίων των εγκαταστάσεων στην 

περιοχή του φρέατος. Το τμήμα του Υ/Σ που περιλαμβάνεται εντός των ορίων ΑΔΜΗΕ 

αντιστοιχεί σε τυποποιημένο εξοπλισμό για Υ/Σ ανοικτού (υπαίθριου) τύπου. Μετά το πέρα 

της κατασκευής, το τμήμα του Υ/Σ που αποτελεί Πάγιο Σύνδεσης θα περιέλθει στην κυριότητα 

του Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΗ Α.Ε.). Η κατασκευή του θα γίνει με μέριμνα 

και δαπάνες της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές της ΑΔΜΗΕ για λόγους ομοιομορφίας σχεδιασμού του Συστήματος και 

δυνατότητας συντηρήσεώς του από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος 

των επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

 Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων από την κατασκευή του νέου 

υποσταθμού ηλεκτροδότησης αναμένεται χαμηλή.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

υποδομές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι ο υποσταθμός θα 

εξακολουθήσει να λειτουργεί και μετά το πέρας της αποκατάστασης του έργου, οι 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του νέου 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-35 

ENVECO A.E. 

υποσταθμού ηλεκτροδότησης δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο υποσταθμός θα 

εξακολουθήσει να λειτουργεί και μετά την αποκατάσταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των οικισμών, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μη 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το δίκτυο ηλεκτροδότησης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στην ενέργεια αξιολογείται ως χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.9.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των τεχνικών υποδομών – 

υλικών αγαθών 

9.9.4.1.1. Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Όσον αφορά στις υποδομές μεταφορών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών σημειώνεται ότι οι 

χερσαίες μετακινήσεις προσωπικού θα πραγματοποιούνται μέσω του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου, της επαρχιακής οδού Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου και οι χερσαίες μεταφορές 

των προϊόντων θα πραγματοποιούνται μέσω της νέας εργοταξιακής οδού που θα συνδεθεί με 

το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, (βλ. Παράρτημα XIV). 

 

Σημειώνεται ότι υποδομές για σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές δεν 

υφίστανται στη Χωρική Ενότητα Σκουριών. 

 

Ως εκ τούτου η αξιολόγηση της κατάστασης των υποδομών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 

μεταφορών της Χωρικής Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά στην 

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 

9.9.4.1.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 

Η Χωρική Ενότητα Σκουριών, όπως και το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Χαλκιδικής 

εξυπηρετείται από το ΚΔΑΥ Θέρμης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, όπου 

καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας μέσω διαλογής στην πηγή (μπλε κάδος). 

 

Όσον αφορά στη διαχείριση των βιοαποβλήτων ο Δήμος Αριστοτέλη (Παράγραφος 8.9.2), 

στον οποίο ανήκει η Χωρική Ενότητα Σκουριών, έχει ξεκινήσει από το 2014 την προώθηση 

του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. γίνεται συλλογή των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα και υπολείμματα 

πρασίνου) θρυμματισμός και κομποστοποίηση για την αξιοποίησή του σε έργα αποκατάστασης 

/ πρασίνου. 
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Η Χωρική Ενότητα Σκουριών εξυπηρετείται από το Χ.Υ.Τ.Α. Πολυγύρου, που εξυπηρετεί του 

Δήμους Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου και Σιθωνίας. Επιπλέον, ο Δήμος Αριστοτέλη 

και κατ’ επέκταση η Χωρική Ενότητα Σκουριών εξυπηρετείται από τον ΣΜΑ Ιερισσού. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περιοχή των Σκουριών δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού και εγκαταστάσεις αποχετευτικού 

συστήματος, για το λόγο αυτό θα κατασκευαστούν, εντός των εγκαταστάσεων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και οι εκροές των εγκαταστάσεων θα 

ενσωματώνονται στο βιομηχανικό νερό.  

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / 

ευπάθεια & τρωτότητα / αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

9.9.4.1.3. Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Δίκτυα ύδρευσης 

 

Με βάση την Παράγραφο 8.9.3, το σύνολο των αναγκών ύδρευσης των οικισμών της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών εξασφαλίζεται από υδρευτικές γεωτρήσεις ποικίλης παροχής και 

υδρευτικές πηγές. Όλοι οι οικισμοί της περιοχής εξυπηρετούνται από Δημοτικά δίκτυα 

ύδρευσης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των κατοικιών. Παρουσιάζονται προβλήματα, τα 

περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση των δικτύων (συχνές βλάβες, κ.λπ.) 

και λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., στη Χωρική Ενότητα Σκουριών και 

συγκεκριμένα στη Μ. Παναγιά υπάρχουν 6 υδρευτικές γεωτρήσεις στο Παλαιοχώρι υπάρχουν 

4 υδρευτικές γεωτρήσεις και στο Νεοχώρι 1 υδρευτική πηγή και 2 υδρευτικές γεωτρήσεις. 

 

Ενέργεια 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια στο Νομό Χαλκιδικής διανέμεται μέσω των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. 

και των γραμμών μεταφοράς της. Μονάδες παραγωγής ενέργειας δεν υπάρχουν στην περιοχή. 

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων, το δίκτυο ηλεκτροδότησης το οποίο παρέχει 

ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη παρουσιάζει πολλά προβλήματα , με 

αποτέλεσμα τη ταλαιπωρία των κατοίκων, την απώλεια εσόδων στο Δήμο Αριστοτέλη 

γενικότερα, αλλά και τη διακινδύνευση της υγείας και της ζωής των ανθρώπων που έρχονται 
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αντιμέτωποι με συνεχείς διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, εξαιτίας της 

φθοράς των εγκαταστάσεων. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του 

κοιτάσματος Σκουριών κατασκευάζεται εντός των ορίων του γηπέδου του εργοστασίου 

εμπλουτισμού υποσταθμός 150 kV/M.T. (υποσταθμός Σκουριών). 

 

Τηλεπικοινωνίες 

 

Η πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιών καλύπτεται από το ευρέως ανεπτυγμένο εθνικό δίκτυο του 

Ο.Τ.Ε., ενώ ευρυζωνικά δίκτυα (σύνδεση ίντερνετ μεγάλης ταχύτητας) έχουν εγκατασταθεί 

στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και αναμένεται να επεκταθούν και σε περιοχές που δεν 

υπάρχουν ακόμα. Τέλος, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν πλήρως το Δήμο 

Αριστοτέλη. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Χωρικής 

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

τρωτότητα / αξία τους. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

 Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

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: 

 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 
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Στη συνέχεια, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στις υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων 

μεταφορών, στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, στα δίκτυα και τηλεπικοινωνίες της 

Χωρικής Ενότητας Σκουριών, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είτε 

είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου, είτε προτείνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

(βλ. Κεφάλαιο 10). 

 Επιπτώσεις στις Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών θα 

πραγματοποιούνται τα ακόλουθα δρομολόγια φορτηγών.  

 Μεταλλείο Σκουριών – Λιμένα Στρατωνίου: Η διαδρομή έχει περιγραφεί στην 

Παράγραφο 9.9.2.3. 

 Μεταλλείο Σκουριών – Θεσσαλονίκη: Τα φορτηγά από το μεταλλείο Σκουριών 

ακολουθούν την κατασκευασμένη οδό πρόσβασης στο υποέργο Σκουριών έως την 

επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια, ακολουθούν την 

επαρχιακή οδό, συνεχίζουν στην παρακαμπτήρια οδό Αρναίας και μετέπειτα μέσω της 

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη, και αντίστροφα. 

Στον Πίνακα 9.9.4.3-1, που ακολουθεί αναγράφονται οι υφιστάμενοι φόρτοι για το δημόσιο 

οδικό δίκτυο, που βρίσκεται πλησίον του υποέργου της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, χωρίς τη 

δραστηριότητα και με την επιβάρυνση της δραστηριότητας. 

 

Πίνακας 9.9.4.3-1. Κυκλοφοριακοί Φόρτοι πλησίον υποέργου Σκουριών 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

Υφιστάμενη κατάσταση 

χωρίς τη δραστηριότητα 

Επιρροή 

Δραστηριότητας 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

Επιπρόσθετοι 

Φόρτοι λόγω 

Βαρέων 

Οχημάτων 

1 

Δασική Οδός 

 Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Μεταλλείο 

Σκουριών 
0 0 29 

2 

Δασική Οδός 
Μεταλλείο 

Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου 

– Αγίου 

Νικολάου 

159 159 62 

3 Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου 

– Αγίου 

Νικολάου 

Δασική Οδός 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 
1332 1356 62 
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Όπως προκύπτει από την κυκλοφοριακή μελέτη, ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος σε 

διατομές του επηρεαζόμενου οδικού δικτύου, κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα 

ο αριθμός των οχημάτων (φορτηγών και επιβατηγών ΙΧ) που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

μεταλλείων είναι χαμηλός.  

 

Όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων με Ι.Χ., θα γίνονται μέσω των υφιστάμενων 

οδών. Η κατανομή στο επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο θεωρώντας την παραδοχή ότι οι διαδρομές 

από χωριά με μικρό αριθμό εργαζομένων θα είναι όμοιες με τη διαδρομή του πλησιέστερου 

χωριού με μεγάλο αριθμό εργαζομένων συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 9.9.4.3-2, 

σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη. 

 

Πίνακας 9.9.4.3-2. Βασικές υφιστάμενες μετακινήσεις / ημέρα των εργαζομένων με βάση 

το τόπο Προέλευσης - Προορισμού 

Κύριες Προελεύσεις - Προορισμοί Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

ΑΡΝΑΙΑ 3 

ΒΑΡΒΑΡΑ 1 

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 0 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 13 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 0 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 2 

ΡΕΝΤΙΝΑ 3 

ΣΤΑΥΡΟΣ 0 

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 2 

ΣΤΡΑΤΩΝΙ 1 

Σύνολο 25 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των έργων στην περιοχή της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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 (βλ. Παράρτημα XIV), η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

τεχνικές υποδομές μεταφορών σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β, Γ, Δ 

των έργων διαρκούν εικοσιέξι έτη, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση των υποδομών 
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χερσαίων μεταφορών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις υλικών και 

προϊόντων αναμένεται να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συσσώρευση φόρτου στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Υποδομές χερσαίων μεταφορών 

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 (Παράγραφος 6.7) 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.  

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ  

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υποδομών μεταφοράς της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες».  
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 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. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Ουδέτερες 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Επιπτώσεις στα Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες 

Φάσεις Α, Β, Γ, Δ (Έτη: 0-26) 

Δίκτυα ύδρευσης 

Στη Χωρική Ενότητα των Σκουριών, οι ανάγκες της μεταλλευτικής δραστηριότητας και του 

εργοστασίου εμπλουτισμού σε νερό (π.χ. για το προσωπικό) θα ικανοποιούνται μέσω των 

αντλήσεων στο χώρο του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου. Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό 

θα ικανοποιούνται με τη διάνοιξη γεωτρήσεων. Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.14.4.13, οι 

αντλήσεις αποστράγγισης του μεταλλείου θα δημιουργήσουν ένα ελλειψοειδή κώνο πτώσης 

στάθμης. Με βάση το υδρολογικό μοντέλο, οι δύο υδρευτικές γεωτρήσεις του Παλαιοχωρίου 

(SDW12 και SDW13 Παράρτημα ΧΙ) δεν επηρεάζονται καθώς το μοντέλο δείχνει πτώση 

στάθμης έως 2 m. Σύμφωνα με την Παράγραφο 9.14 εντός του δημιουργούμενου κώνου 

ταπείνωσης της υπόγειας στάθμης βρίσκονται μόνο οι γεωτρήσεις ύδρευσης SDW12 και 

SDW13 στο ΒΔ τμήμα του μεταλλείου, οι οποίες αφορούν τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, με 

προσομοιωμένη πτώση στάθμης περί τα 2 m, η οποία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη 

λειτουργία τους.  

 

Εκτιμάται ότι η μείωση της παροχής των μη καταγεγραμμένων μικροπηγών, ιδιαίτερα στα 

μεγαλύτερα υψόμετρα, δεν θα είναι σημαντική ακόμα και όσων βρίσκονται εντός του κώνου 

με ταπείνωση της στάθμης της βαθιάς υδροφορίας του υποβάθρου μεγαλύτερης των 50 m.  

 

Η εμφάνιση των μικροπηγών σε μεγάλα υψόμετρα υποδηλώνει δυσκολία βαθιάς διήθησης 

στην υποκείμενη σε βάθος υδροφορία του. Το καθεστώς αυτό δε θα αλλάξει δραστικά με τον 

υποβιβασμό της στάθμης στο χώρο του μεταλλείου κατά την εκμετάλλευση. Οι πηγές αυτές 

συνήθως αποστραγγίζουν επιμέρους αυτόνομες και αποκομμένες υδρογεωλογικές λεκάνες του 

μανδύα αποσάθρωσης και κάποιων τεκτονισμένων ζωνών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ, το μέγεθος των επιπτώσεων που 

αναμένονται στα δίκτυα ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Σκουριών από την υλοποίηση του 

έργου, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.9-45 

ENVECO A.E. 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

δημιουργίας του ελλειψοειδούς κώνου πτώσης στάθμης των υπόγειων υδάτων. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

τεχνικές υποδομές των πλησιέστερων οικισμών από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, ως 

εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Φάσεις Α, Β, Γ, Δ 

των έργων διαρκεί εικοσιέξι έτη, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από τη ταπείνωση της στάθμης των 

υπόγειων υδάτων δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης που αφορούν την ανεμπόδιστη 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις Φάσεις Α, Β, Γ, Δ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στα δίκτυα ύδρευσης αξιολογείται ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

Φάση Ε (Έτη: 26-30) 

Μετά το πέρας της λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ακολουθεί η φάση της 

αποκατάστασης κατά την οποία θα γίνει παύση των αντλήσεων και η επαναφορά των 

συνθηκών στην προ του έργου κατάσταση. Σύμφωνα με την προσομοίωση της επαναφοράς της 

στάθμης (Golder, 2021), εκτιμάται ότι μετά τον πρώτο χρόνο τερματισμού των εργασιών η 

υπόγεια στάθμη θα υπολείπεται περί τα 10 – 15 m από το αρχικό επίπεδο. Μετά από 5 χρόνια, 

η στάθμη θα υπολείπεται 2 – 5 m από την αρχική στάθμη, ενώ μετά από 9 χρόνια θα έχει 

επέλθει η πλήρης επάνοδος και αποκατάσταση του κώνου ταπείνωσης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη Φάση Ε των έργων στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται θετικές επιπτώσεις, λόγω της παύσης των 

αντλήσεων και της επαναφοράς των συνθηκών που επικρατούσαν προ του έργου. 

 Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι θα επέλθει η πλήρης επάνοδος και αποκατάσταση 

του κώνου ταπείνωσης μετά από 9 χρόνια, η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, σχετίζονται με τα 

δίκτυα ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε 

επίπεδο περιοχής μελέτης.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η Φάση Ε θα διαρκέσει 

τέσσερα έτη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επαναφορά της στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  
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 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την επαναφορά της στάθμης του υδροφόρου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη Φάση Ε των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

στις τεχνικές υποδομές μεταφορών αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό ΟΧΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων ύδρευσης της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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Ενέργεια 

Σύμφωνα με την Παράγραφο 6.6.10, για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών πρόκειται να κατασκευαστεί 

υποσταθμός 150 kV/M.T., εντός των ορίων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. Το τμήμα του Υ/Σ που περιλαμβάνεται εντός των ορίων ΑΔΜΗΕ αντιστοιχεί 

σε τυποποιημένο εξοπλισμό για Υ/Σ ανοικτού (υπαίθριου) τύπου. Μετά το πέρα της 

κατασκευής, το τμήμα του Υ/Σ που αποτελεί Πάγιο Σύνδεσης θα περιέλθει στην κυριότητα του 

Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΗ Α.Ε.). Η κατασκευή του θα γίνει με μέριμνα και 

δαπάνες της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. και θα είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές της ΑΔΜΗΕ για λόγους ομοιομορφίας σχεδιασμού του Συστήματος και 

δυνατότητας συντηρήσεώς του από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στην περιοχή της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:  

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται θετικές επιπτώσεις, καθώς με την κατασκευή 

νέου υποσταθμού ηλεκτροδότησης δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί το υφιστάμενο δίκτυο 

παροχής ενέργειας. 

 Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων από την κατασκευή του νέου 

υποσταθμού ηλεκτροδότησης αναμένεται χαμηλή.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

υποδομές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών και ως εκ τούτου αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι ο υποσταθμός θα 

λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου που αντιστοιχεί σε τριάντα έτη, οι επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του νέου 

υποσταθμού ηλεκτροδότησης δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου 

προβλέπει την αποκατάσταση του υποσταθμού ηλεκτροδότησης μετά το κλείσιμο των 

εγκαταστάσεων κατά τη φάση αποκατάστασης, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το δίκτυο ηλεκτροδότησης των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στην ενέργεια αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των δικτύων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.9.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

 Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των τεχνικών υποδομών, θεωρούμε τις επιπτώσεις 

των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) στις τεχνικές 

υποδομές της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής των έργων των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, που δύνανται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να 

οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

Στην Εικόνα 9.9.5.1-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του 

έργου, όπως χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 
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Εικόνα 9.9.5.1-1. Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 

 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους και των όσων αναφέρονται στην 

Παράγραφο 8.9, για την υφιστάμενη κατάσταση των τεχνικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη 

και την παραπάνω Εικόνα 9.9.5.1-1, προκύπτουν τα εξής: 

 Αναμένονται αρνητικές αθροιστικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στις 

τεχνικές υποδομές μεταφοράς, από τις μετακινήσεις υλικών, προϊόντων και των 

εργαζομένων στα οδικά τμήματα που βρίσκονται πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου αναμένονται 

ουδέτερες επιπτώσεις, καθώς θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

συμπυκνωμάτων με δρομολόγια που θα ανέρχονται περίπου τα 100 ετησίως, μέχρι τελικά 

την αποκατάστασή τους. 

 Από την υλοποίηση του έργου δεν αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις στα συστήματα 

περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς οι σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι και η κατασκευή της νέας εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χωρική Ενότητα 
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Σκουριών είναι δυνατό να δεχτούν τις ποσότητες των αστικών λυμάτων, που θα 

προκύψουν από την προσέλευση του πλήθους των εργαζομένων.  

 Όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης και στις τηλεπικοινωνίες δεν αναμένονται αθροιστικές 

επιπτώσεις από την υλοποίηση των τριών υποέργων, σύμφωνα και με τις παραγράφους 

που έχουν προηγηθεί. Σχετικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης αναμένονται θετικές 

επιπτώσεις από το σύνολο του έργου, χάρη στην κατασκευή νέων υποσταθμών στη 

Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας και στη Χωρική Ενότητα Σκουριών που θα προσφέρουν 

σταθερότητα στην παροχή ηλεκτροδότησης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 

αθροιστικών επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

  Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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 %, (βλ. Παράρτημα XIV), η 

ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως μεσαία. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

τεχνικές υποδομές μεταφορών σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι λειτουργία των έργων 

θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση των υποδομών 

χερσαίων μεταφορών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις υλικών και 

προϊόντων αναμένεται να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συσσώρευση φόρτου στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές αξιολογείται ως Μεσαίο. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ  

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τεχνικών υποδομών εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των τεχνικών υποδομών, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά στις τεχνικές υποδομές έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ 

(aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από το οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.9.5.2-1 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 9.9.5.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο οποίο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί:  

 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας 

 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα έργα, τόσο τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας, όσο και τα δύο έργα μεταφοράς ενέργειας (υποσταθμός και γραμμές μεταφοράς 

ενέργειας) σχετίζονται με το έργο. Τα εν λόγω έργα αναμένεται να προκαλέσουν θετικές 

συνέργειες στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες της Χωρικής Ενότητας της ευρύτερης περιοχής 

των έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

Επίσης, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, 

δημιουργούν θετικές συνέργειες σε συνδυασμό με την υλοποίηση του έργου καθώς πρόκειται 

για σύγχρονες εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις ποσότητες των αστικών λυμάτων που θα δέχονται 

και από τα υποέργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας των αντίστοιχων Χωρικών Ενοτήτων. 

 

Το αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου, δεν αναμένεται να δημιουργήσει επιπτώσεις στις τεχνικές 

υποδομές, καθώς βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την περιοχή του έργου (περίπου 1000 

m), ως εκ τούτου δεν αναμένονται συνέργειες. 
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Εικόνα 9.9.5.2-2. Θέση αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου, σε σχέση με την περιοχή 

του έργου 

 

Όσον αφορά στον υποσταθμό που θα εξυπηρετεί το έργο και θα κατασκευαστεί από τον 

ΑΔΜΗΕ, έχει χωροθετηθεί εντός των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., πλησίον 

των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου, ως εκ τούτου οι όποιες επιπτώσεις 

δημιουργεί στις τεχνικές υποδομές και συγκεκριμένα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχουν ήδη 

συμπεριληφθεί στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας Παράγραφο 9.9.2, από όπου προκύπτει ότι θα είναι μεσαίας 

σημαντικότητας. 

 

 
Εικόνα 9.9.5.2-3. Θέση υποσταθμού Ολυμπιάδας σε σχέση με την περιοχή του έργου 
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Όσον αφορά στον κυκλοφοριακό φόρτο των χερσαίων τεχνικών υποδομών, αναμένεται το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο να δεχτεί μια αύξηση λόγω των πρόσθετων μετακινήσεων φορτηγών 

με προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες (Λιμάνι Στρατωνίου ή Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και 

υλικών (τελμάτων και στείρων) προς επιμέρους τμήματα του έργου. Προκειμένου να γίνει η 

εκτίμηση της αύξησης αυτής, εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη (βλ. Παράρτημα XIV), στο 

πλαίσιο της οποίας καταγράφηκαν οι υφιστάμενοι φόρτοι (σε ΜΕΑ) για το δημόσιο οδικό 

δίκτυο που θα χρησιμοποιείται εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης, διακρίνοντάς τους σε 

αυτούς που σχετίζονται με το έργο (κινήσεις φορτηγών και κινήσεις εργαζομένων) και σε 

αυτούς που δε σχετίζονται με το έργο. 

 

Στον Πίνακα 9.9.5.2-1, που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία των καταγραφών 

και των εκτιμήσεων της κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τα στοιχεία αυτά 

έχουν κατανεμηθεί και στα επιμέρους τμήματα του δημόσιου οδικού δικτύου, όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.9.5.2-1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9.9.5.2-1. Κυκλοφοριακοί φόρτοι «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

1 Συνδετήρια Εγνατίας Οδού Εγνατία 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

1370 1301 0,021 0,027 0,944 0,009 66 

2 
Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια 

Εγνατίας Οδού 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

2093 2111 0,021 0,022 0,945 0,012 66 

3 
ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός 

Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

4651 4483 0,02 0,026 0,939 0,015 66 

4 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Καβάλας 
Σταυρός 6041 6279 0,012 0,007 0,912 0,07 66 

5 
Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς 

μεταλλείο 

Ολυμπιάδας 

1073 1346 0,035 0,01 0,925 0,03 104 

6 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 1452 1234 0,035 0,01 0,925 0,03 103 

7 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες - 

Κοκκινόλακκα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 166 166 0 0 1 0 168 

8 Οδός προς Στρατώνι 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 75 75 0 0 1 0 212 

9 
Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης – 

Ιερισσού 

 

 

1033 1034 0,016 0,024 0,927 0,02 

29 
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ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

10 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Δασική Οδός 501 563 0,043 0,028 0,905 0,023 29 

11 Δασική Οδός 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Ορυχείο 

Σκουριών 
0 0     29 

12 Δασική Οδός 
Ορυχείο 

Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

159 159 0 0 1 0 62 

13 
Επ. Οδός Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 
Δασική Οδός 

Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 
1332 1356 0,019 0,008 0,956 0,017 62 

14 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Οδός Αρναίας 

Απόλλωνος 
805 811 0,081 0,011 0,891 0,017 62 

15 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 3674 3565 0,011 0,015 0,931 0,043 66 

16 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

1918 1803 0,017 0,019 0,949 0,015 66 

17 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
1320 1252 0,026 0,008 0,944 0,022 103 

18 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

857 872 0,08 0,011 0,891 0,017 62 

19 Παράκαμψη Αρναίας 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

880 588 0,023 0,028 0,939 0,01 62 
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Κυκλοφοριακοί φόρτοι χωρίς το έργο. Κυκλοφοριακοί φόρτοι του έργου (ΒΟΧ) 

Εικόνα 9.9.5.2-4. Εικόνες κυκλοφοριακών φόρτων «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα 
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Από τα προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη κίνηση κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5% - 10%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εκτιμάται ότι 

θα προκύψει στην Επ. Οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας (Ολυμπιάδα) και στην Επ. Οδό 

Ιερισσού – Σταυρού (Στρατώνι). 

 Στην περιοχή του Σταυρού του Δήμου Βόλβης, η συνεισφορά λόγω των κινήσεων ΒΟΧ 

μεταφοράς προϊόντων προς τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι της τάξης του 1%, κάτι 

που οφείλεται στην αυξημένη κίνηση οχημάτων χωρίς το έργο. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της περιοχής μελέτης το μέγεθος των συνεργιστικών 

επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της 

επιβάρυνσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων από/προς 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 Ένταση επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη κίνηση 

κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5% - 10%, (βλ. 

Παράρτημα XIV), η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι συνεργιστικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

άμεσες δεδομένου ότι συνδέονται απευθείας με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των 

μεταλλείων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τις 

τεχνικές υποδομές μεταφορών σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι λειτουργία των έργων 

θα υφίσταται για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση των υποδομών 

χερσαίων μεταφορών δεν είναι δυνατό να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες.  

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις υλικών και 

προϊόντων αναμένεται να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η 

συσσώρευση φόρτου στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου πλησίον των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τι φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 

Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών 

επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές αξιολογείται ως Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ  

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των τεχνικών υποδομών εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / Ευπάθεια & Τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.10. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

9.10.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται η συσχέτιση και οι επιπτώσεις στις ανθρωπογενείς πιέσεις 
στο περιβάλλον των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και 
Σκουριών, από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 
όπως αυτό παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, προσδιορίζονται 
οι συνεργιστικές και οι σωρευτικές επιπτώσεις που αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική 
Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την υλοποίηση του 
Έργου. Αναλυτικότερα εξετάζεται η πιθανότητα υπέρμετρης ενίσχυσης μίας ή περισσότερων 
από τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον που καταγράφηκαν στην Παράγραφο 8.10. 
Επίσης εκτιμάται η πιθανότητα δημιουργίας νέων πιέσεων στο περιβάλλον λόγω του έργου ή 
της δραστηριότητας. 

9.10.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

9.10.2.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των ανθρωπογενών πιέσεων 
στο περιβάλλον 

Πηγές εκπομπής ρύπων και άλλες πιέσεις στο περιβάλλον 
 
Πιέσεις στα εδάφη 
Όπως αναλύεται στην Παράγραφο 8.10.2, εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου καταγράφονται οι παρακάτω ανθρωπογενείς πιέσεις στους εδαφικούς πόρους: 

 Η ύπαρξη χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών (βλ. και Παράγραφο 8.10.5): 
o 1 λειτουργικός χώρος απόθεσης: Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 
o 8 μη λειτουργικοί χώροι απόθεσης, οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά τις δεκαετίες 

1950-1990 και βρίσκονται σε διαδικασίες αποκατάστασης στα πλαίσια της 
λειτουργίας της αδειοδοτημένης μεταλλευτικής δραστηριότητας των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας. Αρκετοί από τους εν λόγω χώροι είχαν κατασκευαστεί χωρίς πρόνοιες 
για την προστασία των εδαφών και των υδάτων. Αποτυπώνονται στη γενική διάταξη 
του υποέργου Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου (βλ. Σχέδιο 1-1). 

 Γεωχημικό υπόβαθρο με υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων σε διάφορα σημεία εντός της 
χωρικής ενότητας που μέσω των απορροών υδάτων επηρεάζουν κατάντη περιοχές. 
(βλ. Παράρτημα XV). 

 Πιέσεις διάβρωσης των ακτών λόγω της παλαιάς απόθεσης αποβλήτων στην παραλία του 
Στρατωνίου. 

 Πιέσεις διάβρωσης των ακτών στην παραλία του Στρατωνίου από τις εγκαταστάσεις 
φόρτωσης Στρατωνίου και το αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου. 

 Πιέσεις στα εδάφη λόγω της κατάληψης του έργου ( ≈ 1 km2), όπως αναλύεται στην 
Παράγραφο 9.4.2, της τάξης του 2,1% της έκτασης της Χωρικής Ενότητας. 
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Πιέσεις αγροτικών χρήσεων 
Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, οι πιέσεις που προέρχονται από τη μη 
συμβατή άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων λόγω της διεκδίκησης κοινών πόρων (νερό, 
βλάστηση, γη) με τις οικολογικές λειτουργίες είναι περιορισμένες. Πιο συγκεκριμένα με βάση 
τις Χρήσεις Γης Δήμου Παναγίας (Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αρ. 
830/2007, ΦΕΚ ΑΑΠΘ/420/13-9-2007) δεν εντοπίζονται περιοχές αγροτικών δραστηριοτήτων 
(βλ. Χάρτη 9.1). Παρόλα αυτά, με βάση την Εικόνα 3-1 του Π5, στη Χωρική Ενότητα 
εμφανίζονται ορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις νότια και νοτιοανατολικά του οικισμού του 
Στρατωνίου καθώς και στην κοιλάδα του ρέματος Κοκκινόλακκα, στα κατάντη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι εκτάσεις αυτές εκτιμώνται σε περίπου 0,5 km2. 
 
Πιέσεις στα νερά 
Όσον αφορά στις πιέσεις στα νερά, εντός της χωρικής ενότητας, όπως καταγράφεται στην 
Παράγραφο 8.10.2, εντοπίζεται μικρός αριθμός σημειακών πιέσεων στα νερά, οι οποίες 
παρατίθενται παρακάτω: 

1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου. 
2. Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μεταλλείου Μαύρων Πετρών (βλ. Σχέδιο 1-1). 
3. Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (Στρατωνίου) (βλ. 

Σχέδιο 1-1). 
4. Απορροές από παλαιές αποθέσεις από προηγούμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες 1. 

 
Οι διάχυτες πιέσεις στα νερά, έχουν κι αυτές καταγραφεί στην Παράγραφο 8.10.2 και 
συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 1. 
2. Αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου (Π5). 
3. Απολήψεις από τα ΥΥΣ Ασπρόλακκα, Κοκκινόλακκα, Σκουριών και Ρωγματικό 

Ολυμπιάδας. 
4. Απολήψεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου από τα 

ΥΥΣ Σκουριών και Ρωγματικό Ολυμπιάδας, ανερχόμενες στα 2,19 hm3 ετησίως. 
 
Πιέσεις στον αέρα 
Αναφορικές με τις πιέσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, στην Παράγραφο 8.11.1 
καταγράφονται πιέσεις στον αέρα, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Πιέσεις λόγω χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών. 
2. Πιέσεις λόγω μεταλλευτικής δραστηριότητας. 
3. Πιέσεις προερχόμενες από τους οικισμούς Στρατωνίου, Στρατονίκης και Σταγείρων  

 
Πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
Τα στοιχεία που συνιστούν υφιστάμενες πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον για τη Χωρική 
Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου καθώς και στα στοιχεία του έργου που δύναται να 
εντείνουν τις υφιστάμενες πιέσεις εξετάζονται και αναλύονται στην Παράγραφο 9.12.4.1. 
Επιγραμματικά οι πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

1. Μεταλλευτικές δραστηριότητες του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, του εργοστασίου 
εμπλουτισμού και των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου. 

 
1 Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕL 10): Ανάλυση 

ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα (Παραδοτέο 

Π5). 20.12.2017, εφεξής για λόγους συντομίας Π5. 
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2. Εργασίες λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και της ταυτόχρονης ανύψωσης του κύριου 
φράγματός της. 

3. Αστικές δραστηριότητες στους οικισμού Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα. 
4. Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ιερισσού και την ΕΟ Ιερισσού 

Σταυρού. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής της χωρικής 
ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογούνται ως «Μεσαίας» κατάστασης, όσον 
αφορά την ευαισθησία / ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη. 
 
Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
 
Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8.10.3, πέραν της αδειοδοτημένης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., αναφορικά με τα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας, εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου δεν υπάρχουν 
άλλες εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων. 
 
Επομένως η μοναδική εκμετάλλευση φυσικών πόρων εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 
Πετρών – Στρατωνίου αφορά την αδειοδοτημένη μεταλλευτική δραστηριότητα του μεταλλείου 
Μαύρων Πετρών, η οποία συνίσταται στην εξόρυξη μεταλλευτικών αποθεμάτων της θειούχου 
μεταλλοφορίας της μεταλλοφόρου ζώνης Στρατωνίου – Πιάβιτσας (βλ. ΑΕΠΟ 2011, 
Παράρτημα Ι). Επίσης, το παλαιό μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου έχει εξοφληθεί προ του 2010 
(και συγκεκριμένα το 2002). Από το έτος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου μέχρι 
και σήμερα, από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών έχουν εξορυχθεί 2,19 Mt μεταλλεύματος. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των προς εξόρυξη μεταλλευτικών αποθεμάτων σε 
σύγκριση προς το συνολικό απόθεμα της ζώνης Στρατωνίου – Πιάβιτσας και το ότι κατά το 
παρελθόν έχει υπάρξει μετρήσιμη εκμετάλλευση φυσικών πόρων στη Χωρική Ενότητα 
Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, καθώς και τις παλαιότερες εκμεταλλεύσεις (π.χ. μεταλλείο 
Μαντέμ Λάκκου) η κατάσταση της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων αξιολογείται ως 
«Μεσαία», όσον αφορά την ευαισθησία / ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη.  
 
Καθιζήσεις 
 
Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8.10.4, η μέχρι το 1986 εκτεταμένη εφαρμογή της 
μεθόδου εκμετάλλευσης «κατακρήμνισης της οροφής κατά διαδοχικούς ορόφους» (sub-
levelcaving) στα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, δημιούργησε εκτεταμένα φαινόμενα 
καθιζήσεων στην υπερκείμενη επιφάνεια του εδάφους, φθάνοντας τα ανατολικά όρια του 
οικισμού της Στρατονίκης. Σύμφωνα με τοπογραφικές μετρήσεις που εκτελούνται εδώ και 15 
χρόνια, φαίνεται ότι τα φαινόμενα των καθιζήσεων στις παραπάνω περιοχές δεν είναι πλέον 
ενεργά, με την παρακολούθηση πάντως να συνεχίζεται. 
 
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, αναφορικά με τη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου, παρουσιάζεται τρωτότητα έναντι των ορισμένων μεθόδων εκμετάλλευσης που 
οδηγούν σε καθιζήσεις και μάλιστα πλησίον του οικισμού της Στρατονίκης, και ως εκ τούτου 
η κατάσταση των καθιζήσεων αξιολογείται ως «Μεσαία», όσον αφορά την ευαισθησία / 
ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη. 
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Αξιολόγηση υφιστάμενων πιέσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταρτίζεται ο Πίνακας 9.10.2.1-1, όπου αξιολογείται 
η κάθε ανθρωπογενής πίεση, ώστε να προκύψει η συνολική αξιολόγηση του αποδέκτη ως προς 
την κατάστασή του αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 
 

Πίνακας 9.10.2.1-1. Συνοπτική αξιολόγηση υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων στο 
περιβάλλον Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
τα

 ε
δά

φ
η

 

Χώροι απόθεσης 
μεταλλευτικών 
υλικών 

1 λειτουργικός χώρος με 
κατάλληλα μέτρα 
προστασίας: Ε.Δ.Ε.Α.Κ., 
8 παλαιοί χώροι απόθεσης: 
Σε διαδικασία 
αποκατάστασης 

Μεσαία ένταση με τάση 
μείωσης λόγω 
αποκαταστάσεων 

Γεωχημικό 
υπόβαθρο που 
επηρεάζει κατάντη 
περιοχές 

 

Μεσαία ένταση με τάση 
μείωσης λόγω 
αποκαταστάσεων καθώς 
και εφαρμογή βιώσιμων 
μεταλλευτικών πρακτικών 

Πιέσεις 
διάβρωσης ακτών 

Πίεση από τις 
εγκαταστάσεις φόρτωσης 
και το αλιευτικό καταφύγιο 
Στρατωνίου 
Ύπαρξη παλαιών 
αποθέσεων οι οποίες είναι 
επιρρεπείς σε διάβρωση 

Αμελητέα ένταση, όπως 
έχει κριθεί και από την 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Πίεση λόγω 
κατάληψης από τη 
μεταλλευτική 
δραστηριότητα 

Κατάληψη περί του 1 km2 
στις περιοχές των 
εγκαταστάσεων Μαύρων 
Πετρών, Κοκκινόλακκα 
και Στρατωνίου εντός της 
Χωρικής Ενότητας των 
48,6 km2 

Χαμηλή ένταση 
επιφανειακής κατάληψης 

Π
ιέ

σε
ις

 
α

γρ
οτ

ικ
ώ

ν 
χρ

ή
σε

ω
ν 

Κίνδυνος 
υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος 
από μη συμβατές 
αγροτικές 
πρακτικές 

Αγροτικές δραστηριότητες 
δίχως θεσμοθετημένη 
χρήση σε έκταση της τάξης 
του 0,5 km2 

Χαμηλή ένταση, 
δεδομένης της μικρής 
έκτασης άσκησης των 
αγροτικών 
δραστηριοτήτων 
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Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 
Π

ιέ
σε

ις
 σ

τα
 ν

ερ
ά 

Σημειακές πιέσεις 
στα Υδάτινα 
Σώματα της 
Χωρικής 
Ενότητας 

Το ΥΥΣ Υπ. Ρωγμ. 
Ολυμπιάδας βρίσκεται σε 
καλή χημική κατάσταση. 
Το ΥΥΣ Υπ. 
Κοκκινόλακκα βρίσκεται 
σε καλή χημική. Το ΥΥΣ 
Σκουριών βρίσκεται σε 
κακή χημική κατάσταση. 

Παρά το ότι οι Πιέσεις 
εντός της Χωρικής 
Ενότητας θεωρούνται 
Χαμηλής έντασης, λόγω 
του περιορισμένου 
αριθμού τους, η 
Τρωτότητα του υδάτινου 
περιβάλλοντος 
αξιολογείται ως Μέτρια, 
ελέω των όσων έχουν 
αναφερθεί σε σχέση με την 
ποσοτική, τη χημική και 
την οικολογική κατάστασή 
του 

Διάχυτες πιέσεις 
στα Υδάτινα 
Σώματα της 
Χωρικής 
Ενότητας 

Οι κύριες διάχυτες πιέσεις 
αφορούν απολήψεις, οι 
οποίες αναλογούν στο 
82 % και 20 % της ετήσιας 
τροφοδοσίας για τα ΥΥΣ 
Σκουριών – Υπ. Ρωγμ. 
Ολυμπιάδας – Χολομώντα 
Ωραιοκάστρου και 
Ασπρόλακκα – 
Κοκκινόλακκα αντίστοιχα. 
Τα ΥΥΣ Σκουριών και Υπ. 
Ρωγμ. Ολυμπιάδας 
βρίσκονται σε καλή 
ποσοτική κατάσταση. 
 

 Οι υδρομορφολογικές 
πιέσεις έχουν 
αξιολογηθεί ως 
Αμελητέες 

 Οι πιέσεις λόγω 
απολήψεων 
αξιολογούνται ως 
Μεσαίες 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
το

ν 
α

έρ
α Εκπομπές αέριων 

ρύπων λόγω των 
μεταφορών, της 
μεταλλευτικής 
δραστηριότητας 
και των αστικών 
λειτουργιών των 
οικισμών 

Στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον δεν 
παρατηρούνται ετήσιες 
υπερβάσεις συγκέντρωσης 
καθώς και των ορίων 
ημερήσιων υπερβάσεων 
στους οικισμούς. 

Δεδομένης της 
κατάστασης του 
περιβάλλοντος, οι 
υφιστάμενες πιέσεις στον 
αέρα αξιολογούνται ως 
Μεσαίας έντασης 
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Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
το

 α
κ

ου
στ

ικ
ό 

πε
ρι

βά
λλ

ον
 

Εκπομπές 
ακουστικών 
πιέσεων τόσο από 
τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες / 
εγκαταστάσεις 
όσο και από τους 
οικισμούς και το 
οδικό δίκτυο της 
Χωρικής 
Ενότητας 

Στο σύνολο των σημείων 
παρακολούθησης τηρείται 
η κείμενη νομοθεσία. 
Παρατηρείται σχετικά 
αυξημένος κυκλοφοριακός 
θόρυβος από τις 
μετακινήσεις των 
κατοίκων και των 
φορτηγών. 
(βλ. Παράγραφο 
9.12.4.1.1) 

Ο αποδέκτης αξιολογείται 
ως Μεσαίας ευαισθησίας. 

Ε
κ

μ
ετ

ά
λλ

ευ
ση

 
φ

υσ
ικ

ώ
ν 

πό
ρω

ν 

Αδειοδοτημένο 
μεταλλείο 
Μαύρων Πετρών 

Σχεδόν διαρκής άσκηση 
μεταλλευτικής 
δραστηριότητας από την 
αρχαιότητα. 

Η πίεση της 
εκμετάλλευσης φυσικών 
πόρων, λαμβάνοντας 
υπόψη και το παρελθόν 
εκμετάλλευσης φυσικών 
πόρων, αξιολογείται ως 
Μεσαία 

Κ
α

θι
ζή

σε
ις

 

Αδειοδοτημένο 
μεταλλείο 
Μαύρων Πετρών 

Κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων 
εκμεταλλεύσεων είχαν 
παρατηρηθεί σημαντικά 
φαινόμενα καθιζήσεων τα 
οποία έχουν πάψει με τη 
σύγχρονη και βιώσιμη 
εκμετάλλευση της 
Ελληνικός Χρυσός 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Αν και η υφιστάμενη 
Πίεση αξιολογείται ως 
χαμηλή, δεδομένης της μη 
παρατήρησης καθιζήσεων, 
το παρελθόν του αποδέκτη 
τον χαρακτηρίζει ως 
Μεσαίας Τρωτότητας 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 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». 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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9.10.2.2. Πηγές δυνητικής ενίσχυσης των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον 

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. 

9.10.2.3. Επιπτώσεις και συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Από την προτεινόμενη ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική 
Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, αναμένονται μία σειρά από επιδράσεις στις 
ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον, οι οποίες εκτιμώνται παρακάτω: 
 
1. Άντληση υπογείων υδάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
Φάση Λειτουργίας Α’ (0-5 έτη): 
Κατά τη φάση λειτουργίας Α’ της προτεινόμενης λειτουργίας των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αναμένονται αντλήσεις υπογείων υδάτων της 
τάξης των 3,7 hm3 /y. Ακόμα, κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας Α’ αναμένεται να 
αποκατασταθεί και το εξοφλημένο μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου (βλ. Παράγραφο 6.2.4.2.6), 
γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις αντλήσεις υπογείων υδάτων, ιδίως κατά τις 
επόμενες φάσεις λειτουργίας. Για το αδειοδοτημένο υφιστάμενο έργο είχαν εκτιμηθεί 
απολήψεις της τάξης των 2,2 hm3 /y (βλ. Παράρτημα Ι).  
 
Ως εκ τούτου προκύπτει αύξηση της πίεσης λόγω των απολήψεων από τα ΥΥΣ Σκουριών και 
Ρωγμ. Ολυμπιάδας από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου της 
τάξης των 1,5 hm3/ έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο 1,84 % των υφιστάμενων μέσων ετήσιων 
απολήψεων, 81,64 hm3/y (βλ. Παράγραφο 8.10.2) από τα ΥΥΣ Σκουριών και Ρωγμ. 
Ολυμπιάδας. Συνεπώς η μεταβολή των πιέσεων λόγω απολήψεων υδάτων συνολικά για τη 
Χωρική Ενότητα αξιολογείται ως «Αρνητική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. Οι 
ανθρωπογενείς πιέσεις απολήψεων από τα υπόγεια ύδατα κρίνεται ότι θα παραμείνουν 
Μεσαίας έντασης (αύξηση 1,84%). Επίσης, η αύξηση των ετήσιων απολήψεων αντιστοιχεί στο 
68% των υφιστάμενων απολήψεων του έργου. Ως εκ τούτου, η μεταβολή της έντασης των 
υφιστάμενων πιέσεων απολήψεων του έργου στα νερά αξιολογείται ως «Αρνητική» και 
«Μεσαίας» Σημαντικότητας. Τέλος, η συγκεκριμένη πίεση λόγω των απολήψεων αναμένεται 
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να μειωθεί αισθητά μετά τη φάση λειτουργίας Α’, δηλαδή μετά από μόλις 5 έτη λειτουργίας 
του μεταλλείου Μαύρων Πετρών.  
 
Φάσεις Λειτουργίας Β’ – Γ’ – Δ’ (5-20 έτη): 
Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, δεν αναμένονται 
σημαντικές απολήψεις ύδατος από τα ΥΥΣ Σκουριών και Ρωγμ. Ολυμπιάδας. Οι μοναδικές 
απολήψεις που αναμένονται αφορούν πόσιμο νερό για τις εναπομένουσες λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις καθώς και αρδευτικό νερό για την άρδευση των αποκατεστημένων με φυτά 
εκτάσεων. Οι εν λόγω απολήψεις αναμένεται να είναι αρκετά περιορισμένες. Σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, η μεταβολή των υφιστάμενων διάχυτων πιέσεων λόγω απολήψεων 
συνολικά για τη Χωρική Ενότητα κρίνεται ως «Θετική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. Οι 
ανθρωπογενείς πιέσεις απολήψεων από τα υπόγεια ύδατα κρίνεται ότι θα παραμείνουν 
Μεσαίας έντασης. Επίσης σε σχέση με το αδειοδοτημένο έργο (συμπεριλαμβανομένου του 
Υποέργου της Μεταλλουργίας), η μεταβολή των υφιστάμενων διάχυτων πιέσεων λόγω 
απολήψεων του έργου κρίνεται ως «Θετική» και «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
2. Εκροές Μονάδων Κατεργασίας Νερών 
Με βάση τις Παραγράφους 6.2.6.1.4, 6.2.6.2.11 και 6.5.3.3.4, προτείνεται η αναβάθμιση των 
Μονάδων Κατεργασίας Νερών στις περιοχές του Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών, με 
συστήματα πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης όσμωσης καθώς και η κατασκευή της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορροών Κοκκινόλακκα, η οποία θα διαθέτει και αυτή συστήματα 
επεξεργασίας πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης όσμωσης. Οι εν λόγω μονάδες 
αναμένεται να έχουν αισθητά βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης απομάκρυνσης από τις 
υφιστάμενες. 
 
Φάση Λειτουργίας Α’ (0-5 έτη): 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με βάση τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό της λειτουργίας των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, αναμένονται αυξημένες 
εισροές υδάτων, τόσο λόγω αντλήσεων όσο λόγω και των επιφανειακών εισροών. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα και την αύξηση των εκροών από τις δύο υφιστάμενες – προς αναβάθμιση και 
τη μία προτεινόμενη Μονάδα Κοκκινόλακκα στους αποδέκτες, ήτοι το ρ. Κοκκινόλακκα και 
τον κόλπο της Ιερισσού. Πιο συγκεκριμένα αναμένονται κατά μέσο όρο περί τα 4,1 hm3 εκροών 
ετησίως κατά την Α’ φάση λειτουργίας (αναλυτικά βλ. Παράγραφο 6.2.12.2 και 
Παράρτημα ΧΙ). Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, η εγκατάσταση των συστημάτων 
πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης όσμωσης αναμένεται να εξασθενίσει σημαντικά 
τις ανθρωπογενείς σημειακές πιέσεις στους υδάτινους αποδέκτες παρά τη δυνητικά αυξημένη 
παροχή εκροής. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κρίνεται πως η 
μεταβολή στις σημειακές πιέσεις από το προτεινόμενο Έργο θα είναι «Θετική» και 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
Φάσεις Λειτουργίας Β’ – Γ’ – Δ’ (5-20 έτη): 
Κατά τις φάσεις λειτουργίας Β’, Γ’ και Δ’ αναμένεται η λειτουργία μόνο της Μονάδας 
Κατεργασίας Νερών του Κοκκινόλακκα, με εκροές της τάξης των 0,19 hm3 ετησίως και 
τριτοβάθμια επεξεργασία των εισροών όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Οι άλλες δύο μονάδες 
κατεργασίας (Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου – Στρατωνίου) θα παραμείνουν σε 
λειτουργική εφεδρεία. Το συγκεκριμένο, σε σύγκριση με το αδειοδοτημένο έργο, όπου οι 
διηθήσεις και οι λοιπές απορροές από την Ε.Δ.Ε.Α.Κ., αντλούνταν προς κατεργασία στη 
μονάδα κατεργασίας νερών Μαύρων Πετρών, θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα 
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κατεργασίας των νερών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Επίσης, σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση η μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης των σημειακών πιέσεων 
κρίνεται πως θα είναι «Θετική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας.  
 
Αναφορικά με υδρομορφολογικές πιέσεις που δύναται να προκύψουν από την εκροή της 
μονάδας, αυτές σχετίζονται πρωτίστως με το σημείο και τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων στο 
ρ. Κοκκινόλακκα και τη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, και όπως καταγράφεται στο 
Παράρτημα ΧVI, η διάθεση των επεξεργασμένων νερών θα γίνεται μέσω καναλιού ήπιας 
κλίσης, τόσο στη θάλασσα από τη μονάδα Στρατωνίου όσο και στον Κοκκινόλακκα από τις 
μονάδες Μαύρων Πετρών και Κοκκινόλακκα. Ως εκ τούτου, οι όποιες πιέσεις δημιουργούνται 
αναμένεται να είναι περιορισμένες πέριξ της συμβολής των δύο καναλιών και του εκάστοτε 
αποδέκτη. Ως εκ τούτου, σε σχέση με τις υφιστάμενες υδρομορφολογικές πιέσεις στα νερά, η 
μεταβολή εκτιμάται ως «Αρνητική» και «Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
 
3. Σήραγγα εκτροπής Κοκκινόλακκα 
Η σήραγγα εκτροπής του ρ. Κοκκινόλακκα έχει μήκος 1,2 km και έχει αδειοδοτηθεί με την 
ΑΕΠΟ του 2011. Πρόκειται για κατασκευασμένο έργο το οποίο τροποποιεί μικρό τμήμα του 
υδρογραφικού δικτύου και το οποίο διατηρείται και στον προτεινόμενο σχεδιασμό του Νέου 
Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Ως εκ τούτου, σε σύγκριση με το 
αδειοδοτημένο έργο όσο και σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, δεν επέρχονται 
μεταβολές στις πιέσεις στα νερά, ενώ σε σχέση με την κατάσταση πριν από το 2010, έχει 
επέλθει μια υδρομορφολογική αλλοίωση στο τμήμα αυτό του ρέματος του Κοκκινόλακκα που 
αξιολογείται ως «Αρνητική» και «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  
 
4. Εκροές και διαχείριση Αστικών Λυμάτων 
Η παραγωγή αστικών λυμάτων από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου εκτιμάται περίπου σε 17 x 103 m3/y (βλ. Παράγραφο 6.2.12.5). Όπως αναλύεται 
στις Παραγράφους 6.2.6.1.23 και 6.2.6.2.5 τα εν λόγω λύματα θα συγκεντρώνονται και θα 
επεξεργάζονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου. Ως εκ τούτου, δεν 
αναμένεται δημιουργία νέας σημειακής πίεσης στη Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου, παρά μόνο ελαφρά ποσοτική αύξηση των εκροών της ΕΕΛ Στρατωνίου. 
Συμπερασματικά, η μεταβολή της υφιστάμενης σημειακής πίεσης στα νερά από το 
προτεινόμενο στοιχείο του Έργο, κρίνεται ως «Αρνητική» και «Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
Η ένταση των σημειακών ανθρωπογενών πιέσεων στα νερά θα παραμείνει «Μεσαίας» έντασης. 
 
5. Πιέσεις διάβρωσης της ακτής 
Η μη υλοποίηση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης επέκτασης των εγκαταστάσεων 
φόρτωσης Στρατωνίου για την φιλοξενία και φόρτωση πλοίων χωρητικότητας 50.000 DWT, 
αποτελεί εξέλιξη που μειώνει τις πιέσεις διάβρωσης της ακτής σε σχέση με το αδειοδοτημένο 
έργο. Πιο συγκεκριμένα ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων φόρτωσης για 
την εξυπηρέτηση πλοίων χωρητικότητας 10.000 DWT, δεν περιλαμβάνει τη διεύρυνση των 
παράκτιων έργων. Συνεπώς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, η μεταβολή της διάχυτης 
πίεσης της διάβρωσης στα παράκτια υδατικά συστήματα κρίνεται ως «Ουδέτερη» και 
«Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
 
6. Πιέσεις στον αέρα 
Η διακίνηση των υλικών, σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό θα λαμβάνει χώρα μέσω 
του υπάρχοντος οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα της Επ. Οδού Σταυρού – Ιερισσού, 
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καθώς και των οδών πρόσβασης προς την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και τις εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Η 
προκειμένη χρήση του οδικού δικτύου της περιοχής, αναμένεται να συνδράμει των πιέσεων 
του αέρα λόγω των μεταφορών. 
 
Φάση Λειτουργίας Α’ (0-5 έτη): 
Κατά τη φάση λειτουργίας Α’, αναμένεται να λάβει χώρα η λειτουργία του μεταλλείου 
Μαύρων Πετρών, του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου και της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. με τα 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού κάθε στοιχείου πίεσης, όπως αναλύονται στο Κεφάλαιο 6. Ως 
εκ τούτου, αναμένονται πιέσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από εργασίες διαχείρισης 
υλικών, από μεταφορικό έργο που προκύπτει από τη δραστηριότητα, τις εργασίες ανατινάξεων 
και αερισμού του υπόγειου μεταλλείου καθώς και τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου. 
Ακόμα λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την υφιστάμενη κατάσταση των πρόσφατων ετών, 
πραγματοποιείται η κατασκευή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. καθώς και άλλες κατασκευαστικές εργασίες 
και εργασίες αποκατάστασης, ενώ αναμένεται μικρή σχετικά αύξηση του υφιστάμενου 
κυκλοφοριακού φόρτου (αναλυτικά βλ. Παράγραφο 9.9). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και 
από την Παράγραφο 9.11.4.3, όπου τεκμηριώνεται αναλυτικά η αξιολόγηση των επιπτώσεων 
στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον ως Χαμηλής Σημαντικότητας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, η μεταβολή των πιέσεων στον αέρα κρίνεται ως «Αρνητική» και 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας.  
 
Φάσεις Λειτουργίας Β’ – Γ’ – Δ’ (5-20 έτη): 
Κατά τις φάσεις λειτουργίας Β’ – Γ’ – Δ’, αναμένεται να λειτουργούν μόνο η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και 
οι εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου καθώς και περιορισμένες εργασίες αποκατάστασης. 
Συνεπώς, αναμένονται περιορισμένες πιέσεις στον αέρα, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος 
των πλοίων που θα εξυπηρετούνται, ενώ παράλληλα αναμένεται ο κυκλοφοριακός φόρτος να 
είναι επίσης μειωμένος σε σύγκριση με τη φάση λειτουργίας Α’. Δεδομένου ότι θα έχουν 
ασφαλτοστρωθεί όλες οι οδοί εξυπηρέτησης του έργου, ενώ δε θα λαμβάνουν χώρα άλλες 
κατασκευαστικές εργασίες, εκτιμάται πως σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, η 
μεταβολή των πιέσεων στον αέρα θα είναι «Αρνητική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
7. Χώροι απόθεσης μεταλλευτικών υλικών 
Η παραγωγή αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών 
– Στρατωνίου, αποτελεί εκ φύσεως αρνητική επίδραση στις εδαφικές πιέσεις και εν γένει στους 
χώρους αποθέσεις μεταλλευτικών υλικών. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, όπου εντοπίζονται αρκετοί σωροί παλαιότερων εκμεταλλεύσεων δίχως τα 
κατάλληλα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, κρίνεται πως το έργο θα επιδράσει θετικά στην 
περιοχή. Αναλυτικότερα καθ’ όλες τις φάσεις λειτουργίας, στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. θα διαχειρίζονται 
όλα τα εξορυκτικά απόβλητα, με ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ΧΥΤΕΑ και τα κατάλληλα 
συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Ταυτοχρόνως, καθόλη τη διάρκεια του έργου θα 
αποκαθίστανται κατά προτεραιότητα όλες οι παλαιές αποθέσεις. Ως εκ τούτου, σε σχέση με 
την υφιστάμενη κατάσταση, κρίνεται πως η μεταβολή των πιέσεων τόσο στα εδάφη λόγω 
μεταλλευτικών αποθέσεων όσο και με την πίεση στο περιβάλλον των χώρων απόθεσης 
μεταλλευτικών υλικών κρίνεται ως «Θετική» και «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
8. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
Από την προτεινόμενη ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική 
Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, αναμένεται η εξής επίδραση στην Εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων: Απόληψη 1,81 Mt μεταλλευτικών αποθεμάτων εκ των 25 Mt της ζώνης 
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Στρατωνίου – Πιάβιτσας, κατά τη φάση λειτουργίας Α’ (βλ. Παράγραφο 6.2.12.1). Σε σχέση 
με την υφιστάμενη κατάσταση, όπου έχουν εξορυχθεί 2,19 Mt μεταλλεύματος, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις παλαιότερες εκμεταλλεύσεις, κρίνεται πως η συνολική μεταβολή της πίεσης είναι 
«Αρνητική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. Σε σχέση με το αδειοδοτημένο έργο, η 
μεταβολή της πίεσης αθροίζεται σε +143,9% και κρίνεται ως «Αρνητική» και «Μεσαίας» 
Σημαντικότητας. 
 
9. Καθιζήσεις 
Η λειτουργία του μεταλλείου αναμένεται να λάβει χώρα κατά τη φάση λειτουργίας Α’ σε 
χαμηλότερα επίπεδα από τα υφιστάμενα και σίγουρα σε μεγαλύτερη απόσταση από την 
επιφάνεια του εδάφους. Με βάση τα στοιχεία του σχεδιασμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στην Παράγραφο 6.2, έχουν οριστεί απαιτούμενες τιμές αντοχής της λιθογόμωσης αναφορικά 
με την εκμετάλλευση. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την λιθογόμωση και αποκατάσταση 
των παλαιών στοών εκμετάλλευσης καθώς και τον εκσυγχρονισμό του μεταλλείου που έχει 
ήδη λάβει χώρα, οδηγεί στην εκτίμηση ότι η μεταβολή των πιέσεων καθιζήσεων σε σχέση με 
την υφιστάμενη κατάσταση θα είναι «Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
 
10. Πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
Με βάση την αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της 
Παραγράφου 9.12.4.3, αποτυπώνονται χαμηλής έντασης επιπτώσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Ως εκ τούτου, η μεταβολή 
των υφιστάμενων πιέσεων στο ακουστικό περιβάλλον αξιολογούνται ως «Αρνητική» και 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
11. Κατάληψη εδάφους από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
Όπως αναλύεται στην Παράγραφο 9.4.2.5, οι καταλήψεις ανά φάση λειτουργίας έχουν ως 
εξής: 

 Φάση λειτουργίας Α’: 1,1 km2. Αμελητέα και Αρνητική μεταβολή (+ 0.2% της έκτασης 
της Χωρικής Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη κατάσταση.  

 Φάσεις λειτουργίας Β’-Γ’-Δ’: 0,7 km2. Αμελητέα και Θετική μεταβολή (- 0,6% της 
έκτασης της Χωρικής Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη κατάσταση. 

 Φάση Ε’, αποκατάσταση: Στο πέρας της φάσης αποκατάστασης, αναμένεται να 
παραμείνει κατάληψη 0,003 km2. Χαμηλής έντασης και Θετική μεταβολή (- 2,1% της 
έκτασης της Χωρικής Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη κατάσταση. 

 
Αξιολόγηση μεταβολών πιέσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταρτίζεται ο Πίνακας 9.10.2.3-1, όπου αξιολογείται 
η κάθε μεταβολή ανθρωπογενούς πίεσης από το έργο, ώστε να προκύψει η συνολική 
αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 
περιβάλλον. 
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Πίνακας 9.10.2.3-1. Συνοπτική αξιολόγηση δημιουργίας / μεταβολής ανθρωπογενών 
πιέσεων στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου από το έργο 

Στοιχείο έργου Σημαντικές πληροφορίες 
Αξιολόγηση έντασης 
μεταβολής πίεσης / 

Επηρεαζόμενες πιέσεις 

Άντληση υπογείων 
υδάτων 

Άντληση 3,7 hm3 ετησίως για 
φάση λειτουργίας Α’ 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Διάχυτες πιέσεις στα νερά 

Άντληση 0,0033 hm3 ετησίως 
για φάσεις λειτουργίας Β’-Γ’-Δ’ 

Θετική – Χαμηλή – Διάχυτες 
πιέσεις στα νερά 

Εκροές μονάδων 
κατεργασίας νερών 

Εκροές, κατόπιν προτεινόμενης 
επεξεργασίας, 4,1 hm3 ετησίως 
επεξεργασμένων νερών για 
φάση λειτουργίας Α’. 

Θετική – Χαμηλή – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 

Εκροή μέσω καναλιών ήπιας 
κλίσης. 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Υδρομορφολογικές πιέσεις 

Εκροές, κατόπιν προτεινόμενης 
επεξεργασίας, 0,19 hm3 ετησίως 
επεξεργασμένων νερών για 
φάσεις λειτουργίας Β’-Γ’-Δ’. 

Θετική – Χαμηλή – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 

Εκροή μέσω καναλιών ήπιας 
κλίσης. 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Υδρομορφολογικές πιέσεις 

Σήραγγα εκτροπής 
Κοκκινόλακκα 

Υφιστάμενη σήραγγα εκτροπής 
μήκους 1,2 km 

Ουδέτερη – Αμελητέα – 
Υδρομορφολογική πίεση στα 

νερά 
Εκροές και διαχείριση 

αστικών λυμάτων 
Επεξεργασία των παραγόμενων 
λυμάτων στην ΕΕΛ Στρατωνίου 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 

Πιέσεις διάβρωσης της 
ακτής 

Λειτουργία υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων φόρτωσης 
Στρατωνίου 

Ουδέτερη – Αμελητέα -
Πιέσεις στα εδάφη / 

Διάχυτες πιέσεις στα νερά 

Μεταβολή πιέσεων 
στον αέρα λόγω του 

έργου 

Φάση λειτουργίας Α’: 
Λειτουργία μεταλλείου, 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ., εργοστασίου 
Στρατωνίου, μεταφορικό έργο 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Πιέσεις στον αέρα 

Φάση λειτουργίας Β’-Γ’-Δ’: 
Λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και 
μεταφορικό έργο 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Πιέσεις στον αέρα 

Αποθέσεις 
μεταλλευτικών υλικών 

Κατασκευή και λειτουργία της 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. με προδιαγραφές 
ΧΥΤΕΑ και ταυτόχρονη 
αποκατάσταση όλων των 
παλαιών χώρων απόθεσης 

Θετική – Μεσαία –  
Πιέσεις στα εδάφη /  
Πιέσεις λόγω χώρων 

απόθεσης μεταλλευτικών 
υλικών 
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Στοιχείο έργου Σημαντικές πληροφορίες 
Αξιολόγηση έντασης 
μεταβολής πίεσης / 

Επηρεαζόμενες πιέσεις 

Εξόρυξη 
μεταλλεύματος 

Κατά τη φάση Α’ θα εξορυχθούν 
1,81 Mt μεταλλεύματος 

Αρνητική – Μεσαία – 
Εκμετάλλευση φυσικών 

πόρων 

Εκμετάλλευση 
μεταλλείου 

Διάνοιξη και λιθογόμωση των 
μελλοντικών στοών 
εκμετάλλευσης καθώς και των 
παλαιότερων 

Αμελητέα – Καθιζήσεις 

Μεταλλευτική 
δραστηριότητα και 

συναφές μεταφορικό 
έργο 

Επιπτώσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον (βλ. 
Παράγραφο 9.12.4.3) 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Πιέσεις στο ακουστικό 

περιβάλλον 

Κατάληψη 
μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων 

Φάση λειτουργίας Α’: 1,1 km2 Αρνητική – Αμελητέα –
Πιέσεις στα εδάφη 

Φάσεις λειτουργίας Β’ – Γ’ – Δ’: 
0,7 km2 

Θετική – Αμελητέα – 
Πιέσεις στα εδάφη 

Φάση αποκατάστασης: 
0,003 km2 

Θετική – Χαμηλή – Πιέσεις 
στα εδάφη 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου, το μέγεθος της μεταβολής των ανθρωπογενών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από 
τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι αναμένεται αύξηση 
αρκετών ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον εντός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων 
Πετρών – Στρατωνίου. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 
ότι συνδέονται άμεσα με τις λειτουργίες του Έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις δύναται να υπάρξουν, δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές εκτός της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου και αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου. Εξαίρεση αποτελούν οι πιέσεις 
λόγω άντλησης υπογείων υδάτων από τα ΥΥΣ, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την 
ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου. 

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 
έργου και είναι πολύ πιθανή.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Οι αναμενόμενες επιπτώσεις 
αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται ως εν γένει 
βραχυχρόνιες καθώς αναμένεται να μειωθούν μετά τη φάση λειτουργίας Α’ και να 
παύσουν με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του έργου. Εξαίρεση αποτελεί η 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ., η οποία θα αποκατασταθεί πλήρως και η σήραγγα εκτροπής του 
Κοκκινόλακκα.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 9           9.10-17 
ENVECO A.E. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 
αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Με την παύση λειτουργίας του έργου, παύουν να 
υφίστανται αρκετές εκ των αρνητικών επιδράσεων του έργου, επιτρέποντας σε φυσικά 
συστήματα, όπως οι υδροφορείς να επαναπληρωθούν, ή όπως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αποδεκτών των αστικών λυμάτων να αναταχθούν με φυσικές 
διεργασίες. Παρόλα αυτά, άλλες επιδράσεις, όπως η τροποποίηση του υδρογραφικού 
δικτύου, δεν δύναται να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις 
κρίνονται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 
αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να 
τροποποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων κατεργασίας νερών ή και των 
ΕΕΛ, εάν δεν επαρκεί η απόδοσή τους, ενώ ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως η απόληψη 
των φυσικών πόρων που θα λάβει χώρα δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με τεχνητά μέσα, 
οι επιπτώσεις αναφορικά με τη μεταβολή των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον 
αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 
Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 
των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 
το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων / μεταβολών στις ανθρωπογενείς πιέσεις προς το 
περιβάλλον αξιολογείται ως χαμηλό. 
 

Αξιολόγηση Μεγέθους Επιπτώσεων 
Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 
Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια / 
τρωτότητα / αξία του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της 
Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων 
επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 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. Θα πρέπει να 
ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο σχεδιασμό του έργου καθώς και να τηρηθούν τα μέτρα 
αντιμετώπισης των επιμέρους αρνητικών επιπτώσεων όπως προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 
10, ώστε να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της αύξησης των ανθρωπογενών πιέσεων κατά τη 
διάρκεια της συνολικής λειτουργίας του έργου. 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 
επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.10.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

9.10.3.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των ανθρωπογενών πιέσεων 
στο περιβάλλον 

Πηγές εκπομπής ρύπων και άλλες πιέσεις στο περιβάλλον 
 
Πιέσεις στα εδάφη 
Όπως αναλύεται στην Παράγραφο 8.10.2, εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 
καταγράφονται οι παρακάτω ανθρωπογενείς πιέσεις στους εδαφικούς πόρους: 

 Παλαιές αποθέσεις εξορυκτικών αποβλήτων χωρίς πρόνοιες για την προστασία των 
εδαφών και των υδάτων, όπως αποτυπώνονται στη γενική διάταξη του υποέργου 
Ολυμπιάδας (βλ. Σχέδιο 1-2) 
o Πρόκειται για 4 μη λειτουργικούς χώρους απόθεσης, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από 

προηγούμενες εκμεταλλεύσεις των οποίων η αποκατάσταση είτε ολοκληρώνεται είτε 
βρίσκεται σε εξέλιξη στα πλαίσια της λειτουργίας της αδειοδοτημένης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

 Γεωχημικό υπόβαθρο με υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων σε διάφορα σημεία εντός της 
χωρικής ενότητας που μέσω των απορροών υδάτων επηρεάζουν κατάντη περιοχές 

 Πιέσεις διάβρωσης των ακτών από το αλιευτικό καταφύγιο Ολυμπιάδας (Π5). 
 Πιέσεις στα εδάφη λόγω της κατάληψης του έργου ( ≈ 0,5 km2), όπως αναλύεται στην 

Παράγραφο 9.4.3. 
  
Πιέσεις αγροτικών χρήσεων 
Στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, κίνδυνος υποβάθμισης που προέρχεται από τη μη συμβατή 
άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές λόγω της διεκδίκησης κοινών 
πόρων (νερό, βλάστηση, γη) με τις οικολογικές λειτουργίες είναι περιορισμένος. Πιο 
συγκεκριμένα με βάση τις Χρήσεις Γης Δήμου Παναγίας (Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αρ. 830/2007, ΦΕΚ ΑΑΠΘ/420/13-9-2007) δεν εντοπίζονται περιοχές 
αγροτικών δραστηριοτήτων (βλ. Χάρτη 9-1). Παρόλα αυτά, με βάση την Εικόνα 3-1 του Π5, 
στη Χωρική Ενότητα εμφανίζονται ορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις βόρια και 
βορειοδυτικά του οικισμού της Ολυμπιάδας καθώς μεταξύ των ρεμάτων Μπασδέκη και 
Μαυρόλακκα, στα κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. Με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία οι εκτάσεις αυτές εκτιμώνται σε περίπου 1 km2. 
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Πιέσεις στα νερά 
Όσον αφορά στις πιέσεις στα νερά, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, όπως 
καταγράφεται στην Παράγραφο 8.10.2, εντοπίζεται μικρός αριθμός σημειακών πιέσεων στα 
νερών, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω: 

1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας (εκροή στο Μπασδέκη). 
2. Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μεταλλείου Ολυμπιάδας (εκροή στο Μαυρόλακκα). 
3. Παλαιές αποθέσεις από παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες (Π5). 

 
Οι διάχυτες πιέσεις στα νερά, έχουν κι αυτές καταγραφεί στην Παράγραφο 8.10.2 και 
συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Αλιευτικό καταφύγιο Ολυμπιάδας (Π5). 
2. Απολήψεις από τα ΥΥΣ Ολυμπιάδας και Ρωγματικό Ολυμπιάδας. 
3. Απολήψεις από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας από το ΥΥΣ Ρωγματικό 

Ολυμπιάδας, ανερχόμενες στα 5,62 hm3 ετησίως (βλ. Παράρτημα Ι). 
 
Πιέσεις στον αέρα 
Αναφορικές με τις πιέσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, στην Παράγραφο 8.11.1 
καταγράφονται πιέσεις στον αέρα, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Πιέσεις λόγω χερσαίων μεταφορών. 
2. Πιέσεις λόγω μεταλλευτικής δραστηριότητας. 
3. Πιέσεις προερχόμενες από τον οικισμό Ολυμπιάδας. 

 
Πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
Τα στοιχεία που συνιστούν υφιστάμενες πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον για τη Χωρική 
Ενότητας Ολυμπιάδας καθώς και στα στοιχεία του έργου που δύναται να εντείνουν τις 
υφιστάμενες πιέσεις εξετάζονται και αναλύονται στην Παράγραφο 9.12.5.1. Επιγραμματικά 
οι πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

1. Μεταλλευτικές δραστηριότητες του μεταλλείου Ολυμπιάδας, του εργοστασίου 
εμπλουτισμού και των εργασιών αποκατάστασης της παλαιάς λίμνης τελμάτων. 

2. Αστικές δραστηριότητες στον οικισμό της Ολυμπιάδας. 
3. Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Ιερισσού Σταυρού. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής της χωρικής ενότητας 
Ολυμπιάδας αξιολογούνται ως «Μεσαίας» κατάστασης, όσον αφορά την ευαισθησία / 
ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη. 
 
Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
 
Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8.10.3, πέραν της αδειοδοτημένης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., αναφορικά με τα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας, εντοπίζονται εξορύξεις λευκόλιθου στην περιοχή Γερακινής Χαλκιδικής, η οποία 
βρίσκεται εκτός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και εκτός του Δήμου Αριστοτέλη. 
 
Επομένως η μοναδική εκμετάλλευση φυσικών πόρων εντός της Χωρικής Ενότητας 
Ολυμπιάδας αφορά την αδειοδοτημένη μεταλλευτική δραστηριότητα του μεταλλείου 
Ολυμπιάδας, η οποία συνίσταται στην εξόρυξη μεταλλευτικών αποθεμάτων 11,55 Mt θειούχου 
μεταλλεύματος (βλ. Παράγραφο ΑΕΠΟ 2011, Παράρτημα Ι). Από την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου, έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,33 Mt μεταλλεύματος (βλ. 
Παράγραφο 6.3.2). Καθότι αναμένεται να γίνει εξόρυξη μεγάλου μέρους της μεταλλοφορίας 
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και το ότι δεν απαντάται καμία άλλη εκμετάλλευση φυσικών πόρων στη Χωρική Ενότητα 
Ολυμπιάδας, η κατάσταση των πιέσεων εκμετάλλευσης φυσικών πόρων αξιολογείται ως 
«Μεσαία», όσον αφορά την ευαισθησία / ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη.  
 
Καθιζήσεις 
 
Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8.10.4, στην περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας, και 
ειδικότερα στη ζώνη που υπέρκειται του ανώτερου τμήματος του Δυτικού κοιτάσματος, 
παρατηρούνται επιφανειακές καθιζήσεις και ρωγματώσεις, οι οποίες και πάλι σχετίζονται με 
τη παλαιά μέθοδο εκμετάλλευσης με κατακρήμνιση οροφής που εφαρμόστηκε σε αυτό το 
τμήμα του κοιτάσματος την περίοδο 1972-1987. Σύμφωνα με τοπογραφικές αποτυπώσεις δεν 
μετράται μεταβολή στο μήκος και στο άνοιγμα των ρωγματώσεων ούτε κάποια 
οριζοντιογραφική ή κατακόρυφη μετατόπιση ενώ το μεγαλύτερο τμήμα αυτών έχουν πλέον 
καλυφθεί με φερτά υλικά. 
 
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, αναφορικά με τη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, παρουσιάζεται 
τρωτότητα έναντι ορισμένων μεθόδων εκμετάλλευσης που οδηγούν σε καθιζήσεις, και ως εκ 
τούτου η κατάσταση των καθιζήσεων αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά την ευαισθησία 
/ ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη. 
 
Αξιολόγηση υφιστάμενων πιέσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταρτίζεται ο Πίνακας 9.10.3.1-1, όπου αξιολογείται 
η κάθε ανθρωπογενής πίεση, ώστε να προκύψει η συνολική αξιολόγηση του αποδέκτη ως προς 
την κατάστασή του αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 
 

Πίνακας 9.10.3.1-1. Συνοπτική αξιολόγηση υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων στο 
περιβάλλον στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
τα

 ε
δά

φ
η

 

Χώροι απόθεσης 
μεταλλευτικών 
υλικών 

4 παλαιοί χώροι απόθεσης, 
δίχως κατάλληλα 
περιβαλλοντικά μέτρα 
προστασίας. Έχουν ήδη 
αποκατασταθεί ή βρίσκονται 
υπό καθεστώς 
αποκατάστασης 

Μεσαία ένταση με τάση 
μείωσης λόγω 
αποκαταστάσεων 

Γεωχημικό 
υπόβαθρο που 
επηρεάζει 
κατάντη 
περιοχές 

 

Μεσαία ένταση με τάση 
μείωσης λόγω 
αποκαταστάσεων καθώς 
και εφαρμογή βιώσιμων 
μεταλλευτικών πρακτικών 

Πιέσεις 
διάβρωσης 
ακτών 

Υφιστάμενο αλιευτικό 
καταφύγιο Ολυμπιάδας 

Αμελητέα ένταση, όπως 
έχει κριθεί και από την 1η 
Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 
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Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 

Πιέσεις λόγω 
κατάληψης 
έργου 

Υφιστάμενη κατάληψη περί 
τα 0,46 km2 επί της Χωρικής 
Ενότητας, έκτασης 26,9 km2. 
Ισοδυναμεί στο 1,7 % της 
Χωρικής Ενότητας 

Αμελητέα ένταση 

Π
ιέ

σε
ις

 α
γρ

οτ
ικ

ώ
ν 

χρ
ή

σε
ω

ν 

Κίνδυνος 
υποβάθμισης 
του 
περιβάλλοντος 
από μη 
συμβατές 
αγροτικές 
πρακτικές 

Αγροτικές δραστηριότητες 
δίχως θεσμοθετημένη χρήση 
σε έκταση της τάξης του 1 
km2 

Χαμηλή ένταση, 
δεδομένης της μικρής 
έκτασης άσκησης των 
αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
τα

 ν
ερ

ά 

Σημειακές 
πιέσεις στα 
Υδάτινα Σώματα 
της Χωρικής 
Ενότητας 

Με βάση την 1η Αναθεώρηση 
του ΣΔΛΑΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας: 
Η χημική κατάσταση του 
ΥΥΣ Υπ. Ρωγμ Ολυμπιάδας 
και του ΥΥΣ Ολυμπιάδας 
είναι καλή.  
Το ρ. Μαυρόλακκας δεν 
βρίσκεται σε κίνδυνο μη 
επίτευξης των στόχων της 
καλής κατάστασης. 

Παρά το ότι οι Πιέσεις 
εντός της Χωρικής 
Ενότητας θεωρούνται εν 
γένει Χαμηλής έντασης, 
λόγω του περιορισμένου 
αριθμού τους, η 
Τρωτότητα του υδάτινου 
περιβάλλοντος 
αξιολογείται ως Μεσαία, 
ελέω των όσων έχουν 
αναφερθεί σε σχέση με 
την ποσοτική, τη χημική 
και την οικολογική 
κατάστασή του, καθώς και 
όσων αναφέρονται στην 1η 
Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Διάχυτες πιέσεις 
στα Υδάτινα 
Σώματα της 
Χωρικής 
Ενότητας 

Οι κύριες διάχυτες πιέσεις 
αφορούν απολήψεις, οι 
οποίες αναλογούν στο 82 % 
και 28 % της ετήσιας 
τροφοδοσίας για τα ΥΥΣ 
Σκουριών – Υπ. Ρωγμ. 
Ολυμπιάδας – Χολομώντα 
Ωραιοκάστρου και 
Ολυμπιάδας αντίστοιχα. 
Το ΥΥΣ Ρωγμ. Ολυμπιάδας 
βρίσκονται σε καλή 
ποσοτική κατάσταση. 

 Οι υδρομορφολογικές 
πιέσεις έχουν 
αξιολογηθεί ως 
Αμελητέες, τόσο για τα 
ΥΥΣ όσο και για τα 
Ποτάμια ΥΣ της 
Χωρικής Ενότητας 

 Οι πιέσεις λόγω 
απολήψεων 
αξιολογούνται ως 
Μεσαίες 
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Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 
Π

ιέ
σε

ις
 σ

το
ν 

α
έρ

α 

Εκπομπές 
αέριων ρύπων 
λόγω των 
μεταφορών, της 
μεταλλευτικής 
δραστηριότητας 
και των αστικών 
λειτουργιών των 
οικισμών 

Στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον δεν 
παρατηρούνται ετήσιες 
υπερβάσεις συγκέντρωσης 
παρά ορισμένες ημερήσιες 
υπερβάσεις. 

Δεδομένης της 
κατάστασης του 
περιβάλλοντος, οι 
υφιστάμενες πιέσεις στον 
αέρα αξιολογούνται ως 
Μεσαίας έντασης 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
το

 α
κ

ου
στ

ικ
ό 

πε
ρι

βά
λλ

ον
 

Εκπομπές 
ακουστικών 
πιέσεων τόσο 
από τις 
μεταλλευτικές 
δραστηριότητες 
/ εγκαταστάσεις 
όσο και από τους 
οικισμούς και το 
οδικό δίκτυο της 
Χωρικής 
Ενότητας 

Στο σύνολο των σημείων 
παρακολούθησης τηρείται η 
κείμενη νομοθεσία. 
(βλ. Παράγραφο 9.12.5.1.1) 

Ο αποδέκτης αξιολογείται 
ως χαμηλής ευαισθησίας. 

Ε
κ

μ
ετ

ά
λλ

ευ
ση

 
φ

υσ
ικ

ώ
ν 

πό
ρω

ν 

Αδειοδοτημένο 
μεταλλείο 
Ολυμπιάδας 

Πραγματοποιημένη εξόρυξη 
1,33 Mt θειούχου 
μεταλλοφορίας. 
Αδειοδοτημένη συνολική 
εξόρυξη 11,55 Mt 
μεταλλεύματος. 
Πολυετής παρελθοντικές 
εκμεταλλεύσεις 

Η πίεση της 
εκμετάλλευσης φυσικών 
πόρων, λαμβάνοντας 
υπόψη και το παρελθόν 
εκμετάλλευσης φυσικών 
πόρων, αξιολογείται ως 
Μεσαία 

Κ
α

θι
ζή

σε
ις

 

Αδειοδοτημένο 
μεταλλείο 
Ολυμπιάδας 

Κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων 
εκμεταλλεύσεων είχαν 
παρατηρηθεί ορισμένα 
φαινόμενα καθιζήσεων τα 
οποία έχουν πάψει με τη 
σύγχρονη και βιώσιμη 
εκμετάλλευση της Ελληνικός 
Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Λόγω των περιορισμένων 
παρελθοντικών 
καθιζήσεων που έχουν 
παρατηρηθεί η ένταση των 
υφιστάμενων πιέσεων / 
τρωτότητας του αποδέκτη 
αξιολογείται ως Χαμηλή 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 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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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 
Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI  

Αμελητέα OXI 

9.10.3.2. Πηγές δυνητικής ενίσχυσης των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον 

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. 

9.10.3.3. Επιπτώσεις και συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Από την προτεινόμενη ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική 
Ενότητα Ολυμπιάδας, αναμένονται μία σειρά από επιδράσεις στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 
περιβάλλον, οι οποίες εκτιμώνται παρακάτω: 
 
1. Άντληση υπογείων υδάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 
Κατά τη λειτουργία του μεταλλείου Ολυμπιάδας σε διάστημα 20 ετών, αναμένονται κατά μέσο 
όρο αντλήσεις υπογείων υδάτων 5,27 hm3 ετησίως (βλ. Παράγραφο 6.3.12.2). Σε σχέση με το 
αδειοδοτημένο έργο, όπου είχαν θεωρηθεί αντλήσεις υδάτων περί τα 5,62 hm3, προκύπτει 
μικρότερη ένταση της πίεσης λόγω αντλήσεων κατά 6,23 %. Επομένως, σε σχέση με το 
αδειοδοτημένο έργο, η εκτιμώμενη μεταβολή της πίεσης στα νερά, εκτιμάται ως «Θετική» και 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας.  
 
Οι υφιστάμενες αντλήσεις υπογείων υδάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 
εκτιμώνται σε κατά μέσο όρο 3,31 hm3 ετησίως με τη συντηρητική υπόθεση ότι οι εκροές της 
υφιστάμενης μονάδας κατεργασίας νερών είναι ίσες με τις εισροές των αντλούμενων νερών2. 
Ο υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας αντλήσεων αφορά τα έτη από την αρχική 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2011-2021). Επομένως προκύπτει αύξηση της πίεσης 

 
2 Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την περίοδο 2011- Ιούνιος 2021. 
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από την άντληση υπογείων υδάτων από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Η ποσότητα των 
συνολικά αντλούμενων νερών από το ΥΥΣ Ρωγμ. Ολυμπιάδας, αναμένεται να αυξηθεί κατά 
το 2,4% των υφιστάμενων συνολικών αντλήσεων. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, η μεταβολή της πίεσης του έργου στα νερά εκτιμάται ως «Αυξητική» και 
«Μεσαίας» Σημαντικότητας. Τέλος, η μεταβολή της συνολικής υφιστάμενης πίεσης λόγω 
αντλήσεων από τα ΥΥΣ κατά 2,4%, θεωρείται ως «Αρνητική» και «Χαμηλής» 
Σημαντικότητας. 
 
2. Εκροές Μονάδων Κατεργασίας Νερών 
Με βάση την Παράγραφο 6.3.6.6 προτείνεται η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας 
Νερών Μεταλλείου Ολυμπιάδας, με συστήματα πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης 
όσμωσης. Η εν λόγω μονάδα αναμένεται να έχει αισθητά βελτιωμένα χαρακτηριστικά 
απόδοσης απομάκρυνσης από την υφιστάμενη. Καθόλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου, 
αναμένονται εκροές επεξεργασμένων νερών στον Μαυρόλακκα της τάξης των 5,04 hm3 
ετησίως, με ποιοτικά χαρακτηριστικά που δεν θα αποτελέσουν πίεση για τη Χημική κατάσταση 
του εν λόγω Ποτάμιου ΥΣ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη επεξεργασία των νερών του 
μεταλλείου συνίσταται μόλις σε μονάδα κατεργασίας με προσθήκη υδρασβέστου, εκτιμάται 
πως σε σχέση με τις υφιστάμενες σημειακές πιέσεις του έργου στα νερά η μεταβολή θα είναι 
«Θετική» και «Μεσαίας» Σημαντικότητας. Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση της 
Χωρικής Ενότητας η μεταβολή κρίνεται ως «Θετική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
Αναφορικά με υδρομορφολογικές πιέσεις που δύναται να προκύψουν από την εκροή της 
μονάδας, αυτές σχετίζονται πρωτίστως με το σημείο και τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων στο 
ρ. Μαυρόλακκα. Πιο συγκεκριμένα, και όπως καταγράφεται στο Παράρτημα ΧVI, η διάθεση 
των επεξεργασμένων νερών γίνεται μέσω καναλιού ήπιας κλίσης. Ως εκ τούτου, οι όποιες 
πιέσεις δημιουργούνται αναμένεται να είναι περιορισμένες πέριξ της συμβολής του καναλιού 
και της φυσικής κοίτης του ρ. Μαυρόλακκα. Ως εκ τούτου, σε σχέση με τις υφιστάμενες 
υδρομορφολογικές πιέσεις στα νερά, η μεταβολή εκτιμάται ως «Αρνητική» και «Αμελητέας» 
Σημαντικότητας. 
 
3. Εκτροπή ρ. Μπασδέκη και επαναφορά κοίτης Ξηρόλακκα κατόπιν αποκατάστασης της 

παλαιάς λίμνης τελμάτων 
Κατά την επικαιροποιημένη μελέτη εκτροπής του ρ. Μπασδέκη, προτείνονται περιορισμένης 
έκτασης και μήκους έργα προστασίας της κοίτης του ρέματος από φερτά καθώς και η 
κατασκευή μίας νέας γεφύρωσης. Πρόκειται για αύξηση των υφιστάμενων υδρομορφολογικών 
πιέσεων, αν και λόγω της περιορισμένης έκτασης των έργων η ένταση της μεταβολής 
αναμένεται να είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. Αναφορικά με το ρ. Ξηρόλακκας, όπως 
αποτυπώνεται και στον Π.Ο. δ3.25 της ΑΕΠΟ του 2011 (βλ. Παράρτημα Ι), μετά την πλήρη 
αποκατάσταση της παλαιάς πλατείας τελμάτων, θα γίνει επαναφορά της φυσικής κοίτης του 
Ξηρόλακκα. Η μεταβολή που θα προκύψει από το εν λόγω έργο στις ανθρωπογενείς πιέσεις 
στα νερά, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, κρίνεται πως θα είναι «Θετική» και 
«Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
4. Εκροές και διαχείριση Αστικών Λυμάτων 
Η παραγωγή αστικών λυμάτων από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας εκτιμάται 
περίπου σε 31 x 103 m3/y (βλ. Παράγραφο 6.3.12.5). Όπως αναλύεται στην Παράγραφο 
6.3.6.32 τα εν λόγω λύματα θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται δημιουργία νέας 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 9           9.10-25 
ENVECO A.E. 

σημειακής πίεσης στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, παρά μόνο ελαφρά ποσοτική αύξηση των 
εκροών της ΕΕΛ Ολυμπιάδας. Συμπερασματικά, η μεταβολή της υφιστάμενης σημειακής 
πίεσης στα νερά από το προτεινόμενο στοιχείο του Έργο, κρίνεται ως «Αρνητική» και 
«Αμελητέας» Σημαντικότητας.  
 
5. Πιέσεις στον αέρα 
Η διακίνηση των υλικών, σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό θα λαμβάνει χώρα μέσω 
του υπάρχοντος οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα των Επ. Οδού Βαρβάρας – Μαραθούσας 
και Επ. Οδού Σταυρού – Ιερισσού, με κατεύθυνση προς το Στρατώνι και την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Η 
προκειμένη χρήση του οδικού δικτύου της περιοχής, αναμένεται να συνδράμει αυξητικά των 
πιέσεων του αέρα λόγω των μεταφορών. Παρόλα αυτά, καθότι και στην υφιστάμενη 
κατάσταση, η μεταφορά των μεταλλευτικών υλικών (στείρα εξόρυξης προς κατασκευή 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ., απόβλητα εμπλουτισμού, υλικά προς απόθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. κ.ά.) λαμβάνει 
χώρα από το εν λόγω οδικό δίκτυο, κρίνεται πως η μεταβολή της πίεσης στον αέρα σε σχέση 
με την υφιστάμενη κατάσταση θα είναι «Αρνητική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. Το 
παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την εκτίμηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας (βλ. Παράγραφο 9.11.5.3.2). 
 
6. Χώροι απόθεσης μεταλλευτικών υλικών 
Η παραγωγή αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, 
αποτελεί εκ φύσεως αρνητική επίδραση στις εδαφικές πιέσεις και εν γένει στους χώρους 
απόθεσης μεταλλευτικών υλικών. Παρόλα αυτά δεν θα δημιουργηθεί κανένας χώρος μόνιμης 
απόθεσης μεταλλευτικών υλικών στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας και η διαχείριση των 
εξορυκτικών αποβλήτων θα λαμβάνει χώρα στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ. Ταυτοχρόνως, θα ολοκληρωθεί 
κατά προτεραιότητα η αποκατάσταση και του τέταρτου χώρου παλαιών αποθέσεων, της 
παλαιάς λίμνης τελμάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, κρίνεται πως η μεταβολή των πιέσεων τόσο στα εδάφη λόγω μεταλλευτικών 
αποθέσεων όσο και με την πίεση των χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών κρίνεται ως 
«Θετική» και «Μεσαία» Σημαντικότητας. 
 
7. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
Από την προτεινόμενη ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική 
Ενότητα Ολυμπιάδας, αναμένεται η εξής επίδραση στην Εκμετάλλευση φυσικών πόρων: 
Απόληψη 12,4 Mt μεταλλευτικών αποθεμάτων (βλ. Παράγραφο 6.3.12.1) έναντι των 
11,55 Mt, τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί το 2011. Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, όπου 
έχουν εξορυχθεί μόλις 1,31 Mt μεταλλεύματος από την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
, και λαμβάνοντας υπόψη τις παλαιότερες εκμεταλλεύσεις κρίνεται πως η συνολική μεταβολή 
της πίεσης είναι «Αρνητική» και «Μεσαίας» Σημαντικότητας. Σε σχέση με το αδειοδοτημένο 
έργο, η μεταβολή της πίεσης αθροίζεται σε +18,7% και κρίνεται ως «Αρνητική» και 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
8. Καθιζήσεις 
Με βάση τα στοιχεία του σχεδιασμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο 6.3, 
έχουν οριστεί απαιτούμενες τιμές αντοχής της λιθογόμωσης αναφορικά με την εκμετάλλευση. 
Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την λιθογόμωση και αποκατάσταση των παλαιών στοών 
εκμετάλλευσης καθώς και τον εκσυγχρονισμό του μεταλλείου που έχει ήδη λάβει χώρα, οδηγεί 
στην εκτίμηση ότι η μεταβολή των πιέσεων καθιζήσεων σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση θα είναι «Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
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9. Πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
Με βάση την αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της 
Παραγράφου 9.12.5.3, αποτυπώνονται μεσαίας έντασης επιπτώσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, κυρίως λόγω της αύξησης της πίεσης του 
κυκλοφοριακού θορύβου στο περιβάλλον πλησίον οικισμών. Ως εκ τούτου, η μεταβολή των 
υφιστάμενων πιέσεων στο ακουστικό περιβάλλον αξιολογείται ως «Αρνητική» και 
«Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
10. Κατάληψη εδάφους από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 
Όπως αναλύεται στην Παράγραφο 9.4.3.5, οι καταλήψεις ανά φάση λειτουργίας έχουν ως 
εξής: 

 Φάση λειτουργίας: 0,53 km2. Αμελητέα και Αρνητική μεταβολή (+ 0.3% της έκτασης 
της Χωρικής Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη κατάσταση.  

 Αποκατάσταση: Στο πέρας της φάσης αποκατάστασης, αναμένεται να μην παραμείνει 
κατάληψη. Χαμηλής έντασης και Θετική μεταβολή (- 1,7% της έκτασης της Χωρικής 
Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη κατάσταση. 

 
Αξιολόγηση μεταβολών πιέσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταρτίζεται ο Πίνακας 9.10.3.3-1, όπου αξιολογείται 
η κάθε μεταβολή ανθρωπογενούς πίεσης από το έργο, ώστε να προκύψει η συνολική 
αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 
περιβάλλον. 
 
Πίνακας 9.10.3.3-1. Συνοπτική αξιολόγηση δημιουργίας / μεταβολής των ανθρωπογενών 

πιέσεων στο περιβάλλον στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας από το προτεινόμενο έργο 

Στοιχείο έργου Σημαντικές πληροφορίες 
Αξιολόγηση έντασης 
μεταβολής πίεσης / 

Επηρεαζόμενες πιέσεις 

Άντληση υπογείων 
υδάτων 

Άντληση 5,27 hm3 ετησίως κατά 
τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου 
Ολυμπιάδας 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Διάχυτες πιέσεις στα νερά 

Εκροές μονάδων 
κατεργασίας νερών 

Εκροές, κατόπιν προτεινόμενης 
επεξεργασίας, 5,04 hm3 ετησίως 
επεξεργασμένων νερών  

Θετική – Χαμηλή – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 

Εκροή μέσω καναλιού ήπιας 
κλίσης στο ρ. Μαυρόλακκα 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Υδρομορφολογική πίεση 

Εκτροπή ρ. Μπασδέκη 
Τεχνικά έργα προστασίας της 
κοίτης και κατασκευή 
γεφύρωσης 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Υδρομορφολογικές πιέσεις 

στα νερά 

Επαναφορά φυσικής 
κοίτης ρ. Ξηρόλακκα 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 
αποκατάστασης, θα γίνει 
επαναφορά της κοίτης του ρ. 
Ξηρόλακκα 

Θετική – Μεσαία – 
Υδρομορφολογικές πιέσεις 

στα νερά 

Εκροές και διαχείριση 
αστικών λυμάτων 

Επεξεργασία αστικών λυμάτων 
στην ΕΕΛ Ολυμπιάδας 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 9           9.10-27 
ENVECO A.E. 

Στοιχείο έργου Σημαντικές πληροφορίες 
Αξιολόγηση έντασης 
μεταβολής πίεσης / 

Επηρεαζόμενες πιέσεις 

Μεταβολή πιέσεων 
στον αέρα λόγω του 

έργου 

Λειτουργία μεταλλείου, 
εργοστασίου Ολυμπιάδας και 
μεταφορικό έργο 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Πιέσεις στον αέρα 

Αποθέσεις 
μεταλλευτικών υλικών 

Διαχείριση των εξορυκτικών 
αποβλήτων Ολυμπιάδας στην 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. (εκτός Χωρικής 
Ενότητας) και αποκατάσταση 
των παλαιών αποθέσεων 
μεταλλευτικών υλικών 

Θετική – Μεσαία –  
Πιέσεις στα εδάφη /  
Πιέσεις λόγω χώρων 

απόθεσης μεταλλευτικών 
υλικών 

Εξόρυξη 
μεταλλεύματος 

Εξόρυξη 12,4 Mt 
μεταλλεύματος 

Αρνητική – Μεσαία – 
Εκμετάλλευση φυσικών 

πόρων 

Εκμετάλλευση 
μεταλλείου 

Διάνοιξη και λιθογόμωση των 
μελλοντικών στοών 
εκμετάλλευσης καθώς και των 
παλαιότερων 

Αμελητέα – Καθιζήσεις 

Μεταλλευτική 
δραστηριότητα και 

συναφές μεταφορικό 
έργο 

Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον (βλ. 
Παράγραφο 9.12.5.3) 

Αρνητική – Μεσαία – 
Πιέσεις στο ακουστικό 

περιβάλλον 

Κατάληψη 
μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων 

Φάση λειτουργίας: 0,53 km2 Αρνητική – Αμελητέα –  
Πιέσεις στα εδάφη 

Φάση αποκατάστασης: 0 
Θετική – Χαμηλή – Πιέσεις 

στα εδάφη 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας, το μέγεθος 
της μεταβολής των ανθρωπογενών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

 Ένταση επιπτώσεων: Η συνολική ένταση των μεταβολών των ανθρωπογενών πιέσεων, 
κρίνεται ως χαμηλή. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 
ότι συνδέονται άμεσα με τις λειτουργίες του Έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις δύναται να υπάρξουν, δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές εκτός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και 
αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου. Εξαίρεση αποτελούν οι πιέσεις λόγω άντλησης 
υπογείων υδάτων από το ΥΥΣ Ρωγμ. Ολυμπιάδας, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την 
ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου, λόγω της υδραυλικής επικοινωνίας των ΥΥΣ της 
περιοχής. 
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 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 
έργου και είναι πολύ πιθανή.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Οι αναμενόμενες επιπτώσεις 
αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται ως εν γένει 
μεσοπρόθεσμες, καθώς αφορούν το σύνολο της διάρκειας ζωής του μεταλλείου, το οποίο 
είναι είκοσι (20) έτη.  

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 
αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Με την παύση λειτουργίας του έργου, παύουν να 
υφίστανται αρκετές εκ των αρνητικών επιδράσεων του έργου, επιτρέποντας σε φυσικά 
συστήματα, όπως οι υδροφορείς να επαναπληρωθούν, ή όπως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αποδεκτών των αστικών λυμάτων να αναταχθούν με φυσικές 
διεργασίες. Παρόλα αυτά, άλλες επιδράσεις, όπως η τροποποίηση του υδρογραφικού 
δικτύου, δεν δύναται να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις 
κρίνονται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 
αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να 
τροποποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων κατεργασίας νερών ή και των 
ΕΕΛ, εάν δεν επαρκεί η απόδοσή τους, ενώ ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως η απόληψη 
των φυσικών πόρων που θα λάβει χώρα δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με τεχνητά μέσα, 
οι επιπτώσεις αναφορικά με τη μεταβολή των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον 
αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 
Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 
των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 
αναμενόμενων επιπτώσεων στις Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογείται ως 
«Χαμηλό». 
 

Αξιολόγηση μεγέθους επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή  ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 
Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια / 
τρωτότητα / αξία του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της 
Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 
υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 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. Θα πρέπει να ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο σχεδιασμό 
του έργου καθώς και να τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των επιμέρους αρνητικών 
επιπτώσεων όπως προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 10, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκτιμώμενη 
αύξηση των ανθρωπογενών πιέσεων κατά τη διάρκεια της συνολικής λειτουργίας του έργου, 
καθώς και να μεγιστοποιηθεί η επίδραση των θετικών μεταβολών μείωσης επιμέρους 
ανθρωπογενών πιέσεων. 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 
επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.10.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

9.10.4.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των ανθρωπογενών πιέσεων 
στο περιβάλλον 

Πηγές εκπομπής ρύπων και άλλες πιέσεις στο περιβάλλον 
 
Πιέσεις στα εδάφη 
Στη Χωρική Ενότητα των Σκουριών και πιο συγκεκριμένα στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Σκουριών, έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα αποψιλώσεις έκτασης περίπου 1,6 km2. Αυτές οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες συνιστούν πίεση στα εδάφη καθότι έχουν αλλάξει την 
επιφανειακή κάλυψη των εν λόγω εδαφών και ως εκ τούτου δύναται να οδηγήσουν σε 
φαινόμενα διάβρωσης. Η εν λόγω αποψιλωμένη έκταση, στην οποία έχουν κατασκευαστεί και 
ορισμένα στοιχεία του αδειοδοτημένου έργου, αποτελεί το 2,1% της Χωρικής Ενότητας 
Σκουριών, έκτασης 76,6 km2. 
 
Πιέσεις αγροτικών χρήσεων 
Στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, ο κίνδυνος υποβάθμισης που προέρχεται από τη μη συμβατή 
άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές λόγω της διεκδίκησης κοινών 
πόρων (νερό, βλάστηση, γη) με τις οικολογικές λειτουργίες είναι περιορισμένος. Πιο 
συγκεκριμένα με βάση τις Χρήσεις Γης Δήμου Παναγίας (Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αρ. 830/2007, ΦΕΚ ΑΑΠΘ/420/13-9-2007) δεν εντοπίζονται περιοχές 
αγροτικών δραστηριοτήτων (βλ. Χάρτη 9.1). Παρόλα αυτά, με βάση την Εικόνα 3-1 του Π5, 
στη Χωρική Ενότητα εμφανίζονται ορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις κοντά στους οικισμούς 
Παλαιοχώρι, Στάγειρα και Νεοχώρι. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι εκτάσεις αυτές 
εκτιμώνται σε περίπου 6,5 km2. Οι εν λόγω εκτάσεις είναι αρκετά απομακρυσμένες από τις 
μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών. 
 
Πιέσεις στα νερά 
Όσον αφορά στις πιέσεις στα νερά, εντός της χωρικής ενότητας , όπως καταγράφεται στην 
Παράγραφο 8.10.2, δεν εντοπίζονται σημειακές πιέσεις στα νερά. Στο Ποτάμια ΥΣ του 
Ασπρόλακκα, το οποίο βρίσκεται εν μέρει εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, οι πιέσεις 
που ασκούνται λόγω παλαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα προκύπτουν από τη Χωρική 
Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου (Π5). 
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Οι διάχυτες πιέσεις στα νερά, έχουν κι αυτές καταγραφεί στο Π5 και συνοψίζονται παρακάτω: 
1. Απολήψεις από τα ΥΥΣ Σκουριών, Χολομώντα - Ωραιοκάστρου και Ρωγματικό 

Ολυμπιάδας. Σημειώνεται ότι εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών δεν εντοπίζονται 
σημαντικές πηγές πίεσης απολήψεων, όπως αγροτικές χρήσεις γης ή λειτουργούσες 
μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

 
Πιέσεις στον αέρα 
Αναφορικές με τις πιέσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, στην Παράγραφο 8.11.1 
καταγράφονται οι παρακάτω: 

1. Πιέσεις προερχόμενες από τους οικισμούς Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στάγειρα και Μ. 
Παναγία. 
 Σημαντική πίεση στον αέρα, φαίνεται πως αποτελεί η αιθάλη που εκπέμπεται από τα 

συστήματα θέρμανσης των σπιτιών των οικισμών, όπως καταγράφεται στην 
Παράγραφο 8.11 και 9.11.6.1 και συγκεκριμένα στους σταθμούς SAM34 & SAM32 
Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου αντίστοιχα. 

2. Πιέσεις λόγω της κυκλοφορίας εντός του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου  
 
Πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
Τα στοιχεία που συνιστούν υφιστάμενες πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον για τη Χωρική 
Ενότητας Σκουριών καθώς και στα στοιχεία του έργου που δύναται να εντείνουν τις 
υφιστάμενες πιέσεις εξετάζονται και αναλύονται στην Παράγραφο 9.12.6.1. Επιγραμματικά 
οι πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

1. Περιορισμένες κατασκευαστικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. 

2. Αστικές δραστηριότητες στους οικισμούς Παλαιοχώρι (εντός της Χωρικής Ενότητας) και 
Νεοχώρι, Μεγάλη Παναγία, Στάγειρα (εκτός αλλά πολύ κοντά στα όρια της Χωρικής 
Ενότητας). 

3. Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ιερισσού και την ΕΟ 
Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής της Χωρικής 
Ενότητας Σκουριών αξιολογούνται ως «Χαμηλής» κατάστασης, όσον αφορά την ευαισθησία 
/ ευπάθεια και τρωτότητα / αξία του αποδέκτη. 
 
Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
 
Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8.10.3, πέραν της αδειοδοτημένης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., αναφορικά με τα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας, εντοπίζονται εξορύξεις λευκόλιθου στην περιοχή Γερακινής Χαλκιδικής, η οποία 
βρίσκεται εκτός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και εκτός του Δήμου Αριστοτέλη. 
 
Επομένως η μοναδική εκμετάλλευση φυσικών πόρων εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 
αφορά την αδειοδοτημένη μεταλλευτική δραστηριότητα του μεταλλείου Σκουριών, η οποία 
συνίσταται στην εξόρυξη μεταλλευτικών αποθεμάτων 175,77 Mt πορφυριτικού μεταλλεύματος 
(βλ. Παράγραφο ΑΕΠΟ 2011, Παράρτημα Ι). Η εν λόγω εκμετάλλευση δεν έχει ξεκινήσει 
προς το παρόν. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται προς το παρόν πίεση εκμετάλλευσης φυσικών 
πόρων στη Χωρική Ενότητα Σκουριών. 
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Καθιζήσεις 
 
Καθότι δεν έχει γίνει έναρξη των μεταλλευτικών εργασιών στο μεταλλείο των Σκουριών καθώς 
και ότι δεν έχουν καταγραφεί στη Χωρική Ενότητα Σκουριών φαινόμενα καθιζήσεων, 
θεωρείται πως δεν υφίσταται πίεση λόγω καθιζήσεων. 
 
Αξιολόγηση υφιστάμενων πιέσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταρτίζεται ο Πίνακας 9.10.4.1-1, όπου αξιολογείται 
η κάθε ανθρωπογενής πίεση, ώστε να προκύψει η συνολική αξιολόγηση του αποδέκτη ως προς 
την κατάστασή του αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 
 

Πίνακας 9.10.4.1-1. Συνοπτική αξιολόγηση υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων στο 
περιβάλλον στη Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 

Π
ιέ

σε
ις

 
στ

α
 ε

δά
φ

η
 

Κατάληψη 
μεταλλευτικής 
δραστηριότητας 

Αποψιλωμένη έκταση 
1,6 km2 και υλοποίηση 
ορισμένων 
προπαρασκευαστικών 
εργασιών 

Χαμηλής έντασης πίεση, 
η οποία αφορά το 2,1% 
της επιφάνειας της 
Χωρικής Ενότητας 

Π
ιέ

σε
ις

 
α

γρ
οτ

ικ
ώ

ν 
χρ

ή
σε

ω
ν 

Κίνδυνος 
υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος 
από μη συμβατές 
αγροτικές 
πρακτικές 

Αγροτικές δραστηριότητες 
δίχως θεσμοθετημένη χρήση 
σε έκταση της τάξης των 
6,5 km2 

Χαμηλή ένταση, 
δεδομένης της μικρής 
έκτασης άσκησης των 
αγροτικών 
δραστηριοτήτων σε 
σχέση με τη Χωρική 
Ενότητα 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
τα

 ν
ερ

ά 

Δεν υφίστανται 
σημειακές πιέσεις 

- - 

Διάχυτες πιέσεις 
στα Υδάτινα 
Σώματα της 
Χωρικής 
Ενότητας 

Οι κύριες διάχυτες πιέσεις 
αφορούν απολήψεις, οι 
οποίες αναλογούν στο 82 % 
της ετήσιας τροφοδοσίας για 
τα ΥΥΣ Σκουριών – Υπ. 
Ρωγμ. Ολυμπιάδας – Υπ. 
Χολομώντα-Ωραιοκάστρου. 
Αναλυτικά, 64,6 hm3 
αφορούν αρδευτικές 
ανάγκες, 9,5 hm3 υδρευτικές 
ανάγκες και 5,9 hm3 
αντλήσεις μεταλλευτικής 
δραστηριότητας (Π5). ΤΟ 
ΥΥΣ Σκουριών βρίσκεται σε 
καλή ποσοτική κατάσταση. 
 

 Η τρωτότητα των 
συναφών ΥΥΣ 
αξιολογείται ως 
Μεσαία λόγω των 
απολήψεων που 
λαμβάνουν χώρα 
κυρίως εκτός της 
Χωρικής Ενότητας. 

 Αμελητέες 
υδρομορφολογικές 
πιέσεις 
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Κατηγορία 
Υφιστάμενη 

Πίεση 
Σημαντικές πληροφορίες 

Αξιολόγηση έντασης 
πίεσης / Κατάστασης 

αποδέκτη 
Π

ιέ
σε

ις
 σ

το
ν 

α
έρ

α Εκπομπές αέριων 
ρύπων λόγω των 
μεταφορών, της 
μεταλλευτικής 
δραστηριότητας 
και των αστικών 
λειτουργιών των 
οικισμών 

Παρατηρούνται ορισμένες 
υπερβάσεις των 
επιτρεπόμενων ορίων PM10 
και PM2,5, οι οποίες 
προκύπτουν από τη 
θέρμανση των οικισμών 
κατά τους θερινούς μήνες. 

Δεδομένης της 
κατάστασης του 
περιβάλλοντος, οι 
υφιστάμενες πιέσεις και 
τρωτότητα του αποδέκτη 
αναφορικά με τον αέρα 
αξιολογούνται ως 
Μεσαίας έντασης. 

Π
ιέ

σε
ις

 σ
το

 α
κ

ου
στ

ικ
ό 

πε
ρι

βά
λλ

ον
 

Εκπομπές 
ακουστικών 
πιέσεων στους 
οικισμούς και το 
οδικό δίκτυο της 
Χωρικής 
Ενότητας και 
περιορισμένες 
κατασκευαστικές 
εργασίες των 
μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων 

Στο σύνολο των σημείων 
παρακολούθησης τηρείται η 
κείμενη νομοθεσία. 
(βλ. Παράγραφο 9.12.5.1.1) 

Ο αποδέκτης 
αξιολογείται ως χαμηλής 
ευαισθησίας. 

Ε
κ

μ
ετ

ά
λλ

ευ
ση

 
φ

υσ
ικ

ώ
ν 

πό
ρω

ν 

Δεν υφίσταται - - 

Κ
α

θι
ζή

σε
ις

 

Δεν υφίσταται - - 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 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. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 
Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.10.4.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

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’). 

 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. 

9.10.4.3. Επιπτώσεις στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Από την προτεινόμενη ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική 
Ενότητα Σκουριών, αναμένονται μία σειρά από επιδράσεις στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 
περιβάλλον, οι οποίες εκτιμώνται παρακάτω: 
 
1. Άντληση υπογείων υδάτων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών και επανεισπίεση 

υδάτων 
Βασική αρχή λειτουργίας του μεταλλείου Σκουριών είναι η ελαχιστοποίηση της πίεσης 
άντλησης υδάτων από τους υδροφόρους, καθότι το μη χρειαζούμενο καθαρό νερό που 
απαντλείται από το μεταλλείο, επανεισπιέζεται με κατάλληλες διατάξεις γεωτρήσεων, εκτός 
του κώνου αποστράγγισης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια πολύ υγρών ετών, είναι πιθανή η 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 9           9.10-34 
ENVECO A.E. 

επανεισπίεση επεξεργασμένων νερών σε άλλη θέση. Κατόπιν των φάσεων ανάπτυξης και 
λειτουργίας Α’ – Β’ – Γ’, που αναλύονται παρακάτω, δεν αναμένονται αντλήσεις υπογείων 
υδάτων (Αναλυτικότερα βλ. Παράγραφο 6.6.16.2). 
 
Φάση Ανάπτυξης και φάση Λειτουργίας Α’ (0-10 έτη): 
Κατόπιν της διετούς προπαρασκευής του μεταλλείου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη φάση 
ανάπτυξης, αναμένεται η λειτουργία τόσο του επιφανειακού όσο και του υπόγειου μεταλλείου. 
Αποτέλεσμα αυτών είναι η απαραίτητη προαποστράγγιση του επιφανειακού μεταλλείου καθώς 
και η αποστράγγιση του υπόγειου μεταλλείου. Για το σύνολο των ετών που απαρτίζουν τη 
φάση ανάπτυξης και τη φάση λειτουργίας Α’ αναμένονται αντλήσεις υδάτων περί τα 1,87 hm3 
ετησίως. Επίσης αναμένεται να επιστρέψουν μέσω των γεωτρήσεων επανεισπίεσης στο 
υποκείμενο ΥΥΣ Σκουριών, ποσότητες νερού της τάξης των 0,75 hm3 καθαρού νερού και 0,09 
hm3 επεξεργασμένων νερών ετησίως. Ως εκ τούτου προκύπτει καθαρή ετήσια απόληψη νερού, 
της τάξης των 1,03 hm3 ετησίως κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας Α’. Η εν λόγω 
ποσότητα αντιστοιχεί στο 1,3% των ετήσιων απολήψεων από τα ΥΥΣ Σκουριών, Ρωγμ. 
Ολυμπιάδας και Χολομώντα – Ωραιοκάστρου. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, η μεταβολή της πίεσης στα νερά λόγω απολήψεων κρίνεται ως «Αρνητική» και 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας. Σε σχέση με το αδειοδοτημένο έργο, όπου είχαν εκτιμηθεί 
αντλήσεις 205 m3/h, ήτοι 1,8 hm3 ετησίως, κρίνεται πως η μεταβολή (- 42,8 %) είναι «Θετική» 
και «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
Φάσεις Λειτουργίας Β’ – Γ’ (10 – 26 έτη): 
Κατά τις φάσεις λειτουργίας Β’ και Γ’ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση του επιφανειακού μεταλλείου και να 
λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη το υπόγειο μεταλλείο. Συνεπώς, αναμένονται πρωτίστως 
εισροές υδάτων από άντληση υπογείων υδάτων για την προώθηση της υπόγειας 
εκμετάλλευσης, της τάξης των 1,88 hm3 ετησίως (βλ. Πίνακα 6.6.16.2-4 και Πίνακα 6.6.16.2-
13). Επίσης, οι αναμενόμενες ποσότητες καθαρών νερών προς επανεισπίεση εκτιμώνται σε 
0,25 hm3. Τέλος, δεν αναμένεται να λάβει χώρα επανεισπίεση επεξεργασμένων νερών. Ως εκ 
τούτου η καθαρή απόληψη των εν λόγω φάσεων λειτουργίας εκτιμάται σε 1,63 hm3 ετησίως, η 
οποία αναλογεί στο 2,0% των ετήσιων απολήψεων από τα συναφή ΥΥΣ και σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, θεωρείται ότι οδηγεί σε μεταβολή της πίεσης στα νερά λόγω 
απολήψεων «Αρνητική» και «Χαμηλής» Σημαντικότητας. Σε σχέση με το αδειοδοτημένο 
έργο, όπου είχαν εκτιμηθεί αντλήσεις κατά μέγιστο 480 m3/h, ήτοι 4,2 hm3 ετησίως, κρίνεται 
πως η μεταβολή (- 61,9%) είναι «Θετική» και «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
2. Εκροές Μονάδας Κατεργασίας Νερών 
Με βάση την Παράγραφο 6.6.9.6, προτείνεται η κατασκευή μίας νέας Μονάδας Κατεργασίας 
Νερών δυναμικότητας 250 m3/h. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 6.6.16.2, η 
εν λόγω μονάδα δεν αναμένεται να διατηρεί μόνιμα εκροές σε φυσικούς αποδέκτες. Πιο 
συγκεκριμένα, εκροές στον Καρόλακκα θα λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τα τελευταία στάδια 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, όπου δεν είναι δυνατή η αποσόβηση μέσω της 
επανεισπίεσης επεξεργασμένων νερών. Σε κάθε περίπτωση με τη χρήση των προτεινόμενων 
συστημάτων επεξεργασίας, όπως πολυστρωματική διήθηση και αντίστροφη όσμωση, 
αναμένεται να μην επιβαρυνθεί ο αποδέκτης ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. 
 
 
 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 9           9.10-35 
ENVECO A.E. 

Φάση Ανάπτυξης και φάση Λειτουργίας Α’ (0-10 έτη): 
Κατά την περίοδο εκμετάλλευσης του επιφανειακού ορύγματος, η παραγωγή αυξημένων εν 
δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων κατά τη διάρκεια υγρών ετών, δύναται να οδηγήσει στην 
ανάγκη διάθεσης επεξεργασμένων νερών στον Καρόλακκα. Η ποσότητα των προς διάθεση 
νερών είναι της τάξης των 0,31 hm3 κατά τη διάρκεια ενός πολύ υγρού έτους (1 στα 50 έτη). 
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν αναμένεται να λάβει χώρα καμία εκροή σε επιφανειακό 
αποδέκτη. Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, είναι σαφές πως πρόκειται για Νέα Πίεση 
στα νερά, της οποίας όμως η χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης, την καθιστά «Χαμηλής» 
Σημαντικότητας. 
 
Φάσεις Λειτουργίας Β’ – Γ’ (10 – 26 έτη): 
Κατά τις φάσεις λειτουργίας Β’ και Γ’ δεν αναμένονται εκροές στον Καρόλακκα από τη 
Μονάδα Κατεργασίας Νερών των Σκουριών, ακόμα και κατά τη διάρκεια πολύ υγρών ετών. 
Παρόλα αυτά, η αμελητέα πιθανότητα εμφάνισης ακραία υγρών ετών (με περίοδο επαναφοράς 
μεγαλύτερη των πενήντα ετών) δεν μπορεί να αποκλειστεί. Κάτι τέτοιο, ενδέχεται να 
δημιουργήσει την ανάγκη διάθεσης ορισμένων ποσοτήτων επεξεργασμένων νερών στον 
Καρόλακκα. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, αναγνωρίζεται πως 
δημιουργείται Νέα Πίεση, η οποία δεδομένων των παραπάνω, λογίζεται ως «Αμελητέας» 
Σημαντικότητας. 
 
3. Τροποποιήσεις υδρογραφικού δικτύου 
Τα βασικά στοιχεία του έργου που επηρεάζουν το υδρογραφικό δίκτυο της Χωρικής Ενότητας 
Σκουριών, είναι η κατασκευή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και των τάφρων εκτροπής 
νερού που τις περικλείουν, καθώς και η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. Οι βασικές λεκάνες 
που αναμένεται να επηρεαστούν από τις εν λόγω παρεμβάσεις είναι αυτές των ρ. Καρατζά 
Λάκκου και ρ. Λοτσάνικου. Το σύνολο των μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου 
παρουσιάζεται παρακάτω στον Πίνακα 9.10.4.3-1, ο οποίος αναλύεται και στη Μελέτη 
Υδατικού Ισοζυγίου Σκουριών (βλ. Παράρτημα ΧΙ). 
 

Πίνακας 9.10.4.3-1. Τροποποιήσεις υδρογραφικού δικτύου από το προτεινόμενο έργο 
στη Χωρική Ενότητα Σκουριών 

Λεκάνη 
(θέση 

ελέγχου)3 

Υφιστάμενη 
έκταση 
(km2) 

Φάση ανάπτυξης και 
φάσεις λειτουργίας Α’ – Β’ 

Φάσεις λειτουργίας Γ’ 
 και αποκατάσταση 

Έκταση 
(km2) 

Διαφορά με 
Υφιστάμενη 

Έκταση 
(km2) 

Διαφορά με 
Υφιστάμενη 

Λοτσάνικου 
(SSW14) 

5,77 6,84 +18.5% 6,84 +18,5% 

Καρατζά 
Λάκκου 
(SSW24) 

4,70 1,05 -77,7% 1,95 -58,5% 

 
Αναφορικά με τη συνολική λεκάνη του Ασπρόλακκα, η οποία εκτιμάται από την 1η 
Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας, σε 92,27 km2, η μεταβολή εκτιμάται σε 
(5,77+4,70) – (6,84+1,05) = 2,58 km2 για τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας Α’-Β’ και σε 
(5,77+4,70) – (6,84+1,95) = 1,68 km2 για τη φάση λειτουργίας Γ’ και την αποκατάσταση.  

 
3 Αναφέρεται στις θέσεις μέτρησης των επιφανειακών νερών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
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Σχήμα 9.10.4.3-1. Τροποποιήσεις υδρογραφικού δικτύου από το προτεινόμενο έργο στη 

Χωρική Ενότητα Σκουριών 
 
Φάση ανάπτυξης και φάσεις λειτουργίας Α’ – Β’  
Κατά τη φάση ανάπτυξης ολοκληρώνεται η κατασκευή όλων των έργων εκτροπής υδάτων για 
την υδραυλική απομόνωση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών καθώς και είναι σε 
πλήρη εξέλιξη η κατασκευή του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. Έως και τη 
φάση λειτουργίας Β’ διατηρείται το σύνολο των έργων εκτροπής καθώς και οι τροποποιήσεις 
του υδρογραφικού δικτύου που επιφέρει η λειτουργία της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. 
Μόνο κατά το πέρας της φάσης λειτουργίας Β’, αποκαθίσταται πλήρως η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και η 
επιφάνεια που καταλαμβάνει επιστρέφει στην υδρολογική λεκάνη του Καρατζά Λάκκου. Με 
βάση και τον Πίνακα 9.10.4.3.-1, καταγράφονται σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 
αύξηση της λεκάνης του ρ. Λοτσάνικου κατά 18,5%, καθώς νερά της υφιστάμενης λεκάνης του 
Καρατζά Λάκκου θα εκτρέπονται προς της λεκάνη του ρ. Λοτσάνικου. Μείωση καταγράφεται 
για τις λεκάνη του ρ. Καρατζά Λάκκου κατά 77,7% λόγω της κατάληψης του έργου η οποία 
απομονώνεται υδραυλικά. Αναμένεται να μειωθεί η συνολική λεκάνη απορροής του 
Ασπρόλακκα κατά 2,8% της υφιστάμενης. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, προκύπτει Νέα Πίεση στα νερά, μεταβολής του υδρογραφικού δικτύου, της οποίας 
η ένταση αξιολογείται ως «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
Φάση λειτουργίας Γ’ και αποκατάσταση 
Κατόπιν της αποκατάστασης της λεκάνης του Καρατζά Λάκκου, με την επαναφορά της 
επιφάνειας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. στη λεκάνη του ρ. Καρατζά Λάκκου, μειώνεται η πίεση που είχε 
καταγραφεί για τις προηγούμενες φάσεις του έργου. Η έκταση της αποκατεστημένης 
Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., επιστρέφεται στη λεκάνη του ρ. Καρατζά Λάκκου. Πιο συγκεκριμένα η 
μεταβολή της επιφάνειας της λεκάνης του ρ. Καρατζά Λάκκου είναι μικρότερη κατά 58,5% σε 
σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, διατηρείται η αύξηση της επιφάνειας της 
λεκάνης του Λοτσάνικου ίδια με αυτή των φάσεων λειτουργίας Α’ – Β’. Συνεπώς, αναμένεται 
να μειωθεί η συνολική λεκάνη απορροής του Ασπρόλακκα κατά 1,8% σε σχέση με την 

Υπόμνημα 

 Θέσεις Ελέγχου επιφανειακών νερών 

 Υπολεκάνες ζώνης υψηλών κλίσεων 

Υπολεκάνες ζώνης μέσων κλίσεων 

Υπολεκάνη ζώνης υψηλών κλίσεων 
κατόπιν αποκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Υπολεκάνη ζώνης μέσων κλίσεων 
κατόπιν αποκατάστασης Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Φυσικές λεκάνες 

Σύστημα 
διαχείρισης 
νερών επαφής 
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υφιστάμενη κατάσταση. Ως εκ τούτου, η Νέα Πίεση που προέκυψε από τις προηγούμενες 
φάσεις διατηρείται και αξιολογείται πάλι ως «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
4. Εκροές και διαχείριση Αστικών Λυμάτων 
Με βάση την Παράγραφο 6.6.9.7, προτείνεται η κατασκευή μίας νέας Μονάδας Επεξεργασίας 
Λυμάτων εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών, σχεδιασμένη για την 
εξυπηρέτηση προσωπικού 1.100 ατόμων. Όπως αναλύεται στην παραπάνω παράγραφο η εν 
λόγω μονάδα επεξεργασίας θα είναι τύπου MBR, με ημερήσια παροχή 220 m3 και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά εκροής καλύτερα των ορίων της κείμενης νομοθεσίας. Η εκροή των 
επεξεργασμένων λυμάτων θα συλλέγεται και θα οδηγείται προς περαιτέρω διαχείριση σε 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της περιοχής ή θα αξιοποιούνται σε άλλες 
χρήσεις π.χ. στην παραγωγική διαδικασία. Ως εκ τούτου αναμένεται ορισμένη αύξηση των 
εισροών της ΕΕΛ που θα επιλεχθεί. Δεδομένου ότι οι εισροές στην εν λόγω ΕΕΛ θα είναι ήδη 
επεξεργασμένα αστικά λύματα, κρίνεται ότι σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, 
αναμένεται να παρατηρηθεί Αρνητική μεταβολή πίεσης στα νερά, η ένταση της οποίας 
κρίνεται ως «Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
 
5. Πιέσεις στον αέρα 
 
Φάση ανάπτυξης και φάση λειτουργίας Α’ (0-10 έτη): 
Κατά τη φάση ανάπτυξης και τη φάση λειτουργίας Α’ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
Σκουριών, αναμένεται η διενέργεια σημαντικών εργασιών που ενδέχεται να δημιουργήσουν 
πιέσεις στον αέρα. Συγκεκριμένα, ταυτόχρονα με την προετοιμασία και κατόπιν την 
εκμετάλλευση του επιφανειακού ορύγματος με χρήση εκρηκτικών, θα λαμβάνει χώρα η 
κατασκευή και λειτουργία της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, αλλά και η λειτουργία του 
εργοστασίου εμπλουτισμού. Επίσης μικρότερη πίεση αναμένεται από την ανάπτυξη και 
λειτουργία του υπόγειου μεταλλείου. Κατά τις εν λόγω φάσεις του έργου, αναμένονται 
σημαντικές ποσότητες υλικού προς διαχείριση, ενώ και οι μετακινήσεις εντός του εργοταξίου 
θα αποτελούν σημαντική πηγή πίεσης στον αέρα. Παρόλα αυτά, με βάση το σχεδιασμό του 
έργου, έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα μετριασμού των πιέσεων, όπως η διαβροχή των σωρών του 
υλικού, η διαβροχή του οδικού δικτύου, η χρήση σκεπασμένων φορτηγών, βελτιστοποίηση 
στον προγραμματισμό των ανατινάξεων κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλυση των 
επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (βλ. Παράγραφο 9.11.6), οι οποίες αξιολογούνται 
ως χαμηλής έντασης, εκτιμάται πως σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, σαφώς προκύπτει 
Νέα Πίεση στον αέρα, της οποίας η ένταση είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
 
Φάσεις Λειτουργίας Β’ – Γ’ (10-26 έτη): 
Κατά τις επόμενες φάσεις λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, θα 
λαμβάνουν χώρα σαφώς λιγότερες επιφανειακές εργασίες διαχείρισης σωρών και μεταφορών, 
λόγω της επικέντρωσης στην υπόγεια εκμετάλλευση. Παρόλα αυτά, θα λαμβάνουν χώρα 
διαρκείς εργασίες επαναπλήρωσης και αποκατάστασης του επιφανειακού ορύγματος, η 
αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου (μόνο κατά τη φάση Β’), ενώ θα συνεχίσει 
τη λειτουργία του και το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη και την εκτίμηση 
των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (βλ. Παράγραφο 9.11.6), σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, διατηρείται η Νέα Πίεση στον αέρα, της οποίας η ένταση κρίνεται ως 
«Χαμηλής» Σημαντικότητας. 
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6. Αποθέσεις μεταλλευτικών υλικών 
Η παραγωγή αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, 
αποτελεί εκ φύσεως αρνητική επίδραση στις εδαφικές πιέσεις και εν γένει στους χώρους 
απόθεσης μεταλλευτικών υλικών. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται η δημιουργία τριών χώρων 
απόθεσης μεταλλευτικών υλικών. Η Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, η οποία πρόκειται να 
λειτουργήσεις κατά τη φάση ανάπτυξης και τη φάση λειτουργίας Α’ και αναμένεται να 
παραλάβει 50,55 Mt στείρων αποβλήτων εξόρυξης και 63,3 Mt αφυγρασμένων αποβλήτων 
εμπλουτισμού, με τις κατάλληλες προδιαγραφές και την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Κατόπιν ο εν λόγω χώρος θα αποκατασταθεί κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας 
Β’. Επίσης κατά τη φάση ανάπτυξης και τη φάση λειτουργίας Α’, αναμένεται να διαμορφωθούν 
δύο χώροι απόθεσης μεταλλευτικών υλικών (απόθεση μεταλλεύματος χαμηλής 
περιεκτικότητας και χώρος απόθεσης αδρανών στείρων εξόρυξης). Οι εν λόγω χώροι δεν θα 
συνεχίσουν να φιλοξενούν μεταλλευτικό υλικό κατά τις επόμενες φάσεις της εκμετάλλευσης. 
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της επιφανειακής εκμετάλλευσης, το όρυγμα πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης αφυγρασμένων αποβλήτων εμπλουτισμού, έως ότου 
επαναπληρωθεί και αποκατασταθεί μετά το πέρας της φάσης λειτουργίας Γ’. Το επιφανειακό 
όρυγμα αναμένεται να λάβει ως υλικό επαναπλήρωσης περί τους 53,71 Mt αφυγρασμένων 
αποβλήτων εμπλουτισμού. Τέλος αναφέρεται ότι όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων προς 
διάθεση σε κάποιους εκ των παραπάνω χώρων απόθεσης μεταλλευτικού υλικού 
χαρακτηρίζονται ως «Μη επικίνδυνα». Ως εκ τούτου, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 
των πιέσεων τόσο στα εδάφη λόγω μεταλλευτικών αποθέσεων όσο και με την πίεση των χώρων 
απόθεσης μεταλλευτικών υλικών κρίνεται, πως δημιουργείται Νέα Πίεση στη Χωρική 
Ενότητα Σκουριών, της οποίας η ένταση αξιολογείται ως «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 
 
7. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων 
Από την προτεινόμενη ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική 
Ενότητα Σκουριών, αναμένεται η εξής επίδραση στην Εκμετάλλευση φυσικών πόρων: 
Απόληψη 175,77 Mt μεταλλευτικών αποθεμάτων κατά τη φάση ανάπτυξης και τις φάσεις 
λειτουργίας Α’ – Β’ – Γ’. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της εκμετάλλευσης, σε σχέση με 
την υφιστάμενη κατάσταση, κρίνεται πως δημιουργείται Νέα Πίεση εκμετάλλευσης φυσικών 
πόρων της οποίας η ένταση είναι «Υψηλής» Σημαντικότητας.  
 
8. Καθιζήσεις 
Με βάση τα στοιχεία του σχεδιασμού του μεταλλείου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
Παράγραφο 6.6, έχουν οριστεί απαιτούμενες τιμές αντοχής της λιθογόμωσης αναφορικά με 
την υπόγεια εκμετάλλευση και κατάλληλα μέτρα πρόνοιας της γεωτεχνικής σταθερότητας για 
το επιφανειακό όρυγμα. Τα παραπάνω, οδηγούν στην εκτίμηση ότι δημιουργείται Νέα Πίεση 
καθιζήσεων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία κρίνεται ως «Αμελητέας» 
Σημαντικότητας. 
 
9. Πιέσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
Με βάση την αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της 
Παραγράφου 9.12.6.3, αποτυπώνονται αμελητέας έντασης επιπτώσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, κυρίως λόγω της μεγάλης απόστασης του έργου 
από οικισμούς και του αναγλύφου που περικλείει τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Ως εκ 
τούτου, η μεταβολή των υφιστάμενων πιέσεων στο ακουστικό περιβάλλον αξιολογούνται ως 
«Αρνητική» και «Αμελητέας» Σημαντικότητας. 
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10. Κατάληψη εδάφους από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 
Όπως αναλύεται στην Παράγραφο 9.4.4.5, οι καταλήψεις ανά φάση λειτουργίας συγκρίνονται 
ως ακολούθως με την υφιστάμενη κατάληψη (1,6 km2): 

 Φάση ανάπτυξης και φάση λειτουργίας Α’: 2,55 km2. Χαμηλής έντασης και Αρνητική 
μεταβολή (+ 2,0% της έκτασης της Χωρικής Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη 
κατάσταση.  

 Φάσεις λειτουργίας Β’ – Γ’: 1,35 km2. Αμελητέα και Θετική μεταβολή (- 0,51%) 
 Αποκατάσταση: 0,007 km2. Χαμηλής έντασης και Θετική μεταβολή (- 3,3% της 

έκτασης της Χωρικής Ενότητας) σε σχέση με υφιστάμενη κατάσταση. 
 
Αξιολόγηση μεταβολών πιέσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταρτίζεται ο Πίνακας 9.10.4.3-2, όπου αξιολογείται 
η κάθε μεταβολή ανθρωπογενούς πίεσης από το έργο, ώστε να προκύψει η συνολική 
αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 
περιβάλλον. 
 
Πίνακας 9.10.4.3-2. Συνοπτική αξιολόγηση δημιουργίας / μεταβολής των ανθρωπογενών 

πιέσεων στο περιβάλλον στη Χωρική Ενότητα Σκουριών από το προτεινόμενο έργο 

Στοιχείο έργου Σημαντικές πληροφορίες 
Αξιολόγηση έντασης 
μεταβολής πίεσης / 

Επηρεαζόμενες πιέσεις 

Άντληση υπογείων 
υδάτων 

Καθαρές απολήψεις 1,03 hm3 
για τις φάσεις ανάπτυξης και 
λειτουργίας Α’ 

Αρνητική – Χαμηλή – 
Διάχυτες πιέσεις στα νερά 

Καθαρές απολήψεις 1,63 hm3 
για τις φάσεις λειτουργίας Β’-Γ’ 

Αρνητική – Χαμηλή– 
Διάχυτες πιέσεις στα νερά 

Εκροές μονάδων 
κατεργασίας νερών 

Εκροές, μόνο κατά τη διάρκεια 
πολύ υγρών ετών της τάξης των 
0,31 hm3 στον Καρόλακκα 

Νέα πίεση – Χαμηλή– 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 

Δεν αναμένονται εκροές στον 
Καρόλακκα, παρά μόνο σε 
ακραίες (Τ>50 ετών) 
καταστάσεις 

Νέα πίεση – Αμελητέα – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 

Τροποποιήσεις 
υδρογραφικού δικτύου 

Μείωση της επιφάνειας των 
λεκανών του ρ. Καρατζά 
Λάκκος, και του Ποτάμιου ΥΣ 
Ασπρόλακκας καθόλες τις 
φάσεις λειτουργίας 

Νέα πίεση – Χαμηλή – 
Υδρομορφολογική πίεση στα 

νερά 

Εκροές και διαχείριση 
αστικών λυμάτων 

Επεξεργασία των παραγόμενων 
λυμάτων μονάδα MBR εντός 
των εγκαταστάσεων και διάθεση 
σε ΕΕΛ της περιοχής ή 
αξιοποίηση εντός των 
εγκαταστάσεων π.χ. 
ανακύκλωση στην παραγωγική 
διαδικασία 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Σημειακές πιέσεις στα νερά 
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Στοιχείο έργου Σημαντικές πληροφορίες 
Αξιολόγηση έντασης 
μεταβολής πίεσης / 

Επηρεαζόμενες πιέσεις 

Μεταβολή πιέσεων 
στον αέρα λόγω του 

έργου 

Φάση ανάπτυξης και φάση 
λειτουργίας Α’: 
Λειτουργία επιφανειακού 
μεταλλείου, Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., 
εργοστασίου εμπλουτισμού, 
μεταφορικό έργο 

Νέα πίεση – Χαμηλή– 
Πιέσεις στον αέρα 

Φάση λειτουργίας Β’-Γ’: 
Αποκατάσταση Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α., 
επαναπλήρωση επιφανειακού 
ορύγματος, λειτουργία υπόγειου 
μεταλλείου, λειτουργία 
εργοστασίου εμπλουτισμού, 
μεταφορικό έργο  

Νέα πίεση – Χαμηλή – 
Πιέσεις στον αέρα 

Αποθέσεις 
μεταλλευτικών υλικών 

Τέσσερεις συνολικά χώροι 
αποθέσεων μεταλλευτικών 
υλικών 

Νέα πίεση – Μεσαία – 
Πιέσεις στα εδάφη /  
Πιέσεις λόγω χώρων 

απόθεσης μεταλλευτικών 
υλικών 

Εξόρυξη 
μεταλλεύματος 

Εξόρυξη 175,77 Mt 
μεταλλεύματος 

Νέα πίεση – Υψηλή – 
Εκμετάλλευση φυσικών 

πόρων 

Εκμετάλλευση 
μεταλλείου 

Διάνοιξη και λιθογόμωση των 
μελλοντικών στοών 
εκμετάλλευσης καθώς 
γεωτεχνικά μέτρα για το 
επιφανειακό όρυγμα 

Νέα πίεση – Αμελητέα – 
Καθιζήσεις 

Μεταλλευτική 
δραστηριότητα και 

συναφές μεταφορικό 
έργο 

Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον (βλ. 
Παράγραφο 9.12.6.3) 

Αρνητική – Αμελητέα – 
Πιέσεις στο ακουστικό 

περιβάλλον 

Κατάληψη 
μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων 

Φάση ανάπτυξης και φάση 
λειτουργίας Α’: 2,55 km2 

Αρνητική – Χαμηλή –  
Πιέσεις στα εδάφη 

Φάση λειτουργίας Β’ – Γ’: 
1,35 km2 

Θετική – Αμελητέα – 
Πιέσεις στα εδάφη 

Φάση αποκατάστασης: 
0,007 km2 

Θετική – Χαμηλή – Πιέσεις 
στα εδάφη 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χωρική Ενότητα Σκουριών, το μέγεθος της 
μεταβολής των ανθρωπογενών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Καθότι παρατηρούνται αρκετές Νέες Πιέσεις στη Χωρική 
Ενότητα Σκουριών, ο χαρακτήρας των επιπτώσεων κρίνεται αρνητικός. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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 
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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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 
ότι συνδέονται άμεσα με τις λειτουργίες του Έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις δύναται να υπάρξουν, δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές εκτός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών και 
αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου. Εξαίρεση αποτελούν οι πιέσεις λόγω άντλησης 
υπογείων υδάτων από το ΥΥΣ Σκουριών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την ευρύτερη 
περιοχή μελέτης του έργου. 

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 
έργου και είναι πολύ πιθανή.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Οι αναμενόμενες επιπτώσεις 
αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται ως εν γένει 
μεσοπρόθεσμες καθώς αναμένεται να μειωθούν μετά τη φάση λειτουργίας Α’ του έργου 
και αρκετές να πάψουν με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του έργου.  

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 
αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Με την παύση λειτουργίας του έργου, παύουν να 
υφίστανται αρκετές εκ των αρνητικών επιδράσεων του έργου, επιτρέποντας σε φυσικά 
συστήματα, όπως οι υδροφορείς να επαναπληρωθούν, ή όπως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αποδεκτών των αστικών λυμάτων να αναταχθούν με φυσικές 
διεργασίες. Παρόλα αυτά, άλλες επιδράσεις, όπως η τροποποίηση του υδρογραφικού 
δικτύου, δεν δύναται να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις 
κρίνονται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 
αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες):Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να 
τροποποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας κατεργασίας νερών ή και της 
μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εάν δεν επαρκεί η απόδοσή τους, ενώ ορισμένα 
άλλα στοιχεία, όπως η απόληψη των φυσικών πόρων που θα λάβει χώρα δεν δύναται να 
αντιμετωπιστεί με τεχνητά μέσα, οι επιπτώσεις αναφορικά με τη μεταβολή των 
ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 
Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 
των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 
αναμενόμενων επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογείται ως 
μεσαίο. 
 

Αξιολόγηση Μεγέθους Επιπτώσεων 
Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 
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Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια / 
τρωτότητα / αξία του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της 
Χωρικής Ενότητας Σκουριών και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την 
υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 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. Θα πρέπει να ακολουθηθούν όσα 
προβλέπονται στο σχεδιασμό του έργου καθώς και να τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των 
επιμέρους αρνητικών επιπτώσεων όπως προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 10, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της αύξησης των ανθρωπογενών πιέσεων κατά τη διάρκεια 
της συνολικής λειτουργίας του έργου. 
 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 
επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Μεσαία Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.10.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

9.10.5.1. Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον, 
θεωρούμε τις επιπτώσεις, ήτοι τις μεταβολές των πιέσεων, των επιμέρους τμημάτων του 
συνολικού έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) στο περιβάλλον, που δύναται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις στις 
ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης. 
 
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους καθώς και την καταγραφή των 
υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον (βλ. Παράγραφο 8.10 και 9.10.2, 9.10.3 
και 9.10.4), προκύπτουν τα εξής: 

1. Τα ΥΥΣ Σκουριών, Ρωγμ. Ολυμπιάδας και Χολομώντα – Ωραιοκάστρου βρίσκονται σε 
άμεση υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους και υπόκεινται των τριών μεταλλείων 
(Σκουριών, Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών). Κατά το δυσμενέστερο συνδυασμό 
φάσεων λειτουργίας, αναμένεται συνολική απόληψη υπογείων υδάτων από το έργο της 
τάξης των 3,7+5,27+1,03 = 10 hm3 ετησίως. Οι υφιστάμενες απολήψεις έχουν 
υπολογιστεί, όπως αναφέρεται και στις Παραγράφους 9.10.2 και 9.10.3, σε περίπου 
5,5 hm3 ετησίως από την υπάρχουσα μεταλλευτική δραστηριότητα. Οι απολήψεις της 
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μεταλλευτικής δραστηριότητας για τα τρία Υποσυστήματα Υπογείων Υδάτων, έχουν 
υπολογιστεί στην 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ σε 5,9 hm3 ετησίως, καθότι εντός του 
ΥΥΣ Χολομώντα – Ωραιοκάστρου εντοπίζονται και τα μεταλλεία της Γερακινής. Ως εκ 
τούτου αναμένεται αύξηση των αντλήσεων υπογείων υδάτων της τάξης του + 5,0% σε 
σχέση με τις υφιστάμενες συνολικές αντλήσεις. Ως εκ τούτου οι συνολικές απολήψεις 
υπογείων υδάτων θα ανέλθουν σε 85,74 hm3, σαφώς μικρότερες της ετήσιας 
τροφοδοσίας των ΥΥΣ που έχει εκτιμηθεί σε 99,0 hm3. Επομένως δεν θα υπάρξει 
άντληση μόνιμων αποθεμάτων υπογείων νερών και η ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ θα 
διατηρηθεί «Καλή». Συνεπώς κρίνεται πως οι αθροιστικές αρνητικές επιπτώσεις από το 
έργο αναφορικά με την πίεση λόγω αντλήσεων στα υπόγεια νερά θα είναι Χαμηλής 
Σημαντικότητας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

2. Υψηλής σημαντικότητας ενίσχυση των ανθρωπογενών πιέσεων στις απολήψεις φυσικών 
πόρων αποτελεί η ταυτόχρονη εκμετάλλευση των τριών μεταλλείων, η οποία αναμένεται 
να οδηγήσει στην απόληψη συνολικά σχεδόν 190 Mt μεταλλευτικών αποθεμάτων από 
την ευρύτερη περιοχή μελέτης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

3. Οι εκροές των μονάδων κατεργασίας νερών του μεταλλείου των Σκουριών και των 
Μαύρων Πετρών, γίνονται στον Καρόλακκα και τον Κοκκινόλακκα αντίστοιχα. Τα δύο 
παραπάνω ρέματα συμβάλλουν αμφότερα στον Ασπρόλακκα. Ως εκ τούτου, δύναται να 
προκύψει αθροιστική αύξηση των σημειακών πιέσεων στα νερά στον Ασπρόλακκα 
κατάντη της συμβολής του με τον Κοκκινόλακκα. Βέβαια, η χρήση τεχνολογίας 
συστημάτων πολυστρωματικής διήθησης και αντίστροφης όσμωσης και στις δύο 
μονάδες, καθώς και η περιορισμένη πιθανότητα εκροών από τη μονάδα των Σκουριών, 
καθιστά την εν λόγω επίπτωση αμελητέας σημαντικότητας. 

4. Αθροιστική επίπτωση δύναται να παρατηρηθεί και στις ανθρωπογενείς πιέσεις στον 
αέρα, με την ταυτόχρονη λειτουργία του έργου στις τρεις Χωρικές Ενότητες που 
εξετάστηκαν σε συνδυασμό με τη λειτουργία της Οδοποιίας Σκουριών – Στρατωνίου, ο 
οποίος εξυπηρετεί τη μεταφορά προϊόντων από τις Σκουριές προς τις εγκαταστάσεις 
φόρτωσης Στρατωνίου. Από την εκτίμηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον (βλ. Παράγραφο 9.11.7), προκύπτει ότι η λειτουργία του έργου προκαλεί 
χαμηλής σημασίας επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, κρίνεται 
πως και η αθροιστική αύξηση των ανθρωπογενών πιέσεων στον αέρα είναι χαμηλή. 

5. Το ακουστικό περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας των Μεταλλείων Κασσάνδρας δεν 
αναμένεται να επιβαρυνθεί αθροιστικά όπως καταγράφεται στην Παράγραφο 9.12.7.1. 
Συνεπώς οι αθροιστικές επιπτώσεις του έργου στις υφιστάμενες πιέσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον κρίνονται ως Αμελητέας Σημαντικότητας. 

6. Αναφορικά με τις καταλήψεις εδάφους από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, το 
δυσμενέστερο σενάριο αποτελείται από κατάληψη 4,18 km2 για τις τρεις Χωρικές 
Ενότητες που εξετάστηκαν καθώς και άλλα 0,65 km2 από τα έργα οδοποιίας. Επομένως 
σε σχέση με τις υφιστάμενες καταλήψεις του έργου, ήτοι 3,06 km2, προκύπτει αύξηση 
της τάξης του + 57,8%. Η εν λόγω αύξηση των υφιστάμενων καταλήψεων κατά 1,77 km2, 
αντιστοιχεί στο 1,0% της επιφάνειας της Χωρικής Ενότητας των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας (183,2 km2). Η εν λόγω αρνητική επίπτωση αναφορικά με την υφιστάμενη 
κατάσταση καταλήψεων εδαφών από μεταλλευτικές δραστηριότητας κρίνεται ως 
Χαμηλής Σημαντικότητας.  

7. Αναφορικά με τους χώρους απόθεσης μεταλλευτικών υλικών, παρά τη λειτουργία των 
Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου, καθώς και των μικρότερων χώρων 
απόθεσης των τριών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση των παλαιών 
χώρων απόθεσης κρίνεται ως η πλέον σημαντική. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την 
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υιοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για 
τις δύο μεγάλες εγκαταστάσεις, εκτιμάται πως οι αθροιστικές επιπτώσεις του έργου στις 
ανθρωπογενείς πιέσεις λόγω χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών, θα είναι θετικές, 
ήτοι θα οδηγήσουν σε μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων σε όλα τα περιβαλλοντικά 
μέσα που άπτονται των χώρων απόθεσης (έδαφος, νερό, αέρας). 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 
αθροιστικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα 
ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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. 

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 
ότι συνδέονται άμεσα με τις λειτουργίες του Έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις δύναται να υπάρξουν, δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές εκτός της Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης 
Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας και αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου. 
Εξαίρεση αποτελούν οι πιέσεις λόγω άντλησης υπογείων υδάτων από τα ΥΥΣ Σκουριών 
και Ρωγμ. Ολυμπιάδας, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή μελέτης 
του έργου. 

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 
έργου και είναι πολύ πιθανή.  

 Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Οι αναμενόμενες επιπτώσεις 
αναφορικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται ως εν γένει 
μεσοπρόθεσμες καθώς αναμένεται να μειωθούν με την πάροδο των φάσεων λειτουργίας 
του έργου και αρκετές να πάψουν με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του έργου.  

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 
αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Με την παύση λειτουργίας του έργου, παύουν να 
υφίστανται αρκετές εκ των αρνητικών επιδράσεων του έργου, επιτρέποντας σε φυσικά 
συστήματα, όπως οι υδροφορείς να επαναπληρωθούν, ή όπως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αποδεκτών των αστικών λυμάτων να αναταχθούν με φυσικές 
διεργασίες. Παρόλα αυτά, άλλες επιδράσεις, όπως η τροποποίηση του υδρογραφικού 
δικτύου, δεν δύναται να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις 
κρίνονται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 
αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες):Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να 
τροποποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων κατεργασίας νερών ή και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εάν δεν επαρκεί η απόδοσή τους, ενώ 
ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως η απόληψη των φυσικών πόρων που θα λάβει χώρα δεν 
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δύναται να αντιμετωπιστεί με τεχνητά μέσα, οι επιπτώσεις αναφορικά με τη μεταβολή 
των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον αξιολογούνται ως μερικώς 
αντιμετωπίσιμες. 

 
Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, οι επιπτώσεις 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. 
 

Αξιολόγηση Μεγέθους Επιπτώσεων 
Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 
Συμπέρασμα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια / 
τρωτότητα / αξία του αποδέκτη σε σχέση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της 
Χωρικής Ενότητας της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας και το μέγεθος των 
αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 
επιπτώσεις θα είναι Αρνητικές (ελέω της αύξησης αρκετών υφιστάμενων αλλά και 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. Θα πρέπει να ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο 
σχεδιασμό του έργου καθώς και να τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των επιμέρους 
αρνητικών επιπτώσεων όπως προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 10, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση της αύξησης των ανθρωπογενών πιέσεων κατά τη διάρκεια της συνολικής 
λειτουργίας του έργου, αλλά και να μεγιστοποιηθεί η μείωση που δύναται να επιφέρει το έργο 
σε ορισμένες υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις. 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητ
έα 

Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 
επιπτώσε

ων 

Αμελητέα 
Ασήμαν

τη 
Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή 
Ασήμαν

τη 
Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία 
Ασήμαν

τη 
Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.10.5.2. Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον, 
θεωρούμε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που 
λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι 
οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 
αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 
σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων.  
 
Οι συνεργιστικές επιπτώσεις, όσον αφορά στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
αξιολογούνται για τις ανθρωπογενείς πιέσεις εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας 
υπόψη τον τοπικό χαρακτήρα τους, όπως έχει εκτιμηθεί στις προηγούμενες παραγράφους και 
εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης όσον αφορά σε ανθρωπογενείς πιέσεις που δύναται να 
επηρεάζουν την ευρύτερη Χωρική Ενότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, δεδομένου ότι 
ορισμένοι αποδέκτες ανθρωπογενών πιέσεων εμπίπτουν εντός αυτής. 
 
Όσον αφορά στις πηγές ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον έγινε έλεγχος για 
περιβαλλοντικά εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από την 
μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο Σχήμα 9.10.5.2-1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 9.10.5.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης (Χωρική Ενότητα Μεταλλείων Κασσάνδρας) 
 
Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 
δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί  

 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 
 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 
 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

ενώ επιπλέον έχουν εντοπιστεί: 
 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ολυμπιάδας 
 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Ολυμπιάδας) 

 
Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα έργα, τόσο τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας όσο και το 2 έργα μεταφοράς ενέργειας (υποσταθμός και γραμμές μεταφοράς 
ενέργειας) σχετίζονται με το έργο. 
 
Τα προαναφερόμενα έργα εκτιμάται ότι δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις που 
έχουν γίνει στις προηγούμενες παραγράφους για τους λόγους που περιγράφονται στη συνέχεια. 
Αφενός για τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας όσο και για τα δύο έργα 
μεταφοράς ενέργειας, πέραν της σύντομης φάσης κατασκευής τους, η μοναδική πίεση που 
μπορεί να προκύψει στο περιβάλλον είναι αυτή της κατάληψης φυσικών εδαφών, η οποία όμως 
λόγω της φύσης των έργων αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένη. Αφετέρου οι εκροές των 
δύο εντοπισμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, οι οποίες αποτελούν σημειακές 
πιέσεις στα νερά, έχει ήδη αξιολογηθεί στις επιμέρους Χωρικές Ενότητες Μαύρων Πετρών – 
Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, καθότι οι εν λόγω ΕΕΛ, αναμένεται να παραλάβουν λύματα και 
από τα αντίστοιχα έργα.  
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Ακόμα οι εργασίες κατασκευής του υποσταθμού της Ολυμπιάδας έχουν ήδη υπολογιστεί στην 
εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον του 
υποέργου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, και ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
κάποια πρόσθετη ή πόσο μάλλον πολλαπλασιαστική συνέργεια των επιπτώσεων. 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των συνεργιστικών 
επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να 
υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι συνεργιστικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως 
άμεσες δεδομένου ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τη λειτουργία του έργου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες συνεργιστικές επιπτώσεις υπάρξουν 
σχετίζονται με περιοχές εντός της περιοχής μελέτης, όπως φαίνεται και από το 
Σχήμα 9.10.5.2-1 και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 
έργου και είναι πολύ πιθανή.  

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των έργων είναι για τουλάχιστον 
τρεις δεκαετίες, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι μεταβολές από 
τη λειτουργία των έργων στις ανθρωπογενείς πιέσεις ανατάσσονται με φυσικά μέσα 
καθώς με την παύση λειτουργίας του έργου, πολλές από αυτές άρονται, και ως εκ τούτου 
αξιολογούνται ως μερικώς ανατάξιμες, δεδομένου ορισμένων μόνιμων μεταβολών που 
προκύπτουν από το έργο, π.χ. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων. 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Πολλές από τις μεταβολές που 
επέρχονται στις ανθρωπογενείς πιέσεις δύναται να μετριαστούν με μια σειρά από τεχνητά 
μέσα, τα οποία όμως με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση δεν απαιτούνται.  

 
Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 
των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του έργου, το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών 
επιπτώσεων στις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως 
Αμελητέο. 

 
Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.11. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

9.11.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και 

Σκουριών, από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 

όπως αυτό παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, προσδιορίζονται 

οι συνεργιστικές και οι σωρευτικές επιπτώσεις που αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική 

Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την υλοποίηση του 

Έργου. 

9.11.2. Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο ποιότητας αέρα 

Στην Ελλάδα ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 

αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, 

βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, νικέλιο και βενζο(a)πυρένιο σύμφωνα με αυτά που 

έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Οι οδηγίες που αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και θέτουν τα όρια ή τους στόχους 

για την προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων είναι οι 

ακόλουθες:  

• Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και 

τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 

22306/1075/Ε103/2007, ΦΕΚ 920Β/8.6.07).  

• Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 

την Ευρώπη (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103/2011, ΦΕΚ 488Β/30.3.11).  

• Οδηγία 2015/1480/ΕΚ για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες 

ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων 

και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα (ΚΥΑ 174505/607/2017, ΦΕΚ 1311Β/13.4.17). 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι οριακές τιμές και τιμές-στόχοι ανά ρύπο, όπως 

αυτές ορίζονται στις προαναφερόμενες Οδηγίες της ΕΕ. Ως Οριακή τιμή ορίζεται το επίπεδο 

(τιμή) συγκέντρωσης ρύπων το οποίο καθορίζεται βάσει της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης, 

με στόχο την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη 

υγεία και/ή το περιβάλλον. Πρόκειται για όριο που πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης 

προθεσμίας και χωρίς ακολούθως να υπάρχουν υπερβάσεις.  

 

Από την άλλη πλευρά, ως τιμή-στόχος ορίζεται το επίπεδο (τιμή) συγκέντρωσης ρύπων το 

οποίο καθορίζεται με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι 

επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του περιβάλλοντος, που 

επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.  
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Πίνακας 9.11.2-1. Οριακές τιμές για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σύμφωνα με την 

σχετική νομοθεσία 

Ρύπος Οριακή Τιμή 
Περίοδος μέσου 

όρου 

Επιτρεπτές 

υπερβάσεις ανά έτος 

Αιωρούμενα 

Σωματίδια ΑΣ2,5 
25 µg/m3 1 έτος Δ/Ε 

Διοξείδιο του 

Θείου (SO2) 

350 µg/m3 1 ώρα 24 

125 µg/m3 24 ώρες 3 

Διοξείδιο του 

Αζώτου (NO2) 

200 µg/m3 1 ώρα 18 

40 µg/m3 1 έτος Δ/Ε 

Αιωρούμενα 

Σωματίδια ΑΣ10 

50 µg/m3 24 ώρες 35 

40 µg/m3 1 χρόνος Δ/Ε 

Μόλυβδος (Pb) 0.5 µg/m3 1 χρόνος Δ/Ε 

Μονοξείδιο του 

Άνθρακα (CO) 
10 mg/m3 

Μέγιστος ημερήσιος 

μέσος όρος 8 ωρών 
Δ/Ε 

Βενζόλιο 5 µg/m3 1 έτος Δ/Ε 

 

Πίνακας 9.11.2-2. Τιμές Στόχοι για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σύμφωνα με την 

σχετική νομοθεσία 

Ρύπος Τιμή-Στόχος 
Περίοδος μέσου 

όρου 

Επιτρεπτές 

υπερβάσεις ανά έτος 

Όζον (O3) 120 µg/m3 

Μέγιστος 

ημερήσιος 

μέσος όρος 8 

ωρών 

25 ημέρες ανά 

ημερολογιακό έτος 

κατά μέσο όρο σε 3 

χρόνια 

Αρσενικό (As) 6 ng/m3 1 έτος Δ/Ε 

Κάδμιο (Cd) 5 ng/m3 1 έτος Δ/Ε 

Νικέλιο (Ni) 20 ng/m3 1 έτος Δ/Ε 

Πολυκυκλικοί 

Αρωματικοί 

Υδρογονάνθρακες 

(ΠΑΥ) 

1 ng/m3 

(expressed as 

concentration of 

Benzo(a)pyrene) 

1 έτος Δ/Ε 
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9.11.3. Λογισμικό προσομοίωσης επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

9.11.3.1.1. Μοντέλο διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων 

Για την ποσοτικοποίηση της διασποράς των ρύπων που εκπέμπονται στην περιοχή 

δραστηριότητας επιλέχθηκε το μοντέλο AUSTAL 2000. Πρόκειται για ένα Λαγκρανζιανό 

μοντέλο σωματιδίων διαμορφωμένο σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο αναφοράς VDI 39451. 

Ο συγκεκριμένος τύπος μοντέλου δεν βασίζεται στην εξίσωση οριζόντιας διάχυσης, αλλά σε 

προσομοιώσεις τροχιών μεμονωμένων σωματιδίων, βάσει των οποίων παράγονται οι τιμές των 

πεδίων συγκεντρώσεων και εναπόθεσης. Το μοντέλο δεν περιέχει βαθμονομημένες 

παραμέτρους, καθώς στηρίζεται αποκλειστικά σε μετεωρολογικές παραμέτρους εισόδου, οι 

οποίες μπορούν να καθοριστούν από πειράματα διασποράς. 

 

Το μοντέλο AUSTAL 2000 αναπτύχθηκε για λογαριασμό της γερμανικής ομοσπονδιακής 

περιβαλλοντικής υπηρεσίας και εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια σαν ένα εργαλείο για 

την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό για την ποιότητα 

αέρα (ΤΑ Luft, 20022, Janicke, 20023; Janicke et al., 20034). Έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει 

διάφορες καταστάσεις της χρονικά εξαρτώμενης διασποράς τόσο σε επίπεδο όσο και σε 

σύνθετο ανάγλυφο. Η τυπική χρονική κλίμακα του μοντέλου είναι ένα έτος και οι χωρικές 

κλίμακες από μερικές εκατοντάδες μέτρα μέχρι περίπου 100 km. 

 

Το μοντέλο AUSTAL έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην τοπική 

κλίμακα, ενώ είναι κατάλληλο για τον υπολογισμό διασποράς ρύπων που εκπέμπονται από μία 

ή περισσότερες σημειακές ή επιφανειακές πηγές. Όπως όλα τα Λαγκρανζιανά μοντέλα, το 

AUSTAL 2000 υλοποιείται με ένα σύνολο αλγορίθμων για τον υπολογισμό ρεαλιστικών 

τροχιών υποθετικών πακέτων μάζας, των οποίων την κίνηση παρακολουθούν κατά μήκος της 

ατμοσφαιρικής ροής και μέσω των οποίων λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της δυναμικής της 

ατμόσφαιρας στη μάζα των διασπειρόμενων ρύπων. Σε κάθε πακέτο προσδίδεται μια μάζα 

δεδομένου ρύπου, η οποία μπορεί να είναι είτε σταθερή είτε χρονικά μεταβαλλόμενη ώστε να 

περιγραφούν απώλειες λόγω εναπόθεσης ή λόγω χημικών αντιδράσεων. Έτσι η χωρική 

πυκνότητα της μάζας των πακέτων στην περιοχή προσομοίωσης επιτρέπει τον υπολογισμό των 

τρισδιάστατων πεδίων συγκεντρώσεων μάζας, κάτω από δεδομένες υπολογιστικές παραδοχές. 

 

Στην παρούσα μελέτη το μοντέλο εφαρμόστηκε σε κάνναβο οριζόντιας ανάλυσης 100 m με 

συνολικές διαστάσεις 20000 m  20000 m και για κάθε μια από τις τρεις χωρικές ενότητες 

ενδιαφέροντος. Οι προδιαγραφές του καννάβου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Με τη βοήθεια του μοντέλου υπολογίστηκαν ετήσιες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων εντός της 

περιοχής εφαρμογής για τους ρύπους ενδιαφέροντος.  

 

 
1 Overview | Umweltbundesamt 
2 TA Luft (2002): (German Regulation on Air Quality Control) Erste allgemeine Verwaltungs- vorschrift zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, TA-Luft GMBI (2002), 25-29, 

511-605) 
3 Janicke, L., 2002: Lagrangian dispersion modelling. Particulate Matter in and from Agriculture, 235, 37-41, 

ISBN 3-933140-58-7 
4 Janicke, L., and U. Janicke, 2003: (A modelling system for licensing industrial facilities) Entwicklung eines 

modellgestutzten Beurteilungssystems für den angenbezogenen Immissionsschutz. UFOPLAN 200 43 256, on 

behalf of the German Federal Environmental Agency (UBA) 

https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/air/air-quality-control-in-europe/overview
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Οι συγκεντρώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το επιπρόσθετο ρυπαντικό φορτίο εντός της 

περιοχής εφαρμογής. Συνεπώς, για λόγους σύγκρισης με τα θεσμοθετημένα όρια θα πρέπει να 

προστίθενται στις υφιστάμενες συγκεντρώσεις περιφερειακού υποβάθρου, όπως προκύπτουν 

για τη συγκεκριμένη περιοχή. Παρόλα αυτά, για τους υπό εξέταση ρύπους τα επίπεδα 

υπόβαθρης ρύπανσης είναι αρκετά χαμηλά, γεγονός που επιτρέπει την απευθείας χρήση των 

αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επιβάρυνση που 

προκαλούν οι εκπομπές των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

 

Πίνακας 9.11.3.1-1. Προδιαγραφές πλέγματος εφαρμογής του μοντέλου AUSTAL2000  

Χωρική Ενότητα Στρατωνίου/Μαύρων Πετρών 

 X Y Μονάδες 

Αριθμός κελιών 200 200 - 

Διάσταση κελιού 100 100 m 

Διαστάσεις πλέγματος 20000 20000 m 

Γεωαναφορά (ΝΔ άκρο) 472765 4474843 easting, northing (m), EGSA87 

Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

 X Y Μονάδες 

Αριθμός κελιών 200 200 - 

Διάσταση κελιού 100 100 m 

Διαστάσεις πλέγματος 20000 20000 m 

Γεωαναφορά (ΝΔ άκρο) 468679 4484307 easting, northing (m), EGSA87 

Χωρική Ενότητα Σκουριών 

 X Y Μονάδες 

Αριθμός κελιών 200 200 - 

Διάσταση κελιού 100 100 m 

Διαστάσεις πλέγματος 20000 20000 m 

Γεωαναφορά (ΝΔ άκρο) 465346 4470675 easting, northing (m), EGSA87 

9.11.3.2. Δεδομένα Μετεωρολογίας 

Το μοντέλο AUSTAL 2000 απαιτεί ως δεδομένα εισόδου είτε χρονοσειρές των ωριαίων τιμών 

της ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου καθώς και της τάξης ευστάθειας, είτε στατιστικά 

μετεωρολογικών καταστάσεων και ατμοσφαιρικής ευστάθειας. Στη δεύτερη περίπτωση, 

εισάγονται πίνακες κατανομών συχνότητας από μετρήσεις μακράς διάρκειας (με μέσο όρο 

μεγαλύτερο από 10 χρόνια) των μετεωρολογικών μεγεθών τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 6 

τάξεις ευστάθειας, 10 τομείς για την διεύθυνση ανέμου και 9 κατηγορίες για την ταχύτητα 

ανέμου, σύμφωνα με το VDI 3782, μέρος πρώτο (VDI 3782 Part 1, 2001).  

 

Όσον αφορά στην επιλογή του σταθμού μέτρησης από τον οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα, 

βασική παράμετρο αποτέλεσε η εγγύτητα του εν λόγω σταθμού στην τοποθεσία έκλυσης των 

ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο για την όσο το δυνατόν πιο 

ορθή εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου. Παράλληλα, σχετικά με την περίοδο αναφοράς 

των υπολογισμών, κρίθηκε σκόπιμη η επιλογή του πιο πρόσφατου ημερολογιακού έτους.  
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσέγγισης, η επιλογή του έτους αναφοράς βασίστηκε αφ’ 

ενός στην πληρότητα των μετρήσεων κάθε έτους, αφού τυχόν εκτεταμένες ελλείψεις 

δεδομένων θα αφαιρούσαν από την αντίστοιχη χρονοσειρά ποιοτικά χαρακτηριστικά, και αφ’ 

ετέρου στην αντιπροσωπευτικότητα την οποία θα εμφάνιζε η χρονοσειρά του κάθε έτους σε 

σχέση με τη μέση κατάσταση της περιόδου για την οποία υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα. 

 

Με βάση τα παραπάνω, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 

χρονοσειρές ωριαίων τιμών ταχύτητας και διεύθυνσης επιφανειακού ανέμου που προήλθαν από 

τον μετεωρολογικό σταθμό Μαντέμ Λάκκου (MMS31) για το έτος 2020 όσον αφορά στην 

χωρική ενότητα Στρατωνίου/Μαύρων Πετρών, από τον σταθμό των Σκουριών (SMS31) για το 

έτος 2020 όσον αφορά στην υπολογιστική περιοχή της χωρικής ενότητας Σκουριών και από 

τον σταθμό της Ολυμπιάδας (OMS11) για το έτος 2020 όσον αφορά στη χωρική ενότητα 

Ολυμπιάδας.  

 

Παράλληλα, οι χρονοσειρές ατμοσφαιρικής ευστάθειας και για τις τρεις προαναφερθείσες 

περιοχές υπολογίστηκαν με βάση τις ωριαίες μετρήσεις νεφοκάλυψης και ακτινοβολίας στον 

μετεωρολογικό σταθμό του Διεθνούς Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Για τον υπολογισμό της 

τάξης ευστάθειας σε ωριαία βάση χρησιμοποιήθηκε η καθιερωμένη μέθοδος Turner (Turner, 

19705).  

 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ροδογράματα διευθύνσεων ανέμου για τις 

τρεις περιοχές ενδιαφέροντος. Με βάση τα εν λόγω ροδογράματα, φαίνεται πως για την περιοχή 

του Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας οι επικρατούσες διευθύνσεις βρίσκονται κατά βάση στον 

άξονα Ανατολής-Δύσης, ενώ για την περίπτωση των Σκουριών η συνηθέστερη διεύθυνση να 

είναι η ΑΒΑ, ενώ αρκετά έντονη είναι και η παρουσία ανέμων από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. 

 

Σημειώνεται πως οι έντονες διαφοροποιήσεις που μπορεί να παρατηρούνται μεταξύ των 

διαγραμμάτων των τριών υπό εξέταση περιοχών, καθώς και στα ίδια τα διαγράμματα της 

εκάστοτε περιοχής, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την έντονη διακύμανση του ανάγλυφου 

της περιοχής, καθώς και με την εγγύτητα έκαστης περιοχής στη θάλασσα και την επίδραση που 

έχουν τα τοπικά συστήματα κυκλοφορίας που σχετίζονται με αυτή.  

 

 
5 Turner, D.B. 1970: Workbook of atmospheric dispersion estimates, Office of Air Program Pub. No. AP-26, 

Environmental Protection Agency, USA 
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Εικόνα 9.11.3.2-1. Ροδόγραμμα διευθύνσεων ανέμου για τη χωρική ενότητα 

Στρατωνίου/ Μαύρων Πετρών (m/s). 

 

 
Εικόνα 9.11.3.2-2. Ροδόγραμμα διευθύνσεων ανέμου για την περιοχή των Σκουριών 

(m/s). 
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Εικόνα 9.11.3.2-3. Ροδόγραμμα διευθύνσεων ανέμου για την περιοχή της Ολυμπιάδας 

(m/s). 

9.11.3.3. Δεδομένα Τοπογραφίας 

Το μοντέλο AUSTAL 2000 παρέχει τη δυνατότητα συνυπολογισμού της επίδρασης της τοπικής 

τοπογραφίας (ορογραφικών δομών) στην διαμόρφωση του τοπικού πεδίου ροής και, επομένως, 

στην εκτίμηση των πεδίων συγκεντρώσεων των εκπεμπόμενων ρύπων. Φαινόμενα όπως 

τοπικές επιταχύνσεις της ροής, καναλισμοί και συσσώρευση ρύπων σε κοιλάδες μπορούν να 

προσεγγιστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο ακριβέστερα σε σχέση με ένα μοντέλο που υποθέτει 

επίπεδη τοπογραφία.  

 

Για την περιοχή μελέτης, ελήφθησαν δεδομένα τοπογραφίας (απόλυτο ύψος σε σχέση με τη 

μέση επιφάνεια της θάλασσας) διακριτοποιημένα σε κάνναβο ανάλυσης 100 m και 

κατακόρυφης ακρίβειας 1 m, από τους ψηφιακούς χάρτες του προγράμματος Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM; Farr et al, 20076). 

9.11.4. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

9.11.4.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Παράγραφο 8.11 του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης, 

οι βασικές πηγές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στη χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, σχετίζονται με τα ακόλουθα και παρουσιάζονται την εικόνα που ακολουθεί. 

• Εκπομπές καυσαερίων από το δίκτυο αερισμού των υπογείων μεταλλείων 

• Εκπομπές σκόνης από την πρόθραυση μεταλλεύματος  

• Μεταφορά μεταλλεύματος και στείρων με φορτηγά σκεπαστής καρότσας  

 
6 Farr, Tom G.; Rosen, Paul A.; Caro, Edward; Crippen, Robert; Duren, Riley; Hensley, Scott; Kobrick, Michael; 

Paller, Mimi et al. (2007). "The Shuttle Radar Topography Mission". Reviews of Geophysics 45: RG2004. 

Bibcode:2007RvGeo..45.2004F. doi:10.1029/2005RG000183 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007RvGeo..45.2004F
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1029%2F2005RG000183
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• Μεταφορά τελικού προϊόντος και των αποβλήτων εμπλουτισμού με φορτηγά  

• Εκπομπές από τα πλοία στον Λιμένα Στρατωνίου. 

• Τις αστικές δραστηριότητες στους οικισμούς Στρατώνι, Στρατονίκη και Στάγειρα. 

• Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ιερισσού και την ΕΟ Ιερισσού - 

Σταυρού. 

 

 

Εικόνα 9.11.4.1-1. Υφιστάμενες Πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων Χωρικής Ενότητας 

Στρατωνίου –Μαύρων Πετρών 

 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο 8.11 του Κεφαλαίου 8, σε εφαρμογή του 

όρου δ4.28 της ΚΥΑ ΕΠΟ (2011) εντός της χωρικής ενότητας Στρατωνίου Μαύρων Πετρών 

έχουν τοποθετηθεί αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων και σταθμοί παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων στους 

οικισμούς του Στρατωνίου, της Στρατονίκης και των Σταγείρων. Στην εικόνα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι θέσεις των σταθμών εντός της χωρικής ενότητας. 
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Εικόνα 9.11.4.1-2. Σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων 

εντός της Χωρικής Ενότητας Στρατωνίου –Μαύρων Πετρών 

 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, 

SO2, H2S και CO όλων των σταθμών Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας όλων των 

οικισμών για το έτος 2020, που δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 7.1.2 της Έκθεσης 

Παρακολούθησης (βλ. Παράρτημα II της παρούσας μελέτης) προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις ΝΟ2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του 

ορίου των 200μg/m3 σε κανέναν από τους σταθμούς παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας ΜΑΜ13, MAM12, ΜΑΜ11, ενώ o ετήσιος μέσος όρος των 

συγκεντρώσεων ΝO2 στους σταθμούς για το έτος 2020 είναι 6,67 μg/m3, 6,39 μg/m3, 3,79 

μg/m3, αντίστοιχα, πολύ μικρότερος από την ετήσια οριακή τιμή (40 μg/m3). 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις SO2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ούτε της 

ωριαίας οριακής τιμής των 350μg/m3, αλλά ούτε και της ημερήσιας των 125μg/m3 σε 

κανέναν από τους σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας ΜΑΜ13, 

MAM12, ΜΑΜ11. 

• Όσον αφορά στις 8ωρες συγκεντρώσεις CO, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από την 

οριακή τιμή των 10mg/m3 σε όλους τους σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας ΜΑΜ13, MAM12, ΜΑΜ11. 

 

Από τα αποτελέσματα παρακολούθησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 σε 

όλους τους οικισμούς της χωρικής ενότητας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 και PM2,5 των σταθμών (σωματιδίων 

και ατμοσφαιρικών ρύπων) και στους τρεις οικισμού της χωρικής ενότητας κατά τη 

διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και πολύ 

χαμηλότερες από τις οριακές τιμές την νομοθεσίας. Υπερβάσεις για τις ημερήσιες τιμές 

των PM10 υπήρξαν ως ακολούθως7: 

o Στρατώνι: εικοσιμία (21) υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στο σταθμό 

ΜΑΜ25, και από τέσσερις (4) υπερβάσεις στους σταθμούς ΜΑΜ13 και ΜΑΜ26.  

 
7 Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους με βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 υπερβάσεις 
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o Στρατωνίκη: τέσσερις (4) υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στον σταθμό 

ΜΑΜ12, και από πέντε (5) υπερβάσεις στους σταθμούς ΜΑΜ23 και ΜΑΜ24 

o Στάγειρα: τρεις (3) υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στον σταθμό 

ΜΑΜ11, έξι (6) υπερβάσεις στον σταθμό ΜΑΜ21 και πέντε (5) υπερβάσεις στο 

σταθμό ΜΑΜ22 

• Όσον αφορά στους ετήσιους μέσους όρους συγκεντρώσεων PM10 και PM2,5 των 

σταθμών (σωματιδίων και ατμοσφαιρικών ρύπων) και στους τρεις οικισμού της χωρικής 

ενότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα 

χαμηλές και πολύ χαμηλότερες από τις οριακές τιμές την νομοθεσίας. 

• Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 

των σταθμών (σωματιδίων και ατμοσφαιρικών ρύπων) και στους τρεις οικισμού της 

χωρικής ενότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που παρατηρήθηκαν ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλές και πολύ χαμηλότερες από τις οριακές τιμές την νομοθεσίας. 

 

Για τον επιμερισμό των σωματιδιακών ρύπων σε διάφορες πηγές, εκτιμάται ότι ισχύουν 

παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που προέκυψαν από την εφαρμογή ερευνητικού 

προγράμματος του εργαστηριόυ Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Δημόκριτου για την 

περιοχή της Ολυμπιάδας (βλ. Παράγραφο 9.11.5.1), από όπου προκύπτει ότι οι πηγές από τις 

οποίες προέρχονται τα σωματίδια PM10 στην περιοχή είναι οι εξής έξι (6): Επαναιώρηση 

φυσικής σκόνης (28%), σχηματισμός δευτερογενών σωματιδίων (18%), καύση βιομάζας 

(18%), βιομηχανικές εκπομπές (16%), επαναιώρηση σκόνης οδοστρώματος (11%) και άμεσες 

εκπομπές οχημάτων (9%). 

 

Όσον αφορά στις διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης των συγκεντρώσεων των ρύπων 

εντός της χωρικής ενότητας, στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μέσες 

ετήσιες τιμές για κάθε ρύπο (με βάση το σταθμό του κάθε οικισμού της χωρικής ενότητας όπου 

παρακολουθούνται όλοι οι ρύποι). Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά τα 

διαγράμματα είναι τα εξής: 

• Σε όλους τους οικισμούς οι τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων παρουσιάζουν σχετική 

σταθερότητα εντός των ετών καταγραφής, με μικρές αυξομειώσεις, που όμως δεν 

οδηγούν σε υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων. Ειδικά όσον αφορά στα οξείδια των 

αζώτων, στο Στρατώνι παρουσιάζεται μια αύξηση των τιμών το 2019, που όμως 

επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα το 2020. 

• Με εξαίρεση τη Στρατονίκη, όπου οι τιμές των σωματιδίων παρουσιάζουν σημαντική 

μείωση στο χρόνο, στους άλλους δυο οικισμούς οι τιμές παρουσιάζουν μια σχετική 

σταθερότητα. Επιπλέον, οι μέσες τιμές σωματιδίων σε Στρατώνι και Στρατωνίκη είναι 

λίγο μεγαλύτερες από τις τιμές στα Στάγειρα.  

 

Επιπλέον, όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων ως κλάσμα των 

αιωρουμενων σωματιδίων (PM10), στο πλαίσιο το προγράμματος παρακολούθησης 

συλλέγονται δείγματα μέσω φίλτρανσης του αέρα και αναλύονται ανά δεκαπενθήμερο. Οι 

ρύποι για τους οποίους γίνεται ανάλυση είναι As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn και Ni. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων για το 

έτος 2020 των ρύπων Pb, As, Cd και Ni για τους οποίους υπάρχουν όρια και τιμές στόχοι της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, στους τρεις (3) βασικούς σταθμούς παρακολούθησης της χωρικής 

ενότητας. 
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Πίνακας 9.11.4.1-1. Ενδεικτικές μέσες τιμές συγκεντρώσεων Pb, As, Cd και Νi για το 

έτος 2020 

Σταθμός 
Pb (PM10) 

(μg/m³) 

As (PM10) 

(ng/m³) 

Cd (PM10) 

(ng/m³) 

Ni (PM10) 

(ng/m³) 

Οριο/τιμή στόχος 0,5  6 5 20 

MAM11 0,006 1,262 0,139 1,552 

MAM12 0,009 2,313 0,225 1,713 

MAM13 0,006 1,221 0,190 1,793 

Συνολική Μέση τιμή 0,007 1,598  0,184  1,686  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις 

τιμές στόχους της νομοθεσίας, ενώ όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί είναι ένα 

πολύ μικρό κλάσμα των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10). 

 

Πίνακας 9.11.4.1-2. Σύγκριση ενδεικτικών μέσων τιμών συγκεντρώσεων Pb, As, Cd και 

Νi με τιμές στόχους νομοθεσίας για το έτος 2020 

Σταθμός % of Pb in PM10 % of As in PM10 % of Cd in PM10 % of Ni in PM10 

MAM11 0,037% 0,0080% 0,0009% 0,0099% 

MAM12 0,045% 0,0115% 0,0011% 0,0086% 

MAM13 0,037% 0,0069% 0,0011% 0,0101% 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9  9.11-18 

ENVECO A.E. 

 

Σχήμα 9.11.4.1-1. Διαχρονική μεταβολή μέσω ημερήσιων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος (Σταθμός ΜΑΜ 11 - Στάγειρα) 
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Σχήμα 9.11.4.1-2. Διαχρονική μεταβολή μέσω ημερήσιων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος (Σταθμός ΜΑΜ 12 - Στρατονίκη)  
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Σχήμα 9.11.4.1-3. Διαχρονική μεταβολή μέσω ημερήσιων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος (Σταθμός ΜΑΜ 13 - Στρατώνι)  
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Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Χωρικής 

Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου παρουσιάζει μεσαίου επιπέδου ευαισθησία 

λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιράς καθώς και την εγγύτητα 

πηγών ρύπανσης με τους οικισμούς της περιοχής, ενώ μεσαίου επιπέδου εκτιμάται η 

ανθεκτικότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των τοπικών μετεωρολογικών 

συνθηκών της περιοχής. Τέλος, το επίπεδο της αξίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

αξιολογείται επίσης ως μεσαίο, δεδομένου ότι σε μικρούς οικισμούς τα χαμηλά επίπεδα 

ατμοσφαιρικών ρύπων σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, παρόλο που σε 

γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι αποδέκτες. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αξιολογείται ως «Μεσαίου», όσον αφορά στην 

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία του. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

9.11.4.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου θα λάβουν χώρα μια 

σειρά από εργασίες που σχετίζονται με εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εκτίμηση των 

εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του έργου εντός της χωρικής ενότητας έγινε στο Κεφάλαιο 

6 και αφορά στις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας (βλ. Παραγράφους 6.2.11.8 και 6.2.12.8, 

6.5.13.1 και 6.15.13.2, 6.7.1.4.6 και 6.7.1.5.6). 

 

Ως φάση ανάπτυξης (κατασκευή και ταυτόχρονη λειτουργία), επιλέχθηκε το πρώτο έτος της 

εναπομείνασας λειτουργίας. Με βάση την περιγραφή του έργου, 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 
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• Εκπομπές από τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα 

 

Ως Φάση Λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της εναπομείνασας 

λειτουργίας. Με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου, επιλέχθηκε ο δεύτερος χρόνος 

λειτουργίας, καθώς το συγκεκριμένο έτος είναι αντιπροσωπευτικό για τα επικείμενα έτη 

λειτουργίας, παρουσιάζοντας ανάλογη δραστηριότητα τόσο αναφορικά με την εξόρυξη υλικών 

όσο και στείρων.  

 

Με βάση τα παραπάνω, 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 

 

Οι συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για τις 

προαναφερόμενες περιόδους ανάπτυξης του έργου παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν.  

 

Πίνακας 9.11.4.2-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή του 

Στρατωνίου κατά τη φάση ανάπτυξης (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Κατασκευές     37,7 157 

Κινητός εξοπλισμός 95,1 315,2 41,6 1,2 34,7 43,1 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0   0,2 0,2 

Διαχείριση Σωρών     0,6 1,9 

Οδικό Δίκτυο 6,8 2,6 2,3 0,9 0,9 0,9 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού     2,2 2,2 

Σύνολο 102 318 44 2 76 205,3 

 

Πίνακας 9.11.4.2-2. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή του 

Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Κινητός εξοπλισμός 181,1 600,3 79,1 2,2 66,1 82,1 

Διαχείριση Σωρών     1,3 3,9 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0   0,5 0,5 

Λιμάνι 0,4 3,7 0,1 1,0 0,1 0,1 

Οδικό Δίκτυο 13,0 4,9 4,4 1,7 1,7 1,7 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού     4,2 4,2 
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Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Σύνολο 194 609 84 5 74 92,5 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

9.11.4.3. Εκτίμηση και Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου χρησιμοποιήθηκε όπως προαναφέρθηκε 

το Ολοκληρωμένο Λογισμικό εκτίμησης της διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων AUSTAL 

2000. Στην συνέχεια περιγράφονται τα βήματα που υλοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθούν 

οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της χωρικής ενότητας. 

 

Βήμα 1: Εισαγωγή της τοπογραφίας της περιοχής. 

Όπως έχει προαναφερθεί για την περιοχή μελέτης ελήφθησαν δεδομένα τοπογραφίας (απόλυτο 

ύψος σε σχέση με τη μέση επιφάνεια της θάλασσας) διακριτοποιημένα σε κάνναβο ανάλυσης 

100 m και κατακόρυφης ακρίβειας 1 m, από τους ψηφιακούς χάρτες του προγράμματος Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM; Farr et al, 20078). 

 

 
Εικόνα 9.11.4.3-1. Σημεία ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου 

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, εντός της περιοχής της υπό μελέτη χωρικής ενότητας 

έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• MAM12: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατονίκη 

 
8 Farr, Tom G.; Rosen, Paul A.; Caro, Edward; Crippen, Robert; Duren, Riley; Hensley, Scott; Kobrick, Michael; 

Paller, Mimi et al. (2007). "The Shuttle Radar Topography Mission". Reviews of Geophysics 45: RG2004. 

Bibcode:2007RvGeo..45.2004F. doi:10.1029/2005RG000183 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007RvGeo..45.2004F
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1029%2F2005RG000183
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• ΜΑΜ11: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στάγειρα 

• ΜΑΜ13: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατώνι 

• ΟΑΜ21: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Ολυμπιάδας 

• SAM21: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Νεοχωρίου 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των εκτιμώμενων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή στο μοντέλο των σημειακών, γραμμικών και εμβαδικών πηγών 

εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν ανωτέρω, για τις δυο 

περιόδους ανάπτυξης των έργων που εξετάζονται. 

 

Βήμα 4: Εκτίμηση της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων 

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμήθηκε η διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για 

ένα συνολικό έτος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θεωρώντας τις ίδιες ημερήσιες τιμές 

εκπομπών και την κατανομή της μετεωρολογίας του τυπικού έτους, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω. 

9.11.4.3.1. Εκτίμηση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Από την εφαρμογή των ανωτέρων βημάτων προέκυψαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

μοντέλου προσομοίωσης της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και της κατανομής 

της εναποτιθέμενης σκόνης εντός της χωρικής ενότητας, που παρουσιάζονται στις ακόλουθες 

εικόνες υπό μορφή ισορυπαντικών καμπύλων, για τις δυο περιόδους αξιολόγησης της 

διασποράς των ρύπων, τα οποία παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια στους χάρτες του 

Κεφαλαίου 15. 

 

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που ακολουθούν η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών 

από το έργο στην ποιότητα αέρα της γύρω περιοχής είναι σε γενικές γραμμές χαμηλή κατά τη 

διάρκεια και των δύο φάσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο εντός της υπό εξέταση 

περιοχής οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 μg/m3 για τα ΡΜ10 τα 15 

μg/m3 για το ΝΟ2, καθώς και τα 3 μg/m3 για την περίπτωση του SO2, παρά μόνο για τοποθεσίες 

εντός του μεταλλείου. Συνεπώς, κυμαίνονται σε τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις 

νομοθετημένες οριακές τιμές των 40 μg/m3 για τα ΡΜ10 και το ΝΟ2. 

 

Σε ό,τι αφορά στη χωρική κατανομή των διασπειρόμενων ρύπων, σε επίπεδο ετήσιας μέσης 

τιμής παρατηρείται εντονότερη διασπορά στον άξονα Ανατολής-Δύσης, ενώ διακρίνεται και η 

επίδραση της τοπικής τοπογραφίας και χρήσεων γης, κυρίως μέσω του μηχανισμού θαλάσσιας-

απόγειου αύρας. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως η γωνιακή κατανομή των συγκεντρώσεων 

που εμφανίζεται στους παρακάτω χάρτες διασποράς είναι συμβατή με την ανεμολογική 

κατανομή που αποτυπώνεται στο ροδογράμματα που παρουσιάστικάν ανωτέρω. Επιπρόσθετα, 

να αναφερθεί και στο σημείο αυτό ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων μειώνονται εκθετικά από τις 

μέγιστες τιμές τους με την αύξηση της απόστασης από το μεταλλείο.  

 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μόνη κατοικημένη περιοχή η οποία φαίνεται 

να επηρεάζεται από το εκπεμπόμενο πλούμιο είναι ο οικισμός του Στρατωνίου, κάτι που 
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συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της τοπικής μετεωρολογίας, συγκεκριμένα με την 

επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου η οποία όντας δυτική-βορειοδυτική συνεισφέρει στη 

μεταφορά των εκπεμπόμενων ρύπων από την περιοχή του μεταλλείου σε αυτήν του οικισμού. 

 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συγκεκριμένη επίδραση κρίνεται από αμελητέα (<1,8 μg/m3 και 

5,7 μg/m3 για SO2 και ΡΜ10, αντίστοιχα) έως χαμηλή προς μέτρια για την περίπτωση του ΝΟ2 

για το οποίο κυμαίνεται από 11 μg/m3 για τη φάση ανάπτυξης έως 21 μg/m3 για τη φάση 

λειτουργίας. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στα θέματα εναπόθεσης σκόνης όπως είναι γνωστό δεν υφίσταται 

θεσμοθετημένό οριο τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και Ευρώπης. Θεωρώντας το συμβατικό όριο 

των 0,35 g/m2/day που θέτει το πρότυπο TA Luft, παρατηρούμε ότι η επίδραση των 

δραστηριοτήτων γύρω από το υποέργο του Στατωνίου περιορίζεται σε ακτίνα μερικών 

εκατοντάδων μέτρων, χωρίς να επηρεάζονται κατοικημένες ή καλλιεργημένες εκτάσεις. Ο 

πλησιέστερος οικισμός της Στρατωνίκης και οι γειτονικές του εκτάσεις επηρεάζονται σε 

αμελητέο βαθμό, καθώς η υπολογιζόμενη εκεί εναπόθεση κυμαίνεται κάτω από 0,001 

g/m2/day. Η μεγαλύτερη επίδραση παρατηρείται κατά τη Φάση Ανάπτυξης και Λειτουργίας 

λόγω της αυξημένης συνεισφοράς δραστηριοτήτων κατασκευής, με τις τιμές να προσεγγίζουν 

τα 0,35 g/m2/day μέχρι αποστάσεις της τάξης των 100 m από τα σημεία στα οποία λαμβάνει 

χώρα η κατασκευαστική δραστηριότητα. Συμπερασματικά, η μέση επίδραση της εναπόθεσης 

ολικής αιωρούμενης σκόνης σε ευαίσθητες περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες αναμένεται 

να είναι χαμηλή και, σε κάθε περίπτωση, κάτω από το όριο όχλησης που θέτει η διεθνής 

βιβλιογραφία. 

 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, για τις περιπτώσεις για τις οποίες φαίνεται το πλούμιο να επεκτείνεται πέραν των 

ορίων της περιοχής που εμφανίζεται στους παρουσιαζόμενους χάρτες ποιότητας αέρα, οι τιμές 

των συγκεντρώσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλές, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ελάχιστα 

έως καθόλου τοποθεσίες οι οποίες βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων ορίων.  

 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

το CO (μg/m3) 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM2.5 (μg/m3) 

  

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP (g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.4.3-2. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Ανάπτυξης, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP (g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.4.3-3. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Λειτουργίας, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε έγινε έλεγχος των εκτιμώμενων τιμών διασποράς των 

ατμοσφαιρικών ρύπων σε συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου που αναφέρθηκαν ανωτέρω και 

συνδέονται με τους οικισμούς που εκτιμάται ότι δύναται να επηρεαστούν από τις εργασίες 

εντός της χωρικής ενότητας. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αποτελούν την 

αναμενόμενη προσθήκη στις υφιστάμενες τιμές υποβάθρου για κάθε σημείο ελέγχου. 

 

Πίνακας 9.11.4.3-1. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στη Φάση Ανάπτυξης. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM 10 PM 2.5 

MAM13 0,910 11,18 0,0000145 3,85 2,73 

MAM12 0,067 4,14 0,0000023 0,37 0,26 

ΜΑΜ11 0,027 2,53 0,0000009 0,12 0,09 
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Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM 10 PM 2.5 

ΟΑΜ21 0,006 0,87 0,0000002 0,01 0,01 

SAM21 0,010 1,28 0,0000003 0,04 0,03 

 

Πίνακας 9.11.4.3-2. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου στη Φάση Λειτουργίας. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM10 PM2,5 

MAM13 1,354 14,99 0,0000044 4,25 3,88 

MAM12 0,096 5,63 0,0000018 0,40 0,37 

ΜΑΜ11 0,041 3,43 0,0000004 0,11 0,10 

ΟΑΜ21 0,010 1,19 0,0000006 0,01 0,01 

SAM21 0,015 1,71 0,0000000 0,03 0,02 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες οι υπολογιζόμενες προσαυξήσεις των 

συγκεντρώσεων των ρύπων στις θέσεις ελέγχου είναι πολύ περιορισμένες για να επηρεάσουν 

ουσιαστικά τα υφιστάμενα επίπεδα ποιότητας του αέρα στους οικισμούς της περιοχής. 

 

Επιπλέον, οι αναμενόμενες προσαυξήσεις στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων 

που αναμένονται στο κλάσμα των αιωρουμενων σωματιδίων (PM10) είναι πολύ περιορισμένες 

(για όλες τις παραμέτρους μικρότερο του 0,01%), όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 

9.11.4.1 και άρα σε καμία περίπτωση, η εκτιμέμωνη προσάυξηση των PM10, δεν αναμένεται 

να οδηγήσει σε ουσιαστικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που 

καταγράφονται στην υφιστάμενη κατάσταση. 

9.11.4.3.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης 

όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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 
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της κείμενης νομοθεσίας, η ένταση των επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων που προτείνονται 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες και χάρτες 

παρουσίασης των αναμενόμενων ισορυπαντικών καμπύλων κάθε ρύπου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

και του εργοστασίου εμπλουτισμού του Στρατωνίου, με βάση τη παρούσα μελέτη 

αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός 5 ετών από την έγκριση της παρούσας, 

και δεδομένου ότι τα υπόλοιπα έργα εμφανώς σχετίζονται με χαμηλότερες εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων 

ρύπων και της επίδρασης του στη ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σαφώς 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους 

του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

σημαντικών εκπομπών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.11.5. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

9.11.5.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Παράγραφο 8.11 του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης, 

οι βασικές πηγές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας, 

σχετίζονται με τα ακόλουθα και παρουσιάζονται την εικόνα που ακολουθεί. 

• Εκπομπές καυσαερίων από το δίκτυο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου 

• Εκπομπές σκόνης από την πρόθραυση μεταλλεύματος  

• Μεταφορά μεταλλεύματος και στείρων με φορτηγά σκεπαστής καρότσας  

• Μεταφορά τελικού προϊόντος και των αποβλήτων εμπλουτισμού με φορτηγά  

• Εργασίες αποκατάστασης παλαιού χώρου τελμάτων 

• Τις αστικές δραστηριότητες του οικισμού Ολυμπιάδας 

• Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Ιερισσού - Σταυρού. 
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Εικόνα 9.11.5.1-1. Υφιστάμενες Πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας 

 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο 8.11 του Κεφαλαίου 8, σε εφαρμογή του 

όρου δ4.28 της ΚΥΑ ΕΠΟ (2011) εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας έχουν τοποθετηθεί 

αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων και σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων εντός του οικισμού της 

Ολυμπιάδας. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις των σταθμών εντός της 

χωρικής ενότητας. 

 

 
Εικόνα 9.11.5.1-2. Σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων 

εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, 

SO2, H2S και CO όλων των σταθμών Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του 
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Οικισμού Ολυμπιάδας για το έτος 2020, που δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 7.1.2 της 

Έκθεσης Παρακολούθησης (βλ. Παράρτημα II της παρούσας μελέτης) προκύπτουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις ΝΟ2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του 

ορίου των 200 μg/m3 στο σταθμό παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας 

ΟΑΜ21, ενώ o ετήσιος μέσος όρος των συγκεντρώσεων ΝO2 στους σταθμούς για το έτος 

2020 είναι 8,83 μg/m3, πολύ μικρότερος από την ετήσια οριακή τιμή (40 μg/m3). 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις SO2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ούτε της 

ωριαίας οριακής τιμής των 350μg/m3, αλλά ούτε και της ημερήσιας των 125μg/m3 στο 

σταθμό παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας ΟΑΜ21. 

• Τέλος, όσον αφορά στις 8 ωρες συγκεντρώσεις CO, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από 

την οριακή τιμή των 10 mg/m3 στο σταθμό παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας ΟΑΜ21. 

 

Από τα αποτελέσματα παρακολούθησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 στον 

οικισμό της Ολυμπιάδας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 και PM2,5 των σταθμών του οικισμού 

κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που παρατηρήθηκαν ήταν χαμηλές σε επίπεδο 

μέσων όρων (31,3 μg/m3), χαμηλότερες από τις οριακές τιμές την νομοθεσίας αλλά με 

αυξημένο ημερών με υπέρβαση του ημερήσιου ορίου στους σταθμούς ΟΑΜ21 (37) και 

ΟΑΜ32 (40), είτε λόγω της αιθάλης είτε λογω των μετεωρολογικών συνθηκών. 

Σημειώνεται ότι όπως φαίνεται στο σχήμα 9.11.5.1-1 οι τιμές των PM10 τα προηγούμενα 

έτη ήταν αρκετά χαμηλότερες των επιπέδων του 2020, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

αυξημένες τιμές ορισμένων ημερήσιων τιμών σχετίζονται με κάποιες ειδικές συνθήκες 

που υπήρξαν ορισμένες ημέρες εντός του έτους. 

• Όσον αφορά στους ετήσιους μέσους όρους συγκεντρώσεων PM10 και PM2,5 των 

σταθμών του οικισμού κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που παρατηρήθηκαν 

ήταν χαμηλότερες από τις οριακές τιμές την νομοθεσίας. 

• Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων As, Cd, Pb και Ni στο κλάσμα των PM10 

των σταθμών του οικισμού κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι τιμές που 

παρατηρήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και πολύ χαμηλότερες από τις οριακές τιμές την 

νομοθεσίας. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης, για τα στοιχεία των σταθμών 

παρακολούθησης της Ολυμπιάδας, εκπονήθηκε από το εργαστήριο Ραδιενέργειας 

Περιβάλλοντος του Δημόκριτου μελέτη επιμερισμού πηγών των σωματιδιακών ρύπων κατά 

την περίοδο 06/03/18 – 22/12/2018 και αφορούσε στον προσδιορισμό των παρακάτω 

ατμοσφαιρικών παραμέτρων: 

• Συγκέντρωση μάζας αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) 

• Συγκέντρωση μάζας του στοιχειακού (EC) και οργανικού (OC) άνθρακα 

• Συγκέντρωση μάζας των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων που περιέχονται στα PM10. 

 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των πηγών των PM10 με τη χρήση μοντέλου 

αποδέκτη.  

 

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συνεισφορές των πηγών των PM10, ως μέσος 

όρος για όλη τη χρονική διάρκεια της δειγματοληψίας, τη θερμή (από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη) 

και τη ψυχρή περίοδο του έτους αντίστοιχα (από Οκτώβρη μέχρι Απρίλιο). 
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Εικόνα 9.11.5.1-3. Εκπομπές πηγών για το σύνολο της περιόδου μελέτης 

 

 
Εικόνα 9.11.5.1-4. Εκπομπές πηγών για το σύνολο της θερμής περιόδου 
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Εικόνα 9.11.5.1-5. Εκπομπές πηγών για το σύνολο της ψυχρής περιόδου 

 

Η πηγή με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην εκπομπή ΑΣ10 στην περιοχή μελέτης είναι, όπως 

παρουσιάζεται και στο Σχήμα 9.11.5.1-3, η επαναιώρηση φυσικής σκόνης με συνεισφορά 

4,8 μg/m3 που μεταφράζεται στο 28% του συνόλου της μάζας των ΑΣ10. Οι πηγές που 

ακλουθούν σε συνεισφορά είναι ο σχηματισμός δευτερογενών σωματιδίων (3,0 μg/m3, 18%), 

η καύση βιομάζας (3,1 μg/m3, 18%), οι βιομηχανικές εκπομπές (2,8 μg/m3, 16%), η 

επαναιώρηση σκόνης οδοστρώματος (1,9 μg/m3, 11%) και οι άμεσες εκπομπές οχημάτων 

(1,5 μg/m3, 9%). 

 

Κατά τη θερμή περίοδο (Σχήμα 9.11.5.1-4) η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: επαναιώρηση 

φυσικής σκόνης (6,4 μg/m3, 33%), σχηματισμός δευτερογενών σωματιδίων (3,8 μg/m3, 20%), 

βιομηχανικές εκπομπές (3,4 μg/m3, 18%), επαναιώρηση σκόνης οδοστρώματος (2,2 μg/m3, 

11%), άμεσες εκπομπές οχημάτων (1,9 μg/m3, 10%) και καύση βιομάζας (1,6 μg/m3, 8%). 

Όπως αναμενόταν όλες οι πηγές που σχετίζονται με επαναιώρηση σκόνης (φυσικής ή 

ανθρωπογενούς) έχουν μεγαλύτερη συνεισφορά κατά τη θερμή περίοδο, καθώς η επαναιώρηση 

ευνοείται από τις ξηρές συνθήκες. Η υψηλότερη συνεισφορά της κίνησης οχημάτων σχετίζεται 

με την υψηλότερη κυκλοφορία στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες. Η δημιουργία 

δευτερογενών σωματιδίων ευνοείται από την υψηλή ηλιοφάνεια. Τέλος η καύση βιομάζας 

μειώνεται σημαντικά λόγω μειωμένων αναγκών οικιακής θέρμανσης. Η αύξηση των 

βιομηχανικών εκπομπών κατά 21% τη θερμή περίοδο σε σχέση με τη συνολική υποδηλώνει 

ότι οι βιομηχανικές εκπομπές σχετίζονται κυρίως με την επαναιώρηση/εκπομπή σκόνης. 

 

Κατά τη ψυχρή περίοδο (Σχήμα 9.11.5.1-5) η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: καύση βιομάζας 

(4,6 μg/m3, 30%), επαναιώρηση φυσικής σκόνης (3,2 μg/m3, 21%), σχηματισμός δευτερογενών 

σωματιδίων (2,3 μg/m3, 15%), βιομηχανικές εκπομπές (2,3 μg/m3, 15%), επαναιώρηση σκόνης 

οδοστρώματος (1,6 μg/m3, 11%) και άμεσες εκπομπές οχημάτων (1,2 μg/m3, 8%). 

Παρατηρείται ότι κατά τη ψυχρή περίοδο η καύση βιομάζας είναι η σημαντικότερη πηγή 

εκπομπής ΑΣ10 με υψηλή συνεισφορά.  
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Όσον αφορά στις διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης των συγκεντρώσεων των ρύπων 

εντός της χωρικής ενότητας, στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μέσες 

ετήσιες τιμές για κάθε ρύπο (με βάση το σταθμό του κάθε οικισμού της χωρικής ενότητας όπου 

παρακολουθούνται όλοι οι ρύποι). Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά τα 

διαγράμματα είναι τα εξής: 

• οι τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα εντός των ετών 

καταγραφής, με μικρές αυξομειώσεις, που όμως δεν οδηγούν σε υπερβάσεις των 

νομοθετημένων ορίων. Εξαίρεση αποτελούν τα οξείδια των αζώτων, που παρουσιάζουν 

μια τάση μικρής αύξησης ανά έτος. 

• Οι τιμές των σωματιδίων παρουσιάζουν μια μικρή αυξητική τάση στο χρόνο, που όμως 

δεν οδηγεί σε υπερβάσεις των νομοθετικών ορίων. Εξαίρεση αποτελούν τα PM10 τα 

οποία σημείωσαν μια πολύ σημαντική αύξηση το 2020, που δεν ακολουθείται από 

αντίστοιχη αύξηση των PM2,5. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Χωρικής 

Ενότητας Ολυμπιάδας παρουσιάζει χαμηλού επιπέδου ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη τα 

τρέχοντα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιράς, ενώ μεσαίου επιπέδου εκτιμάται η 

ανθεκτικότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των τοπικών μετεωρολογικών 

συνθηκών της περιοχής. Τέλος, το επίπεδο της αξίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

αξιολογείται επίσης ως μεσαίο, δεδομένου ότι σε μικρούς οικισμούς τα χαμηλά επίπεδα 

ατμοσφαιρικών ρύπων σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, παρόλο που σε 

γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι αποδέκτες. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων ως κλάσμα των 

αιωρουμενων σωματιδίων (PM10), στο πλαίσιο το προγράμματος παρακολούθησης 

συλλέγονται δείγματα μέσω φίλτρανσης του αέρα και αναλύονται ανά δεκαπενθήμερο. Οι 

ρύποι για τους οποίους γίνεται ανάλυση είναι As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn και Ni. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων για το 

έτος 2020 των ρύπων Pb, As, Cd και Ni για τους οποίους υπάρχουν τιμές στόχοι της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, στο βασικό σταθμό παρακολούθησης της χωρικής ενότητας. 

 

Πίνακας 9.11.5.1-1. Ενδεικτικές μέσες τιμές συγκεντρώσεων Pb, As, Cd και Νi για το 

έτος 2020 

Σταθμός 
Pb (PM10) 

(μg/m³) 

As (PM10) 

(ng/m³) 

Cd (PM10) 

(ng/m³) 

Ni (PM10) 

(ng/m³) 

Οριο/τιμή στόχος 0,5 6 5 20 

OAM21 0,018 2,840  0,287  1,549  

Συνολική Μέση τιμή 0,018 2,840  0,287  1,549  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις 

τιμές στόχους της νομοθεσίας, ενώ όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί είναι ένα 

πολύ μικρό κλάσμα των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10). 

 

Πίνακας 9.11.5.1-2. Σύγκριση ενδεικτικών μέσων τιμών συγκεντρώσεων Pb, As, Cd και 

Νi σε σχέση με τιμές στόχουςγια το έτος 2020 

Σταθμός % of Pb in PM10 % of As in PM10 % of Cd in PM10 % of Ni in PM10 

OAM21 0,078% 0,0127% 0,0013% 0,0069% 
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Σχήμα 9.11.5.1-1. Διαχρονική μεταβολή μέσω ημερήσιων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος (Σταθμός ΟΑΜ 21 - Ολυμπιάδα) 

(Οι υπερβάσεις των PM10 και η εμφανής αύξηση των συγκεντρώσεων, λαμβάνουν χώρα μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Ολυμπιάδας τον 

Νοέμβριο του 2019 και οφείλονται στις εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες για την επαναδιάνοιξη της κοίτης του ρέματος Μπασδέκη)
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Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής 

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

τρωτότητα / Αξία του. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.11.5.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας θα λάβουν χώρα μια σειρά από εργασίες που 

σχετίζονται με εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εκτίμηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών 

ρύπων του έργου εντός της χωρικής ενότητας έγινε στο Κεφάλαιο 6 και αφορά στις φάσεις 

ανάπτυξης και λειτουργίας (βλ. Παράγραφο 6.3.11.8 και 6.3.12.8). 

 

Με βάση την περιγραφή του συγκεκριμένου υποέργου, δε θα υπάρχουν διακριτές φάσεις 

ανάπτυξης και λειτουργίας, αλλά για ένα διάστημα οι συγκεκριμένες καταστάσεις θα 

συνυπάρχουν. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, ως φάση ανάπτυξης και λειτουργίας 

επιλέχθηκε το πρώτο έτος των εργασιών. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, 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 

 

Ως Φάση Λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της εναπομείνασας 

λειτουργίας. Με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου, επιλέχθηκε ο έκτος χρόνος 

λειτουργίας (2026), καθώς το συγκεκριμένο έτος παρουσιάζει τη μέγιστη προβλεπόμενη 

δραστηριότητα αναφορικά με την εξόρυξη υλικών και στείρων, άρα μπορεί να εκληφθεί ως μία 

κατάσταση χειρότερης περίπτωσης.  

 

Με βάση τα παραπάνω, στη φάση λειτουργίας οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα προέρχονται ως επί 

το πλείστον από: 
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• 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 

 

Οι συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για τις 

προαναφερόμενες περιόδους ανάπτυξης του έργου παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν.  

 

Πίνακας 9.11.5.2-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή της 

Ολυμπιάδας κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Κατασκευαστική Δραστηριότητα 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 141,5 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 134,8 433,2 60,9 0,4 49,3 55,55 

Διαχείριση Σωρών  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,22 

Οδικό Δίκτυο 9,5 3,9 3,2 1,2 1,2 1,2 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 

Σύνολο 144 437 64 2 91 204,57 

 

Πίνακας 9.11.5.2-2. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή της 

Ολυμπιάδας κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Χρήση Εκρηκτικών  0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 181,8 584,2 82,2 0,6 66,5 71,13 

Διαχείριση Σωρών  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,51 

Οδικό Δίκτυο 12,8 5,3 4,3 1,7 1,7 1,7 

Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 

Σύνολο 195 590 87 2 77 82.47 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

9.11.5.3. Εκτίμηση και Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας χρησιμοποιήθηκε όπως προαναφέρθηκε το Ολοκληρωμένο 

Λογισμικό εκτίμησης της διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων AUSTAL 2000. Στην συνέχεια 

περιγράφονται τα βήματα που υλοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της χωρικής ενότητας. 
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Βήμα 1: Εισαγωγή της τοπογραφίας της περιοχής. 

Όπως έχει προαναφερθεί για την περιοχή μελέτης ελήφθησαν δεδομένα τοπογραφίας (απόλυτο 

ύψος σε σχέση με τη μέση επιφάνεια της θάλασσας) διακριτοποιημένα σε κάνναβο ανάλυσης 

100 m και κατακόρυφης ακρίβειας 1 m, από τους ψηφιακούς χάρτες του προγράμματος Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM; Farr et al, 20079). 

 

 
Εικόνα 9.11.5.3-1. Σημεία ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας 

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, εντός της περιοχής της υπό μελέτη χωρικής ενότητας 

έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• ΟΑΜ21: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Ολυμπιάδας 

• MAM12: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατονίκη 

• ΜΑΜ11: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στάγειρα 

• ΜΑΜ13: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατώνι 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των εκτιμώμενων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή στο μοντέλο των σημειακών, γραμμικών και εμβαδικών πηγών 

εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν ανωτέρω, για τις δυο 

περιόδους ανάπτυξης των έργων που εξετάζονται. 

 

Βήμα 4: Εκτίμηση της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων 

 
9 Farr, Tom G.; Rosen, Paul A.; Caro, Edward; Crippen, Robert; Duren, Riley; Hensley, Scott; Kobrick, 

Michael; Paller, Mimi et al. (2007). "The Shuttle Radar Topography Mission". Reviews of Geophysics 

45: RG2004. Bibcode:2007RvGeo..45.2004F. doi:10.1029/2005RG000183 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007RvGeo..45.2004F
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1029%2F2005RG000183
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Με βάση τα ανωτέρω εκτιμήθηκε η διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για 

ένα συνολικό έτος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θεωρώντας τις ίδιες ημερήσιες τιμές 

εκπομπών και την κατανομή της μετεωρολογίας του τυπικού έτους, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω. 

9.11.5.3.1. Εκτίμηση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Από την εφαρμογή των ανωτέρων βημάτων προέκυψαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

μοντέλου προσομοίωσης της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και της κατανομής 

της εναποτιθέμενης σκόνης εντός της χωρικής ενότητας, που παρουσιάζονται στις ακόλουθες 

εικόνες υπό μορφή ισορυπαντικών καμπύλων, για τις δυο περιόδους αξιολόγησης της 

διασποράς των ρύπων, τα οποία παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια στους χάρτες του 

Κεφαλαίου 15. 

 

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που ακολουθούν οι συγκεντρώσεις ρύπων και σωματιδίων για 

τις δύο φάσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, κάτι αναμενόμενο, καθώς τα χαρακτηριστικά της 

διασποράς, τα οποία βασίζονται κατά κύριο λόγο στην επικρατούσα μετεωρολογία και στα 

τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής, διαφοροποιούνται ελάχιστα στη συγκεκριμένο χρονική 

κλίμακα εξέτασης. 

 

Η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το συγκεκριμένο υποέργο στην ποιότητα αέρα 

της γύρω περιοχής είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και λειτουργίας. Πιο 

συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο της υπό εξέταση περιοχής, πέραν του αμιγούς χώρου του 

εργοταξίου, οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 μg/m3 για τα ΡΜ10 και 

το ΝΟ2, καθώς και το 1 μg/m3 για την περίπτωση του SO2, παρά μόνο για τοποθεσίες εντός του 

μεταλλείου. Συνεπώς, κυμαίνονται σε τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις νομοθετημένες 

οριακές τιμές των 40 μg/m3 για τα ΡΜ10 και το ΝΟ2. 

 

Σε ό,τι αφορά στη χωρική κατανομή των διασπειρόμενων ρύπων, σε επίπεδο ετήσιας μέσης 

τιμής παρατηρείται εντονότερη διασπορά στο Α-Δ άξονα, ενώ διακρίνεται και η επίδραση της 

τοπικής τοπογραφίας με μια μικρή τάση συσσώρευσης ρύπων στο προς τα νότιο-νοτιοδυτικό 

τμήμα της υπό εξέταση περιοχής, που σχετίζεται και με τη διακριτότητα του μοντέλου σε σχέση 

με το εξεταζόμενο κάνναβο. Επιπρόσθετα, να αναφερθεί και στο σημείο αυτό ότι τα επίπεδα 

συγκεντρώσεων μειώνονται εκθετικά από τις μέγιστες τιμές τους με την αύξηση της απόστασης 

από το μεταλλείο. Επιπλέον, να τονιστεί ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων μειώνονται εκθετικά 

από τις μέγιστες τιμές τους με την αύξηση της απόστασης από το εκάστοτε σημείο εκπομπής.  

 

Παράλληλα, , θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μόνη κατοικημένη περιοχή η οποία φαίνεται να 

επηρεάζεται από το εκπεμπόμενο πλούμιο είναι ο οικισμός της Ολυμπιάδας, κάτι που 

συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της τοπικής μετεωρολογίας, συγκεκριμένα με την 

επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου η οποία όντας δυτική-βορειοδυτική συνεισφέρει στη 

μεταφορά των εκπεμπόμενων ρύπων από την περιοχή του μεταλλείου σε αυτήν του οικισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συγκεκριμένη επίδραση κρίνεται από αμελητέα (<0,5 μg/m3 και 

1,5 μg/m3 για SO2 και ΡΜ10, αντίστοιχα) έως χαμηλή προς μέτρια για την περίπτωση του ΝΟ2 

για το οποίο κυμαίνεται από 16 μg/m3 για τη φάση ανάπτυξης έως 23 μg/m3 για τη φάση 

λειτουργίας. 

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί πως για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες φαίνεται το 

πλούμιο να επεκτείνεται πέραν των ορίων της περιοχής που εμφανίζεται στους 
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παρουσιαζόμενους χάρτες ποιότητας αέρα, οι τιμές των συγκεντρώσεων είναι ιδιαίτερα 

χαμηλές, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ελάχιστα έως καθόλου τοποθεσίες οι οποίες 

βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων ορίων.  

 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP (g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.5.3-2. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Ανάπτυξης, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP 

(g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.5.3-2. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Λειτουργίας, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στα θέματα εναπόθεσης σκόνης όπως είναι γνωστό δεν υφίσταται 

θεσμοθετημένό οριο τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και Ευρώπης. Θεωρώντας το συμβατικό όριο 

των 0,35 g/m2/day που θέτει το πρότυπο TA Luft, παρατηρούμε ότι η επίδραση των 

δραστηριοτήτων γύρω από το υποέργο της Ολυμπιάδας περιορίζεται σε ακτίνα μερικών 

εκατοντάδων μέτρων, χωρίς να επηρεάζονται κατοικημένες ή καλλιεργημένες εκτάσεις. Ο 

πλησιέστερος οικισμός της Ολυμπιάδας και οι γειτονικές του εκτάσεις επηρεάζονται σε 

αμελητέο βαθμό, καθώς η υπολογιζόμενη εκεί εναπόθεση κυμαίνεται κάτω από 0,005 
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g/m2/day. Όπως και στην περίπτωση του υποέργου Στρατωνίου, μεγαλύτερη επίδραση 

παρατηρείται κατά τη Φάση Ανάπτυξης και Λειτουργίας λόγω της αυξημένης συνεισφοράς 

έργων κατασκευής, με τις τιμές να προσεγγίζουν τα 0,35 g/m2/day σε αποστάσεις της τάξης 

των 100 m από τα σημεία στα οποία λαμβάνει χώρα η κατασκευαστική δραστηριότητα και, σε 

κάθε περίπτωση, εντός του εργοταξιακού χώρου. Συμπερασματικά, η μέση επίδραση της 

εναπόθεσης ολικής αιωρούμενης σκόνης σε ευαίσθητες περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες 

και του συγκεκριμένου υποέργου αναμένεται να είναι χαμηλή και κάτω από το όριο όχλησης 

που θέτει η διεθνής βιβλιογραφία. 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε έγινε έλεγχος των εκτιμώμενων τιμών διασποράς των 

ατμοσφαιρικών ρύπων σε συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου που αναφέρθηκαν ανωτέρω και 

συνδέονται με τους οικισμούς που εκτιμάται ότι δύναται να επηρεαστούν από τις εργασίες 

εντός της χωρικής ενότητας. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αποτελούν την 

αναμενόμενη προσθήκη στις υφιστάμενες τιμές υποβάθρου για κάθε σημείο ελέγχου. 

 

Πίνακας 9.11.5.3-1. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας στη Φάση Ανάπτυξης. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM10 PM2,5 

MAM13 0,239 0,139 0,0000019 0,145 0,130 

ΜΑΜ12 0,003 0,020 0,0000000 0,001 0,001 

ΜΑΜ11 0,004 0,180 0,0000001 0,001 0,000 

ΟΑΜ21 0,518 22,24 0,0000255 2,750 2,470 

 

Πίνακας 9.11.5.3-2. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας στη Φάση Λειτουργίας. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM10 PM2,5 

MAM13 0,178 0,096 0,0000014 0,108 0,081 

ΜΑΜ12 0,002 0,012 0,0000000 0,001 0,000 

ΜΑΜ11 0,003 0,147 0,0000001 0,000 0,000 

ΟΑΜ21 0,385 16,36 0,0000188 3,319 2,491 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες οι υπολογιζόμενες προσαυξήσεις των 

συγκεντρώσεων των ρύπων στις θέσεις ελέγχου είναι πολύ περιορισμένες για να επηρεάσουν 

ουσιαστικά τα υφιστάμενα επίπεδα ποιότητας του αέρα στους οικισμούς της περιοχής. 
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Επιπλέον, οι αναμενόμενες προσαυξήσεις στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων 

που αναμένονται στο κλάσμα των αιωρουμενων σωματιδίων (PM10) είναι πολύ περιορισμένες 

(για όλες τις παραμέτρους μικρότερο του 0,01%), όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 9.11.5.1 και άρα σε καμία περίπτωση, η εκτιμέμωνη προσάυξηση των PM10, δεν 

αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που 

καταγράφονται στην υφιστάμενη κατάσταση. 

9.11.5.3.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης 

όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων που προτείνονται 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες και χάρτες 

παρουσίασης των αναμενόμενων ισορυπαντικών καμπύλων κάθε ρύπου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του υποέργου Ολυμπιάδας, με βάση 

τη παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός 20 ετών από την 

έγκριση της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες, οι 

οποίες πάντως, μετά την παρέλευση της περιόδου λειτουργίας και αποκατάστασής του 

έργου θα σταματήσουν να υφίστανται 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων 

ρύπων και της επίδρασης του στη ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σαφώς 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους 

του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

σημαντικών εκπομπών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 
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Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.11.6. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

9.11.6.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Στην χωρική ενότητα των Σκουριών, οι εργασίες προπαρασκευής του μεταλλείου Σκουριών 

έχουν σταματήσει τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου οι βασικές πηγές εκπομπών 

ατμοσφαιρικών ρύπων στη χωρική ενότητα Σκουριών, σχετίζονται με τα ακόλουθα και 

παρουσιάζονται την εικόνα που ακολουθεί. 
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• Τις μετακινήσεις των τελικών προϊόντων προς από την περιοχή του Στρατωνίου προς τη 

Θεσσαλονίκη 

• Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ιερισσού και την ΕΟ Παλαιοχωρίου 

– Αγ. Νικολάου. 

• Τις αστικές λειτουργίες εντός των οικισμών της περιοχής μελέτης (Παλαιοχώρι, 

Νεοχώρι, Μεγάλη Παναγιά) 

 

 
Εικόνα 9.11.6.1-1. Υφιστάμενες Πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών 
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Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο 8.11 του Κεφαλαίου 8, σε εφαρμογή του 

όρου δ4.28 της ΚΥΑ ΕΠΟ (2011) εντός της χωρικής ενότητας Στρατωνίου Μαύρων Πετρών 

έχουν τοποθετηθεί αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων και σταθμοί παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων στους 

οικισμούς του Παλαιοχωρίου και του Νεοχωρίου. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

οι θέσεις των σταθμών εντός της χωρικής ενότητας. 

 

 
Εικόνα 9.11.6.1-1. Σταθμοί παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων 

εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx, 

SO2, H2S και CO όλων των σταθμών Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας όλων των 

οικισμών για το έτος 2020, που δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 7.1.2 της Έκθεσης 

Παρακολούθησης (βλ. Παράρτημα II της παρούσας μελέτης) προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις ΝΟ2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του 

ορίου των 200μg/m3 σε κανέναν από τους σταθμούς παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας SAM21 και SAM22,, ενώ o ετήσιος μέσος όρος των συγκεντρώσεων ΝO2 

στους σταθμούς για το έτος 2020 είναι 7,51 μg/m3 και 6,92 μg/m3, αντίστοιχα, πολύ 

μικρότερος από την ετήσια οριακή τιμή (40 μg/m3). 

• Όσον αφορά στις ωριαίες συγκεντρώσεις SO2, δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ούτε της 

ωριαίας οριακής τιμής των 350μg/m3, αλλά ούτε και της ημερήσιας των 125μg/m3 σε 
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κανέναν από τους σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας SAM21 και 

SAM22. 

• Όσον αφορά στις 8ωρες συγκεντρώσεις CO, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από την 

οριακή τιμή των 10mg/m3 σε όλους τους σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας 

Ατμόσφαιρας SAM21 και SAM22. 

 

Από τα αποτελέσματα παρακολούθησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 στους 

οικισμούς της χωρικής ενότητας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Όσον αφορά στις ημερήσιες συγκεντρώσεις PM10 και PM2,5 των σταθμών (σωματιδίων 

και ατμοσφαιρικών ρύπων) στον οικισμό Νεοχωρίου ήταν ιδιαίτερα χαμηλές στους 

σταθμούς SAM21 και SAM31 αλλά περιστασιακά υψηλές στο σταθμό SAM32 λόγω 

της αιθάλης, ενώ στον οικισμό Παλαιοχωρίου ήταν χαμηλές στους σταθμούς SAM22 

και SAM33 αλλά υψηλές στο σταθμό SAM34 λόγω της και πάλι της αιθάλης. 

Υπερβάσεις για τις ημερήσιες τιμές των PM10 υπήρξαν ως ακολούθως10: 

o Παλαιοχώρι: είκοσι οκτώ (28) υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στο 

σταθμό SAM22, πενήντα (50) υπερβάσεις στον σταθμό SAM33 και εκατόν 

εβδομήντα (170) υπερβάσεις στον σταθμό SAM34. 

o Νεοχώρι: μόλις τρεις (3) υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50μg/m3 στο σταθμό 

SAM21, δεκαπέντε (15) υπερβάσεις στον σταθμό SAM31 και εκατόν σαράντα τρεις 

(143) υπερβάσεις στον σταθμό SAM32 

• Όσον αφορά στους ετήσιους μέσους όρους συγκεντρώσεων PM10 και PM2,5 των 

σταθμών (σωματιδίων και ατμοσφαιρικών ρύπων) και στους δυο οικισμού της χωρικής 

ενότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2020, ήταν ως εξής: 

o Παλαιοχώρι: οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών SAM22, 

SAM33 και SAM34 για το έτος 2020 ήταν 26,3 μg/m3, 31,8 μg/m3 και 62,5 μg/m3, 

με ετήσια οριακή τιμή τα 40 μg/m3. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων 

PM2,5 των σταθμών SAM22, SAM33 και SAM34 για το έτος 2020 ήταν 18,9 μg/m3, 

23,6 μg/m3 και 54,7 μg/m3, με ετήσια οριακή τιμή τα 25 μg/m3. 

o Νεοχώρι: οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM10 των σταθμών SAM21 και 

SAM31 για το έτος 2020 ήταν 17,9 μg/m3 και 20,0 μg/m3, πολύ μικρότεροι από την 

ετήσια οριακή τιμή των 40 μg/m3, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος της συγκέντρωσης PM10 

του σταθμού SAM32 για το έτος 2020 ήταν 57,6 μg/m3, υψηλότερος από την 

ετήσια οριακή τιμή. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων PM2,5 των σταθμών 

SAM21 και SAM31 για το έτος 2020 ήταν 11,1 μg/m3 και 14,9 μg/m3, πολύ 

μικρότεροι από την ετήσια οριακή τιμή των 25 μg/m3, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος της 

συγκέντρωσης PM2,5 του σταθμού SAM32 για το έτος 2020 ήταν 51,6 μg/m3, 

υψηλότερος από την ετήσια οριακή τιμή. 

 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.11, οι υψηλές τιμές σωματιδίων και οι υπερβάσεις 

των ορίων της νομοθεσίας στους σταθμούς SAM34 & SAM 32, οι οποίοι βρίσκονται εντός των 

οικισμών Παλαιοχώρι και Νεοχώρι αντίστοιχα, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αιθάλη που 

εκπέμπεται από τα συστήματα θέρμανσης των σπιτιών των οικισμών. Προς επίρρωση αυτής 

της εκτίμησης, στη συνέχεια παραθέτονται τα διαγράμματα αποτύπωσης των μέσων μηνιαίων 

τιμών σωματιδίων (PM10 και PM2,5), όπου φαίνεται ότι οι υψηλές τιμές παρουσιάζονται κυρίως 

τους χειμερινούς μήνες του έτους. 

 
10 Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους με βάση τη νομοθεσία δικαιολογούνται 35 

υπερβάσεις 
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Σχήμα 9.11.6.1-1. Μέσες μηνιαίες τιμές σωματιδίων (Σταθμός SΑΜ 34 - Παλαιοχώρι)  

 

 

 
Σχήμα 9.11.6.1-2. Μέσες μηνιαίες τιμές σωματιδίων (Σταθμός SΑΜ 32 - Νεοχώρι)  

 

Για τον επιμερισμό των σωματιδιακών ρύπων σε διάφορες πηγές, εκτιμάται ότι ισχύουν 

παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που προέκυψαν από την εφαρμογή ερευνητικού 

προγράμματος του εργαστηριόυ Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Δημόκριτου για την 

περιοχή της Ολυμπιάδας (βλ. Παράγραφο 9.11.5.1), από όπου προκύπτει ότι οι πηγές από τις 

οποίες προέρχονται τα σωματίδια PM10 στην περιοχή είναι οι εξής έξι (6): Επαναιώρηση 

φυσικής σκόνης (28%), σχηματισμός δευτερογενών σωματιδίων (18%), καύση βιομάζας 

(18%), βιομηχανικές εκπομπές (16%), επαναιώρηση σκόνης οδοστρώματος (11%) και άμεσες 

εκπομπές οχημάτων (9%). 

 

Όσον αφορά στις διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης των συγκεντρώσεων των ρύπων 

εντός της χωρικής ενότητας, στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μέσες 

ετήσιες τιμές για κάθε ρύπο (με βάση το σταθμό του κάθε οικισμού της χωρικής ενότητας όπου 

παρακολουθούνται όλοι οι ρύποι). Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά τα 

διαγράμματα είναι τα εξής: 

• Σε όλους τους οικισμούς οι τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων παρουσιάζουν σχετική 

σταθερότητα εντός των ετών καταγραφής, με μικρές αυξομειώσεις, που όμως δεν 
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οδηγούν σε υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων. Ειδικά όσον αφορά στο NO, φαίνεται 

να υπάρχει μία αύξηση το 2019 που διατηρείται και το 2020. 

• Οι τιμές των σωματιδίων παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα στο χρόνο, με το σταθμό 

του Νεοχωρίου να παρουσιάζει μια σημαντική μείωση από το 2018 και μετά. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων ως κλάσμα των 

αιωρουμενων σωματιδίων (PM10), στο πλαίσιο το προγράμματος παρακολούθησης 

συλλέγονται δείγματα μέσω φίλτρανσης του αέρα και αναλύονται ανά δεκαπενθήμερο. Οι 

ρύποι για τους οποίους γίνεται ανάλυση είναι As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn και Ni. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων για το 

έτος 2020 των ρύπων Pb, As, Cd και Ni για τους οποίους υπάρχουν τιμές στόχοι της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, στους δυο (2) βασικούς σταθμούς παρακολούθησης της χωρικής 

ενότητας. 

 

Πίνακας 9.11.6.1-1. Ενδεικτικές μέσες τιμές συγκεντρώσεων Pb As, Cd και Νi για το 

έτος 2020 

Σταθμός 
Pb (PM10) 

(μg/m³) 

As (PM10) 

(ng/m³) 

Cd (PM10) 

(ng/m³) 

Ni (PM10) 

(ng/m³) 

Οριο/τιμή στόχος 0,5 6 5 20 

SAM21 0.005 1,736  0,131  1,643  

SAM22 0.003 1,265  0,157  1,364  

Συνολική Μέση τιμή 0.004 1,500  0,144  1,503  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις 

τιμές στόχους της νομοθεσίας, ενώ όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί είναι ένα 

πολύ μικρό κλάσμα των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10). 

 

Πίνακας 9.11.6.1-2. Σύγκριση ενδεικτικών μέσων τιμών συγκεντρώσεων Pb, As, Cd και 

Νi με τις τιμές στόχους για το έτος 2020 

Σταθμός % of Pb in PM10 % of As in PM10 % of Cd in PM10 % of Ni in PM10 

SAM21 0,026% 0,0094% 0,0007% 0,0089% 

SAM22 0,014% 0,0053% 0,0007% 0,0057% 
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Σχήμα 9.11.6.1-3. Διαχρονική μεταβολή μέσω ημερήσιων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος (Σταθμός SΑΜ 21 - Παλαιοχώρι)  
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Σχήμα 9.11.6.1-4. Διαχρονική μεταβολή μέσω ημερήσιων τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος (Σταθμός SΑΜ 22 - Νεοχώρι)  
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Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Χωρικής 

Ενότητας Σκουριών παρουσιάζει σημαντική ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα 

επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιράς στους οικισμούς, που όπως είναι προφανές οφείλονται σε 

δραστηριότητες πέραν της μεταλλευτικής, ενώ μεσαίου επιπέδου εκτιμάται η ανθεκτικότητα 

του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών της 

περιοχής. Τέλος, το επίπεδο της αξίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος αξιολογείται επίσης 

ως μεσαίο, δεδομένου ότι σε μικρούς οικισμούς τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων σχετίζονται 

με την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, παρόλο που σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι αποδέκτες. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του Ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής 

ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως «Υψηλού», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / Αξία του. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή ΝΑΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

9.11.6.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών θα λάβουν χώρα μια σειρά από εργασίες που 

σχετίζονται με εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εκτίμηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών 

ρύπων του έργου εντός της χωρικής ενότητας έγινε στο Κεφάλαιο 6 και αφορά στις φάσεις 

ανάπτυξης και λειτουργίας (βλ. Παράγραφους 6.3.15.12 και 6.6.15.8). 

 

Ως Φάση Ανάπτυξης επιλέχθηκε ο πρώτος χρόνος της περιόδου προπαρασκευής (έτος -1), 

δηλαδή το διάστημα κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη δραστηριότητα σε επίπεδο 

εξόρυξης και διακίνησης υλικών και στείρων με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου. 

Με βάση την περιγραφή του υποέργου, 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) 

• 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 
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• Τις εργασίες μεταφοράς στείρων στην πρώτη περιοχή του φράγματος απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων (Καρατζά Λάκκο)  

 

Ως Φάση Λειτουργίας επιλέχθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο προβλέπεται η μέγιστη 

δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης υλικών και στείρων κατά το διάστημα της λειτουργίας. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτός είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας (έτος 1), όπως προκύπτει από το 

χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.  

 

Με βάση τα παραπάνω, 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. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως οι υπολογισμοί εκπομπών ρύπων από το χώρο 

του συγκεκριμένου υποέργου που περιγράφονται αποτελούν ένα σενάριο χειρότερης 

περίπτωσης για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του συγκεκριμένου υποέργου, δηλαδή την 

περίοδο κατά την οποία με βάση τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας παρουσιάζεται η 

μεγαλύτερη διακίνηση υλικών. 

 

Οι συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για τις 

προαναφερόμενες περιόδους ανάπτυξης του έργου παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν.  

 

Πίνακας 9.11.6.2-1. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή των 

Σκουριών κατά τη φάση ανάπτυξης (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Κατασκευαστική Δραστηριότητα     765,2 3186,6 

Χρήση Εκρηκτικών  104,2   6384,0 6384 

Εκσκαφές/Αποθέσεις     471,8 2281,3 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 443,5 1422,3 201,1 1,4 161,9 174,7 

Σύνολο 444 1527 201 1 7783 12026,6 

 

Πίνακας 9.11.6.2-2. Συνολικές εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή των 

Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας (kg/d) 

Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Διαχείριση Σωρών      16,6 50,3 

Οδικό Δίκτυο 28,2 11,9 9,5 3,7 3,7 3,7 

Χρήση Εκρηκτικών   226,3   13860,0 13860 

Εκσκαφές/Αποθέσεις     555,4 2685,8 

Λειτουργία Κινητού Εξοπλισμού 494,7 1641,3 214,8 5,6 185,9 252,9 
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Κατηγορία/ρύπος CO NOx VOC SO2 PM10 TSP 

Σύνολο 523 1880 224 9 14622 16852,7 

 

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα σενάρια εκτίμησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και 

σωματιδίων είναι τα πλέον δυσμενή για τις περιόδους υπολογισμού τους, δεδομένου ότι έχει 

θεωρηθεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες με βάση το χρονικό 

προγραμματισμό του έργου, στην πράξη δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. 

9.11.6.3. Εκτίμηση και Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

της χωρικής ενότητας Σκουριών χρησιμοποιήθηκε όπως προαναφέρθηκε το Ολοκληρωμένο 

Λογισμικό εκτίμησης της διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων AUSTAL 2000. Στην συνέχεια 

περιγράφονται τα βήματα που υλοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της χωρικής ενότητας. 

 

Βήμα 1: Εισαγωγή της τοπογραφίας της περιοχής. 

Όπως έχει προαναφερθεί για την περιοχή μελέτης ελήφθησαν δεδομένα τοπογραφίας (απόλυτο 

ύψος σε σχέση με τη μέση επιφάνεια της θάλασσας) διακριτοποιημένα σε κάνναβο ανάλυσης 

100 m και κατακόρυφης ακρίβειας 1 m, από τους ψηφιακούς χάρτες του προγράμματος Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM; Farr et al, 200711). 

 

 
Εικόνα 9.11.6.3-1. Σημεία ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης χωρικής ενότητας 

Σκουριών 

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, εντός της περιοχής της υπό μελέτη χωρικής ενότητας 

έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• SΑΜ21: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Νεοχώρι 

• SAM22: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Παλαιοχώρι 

 
11 Farr, Tom G.; Rosen, Paul A.; Caro, Edward; Crippen, Robert; Duren, Riley; Hensley, Scott; Kobrick, Michael; 

Paller, Mimi et al. (2007). "The Shuttle Radar Topography Mission". Reviews of Geophysics 45: RG2004. 

Bibcode:2007RvGeo..45.2004F. doi:10.1029/2005RG000183 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007RvGeo..45.2004F
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1029%2F2005RG000183
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• SAM23: Σημείο ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Μεγάλη 

Παναγιά12 

• MAM12: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατονίκη 

• ΜΑΜ11: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στάγειρα 

• ΜΑΜ13: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατώνι 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των εκτιμώμενων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή στο μοντέλο των σημειακών, γραμμικών και εμβαδικών πηγών 

εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν ανωτέρω, για τις δυο 

περιόδους ανάπτυξης των έργων που εξετάζονται. 

 

Βήμα 4: Εκτίμηση της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων 

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμήθηκε η διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για 

ένα συνολικό έτος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θεωρώντας τις ίδιες ημερήσιες τιμές 

εκπομπών και την κατανομή της μετεωρολογίας του τυπικού έτους, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω. 

9.11.6.3.1. Εκτίμηση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Από την εφαρμογή των ανωτέρων βημάτων προέκυψαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

μοντέλου προσομοίωσης της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και της κατανομής 

της εναποτιθέμενης σκόνης εντός της χωρικής ενότητας, που παρουσιάζονται στις ακόλουθες 

εικόνες υπό μορφή ισορυπαντικών καμπύλων, για τις δυο περιόδους αξιολόγησης της 

διασποράς των ρύπων, τα οποία παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια στους χάρτες του 

Κεφαλαίου 15. 

 

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που ακολουθούν οι συγκεντρώσεις ρύπων και σωματιδίων για 

τις δύο φάσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, κάτι αναμενόμενο, καθώς τα χαρακτηριστικά της 

διασποράς, τα οποία βασίζονται κατά κύριο λόγο στην επικρατούσα μετεωρολογία και στα 

τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής, διαφοροποιούνται ελάχιστα στη συγκεκριμένο χρονική 

κλίμακα εξέτασης. Παράλληλα, το έτος που επιλέχθηκε από το χρονοδιάγραμμα της 

προπαρασκευής του έργου ως έτος αναφοράς για την περίπτωση της Φάσης Ανάπτυξης (έτος 

-1) περιλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλη δραστηριότητα σε επίπεδο εξόρυξης και διακίνησης υλικών 

και στείρων, κάτι έχει ως αποτέλεσμα και οι εκπομπές που υπολογίστηκαν στις δύο φάσεις να 

μην έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. 

 

Η επίδραση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το συγκεκριμένο υποέργο στην ποιότητα αέρα 

της γύρω περιοχής είναι από χαμηλή έως μέτρια κατά τη διάρκεια και των δύο φάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις εντός της υπό εξέταση περιοχής δεν 

υπερβαίνουν τα 20-30 μg/m3 για τα ΡΜ10 και το ΝΟ2, καθώς και το 1 μg/m3 για την περίπτωση 

του SO2, παρά μόνο για τοποθεσίες εντός των εργοταξιακών χώρων.  

 
12 Αποτελεί ενδεικτικό σημείο ελέγχου, στον οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς, όπου θα τοποθετηθεί στο προσεχές 

μέλλον σταθμός καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
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Σε ό,τι αφορά στη χωρική κατανομή των διασπειρόμενων ρύπων, σε επίπεδο ετήσιας μέσης 

τιμής παρατηρείται εντονότερη διασπορά στο ΒΑ-ΝΔ άξονα, ενώ διακρίνεται και η επίδραση 

της τοπικής τοπογραφίας με μια μικρή τάση συσσώρευσης ρύπων στο ανατολικό τμήμα του 

μεταλλείου. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως η γωνιακή κατανομή των συγκεντρώσεων που 

εμφανίζεται στους παρακάτω χάρτες διασποράς είναι συμβατή με την ανεμολογική κατανομή 

που αποτυπώνεται στο ροδογράμματα που παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 9.11.3.2. 

Επιπλέον, θα πρέπει και πάλι να επισημανθεί ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων μειώνονται 

εκθετικά από τις μέγιστες τιμές τους με την αύξηση της απόστασης από το μεταλλείο.  

 

Παράλληλα, σημειώνεται πως στις μόνες κατοικημένες περιοχές οι οποίες τυπικά φαίνεται να 

επηρεάζονται από το εκπεμπόμενο πλούμιο, συγκεκριμένα στους οικισμούς Νεοχωρίου, 

Παλαιοχωρίου και Μ. Παναγιάς, οι εκτιμώμενες τιμές είναι ιδιαιτέρως χαμηλές (<14 μg/m3 για 

τα ΡΜ10 και το ΝΟ2, καθώς <1 μg/m3 για την περίπτωση του SO2). Με βάση τα παραπάνω, δεν 

προκύπτει υπέρβαση των θεσπισμένων ορίων για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους.  

 

Σημειώνεται πως και για τη συγκεκριμένη χωρική ενότητα πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν 

περιπτώσεις τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης όσο και για αυτή της λειτουργίας για τις οποίες, 

ιδιαίτερα για τα ΡΜ10 και το ΝΟ2, φαίνεται το πλούμιο να επεκτείνεται πέραν των ορίων της 

περιοχής υπολογισμού. Παρόλα αυτά, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τιμές των 

συγκεντρώσεων - εξαιτίας της εντονότερης δραστηριότητα εντός των εργοταξιακών χώρων, η 

οποία συνεπάγεται αυξημένες εκπομπές - είναι σχετικά υψηλότερες σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δύο έργα, παραμένουν αρκετά χαμηλές επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ελάχιστα έως 

καθόλου τοποθεσίες οι οποίες βρίσκονται εκτός των ορίων της περιοχής υπολογισμού.  

 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 

  

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP (g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.6.3-2. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Ανάπτυξης, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών 

 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 
Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP 

(g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.6.3-3. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Λειτουργίας, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στα θέματα εναπόθεσης σκόνης όπως είναι γνωστό δεν υφίσταται 

θεσμοθετημένό οριο τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και Ευρώπης. Με βάση το ίδιο συμβατικό 

όριο των 0,35 g/m2/day που χρησιμοποιήθηκε και για τα άλλα δύο υποέργα, παρατηρούμε ότι 

η επίδραση των δραστηριοτήτων γύρω από το υποέργο των Σκουριών περιορίζεται σε ακτίνα 

της τάξης των 2 έως 3 χιλιομέτρων από το κέντρο του εργοταξίου, χωρίς να επηρεάζονται 

κατοικημένες ή καλλιεργημένες εκτάσεις. Ο πλησιέστερος οικισμός του Νεοχωρίου και οι 

γειτονικές του εκτάσεις επηρεάζονται σε μικρό βαθμό, καθώς η υπολογιζόμενη εκεί εναπόθεση 

κυμαίνεται κάτω από 0,01 g/m2/day. Ελαφρώς μεγαλύτερη επίδραση παρατηρείται κατά τη 

Φάση Ανάπτυξης λόγω της αυξημένης συνεισφοράς έργων κατασκευής, με τις τιμές να 

προσεγγίζουν τα 0,35 g/m2/day σε αποστάσεις της τάξης του 1 km από τα σημεία στα οποία 

λαμβάνει χώρα η κατασκευαστική δραστηριότητα. Συμπερασματικά, η μέση επίδραση της 

εναπόθεσης ολικής αιωρούμενης σκόνης σε ευαίσθητες περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες 

και του συγκεκριμένου υποέργου αναμένεται να είναι χαμηλή και εντός των ορίων που θέτει η 

διεθνής βιβλιογραφία. 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε έγινε έλεγχος των εκτιμώμενων τιμών διασποράς των 

ατμοσφαιρικών ρύπων σε συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου που αναφέρθηκαν ανωτέρω και 

συνδέονται με τους οικισμούς που εκτιμάται ότι δύναται να επηρεαστούν από τις εργασίες 

εντός της χωρικής ενότητας. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αποτελούν την 

αναμενόμενη προσθήκη στις υφιστάμενες τιμές υποβάθρου για κάθε σημείο ελέγχου. 

 

Πίνακας 9.11.6.3-1. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Σκουριών στη Φάση Ανάπτυξης. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM10 PM2,5 

MAM13 0,004495 4,475 1,45E-06 1,932 0,984 

ΜΑΜ12 0,007677 7,087 2,48E-06 3,563 1,815 
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Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM10 PM2,5 

ΜΑΜ11 0,008309 7,588 2,68E-06 3,968 2,021 

SAM21 0,01151 9,11 3,72E-06 5,142 2,619 

SAM22 0,01172 8,966 3,79E-06 8,186 4,170 

SAM23 0,002009 1,538 6,491E-07 2,792 1,422 

 

Πίνακας 9.11.6.3-2. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Σκουριών στη Φάση Λειτουργίας. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO (g/m3) PM10 PM2,5 

MAM13 0,03164 5,612 1,7540E-06 3,700 1,872 

ΜΑΜ12 0,05413 8,595 2,9180E-06 6,755 3,417 

ΜΑΜ11 0,05812 9,118 3,1200E-06 7,018 3,550 

SAM21 0,0826 11,09 4,3700E-06 9,479 4,795 

SAM22 0,08273 10,67 4,3980E-06 14,960 6,819 

SAM23 0,01155 2,06 8,0870E-07 5,242 2,652 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες οι υπολογιζόμενες προσαυξήσεις των 

συγκεντρώσεων των ρύπων στις θέσεις ελέγχου είναι πολύ περιορισμένες για να επηρεάσουν 

ουσιαστικά τα υφιστάμενα επίπεδα ποιότητας του αέρα στους οικισμούς της περιοχής. 

 

Επιπλέον, οι αναμενόμενες προσαυξήσεις στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων 

που αναμένονται στο κλάσμα των αιωρουμενων σωματιδίων (PM10) είναι πολύ περιορισμένες 

(για όλες τις παραμέτρους μικρότερο του 0,01%), όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 9.11.6.1 και άρα σε καμία περίπτωση, η εκτιμέμωνη προσάυξηση των PM10, δεν 

αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που 

καταγράφονται στην υφιστάμενη κατάσταση. 

9.11.6.3.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης 

όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της περιοχής της χωρικής 

ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων που προτείνονται 

στο επόμενο κεφάλαιο.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες και χάρτες 

παρουσίασης των αναμενόμενων ισορυπαντικών καμπύλων κάθε ρύπου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του υποέργου Σκουριών, με βάση 

τη παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός 30 ετών από την 

έγκριση της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες, οι 

οποίες πάντως, μετά την παρέλευση της περιόδου λειτουργίας και αποκατάστασής του 

έργου θα σταματήσουν να υφίστανται 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων 

ρύπων και της επίδρασης του στη ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σαφώς 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους 

του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

σημαντικών εκπομπών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως 

Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.11.7. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

9.11.7.1. Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές) 

στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, πού δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν 

προκειμένου να οδηγήσουν σε αθροιστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της άμεσης περιοχής 

μελέτης. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του 

έργου, όπως χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους και έχουν παρουσιαστεί στις 

εικόνες αποτύπωσης της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων κάθε χωρικής ενότητας και 

λαμβάνοντας υπόψη και την παρακάτω εικόνα, προκύπτουν τα εξής: 
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• Οι αποστάσεις μεταξύ των τριών υποέργων (Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα και 

Σκουρίες) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και με έντονο ανάγλυφο ανάμεσα τους, παρόλ’ 

αυτα, όπως προκύπτει από τις εικόνες που παρουσιάζουν τη διασπορά των ρύπων σε κάθε 

χωρική ενότητα, φαίνεται ότι υπάρχει μικρού επιπέδου αθροιστικότητα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

o Χωρική ενότητα Στρατωνίου και Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

o Χωρική ενότητα Στρατωνίου και Χωρική Ενότητα Σκουριών 

• Προφανώς αθροιστικές επιπτώσεις αναμένονται εντός όλων των υποέργων από τις 

εκπομπές των επιμέρους τμημάτων του έργου και ειδικότερα τις σημειακές/εμβαδικές 

πηγές με τις γραμμικές, οι οποίες όμως έχουν υπολογιστεί στην εκτίμηση που έγινε εντός 

κάθε χωρικής ενότητας. 

• Αθροιστικές επιπτώσεις επίσης αναμένονται μεταξύ των εκπομπών που σχετίζονται με 

τις μεταλλευτικές εργασίες και των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές υλικών 

και αποβλήτων στα οδικά τμήματα που βρίσκονται πλησίον των εγκαταστάσεων. Οι 

αθροιστικές επιπτώσεις αυτές έχουν επίσης εκτιμηθεί στις ανωτέρω παραγράφους της 

εκτίμησης των επιπτώσεων ανά χωρική ενότητα. 

 

 
Εικόνα 9.11.7.1-1. Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 

 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι αθροιστικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την ταυτόχρονη 

υλοποίηση όλου του έργου έγιναν τα εξής: 
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Βήμα 1: Δημιουργία ενιαίου καννάβου της περιοχής. 

Όπως έχει προαναφερθεί για την περιοχή μελέτης ελήφθησαν δεδομένα τοπογραφίας (απόλυτο 

ύψος σε σχέση με τη μέση επιφάνεια της θάλασσας) διακριτοποιημένα σε κάνναβο ανάλυσης 

100 m και κατακόρυφης ακρίβειας 1 m, από τους ψηφιακούς χάρτες του προγράμματος Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM; Farr et al, 200713), καλύπτοντας το σύνολο της περιοχής 

των καννάβων των επιμέρους χωρικών ενοτήτων της περιοχής μελέτης, όπως παρουσιάζεται 

στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
Εικόνα 9.11.7.1-2. Παρουσίαση καννάβων συνολικού και επιμέρους χωρικών ενοτήτων 

 

Για τη συνολική περιοχή χρησιμοποιήθηκαν οι θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μια από τις επιμέρους χωρικές 

ενότητες. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• SΑΜ21: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Νεοχώρι 

• SAM22: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Παλαιοχώρι 

• SAM23: Σημείο ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Μεγάλη Παναγιά 

• MAM12: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατονίκη 

• ΜΑΜ11: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στάγειρα 

• ΜΑΜ13: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Στρατώνι 

• ΟΑΜ21: Σταθμός μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του οικισμού Ολυμπιάδας 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάχθηκαν τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

 
13 Farr, Tom G.; Rosen, Paul A.; Caro, Edward; Crippen, Robert; Duren, Riley; Hensley, Scott; Kobrick, Michael; 

Paller, Mimi et al. (2007). "The Shuttle Radar Topography Mission". Reviews of Geophysics 45: RG2004. 

Bibcode:2007RvGeo..45.2004F. doi:10.1029/2005RG000183 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007RvGeo..45.2004F
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1029%2F2005RG000183
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Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των εκτιμώμενων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων 

Στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή στο μοντέλο των σημειακών, γραμμικών και εμβαδικών πηγών 

εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν ανωτέρω, για τις δυο 

περιόδους ανάπτυξης των έργων που εξετάζονται. 

 

Βήμα 4: Εκτίμηση της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων 

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμήθηκε η διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων και σωματιδίων για 

ένα συνολικό έτος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θεωρώντας τις ίδιες ημερήσιες τιμές 

εκπομπών και την κατανομή της μετεωρολογίας του τυπικού έτους, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω. 

9.11.7.1.1. Εκτίμηση αθροιστικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Από την εφαρμογή των ανωτέρων βημάτων προέκυψαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

μοντέλου προσομοίωσης της διασποράς των ατμοσφαιρικών ρύπων εντός του συνολικού 

καννάβου της περιοχής μελέτης, που παρουσιάζονται στις ακόλουθες εικόνες υπό μορφή 

ισορυπαντικών καμπύλων, για τις δυο περιόδους αξιολόγησης της διασποράς των ρύπων, τα 

οποία παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ευκρίνεια στους χάρτες του Κεφαλαίου 15. 

 

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που ακολουθούν οι συγκεντρώσεις ρύπων και σωματιδίων 

καθώς και της κατανομής της εναποτιθέμενης σκόνης και για τις δύο φάσεις παρουσιάζουν 

ομοιότητες, κάτι αναμενόμενο, καθώς τα χαρακτηριστικά της διασποράς, τα οποία βασίζονται 

κατά κύριο λόγο στην επικρατούσα μετεωρολογία και στα τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής, 

διαφοροποιούνται ελάχιστα στη συγκεκριμένο χρονική κλίμακα εξέτασης.  

 

Η αθροιστικότητα των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το σύνολο του έργου στην ποιότητα 

αέρα της συνολική περιοχής μελέτης είναι από χαμηλή έως μέτρια κατά τη διάρκεια και των 

δύο φάσεων.  

 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP (g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.7.1-3. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Ανάπτυξης, εντός της περιοχής μελέτης 

 

  
Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo SO2 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για το CO (μg/m3) 
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Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τα PM10 (μg/m3) 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) 

για τα PM2.5 (μg/m3) 

 
 

Χάρτης διασποράς (ετήσιος μέσος όρος) για 

τo NO2 (μg/m3) 

Χάρτης εναπόθεσης για τα TSP (g/m2/day) 

Εικόνα 9.11.7.1-4. Αποτελέσματα μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων – Περίοδο 

Λειτουργίας, εντός της περιοχής μελέτης 

 

Επιπλέον, όσον αφορά στα θέματα εναπόθεσης σκόνης όπως είναι γνωστό δεν υφίσταται 

θεσμοθετημένό οριο τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώντας 

το συμβατικό όριο των 0,35 g/m2/day που θέτει το πρότυπο TA Luft, η ενεργή ακτίνα επιρροής 

του εκάστοτε υποέργου περιορίζεται κατά βάση εντός των ορίων αυτού και, κατά συνέπεια, 

από τη στιγμή που οι τρεις επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος παρουσιάζουν αλληλοκάλυψη 

σε σημεία μακριά από αυτά της εκπομπής, δεν προκύπτει κάποια αξιοσημείωτη περαιτέρω 

επιβάρυνση σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν στις παραγράφους των επιμέρους υποέργων. 

Συμπερασματικά, η μέση επίδραση της εναπόθεσης ολικής αιωρούμενης σκόνης σε ευαίσθητες 

περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες των υπό εξέταση υποέργων αναμένεται να είναι χαμηλή 

και, σε κάθε περίπτωση, κάτω από το όριο όχλησης που θέτει η διεθνής βιβλιογραφία. 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε έγινε έλεγχος των εκτιμώμενων τιμών διασποράς των 

ατμοσφαιρικών ρύπων σε συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου που αναφέρθηκαν ανωτέρω και 

συνδέονται με τους οικισμούς που εκτιμάται ότι δύναται να επηρεαστούν από τις εργασίες 

εντός της χωρικής ενότητας. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αποτελούν την 

αναμενόμενη προσθήκη στις υφιστάμενες τιμές υποβάθρου για κάθε σημείο ελέγχου. 
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Πίνακας 9.11.7.1-1. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της περιοχής μελέτης στη Φάση Ανάπτυξης. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 

MAM13 1,092 15,75 0,0000173 5,89 3,80 

MAM12 0,077 11,24 0,0000048 3,94 2,08 

ΜΑΜ11 0,039 10,26 0,00000366 4,09 2,11 

SAM21 0,021 10,39 0,00000403 5,18 2,65 

SAM22 0,012 8,97 0,00000379 8,19 4,17 

SAM23 0,002 1,54 0,000000649 2,79 1,42 

ΟΑΜ21 0,391 17,23 0,000019 3,33 2,50 

 

Πίνακας 9.11.7.1-2. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της περιοχής μελέτης στη Φάση Λειτουργίας. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 

MAM13 1,625 20,74 0,000008038 8,09 5,88 

ΜΑΜ12 0,153 14,25 0,0000047126 7,16 3,78 

ΜΑΜ11 0,103 12,72 0,0000035669 7,13 3,65 

SAM21 0,098 12,80 0,00000437 9,51 4,82 

SAM22 0,083 10,67 0,0000043980 14,96 6,82 

SAM23 0,012 2,06 0,0000008087 5,24 2,65 

ΟΑΜ21 0,528 23,43 0,000026079 2,76 2,48 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες οι υπολογιζόμενες προσαυξήσεις των 

συγκεντρώσεων των ρύπων στις θέσεις ελέγχου στην περίπτωση της άθροισης των επιδράσεων 

των γειτονικών χωρικών ενοτήτων κρίνονται ως μέτριες αναφορικά τόσο με το σενάριο της 

φάσης ανάπτυξης όσο και με αυτό της φάσης λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, η κύρια 

επιβάρυνση προέρχεται από τη δραστηριότητα στο υποέργο των Σκουριών, η οποία και στα 

δύο υπό διερεύνηση σενάρια κυριαρχεί όσον αφορά στη συνεισφορά της στις συνολικές 

εκπομπές από τα τρία εργοτάξια. Παράλληλα, η γειτνίαση των άλλων δύο υποέργων με 

κατοικημένες περιοχές, οδηγεί στην εμφάνιση μιας μέτριας επιβάρυνσης σε κάποιες 

κατοικημένες περιοχές εντός των ορίων αλληλεπικάλυψης των τριών υπολογιστικών πεδίων, η 

οποία όμως βρίσκεται αρκετά μακριά από τα νομοθετικά όρια. 
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Επιπλέον, οι αναμενόμενες προσαυξήσεις στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων 

που αναμένονται στο κλάσμα των αιωρουμενων σωματιδίων (PM10) είναι πολύ περιορισμένες 

(για όλες τις παραμέτρους μικρότερο του 0,01%), όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες 

παραγράφους των τριών χωρικών ενοτήτων (Παράγραφο 9.11.4.1 , 9.11.5.1 και 9.11.6.1) και 

άρα σε καμία περίπτωση, η εκτιμέμωνη προσάυξηση των PM10, δεν αναμένεται να οδηγήσει 

σε ουσιαστικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που καταγράφονται στην 

υφιστάμενη κατάσταση. 

9.11.7.1.2. Αξιολόγηση αθροιστικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των αθροιστικών επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση 

ανάπτυξης όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της συνολικής 

περιοχής μελέτης, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα μείωσης των 

ατμοσφαιρικών ρύπων που προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες και χάρτες 

παρουσίασης των αναμενόμενων ισορυπαντικών καμπύλων κάθε ρύπου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του υποέργου Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 5 ετών και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το έργο αυτό συνεισφέρει στις αθροιστικές επιπτώσεις τόσο του υποέργου Ολυμπιάδας 

όσο και του υποέργου Σκουριών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

βραχυχρόνιες 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων 

ρύπων και της επίδρασης του στη ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σαφώς 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους 

του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

σημαντικών εκπομπών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 
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Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαία. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της συνολικής περιοχής μελέτης και το 

μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου 

έργου, 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.  

 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.11.7.2. Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

9.11.7.2.1. Εκτίμηση συνεργιστικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, θεωρούμε 

τις επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα με την υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 
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αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων 

 

Οι συνεργιστικές επιπτώσεις, όσον αφορά στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον αξιολογούνται εντός 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

Όσον αφορά στις πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από την μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ 

(aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
Εικόνα 9.11.7.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο οποίο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

• 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

 

Όπως είναι προφανές, κανένα από τα ανωτέρω έργα δεν σχετίζεται με ουσιαστικές 

ατμοσφαιρικές εκπομπές και ως εκ τούτου δεν αναμένονται κανενός είδους συνεργιστικές 

επιπτώσεις των έργων αυτών με το υπό μελέτη έργο, σε θέματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

 

Συνεργιστικές επιπτώσεις με τη λειτουργία του έργου δύναται να προκύψουν από την 

συνέργεια των ατμοσφαιρικών εκπομπών του έργου και  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9  9.11-72 

ENVECO A.E. 

• της οδικής κυκλοφορίας  

• των ατμοσφαιρικών εκπομπών από τις αστικές λειτουργίες (κυρίως την θέρμανση)  

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί αυτή η συνέργεια όσον αφορά στην κυκλοφορία, εκπονήθηκε 

κυκλοφοριακή μελέτη (βλ. Παράρτημα ΧIV), στο πλαίσιο της οποίας καταρχήν 

καταγράφηκαν οι υφιστάμενοι φόρτοι (σε ΜΕΑ) για το δημόσιο δίκτυο που θα χρησιμοποιείται 

εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης, διακρίνοντας τους σε αυτούς που σχετίζονται με το 

έργο (κινήσεις φορτηγών και κινήσεις εργαζομένων) και σε αυτούς που δεν σχετίζονται με το 

έργο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία των καταγραφών και 

των εκτιμήσεων της κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των παρακάτω πινάκων, η συνεισφορά του έργου μέσω της 

κυκλοφορίας αφενός μεν φορτηγών για τη μεταφορά υλικών και αποβλήτων και αφετέρου του 

προσωπικού, αναμένεται να είναι μικρή σε σχέση με τους φόρτους του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου εντός της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, η επίδραση των υφιστάμενων φόρτων για κάθε 

χωρική ενότητας καθώς και τυχόν συνεργειών που υφίστανται σήμερα, έχουν εκτιμηθεί μέσω 

της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις θέσεις του 

δικτύου παρακολούθησης εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

Ως εκ τούτου, η συνέργεια που μπορεί να επιφέρει το έργο στην υφιστάμενη κατάσταση της 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μπορεί να προκύψει από τη σύνθεση της 

υφιστάμενης κατάστασης με τις αθροιστικές επιπτώσεις που εκτιμήθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο.  

 

Το ίδιο ισχύει και για τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις συνέργειες των 

ατμοσφαιρικών εκπομπών του έργου με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές από τις αστικές 

λειτουργίες (κυρίως την θέρμανση). 

 

Με βάση τα ανωτέρων στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται για κάθε ένα από τους 

σταθμούς καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης οι συνέργειες που αναμένεται να 

προκύψουν από την λειτουργία του υπό μελέτη έργου τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης όσο και 

κατά τη φάση λειτουργίας. 
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Πίνακας 9.11.7.2-1. Κυκλοφοριακοί φόρτοι «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

1 Συνδετήρια Εγνατίας Οδού Εγνατία 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

1370 1301 0.021 0.027 0.944 0.009 66 

2 
Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια 

Εγνατίας Οδού 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

2093 2111 0.021 0.022 0.945 0.012 66 

3 
ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός 

Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

4651 4483 0.02 0.026 0.939 0.015 66 

4 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Καβάλας 
Σταυρός 6041 6279 0.012 0.007 0.912 0.07 66 

5 
Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς 

μεταλλείο 

Ολυμπιάδας 

1073 1346 0.035 0.01 0.925 0.03 104 

6 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 1452 1234 0.035 0.01 0.925 0.03 103 

7 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες - 

Κοκκινόλακκα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 166 166 0 0 1 0 168 

8 Οδός προς Στρατώνι 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 75 75 0 0 1 0 212 

9 
Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης – 

Ιερισσού 

 

  

1033 1034 0.016 0.024 0.927 0.02 29 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9  9.11-74 

ENVECO A.E. 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

10 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Δασική Οδός 501 563 0.043 0.028 0.905 0.023 29 

11 Δασική Οδός 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Μεταλλείο 

Σκουριών 
0 0     29 

12 Δασική Οδός 
Μεταλλείο 

Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

159 159 0 0 1 0 62 

13 
Επ. Οδός Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 
Δασική Οδός 

Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 
1332 1356 0.019 0.008 0.956 0.017 62 

14 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Οδός Αρναίας 

Απόλλωνος 
805 811 0.081 0.011 0.891 0.017 62 

15 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 3674 3565 0.011 0.015 0.931 0.043 66 

16 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

1918 1803 0.017 0.019 0.949 0.015 66 

17 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
1320 1252 0.026 0.008 0.944 0.022 103 

18 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

857 872 0.08 0.011 0.891 0.017 62 

19 Παράκαμψη Αρναίας 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

880 588 0.023 0.028 0.939 0.01 62 
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Κυκλοφοριακοί φόρτοι χωρίς το έργο Κυκλοφοριακοί φόρτοι του έργου (ΒΟΧ) 

Εικόνα 9.11.7.2-2. Εικόνες κυκλοφοριακών φόρτων «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα  

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9  9.11-76 

ENVECO A.E. 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε έγινε έλεγχος των εκτιμώμενων τιμών διασποράς των 

ατμοσφαιρικών ρύπων σε συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου που αναφέρθηκαν ανωτέρω και 

συνδέονται με τους οικισμούς που εκτιμάται ότι δύναται να επηρεαστούν από τις εργασίες 

εντός της χωρικής ενότητας. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αποτελούν την 

αναμενόμενη προσθήκη στις υφιστάμενες τιμές υποβάθρου για κάθε σημείο ελέγχου. 

 

Πίνακας 9.11.7.2-2. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της περιοχής μελέτης στη Φάση Ανάπτυξης. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 

MAM13 1,092 15,75 0,0000173 5,89 3,80 

MAM12 0,077 11,24 0,0000048 3,94 2,08 

ΜΑΜ11 0,039 10,26 0,00000366 4,09 2,11 

SAM21 0,021 10,39 0,00000403 5,18 2,65 

SAM22 0,012 8,97 0,00000379 8,19 4,17 

SAM23 0,002 1,54 0,000000649 2,79 1,42 

ΟΑΜ21 0,391 17,23 0,000019 3,33 2,50 

 

Πίνακας 9.11.7.2-3. Εκτιμώμενες προσαυξήσεις συγκεντρώσεων ρύπων στις θέσεις 

ελέγχου της χωρικής ενότητας Σκουριών στη Φάση Λειτουργίας. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 

MAM13 1,625 20,74 0,000008038 8,09 5,88 

ΜΑΜ12 0,153 14,25 0,0000047126 7,16 3,78 

ΜΑΜ11 0,103 12,72 0,0000035669 7,13 3,65 

SAM21 0,098 12,80 0,00000437 9,51 4,82 

SAM22 0,083 10,67 0,0000043980 14,96 6,82 

SAM23 0,012 2,06 0,0000008087 5,24 2,65 

ΟΑΜ21 0,528 23,43 0,000026079 2,76 2,48 
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Πίνακας 9.11.7.2-4. Αποτύπωση των υφιστάμενων τιμών συγκεντρώσεων ρύπων στις 

θέσεις ελέγχου της περιοχής μελέτης (έτος 2020) 

Αποδέκτης14 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 (µg/m³) NO2 (µg/m³) CO (mg/m³) PM10 (µg/m³) PM2,5 (µg/m³) 

MAM12 7,10 6,39 0,29 16,75 9,74 

MAM11 7,97 3,79 0,35 14,57 9,35 

MAM13 8,28 6,67 0,25 16,69 9,96 

SAM21 8,22 7,52 0,50 17,75 10,93 

SAM22 10,47 6,92 0,49 23,14 17,43 

OAM21 5,30 8,83 0,30 31,39 11,00 

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αν θεωρήσουμε ότι οι εκτιμώμενες προσαυξήσεις θα αυξήσουν 

τα επίπεδα των υφιστάμενων καταγραφών, προκύπτουν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις ρύπων 

για τους οικισμούς της περιοχής μελέτης.  

 

Πίνακας 9.11.7.2-5. Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ρύπων στις θέσεις ελέγχου της 

περιοχής μελέτης στη Φάση Ανάπτυξης. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 

MAM12 7,17 17,63 0,29 20,69 11,82 

ΜΑΜ11 8,01 14,05 0,35 18,66 11,46 

ΜΑΜ13 9,37 22,42 0,25 22,58 13,76 

SAM21 8,24 17,91 0,50 22,93 13,58 

SΑΜ22 10,48 15,89 0,49 31,33 21,60 

SΑΜ23 9,35 7,22 0,49 20,45 14,18 

ΟΑΜ21 5,69 26,06 0,30 34,72 13,50 

 

 
14 Σημειώνεται ότι οι τιμές του σταθμού SAM 23 έχουν προκύψει από τους μέσους όρους των σταθμών SAM 21 

και SAM 22. 
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Πίνακας 9.11.7.2-6. Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ρύπων στις θέσεις ελέγχου της χωρικής 

ενότητας Σκουριών στη Φάση Λειτουργίας. 

Αποδέκτης 

Μέση Ετήσια Τιμή (μg/m3) 

Θεσπισμένο Όριο 

125 µg/m3  

(ημερήσια) 
40 

10000  

(8ώρου) 
40 25 

SO2 NO2 CO PM10 PM2,5 

MAM12 7,25 20,64 0,29 23,91 13,53 

ΜΑΜ11 8,08 16,51 0,35 21,70 13,00 

ΜΑΜ13 9,90 27,41 0,25 24,78 15,84 

SAM21 8,32 20,32 0,50 27,26 15,75 

SΑΜ22 10,55 17,59 0,49 38,10 24,25 

SΑΜ23 9,35 7,22 0,49 20,45 14,18 

ΟΑΜ21 5,83 32,26 0,30 34,15 13,48 

 

Όπως είναι προφανές από τους ανωτέρω πίνακες, η επίδραση των εκπομπών του έργου στην 

υφιστάμενη ποιότητας της ατμόσφαιρας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης παρόλο που 

οδηγόυν σε μια αύξηση των επιπέδων των ρύπων, οι εκτιμώμενες τιμές είναι εντός των ορίων 

της νομοθεσίας. 

 

Επιπλέον, οι αναμενόμενες προσαυξήσεις στις συγκεντρώσεις ορισμένων βαρέων μετάλλων 

που αναμένονται στο κλάσμα των αιωρουμενων σωματιδίων (PM10) είναι πολύ περιορισμένες 

(για όλες τις παραμέτρους μικρότερο του 0,01%), όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες 

παραγράφους των τριών χωρικών ενοτήτων (Παράγραφο 9.11.4.1 , 9.11.5.1 και 9.11.6.1) και 

άρα σε καμία περίπτωση, η εκτιμέμωνη προσάυξηση των PM10, δεν αναμένεται να οδηγήσει 

σε ουσιαστικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που καταγράφονται στην 

υφιστάμενη κατάσταση. 

9.11.7.2.2. Αξιολόγηση συνεργιστικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των συνεργιστικών επιπτώσεων τόσο κατά τη 

φάση ανάπτυξης όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της 

συνολικής περιοχής μελέτης, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα 

μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων που προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες και χάρτες 

παρουσίασης των αναμενόμενων ισορυπαντικών καμπύλων κάθε ρύπου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του υποέργου Μαύρων Πετρών - 

Στρατωνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 5 ετών από την έγκριση της παρούσας 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο αυτό συνεισφέρει στις συνεργιστικές επιπτώσεις 

τόσο του υποέργου Ολυμπιάδας όσο και του υποέργου Σκουριών, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να 

αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών αέριων 

ρύπων και της επίδρασης του στη ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σαφώς 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους 

του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

σημαντικών εκπομπών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως μεσαίο. 

 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της συνολικής περιοχής μελέτης και το 

μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου 
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έργου, 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.  

 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.12. Επιπτώσεις λόγω θορύβου και δονήσεων 

9.12.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών, από την 

υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στο Kεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Ταυτόχρονα εκτιμώνται οι επιπτώσεις 

λόγω των δονήσεων που θα προκληθούν από τη λειτουργία του έργου στις δομικές κατασκευές 

που βρίσκονται γύρω από τα επιμέρους τμήματα του. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι 

συνεργιστικές και οι σωρευτικές επιπτώσεις που αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική 

Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την υλοποίηση του 

Έργου. 

9.12.2. Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο εκτίμησης θορύβου 

Η εκτίμηση της τελικής στάθμης θορύβου στο περιβάλλον, στις κατοικημένες περιοχές του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος εκτός της πηγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάδοση του ήχου, όπως το ανάγλυφο και τη μορφολογία του 

εδάφους, τα τυχόν εμπόδια ή ηχοπετάσματα, τα μετεωρολογικά δεδομένα κλπ.  

 

H ανάπτυξη εφαρμογής του ψηφιακού χάρτη θορύβου μέσω χρησιμοποίησης ειδικού 

λογισμικού πρόβλεψης περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου για κάθε επί μέρους 

πολεοδομικό συγκρότημα, απαιτεί την δημιουργία υποδομής ψηφιακού υποβάθρου στοιχείων 

εδάφους (DTM) και περιβάλλοντος χώρου (πολεοδομικά χαρακτηριστικά, γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά οδών, ελεύθεροι χώροι, φυτεύσεις κλπ.) αλλά και του κτιριακού ανάγλυφου 

(π.χ. του ύψους/όγκου των κτιρίων κλπ.) που θεωρούνται σημαντικές πληροφορίες που 

διαφοροποιούν τη διάδοση του θορύβου και άρα και τις επιπτώσεις του και για το λόγο αυτό 

είναι υποχρεωτικό να τεκμηριωθούν οι πληροφορίες αυτές με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

είτε μέσω επίγειας αποτύπωσης είτε μέσω επεξεργασίας δορυφορικής εικόνας είτε μέσω 

ειδικής επεξεργασίας αεροφωτογραφιών καθώς και με την χρήση υφιστάμενων ψηφιακών 

ή/και «hard copy» υποβάθρων.  

 

Οι φάσεις υπολογισμού πρέπει να περιέχουν εκτός της ανωτέρω ψηφιοποίησης της περιοχής 

μελέτης, την εισαγωγή των συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου όπως τον 

κυκλοφοριακό φόρτο, την σύνθεση και τη μέση ταχύτητα, τη βιομηχανική πηγή, τα πλέον 

πρόσφατα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία ΕΣΥΕ, την εισαγωγή σημείων/περιοχών που είναι 

ευαίσθητοι δέκτες που απαιτούν ακουστική προστασία (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία κλπ.), την 

ύπαρξη φυσικών ή τεχνιτών εμποδίων μετάδοσης του ήχου, μετεωρολογικά δεδομένα κλπ., 

ώστε να γίνεται αυτόματη υπολογιστική εκτίμηση και παρουσίαση των καμπυλών διάχυσης 

θορύβου αξιολόγησης.  

 

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, συγκεκριμένοι 

δείκτες θορύβου χρησιμοποιούνται: για να καταρτιστούν οι χάρτες θορύβου, να εκπονηθούν 

και να αναθεωρηθούν οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη στρατηγική χαρτογράφηση του 

θορύβου, το σχεδιασμό μέτρων και την οριοθέτηση θορύβου. Ο δείκτης Lden (για τις ανάγκες 
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της οδηγίας) έχει αποδεδειγμένη σχέση με το βαθμό κοινής όχλησης θορύβου και ειδικότερα 

με το ποσοστό αντιδράσεων ισχυρής όχλησης (%ΗΑ) και προσδιορίζεται ως εξής: 

 
Οι βασικές ώρες εκκίνησης και λήξης των τριών (3) χρονικών περιόδων αξιολόγησης είναι: 

  

 07:00 – 19:00  για την ημέρα (12 ώρες) 

 19:00 – 23:00  για το απόγευμα (4 ώρες) και 

 23:00 – 07:00  για την νύκτα (8 ώρες) 

 

Το ύψος για μετρήσεις και αξιολογήσεις του Lden εξαρτάται από την εκάστοτε περίσταση αλλά 

για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου είναι τέσσερα (4) μέτρα πάνω από 

το έδαφος. 

 

Ήδη από το 2008 η Επιτροπή δρομολόγησε την ανάπτυξη του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου 

αξιολόγησης του θορύβου μέσω του σχεδίου «Κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης του 

θορύβου» (CNOSSOS-EU) από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της. Το σχέδιο υλοποιήθηκε σε 

στενή συνεννόηση με την ειδική επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 

2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλων εμπειρογνωμόνων 

από τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην έκθεση αναφοράς του JRC για το 

πρόγραμμα CNOSSOS-EU. Η νέα νομοθεσία είναι πλέον σε ισχύ, από 31/12/2018 και στη 

χώρα μας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφει αυτό το κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο 

για τη στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου βάσει της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό 

θόρυβο (2002/49/ΕΚ). Επίσης, περιγράφει τη διαδικασία και τους βασικούς παράγοντες που 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας «CNOSSOS-ΕU». Η έκθεση κλείνει τη φάση 

ανάπτυξης της CNOSSOS (2010) και αντιπροσωπεύει την τεχνική βάση για την τροποποίηση 

του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας, σε σχέση με το στάδιο της εκτέλεσης της (2012-2015). Ο 

πυρήνας του μεθοδολογικού πλαισίου «CNOSSOS-EU» αποτελείται από: 

 ένα ποιοτικό πλαίσιο που περιγράφει τους στόχους και τις απαιτήσεις του «CNOSSOS-

EU»  

 περιγραφή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, οδικής κυκλοφορίας, βιομηχανικού θορύβου 

ως πηγές εκπομπών και διάδοση ήχου  

 μεθοδολογία που επιλέγεται για την πρόβλεψη του θορύβου αεροσκαφών και της βάση 

δεδομένων επιδόσεων  

 μεθοδολογία για να αντιστοιχηθούν τα πληθυσμιακά δεδομένα στα σημεία των δεκτών 

και στις προσόψεις των κτιρίων. 

 

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/996 της 19ης Μάϊου 2015, η επιτροπή αντικατέστησε το 

Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, που παρουσίαζε ορισμένα συνιστώμενα μοντέλα 

υπολογισμού και καθορίζει πλέον κοινές μεθόδους αξιολόγησης για όλα τα κράτη-μέλη που 

πρέπει να εφαρμοστούν.  

 

Η βασική αλλαγή που συντελείται είναι οι κοινοί μέθοδοι αξιολόγησης, δηλαδή η νέα 

μεθοδολογία CNOSSOS-EU, που είναι πλέον σε ισχύ για όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να 

υπολογίζονται ενιαία και με τον ίδιο τρόπο οι δείκτες του περιβαλλοντικού θορύβου και θα 

εφαρμοσθεί και στην παρούσα μελέτη. 
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Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τον περιβαλλοντικό οδικό θόρυβο, οι υπολογισμοί 

εκτελούνται σε οκταβικές ζώνες για τους θορύβους οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 

και τους βιομηχανικούς θορύβους. Για τους θορύβους οδικής κυκλοφορίας και τους 

βιομηχανικούς θορύβους, με βάση αυτά τα αποτελέσματα οκταβικών ζωνών, η A-σταθμισμένη 

μακροπρόθεσμη μέση στάθμη ηχητικής πίεσης για την περίοδο της ημέρας, του βραδιού και 

της νύχτας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι και αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 

2002/49/ΕΚ, υπολογίζεται με άθροιση όλων των συχνοτήτων: 

 

 

 

όπου Ai δηλώνει την Α-σταθμισμένη διόρθωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61672-1, i είναι 

ο δείκτης ζώνης συχνοτήτων και T είναι το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην ημέρα, στο 

βράδυ ή στη νύχτα.  

 

Οι πηγές θορύβου οδικής κυκλοφορίας καθορίζονται με συνδυασμό της εκπομπής θορύβου του 

καθενός από τα οχήματα που αποτελούν τη ροή της κυκλοφορίας. Τα οχήματα αυτά 

ομαδοποιούνται σε πέντε διακριτές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά εκπομπής 

θορύβου:  

 

 Κατηγορία 1: Ελαφρά μηχανοκίνητα οχήματα  

 Κατηγορία 2: Μεσαία βαρέα οχήματα  

 Κατηγορία 3: Βαρέα οχήματα  

 Κατηγορία 4: Μηχανοκίνητα δίκυκλα  

 Κατηγορία 5: Ανοικτή κατηγορία  

 

Στην περίπτωση των μηχανοκίνητων δίκυκλων, καθορίζονται δύο διακριτές υποκατηγορίες για 

τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες μεγαλύτερης ισχύος, δεδομένου ότι λειτουργούν με 

πολύ διαφορετικούς τρόπους οδήγησης και οι αριθμοί τους ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.  

 

Οι βιομηχανικές πηγές ποικίλλουν σημαντικά ως προς τις διαστάσεις. Μπορεί να πρόκειται 

για μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, καθώς και για μικρές συμπυκνωμένες πηγές, όπως μικρά 

εργαλεία ή μηχανές σε λειτουργία που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητη η χρήση κατάλληλης τεχνικής μοντελοποίησης για τη συγκεκριμένη υπό εξέταση 

πηγή. Ανάλογα με τις διαστάσεις και τον τρόπο με τον οποίο εκτείνονται οι διάφορες 

μεμονωμένες πηγές σε μια περιοχή, η καθεμιά από τις οποίες ανήκει στον ίδιο βιομηχανικό 

χώρο, αυτές μπορούν να μοντελοποιηθούν ως σημειακές, γραμμικές ή επιφανειακές πηγές. 

Στην πράξη, οι υπολογισμοί της επίδρασης του θορύβου βασίζονται πάντα σε σημειακές πηγές, 

αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές σημειακές πηγές για να αναπαραστήσουν μια 

πραγματική σύνθετη πηγή, η οποία εκτείνεται κυρίως πάνω σε μια γραμμή ή μέσα σε μια 

περιοχή. Ακολουθούν οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του αριθμού 

των σημειακών πηγών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν: 

  

- Οι γραμμικές ή επιφανειακές πηγές των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση υπολείπεται του 

μισού της απόστασης μεταξύ της πηγής και του δέκτη δύνανται να μοντελοποιηθούν ως 

μεμονωμένες σημειακές πηγές.  

- Οι πηγές των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση υπερβαίνει το μισό της απόστασης μεταξύ της 

πηγής και του δέκτη πρέπει να μοντελοποιούνται ως σειρά ασυνάρτητων σημειακών πηγών 

σε μια γραμμή ή ως σειρά ασυνάρτητων σημειακών πηγών σε μια περιοχή, έτσι ώστε να 
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εκπληρώνεται ο όρος του «μισού» για καθεμία από αυτές τις πηγές. Η κατανομή σε μια 

περιοχή μπορεί να συμπεριλάβει την κάθετη κατανομή των σημειακών πηγών.  

- Για πηγές των οποίων οι μεγαλύτερες διαστάσεις καθ' ύψος υπερβαίνουν τα 2 m ή 

βρίσκονται κοντά στο έδαφος, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα σχετικά με το ύψος 

της πηγής. Ο διπλασιασμός του αριθμού των πηγών, με ανακατανομή τους μόνο κατά τη 

συνιστώσα z, μπορεί να μην οδηγεί σε σημαντικά καλύτερο αποτέλεσμα για την εν λόγω 

πηγή.  

- Στην περίπτωση οποιασδήποτε πηγής, ο διπλασιασμός του αριθμού των πηγών στην περιοχή 

της πηγής (σε όλες τις διαστάσεις) μπορεί να μην οδηγεί σε σημαντικά καλύτερο 

αποτέλεσμα.  

 

Η θέση των ισοδύναμων ηχητικών πηγών δεν μπορεί να καθοριστεί, δεδομένου του μεγάλου 

αριθμού των διατάξεων που μπορεί να έχει ένας βιομηχανικός χώρος. Κανονικά εφαρμόζονται 

οι βέλτιστες πρακτικές. Τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν το πλήρες σύνολο των δεδομένων 

εισόδου για τους υπολογισμούς διάδοσης του ήχου με τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη χαρτογράφηση του θορύβου: 

  

 Φάσμα σταθμών εκπεμπόμενης ηχητικής ισχύος σε οκταβικές ζώνες  

 Ώρες εργασίας (ημέρα, βράδυ, νύχτα, κατ' ετήσιο μέσο όρο)  

 Θέση (συντεταγμένες x, y) και υψόμετρο (z) της πηγής θορύβου  

 Τύπος πηγής (σημειακή, γραμμική, επιφανειακή)  

 Διαστάσεις και προσανατολισμός  

 Συνθήκες λειτουργίας της πηγής 

 Κατευθυντικότητα της πηγής 

 

Για την εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού στον περιβαλλοντικό θόρυβο, πρέπει να 

εξετάζονται μόνο τα κτίρια κατοικιών. Δεν πρέπει να συσχετίζονται πρόσωπα με άλλα κτίρια, 

τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως σχολεία, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων και 

εργοστάσια. Ο συσχετισμός του πληθυσμού με κτίρια κατοικιών βασίζεται στα πλέον 

πρόσφατα επίσημα στοιχεία (ανάλογα με τους σχετικούς κανονισμούς του κράτους μέλους). 

 

Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο εκτίμησης θορύβου έχει εναρμονιστεί πλήρως με το Ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο με την ενσωμάτωση των παραπάνω οδηγιών, ως ακολούθως: 

 Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 

(ΦΕΚ Β΄ 384), «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2002/49/ΕΚ “σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 

θορύβου” του Συμβουλίου της 25.6.2002». 

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006, 

εκδόθηκε και η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών 

αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που 

προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 

ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 

πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου 

και άλλες διατάξεις», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού 

κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες 

αξιολόγησης Lden (24−ωρος) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός). 
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 Η οδηγία (ΕE) 2015/996 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών 

μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενσωματώθηκε πλήρως με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/24- 12-2018, ΦΕΚ 6108/Β/31-

12- 2018 

 

Ειδικά όσον αφορά στο βιομηχανικό θόρυβο συνεχίζει να ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 

293/Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της 

εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

 

Με βάση το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, καθορίζονται τα ακόλουθα όρια θορύβου: 

 

Συγκοινωνιακός Θόρυβος 

Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου 

καθορίζονται τα ακόλουθα: 

α.  Για τον δείκτη Lden (24−ωρος): τα 70 dBΑ 

β. Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dBΑ 

 

Βιομηχανικός θόρυβος 

Tο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις όπως αναφέρεται 

στον επόμενο πίνακα μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου στο οποίο ευρίσκεται η 

εγκατάσταση. 

 

Πίνακας 9.12.2-1. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου 

A/A Περιοχή 
Ανώτατο όριο θορύβου 

σε dB(A) 

1. Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές 70 

2. Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 

βιομηχανικό 

65 

3. Περιοχές που επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό και το 

αστικό στοιχείο 

55 

4. Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

Σημειώνεται ότι εντός των χωρικών ενοτήτων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Ολυμπιάδας 

έχει θεσμοθετηθεί η βιομηχανική ζώνη Στρατονίκης-Στρατωνίου και η βιομηχανική ζώνη 

Ολυμπιάδας αντίστοιχα (ΠΔ 18/10/79). 

9.12.3. Λογισμικό προσομοίωσης θορύβου 

Στο πλαίσιο της παρούσας διερεύνησης των επιπέδων θορύβου από την υλοποίηση του υπό 

μελέτη έργου, χρησιμοποιήθηκε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ «CadnaA», το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ και της νέας μεθοδολογίας CNOSSOS-EU.  

 

Το εν λόγω λογισμικό έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει με ακρίβεια τις όποιες πραγματικές ή 

προβλεπόμενες διορθώσεις στις τελικές στάθμες λόγω εμποδίων, ηχοπετασμάτων κλπ. 
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υπολογίζοντας και τις παντός είδους ανακλάσεις την ηχητικών κυμάτων επί των γύρω κτιρίων 

και εφαρμόζει τη σχετική μεθοδολογία που αναλύθηκε ανωτέρω. Η εφαρμογή του είναι 

σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δοκιμάζονται διαφορετικές πολιτικές μέτρων 

αντιρρύπανσης (αντιθορυβικά πετάσματα) οι οποίες θα αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις 

τους στο ακουστικό περιβάλλον για τα επιλεγμένα σενάρια κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, 

σε διάφορα χωρικά επίπεδα αναφοράς (π.χ. διαφορετικοί όροφοι κτιρίων, κλπ.). Η εκτίμηση 

της τελικής στάθμης θορύβου στο αστικό περιβάλλον, λαμβάνει προφανώς υπόψη όλες τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάδοση του ήχου, όπως το ανάγλυφο και τη μορφολογία του 

εδάφους, τα τυχόν εμπόδια ή ηχοπετάσματα, τα μετεωρολογικά δεδομένα, κλπ.  

 

Το CadnaΑ έχει αναπτυχθεί από ειδικούς ακουστικούς και προγραμματιστές λογισμικού- και 

συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση του θορύβου. Το CadnaΑ επιτρέπει την 

αξιολόγηση της εκπομπής του θορύβου σε συμφωνία με τους εθνικούς κανονισμούς, ως 

ακολούθως: 

 ISO 9613-2-Για τον Βιομηχανικό Θόρυβο και 

 NMPB (French) – Για τον Οδικό Κυκλοφοριακό Θόρυβο 

 ECAC.CEAC Doc 29 ‘’Report on Standard Method of Computing Noise Contours Around 

Civil Airports’’, 1997 για τον αεροπορικό θόρυβο 

 CNOSSOS-EU methodology for all environmental noise sources 

 

Η διαμόρφωση του Μοντέλου Πρόβλεψης περιβαλλοντικού Θορύβου με το προαναφερόμενο 

λογισμικό έγινε με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 

1: Εισαγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. 

2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών 

σταθμών  

3: Εισαγωγή στο μοντέλο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ουσιαστικές εκπομπές 

θορύβου για κάθε περιοχή 

4: Υπολογισμός των περιβαλλοντικών δεικτών Leq(24hr), Lden και Lnight για την παραπάνω 

εκτιμώμενη κατάσταση και υπολογισμός του επηρεαζόμενου πληθυσμού. 

9.12.4. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

9.12.4.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του θορύβου και των 

δονήσεων 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Παράγραφο 8.12 του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης, 

οι βασικές πηγές εκπομπών θορύβου και δονήσεων στη χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, σχετίζονται με τα ακόλουθα και παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.4.1-1 που 

ακολουθεί. 

 Τις μεταλλευτικές δραστηριότητες του Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, του εργοστασίου 

εμπλουτισμού και της Σκάλας Φόρτωσης Στρατωνίου. 

 Τις εργασίες λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα και ταυτόχρονης ανύψωσης του 

κύριου φράγματος της. 

 Τις αστικές δραστηριότητες στους οικισμούς Στρατώνι, Στρατονίκη και Στάγειρα. 

 Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ιερισσού και την ΕΟ Ιερισσού - 

Σταυρού. 

 Την εφαρμογή του προγράμματος έρευνας νέων κοιτασμάτων στην περιοχή. 
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Εικόνα 9.12.4.1-1. Υφιστάμενες Πηγές Θορύβου και δονήσεων Χωρικής Ενότητας 

Στρατωνίου –Μαύρων Πετρών 

9.12.4.1.1. Κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος 

Όσον αφορά στο θόρυβο, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 2011, 

εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, υπάρχουν:  

 Έξι θέσεις κινητών σημείων παρακολούθησης θορύβου (καταγραφές 1 φορά το μήνα) 

που αφορούν τα όρια θορύβου στους οικισμούς και το οδικό δίκτυο. 

 Τρεις θέσεις σταθερών σημείων παρακολούθησης θορύβου (συνεχείς καταγραφές) του 

θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων. 

 

Οι θέσεις αυτές παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.4.1-2 που ακολουθεί, όπως έχουν 

περιγραφεί στο Κεφάλαιο 8 (Παράγραφος 8.12). 

 
Εικόνα 9.12.4.1-2. Δίκτυο καταγραφής θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Στρατωνίου –Μαύρων Πετρών 
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Από τα διαθέσιμα στοιχεία καταγραφής των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου προκύπτουν τα 

ακόλουθα διαγράμματα που αποτυπώνουν τις μέσες ημερήσιες τιμές ανά έτος για τους 

σταθερούς και κινητούς σταθμούς καταγραφής θορύβου.  

 

 

Σχήμα 9.12.4.1-1. Μέσες ημερήσιες τιμές θορύβου (Lden) ανά έτος, κινητών σημείων 

παρακολούθησης  

 

 
Σχήμα 9.12.4.1-2. Μέσες ημερήσιες τιμές θορύβου (Lden) ανά έτος, σταθερών σημείων 

παρακολούθησης  

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά στην 

υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου. 

 Οι τιμές του δείκτη Lden σε όλα σχεδόν τα κινητά σημεία μέτρησης θορύβου επί του 

υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου κυμαίνονται από 53 dBA με 61 dBA που είναι 

χαμηλότερο από το όριο της υφιστάμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 211773/2012 ) για το 

συγκοινωνιακό θόρυβο (70 dBA), με αυξημένες πάντως τιμές σε σχέση με τις τυπικές 

τιμές μη αστικών περιοχών. 
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 Οι τιμές του δείκτη Lden στα όρια των εγκαταστάσεων, όπως αποτυπώνεται από τους 

σταθερούς σταθμούς καταγραφής θορύβου είναι αρκετά χαμηλές (από 45 dBA έως 62 

dBA) για βιομηχανικές δραστηριότητες κάτι που προφανώς σχετίζεται με τη μεγάλη 

έκταση των εγκαταστάσεων καθώς και με το γεγονός ότι η εκμετάλλευση γίνεται με 

υπόγειο μεταλλείο. Επίσης, από το στοιχείο αυτό προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 

αυξημένες τιμές θορύβου στους οικισμούς σχετίζονται κυρίως με τις οδικές μετακινήσεις 

(κατοίκων και φορτηγών). 

 Στο σύνολο των σταθμών καταγραφής θορύβου καταγράφεται μείωση των μέσων 

ημερήσιων τιμών του έτους από το 2019 έως σήμερα, παρόλο που η παραγωγή του 

υποέργου Μαύρων Πετρών δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά, κάτι που εκτιμάται ότι 

συνδέεται με τα περιοριστικά μέτρα των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-

19. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το ακουστικό περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου παρουσιάζει μεσαίου επιπέδου ευαισθησία λαμβάνοντας 

υπόψη την επίδραση που μπορεί να έχει η αύξηση της παραγωγής του υποέργου Μαύρων 

Πετρών στο ακουστικό περιβάλλον σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση, ενώ μεσαίου 

επιπέδου εκτιμάται και η ανθεκτικότητα του ακουστικού περιβάλλοντος, δεδομένης της 

διέλευσης του υφιστάμενου Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των οικισμών. 

Τέλος, το επίπεδο της αξία του ακουστικού περιβάλλοντος αξιολογείται επίσης ως μεσαίο, 

δεδομένου ότι σε μικρούς οικισμού τα χαμηλά επίπεδα θορύβου σχετίζονται με την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων τους, παρόλο που σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι 

αποδέκτες. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής 

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

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία του. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Ακουστικού Περιβάλλοντος 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

9.12.4.1.2. Καταγραφή δονήσεων 

Όσον αφορά στις δονήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 2011 

και της υπ’αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/23513/4582/21.12.2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ έγκρισης της 

Τεχνικής Μελέτης του υποέργου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, υπάρχουν  

 Ένας (1) δονησιογράφος στο οικισμό του Στρατωνίου.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9          9.12-15 

ENVECO A.E. 

 Ένας (1) δονησιογράφος στο οικισμό των Σταγείρων. 

 Πέντε (5) δονησιογράφοι στο οικισμό της Στρατονίκης. 

 

Όπως είναι προφανές το δίκτυο είναι πολύ πιο πυκνό στην περιοχής του οικισμού της 

Στρατονίκης, δεδομένου ότι το μεταλλείο Μαύρων Πετρών βρίσκεται εν μέρει κάτω από αυτόν 

τον οικισμό. Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας (Παράγραφος 8.12), από την 

αξιολόγηση των δεδομένων για την περίοδο 2006-2020, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 Από το σύνολο των ανατινάξεων που έλαβαν χώρα στο υπόγειο μεταλλείο Μαύρων 

Πετρών, μόνο το 6,3% έγινε αντιληπτό από τους δονησιογράφους, οι οποίοι έχουν όριο 

ενεργοποίησης PPV= 0,127 mm/s. 

 Καμία καταγραφή δεν ξεπερνάει το αυστηρότερο όριο ταχύτητας της εδαφικής κίνησης 

κατά το γερμανικό πρότυπο DIN 4150-3/1999 ακόμα και για την κατηγορία των 

ευαίσθητων κατασκευών (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά.), που είναι 0,3 mm/s. 

 Όλες οι καταγραφές είναι μικρότερες ακόμα και του ορίου 0,5 mm/s του ειδικού όρου 5 

της υπ’αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/23513/21.12.2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ 

 Το ποσοστό των δονήσεων που γίνεται αντιληπτό από τα όργανα βαίνει μειούμενο με το 

χρόνο. 

 

Σημειώνεται ότι για το μεταλλείων Μαύρων Πετρών έχει επιπλέον τεθεί και περιορισμός της 

μέγιστης ποσότητας γόμωσης ανά χρόνο επιβράδυνσης των 5 kg/επιβράδυνση σε εφαρμογή 

του όρου Β5.γ της υπ’αριθμ. Δ8-A/Φ.7.49.13/23513 /4582/21.12.2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ 

Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Μαύρων Πετρών. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι όσον αφορά στα θέματα δονήσεων και της 

επίδρασης τους στις δομικές κατασκευές της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, η ευαισθησία αξιολογείται ως μεσαίου επιπέδου λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

του οικισμού της Στρατονίκης πάνω από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ενώ μεσαίου 

επιπέδου εκτιμάται και η ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών, δεδομένης της σε γενικές 

γραμμές παλαιότητας τους. Τέλος, το επίπεδο της αξία των δομικών κατασκευών αξιολογείται 

επίσης ως μεσαίο, δεδομένου ότι αφορά οικήματα πρώτης κατοικίας, παρόλο που σε γενικές 

γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα κτήρια (αρχαιολογικοί χώροι, κλπ) εντός των 

οικισμών. 

 

Ως εκ τούτου, 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», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Δομικών κατασκευών 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9          9.12-16 

ENVECO A.E. 

9.12.4.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων λόγω θορύβου και δονήσεων 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, 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 9.12.4.2-1. 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 τροποποίησεων/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 τροποποίησεων/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 

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 μεταλλειου και επιφανειακών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

3. Αποκατάσταση χώρων αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 

4. Αποκατάσταση μεταλλευτικου οδικού δικτύου 

5. Λειτουργία εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων  
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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. Εναρξη 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 εγκατάταστασης αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα και συνοδών εγκαταστάσεων 

2. Κλείσιμο και αποκατάσταση εγκαταστάσεων φόρτωσης και 

συνοδών εγκαταστάσεων 

3. Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Χημείου στην περιοχή 

του Μαντέμ Λάκκου 

 

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου εντός της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου αναμένονται κατά την περίοδο της Φάσης Α (έτη 

0 - 5), οπότε θα κατασκευαστούν οι πρόσθετες υποδομές του υποέργου Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου ενώ θα βρίσκονται σε λειτουργία το μεταλλείο Μαύρων Πετρών με τις 

επιφανειακές του εγκαταστάσεις, το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, η εγκατάσταση 

της σκάλας φόρτωσης Στρατωνίου, οι μονάδες κατεργασίας νερών μεταλλείου, οι 

αποκαταστάσεις κάποιων παλαιών χώρων αποβλήτων και η ολοκλήρωση και λειτουργία της 

Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα, 

 

Στις Παραγράφους 6.2, 6.5 και 6.8 της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες 

εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργία των επιμέρους έργων που χωροθετούνται 

εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου για την περίοδο της Φάσης Α (έτη 

0 – 5) λειτουργίας των έργων.  

 

Ειδικότερα, στον Πίνακα 6.2.12.9-1 παρουσιάστηκαν οι σημειακές και επιφανειακές πηγές 

βιομηχανικού θορύβου εντός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στον Πίνακα 6.2.12.9-2 

παρουσιάστηκαν οι φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης κυκλοφοριακής 
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κατάστασης που εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. Πέραν των παραπάνω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν 

υπόψη και οι εσωτερικές μετακινήσεις. 

 

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. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά 

τις προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

 Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 2 βάρδιες.  

 Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ.). 

 Είδος εκρηκτικών: Γαλακτώματα, ζελατοδυναμίτιδες.  

 Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: Μέση κατανάλωση 40 kg. 

 Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: Από μερικά δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προτεινόμενη επέκταση του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών αφορά σε τμήμα του κοιτάσματος που βρίσκεται χαμηλότερα του +120 m. 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 (+460 m) και οι ανώτεροι όροφοι πλησίον του +300 

έχουν ήδη εξοφληθεί και λιθογομωθεί. 

9.12.4.3. Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

9.12.4.3.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου χρησιμοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο 

Λογισμικό Πρόβλεψης και Σχεδιασμού Χαρτών CadnaA, αποδεδειγμένα ικανό να εκτελέσει 

όλες τις προβλεπόμενες μεθοδολογίες που αναφέρονται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Το 

λογισμικό «CadnaA» υποστηρίζει τη μεθοδολογία CNOSSOS EU που ισχύει πλέον από 

31/12/2018 και εφαρμόζεται στην παρούσα μελέτη. Στην συνέχεια περιγράφονται τα βήματα 

που υλοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της 

χωρικής ενότητας. 

 

Βήμα 1: Εισαγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. 

Από τις διαθέσιμες αεροφωτογραφίες της περιοχής της χωρικής ενότητας δημιουργήθηκε ένα 

ψηφιακό μοντέλο εδάφους στο οποίο εισάχθηκαν τα στοιχεία του έργου καθώς και τα όρια των 

οικισμών εντός της χωρικής ενότητας. 

 

Στην Εικόνα 9.12.4.3-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων του θορύβου εντός της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 
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Εικόνα 9.12.4.3-1. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου 
 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω Εικόνα 9.12.4.3-1, εντός της περιοχής της υπό μελέτη χωρικής 

ενότητας έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων 

θορύβου κατά τη διάρκεια της περιόδου της Φάσης Α (έτη 0 – 5) λειτουργίας των έργων. Οι 

θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 MNM21: Μόνιμος σταθμός - Μαντέμ Λάκκος - Προς Στρατονίκη Στοά +410. 

 MNM22: Μόνιμος σταθμός - Μαντέμ Λάκκος - Προς Στρατώνι. 

 MNM23: Μόνιμος σταθμός - Στρατώνι - Είσοδος εγκαταστάσεων. 

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_01: Σημείο Ελέγχου βόρεια της εισόδου των εγκαταστάσεων.  

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_02: Σημείο Ελέγχου στα δυτικά του Οικισμού Στρατωνίου. 

 ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_01: Σημείο Ελέγχου στα βόρεια του Οικισμού Στρατωνίου. 

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_03: Σημείο Ελέγχου στα δυτικά του μεταλλείου Μαύρων Πετρών. 

 ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_02: Σημείο Ελέγχου στα ανατολικά του Οικισμού Στρατονίκη. 

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Οι σταθμοί 

που βρίσκονται εντός χωρικής ενότητας είναι οι ακόλουθοι:  

 Μετεωρολογικός Σταθμός MMS31: Περιοχή Μαντέμ Λάκκου πάνω στη στέψη των 

Λιμνών Τελμάτων Σεβαλιέ. 

 Μετεωρολογικός Σταθμός MMS01: Οικισμός Στρατωνίου πλησίον του Λιμεναρχείου. 

 

Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ουσιαστι-κές 

εκπομπές θορύβου για κάθε περιοχή 

Όπως προαναφέρθηκε στην Παράγραφο 9.12.4.2, με βάση τις πηγές θορύβου που 

προσδιορίστηκαν κατά την περίοδο της Φάσης Α (έτη 0 – 5) λειτουργίας των έργων, που είναι 

και η δυσμενέστερη σε σχέση με τις εκπομπές θορύβου, στις Παραγράφους 6.2, 6.5 και 6.8 

της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια 

της λειτουργία των επιμέρους έργων, οι οποίες εισήχθησαν στο μοντέλο προσομοίωσης του 

θορύβου.  

 

Οι πηγές θορύβου έχουν διακριθεί σε βιομηχανικές εκπομπές που αφορούν το σταθερό και 

κινητό εξοπλισμό εντός των εγκαταστάσεων και συγκοινωνιακές εκπομπές που αφορούν τις 
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μετακινήσεις υλικών και προϊόντων εκτός των εγκαταστάσεων. Οι πηγές θορύβου που έχουν 

εισαχθεί στο μοντέλο παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.4.3-1 ανωτέρω με χρώμα κόκκινο. 

 

Βήμα 4: Βαθμονόμηση μοντέλου 

Για τη βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία καταγραφής του θορύβου 

από τους τρεις (3) μόνιμους σταθμούς καταγραφής θορύβου, τα οποία συσχετίστηκαν με τα 

αποτελέσματα του μοντέλου την υφιστάμενης κατάστασης και έγιναν οι κατάλληλες 

προσαρμογές στις παραμέτρους του μοντέλου.  

 

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις του μοντέλου είναι δυσμενέστερες της υπάρχουσας κατάστασης 

λόγω της εξέτασης του δυσμενούς σεναρίου, με όλες τις προβλεπόμενες νέες πηγές, την 

επιρροή του δικτύου και την μέγιστη δυνατή λειτουργία της δραστηριότητας εντός και εκτός 

των ορίων της. 

 

Βήμα 5: Εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών θορύβου χωρικής ενότητας 

Με βάση τα ανωτέρω αναπτύχθηκα τα παρακάτω σενάρια ακουστικών υπολογισμών του 

μοντέλου εκτίμησης θορύβου εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου: 

 Στρατηγικοί χάρτες βιομηχανικού θορύβου & θορύβου κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

στο εσωτερικό των δραστηριοτήτων εντός της χωρικής ενότητας, σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτες θορύβου Lden, Lnight, και Leq(1h)  

 Θόρυβος από την κίνηση βαρέων οχημάτων (Β.ΟΧ.) ενός του οδικού δικτύου της 

χωρικής ενότητας («ΜΕ» & «ΧΩΡΙΣ») – Δείκτες θορύβου Lden & Lnight 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στρατηγικοί χάρτες βιομηχανικού θορύβου, όπως προέκυψαν 

από το μοντέλο προσομοίωσης των επιπέδων θορύβου εντός της χωρικής ενότητας, με ειδική 

επισήμανση των ορίων των κοντινότερων οικισμών στις περιοχές των έργων (Στρατώνι και 

Στρατονίκη). 
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Εικόνα 9.12.4.3-2. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Lden 

 
Εικόνα 9.12.4.3-3. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Lnight  
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Εικόνα 9.12.4.3-4. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Leq (1 h)  

 

Όσον αφορά στον κυκλοφοριακό θόρυβο εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου, με βάση τα διαθέσιμα κυκλοφοριακά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης 

κυκλοφορίας και αυτής που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου της της Φάσης Α (έτη 

0 – 5) λειτουργίας των έργων, προέκυψαν οι στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου ΜΕ 

και ΧΩΡΙΣ την επιρροή της δραστηριότητας για τους βασικούς κυκλοφοριακούς δείκτες, όπως 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

  
Στρατηγικός χάρτης «ΧΩΡΙΣ» την επιρροή 

της δραστηριότητας – Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης «ΧΩΡΙΣ» την επιρροή 

της δραστηριότητας – Δείκτης θορύβου 

Lnight 
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Στρατηγικός χάρτης «ΜΕ» την επιρροή της 

δραστηριότητας –Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης «ΜΕ» την επιρροή της 

δραστηριότητας – Δείκτης θορύβου Lnight 

Εικόνα 9.12.4.3-5. Στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου ΜΕ και ΧΩΡΙΣ την 

επιρροή της δραστηριότητας σε ύψος 4 m από το έδαφος 

 

Σημειώνεται ότι οι ισοθορυβικές καμπύλες των ανωτέρων εικόνων παρουσιάζονται σε 

κατάλληλη κλίμακα στο Χάρτη 13.4.2 του Κεφαλαίου 15 καθώς και στη μελέτη «Μελέτη 

Επιπτώσεων Θορύβου» που παρατίθεται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. 

 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της 

χωρικής ενότητας στις θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων θορύβου που αναφέρονται 

στο βήμα 2, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.12.4.3-2 και το Σχήμα 9.12.4.3-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 9.12.4.3-2. Αποτελέσματα προσομοίωσης θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Lden (dBA) Lnight (dBA) Leq(1h) (dBA) 

MNM21 (ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 48,8 35,6 50,2 

MNM22 (ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 57,0 48,5 55,8 

MNM23 (ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 57,6 50,8 53,4 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_01 62,3 54,9 60,8 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_02 46,0 38,6 43,1 

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_01 40,3 32,7 38,2 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_03 50,3 39,8 50,9 

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_02 30,9 24,3 25,8 

 

 
Σχήμα 9.12.4.3-2. Αποτελέσματα προσομοίωσης θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
Σημείωση: Στο ανωτέρω σχήμα παρουσιάζονται τα όρια 65 και 70 dB(A) που προβλέπονται από το Π.Δ. 1180/81. 

 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης του θορύβου εντός της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ανωτέρω, καθώς 
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επίσης και τη Στρατηγική Χαρτογράφηση του οδικού και Βιομηχανικού (εξορυκτικού) 

θορύβου προκύπτουν επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τους πίνακες και τα σχήματα ανωτέρω, σχετικά με το δείκτη θορύβου Leq(1h) 

προκειμένου να αξιολογηθούν τα όρια του ΠΔ 1180/81 για το δυσμενές σενάριο 

λειτουργίας, προκύπτει ότι σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνεται το όριο των 65 dB(A) 

(περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό) όσο βέβαια και το όριο των 70 

dB(A) (νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές) στο όριο του έργου/ δραστηριότητας 

σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. 1180/81. 

 Σχετικά με τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο: (α) από την κίνηση Β.ΟΧ. στο σύνολο του 

οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η στάθμη θορύβου κυμαίνεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μικρότερα των 45 dB(A) στο όριο των πλησιέστερων, ως προς 

το οδικό τμήμα, οικισμών τόσο για τον δείκτη Lden όσο και για το δείκτη Lnight, (β) στην 

άμεση περιοχή μελέτης για τα σενάρια «ΧΩΡΙΣ» και «ΜΕ» την επιρροή της 

δραστηριότητας, δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφοροποίηση, ως προς τη στάθμη 

θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Στρατηγικού 

χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. 

 

Βήμα 6: Υπολογισμός επηρεαζόμενου πληθυσμού 

Από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που παρήχθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω 

προέκυψαν οι ζώνες θορύβου εντός των ορίων των οικισμών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης και για την εκτίμηση του πληθυσμού της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

της χωρικής ενότητας χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που αφορούν στην τελευταία απογραφή πληθυσμού, με βάση τα οποία 

δημιουργήθηκαν θεματικά επίπεδα της αντίστοιχης γεωγραφικής πληροφορίας σε GIS. 

 

Από την υπέρθεση της γεωγραφικής πληροφορίας των στρατηγικών χαρτών θορύβου και της 

γεωγραφικής πληροφορίας των πληθυσμών της χωρικής ενότητας προέκυψε ο Πίνακας 

9.12.4.3-3 και το Σχήμα 9.12.4.3-3 που ακολουθεί, στα οποία παρουσιάζονται οι κάτοικοι και 

τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού που αναμένεται να εκτεθούν στις αντίστοιχες ζώνες 

θορύβου. 

Πίνακας 9.12.4.3-3. Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο εντός της Χωρικής Ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ σε dB(A) Πληθυσμός % Έκθεσης 

 Lden Lnight Lden Lnight 

<45 1173 1772 59,6% 90,0% 

45- 50 492 175 25,0% 8,9% 

50 - 55 230 23 11,7% 1,2% 

55 - 60 71 0 3,6% 0,0% 

60 - 65 4 0 0,2% 0,0% 

65 - 70 0 0 0,0% 0,0% 

70 - 75 0 0 0,0% 0,0% 

> 75 0 0 0,0% 0,0% 
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Σχήμα 9.12.4.3-3. Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Στρατηγικών χαρτών 

βιομηχανικού θορύβου, ΔΕΝ εκτίθεται πληθυσμός της χωρικής ενότητας σε επίπεδα που 

υπερβαίνουν τα 70 και τα 60 dB(A) για τους δείκτες Lden και Lnight, που αποτελούν όρια της 

κείμενης νομοθεσίας. Από την ανάλυση που έχει γίνει προκύπτει ότι ένα πολύ μικρός αριθμός 

κατοίκων (περίπου 75) αναμένεται να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου 55-65 dBA ενώ η μεγάλη 

πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής (96,4 %) αναμένεται να εκτεθεί σε επίπεδα κάτω από 

55 dBA. Η κύρια ακούστικη επίδραση του έργου στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής 

σχετίζεται με το τμήμα του οικισμού του Στρατωνίου που βρίσκεται αφενός μεν πλησίον των 

εγκαταστάσεων και αφετέρου διέρχεται το οδικό δίκτυο μεταφοράς υλικών από και προς το 

μεταλλείο. 

9.12.4.3.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων 

στο ακουστικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει 

μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις θορυβώδεις δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες 

και χάρτες παρουσίασης των αναμενόμενων ισοθορυβικών για τους δείκτες Lden και Lnight 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  
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 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επίπτωσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

και του εργοστασίου εμπλουτισμού του Στρατωνίου, με βάση τη παρούσα μελέτη 

αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός 5 ετών από την έναρξη των εργασιών, 

και δεδομένου ότι τα υπόλοιπα έργα εμφανώς σχετίζονται με χαμηλότερες ηχοστάθμες, 

οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ακουστικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών θορύβου 

και της επίδρασης του υποέργου στο ακουστικό περιβάλλον σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους του έργου, η 

εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

ευαίσθητων αποδεκτών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.12.4.4. Επιπτώσεις λόγω δονήσεων 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως προαναφέρθηκε οι δονήσεις που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του υφιστάμενου μεταλλείου Μαύρων Πετρών καταγράφονται με ένα δίκτυο 

δονησιογράφων που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, από το οποίο προκύπτει ότι οι δονήσεις 

στην επιφάνεια της περιοχής των Μαύρων Πετρών και του οικισμού Στρατονίκη είναι σε όλες 

τις περιπτώσεις κάτω από το όριο των 0,3 mm/sec που τίθεται από τον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. 

Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 – ΦΕΚ 1227/Β’/14.6.2011) καθώς και κάτω από την τιμή 

0,5 mm/s που τίθεται από την Εγκριτική Απόφαση της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου. 

 

Ταυτόχρονα, η προτεινόμενη επέκταση του μεταλλείου θα γίνει (εφόσον επιβεβαιωθούν τα 

αποθέματα) σε τμήμα του κοιτάσματος που βρίσκεται κάτω από το +120, και το οποίο σήμερα 

αποτελεί ουσιαστικά το κάτω μέρος της υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ως εκ 

τούτου η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας (+460) και του υπό εκμετάλλευση κοιτάσματος θα 

αυξηθεί σε σχέση με την απόσταση που υπάρχει σήμερα και άρα κατά αναλογία αναμένεται να 

μειωθούν οι όποιες επιπτώσεις των δονήσεων που θα προκύπτουν, στην επιφάνεια και 

ειδικότερα στον οικισμό Στρατονίκη. 

 

Σε κάθε περίπτωση για την εκτίμηση των δονήσεων που προκύπτουν από ανατινάξεις έχουν 

αναπτυχθεί εξισώσεις που βασίζονται σε εργασίες πεδίου. Μια από τις συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες εμπειρικές εξισώσεις υπολογισμού της μέγιστης ταχύτητα δόνησης είναι 

αυτή που αναπτύχθηκε από το Γραφείο Μεταλλείων των ΗΠΑ1 και είναι η ακόλουθη 

 

                                                 
1 W.I. Duvall, B. Petkof, Spherical propagation of explosion generated strain pulses in rock, U.S. Department 

of the Interior, Bureau of Mines 
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 (1) 

όπου:  

V = μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου PPV (mm/s) 

D = απόσταση σημείου ανατίναξης από σημείο μέτρησης της δόνησης (m) 

W = μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης (Kg) 

H = συντελεστής εξαρτώμενος από τις γεωλογικές συνθήκες και τον σχεδιασμό της ανατίναξης 

– Μια συνήθης τιμή είναι 800 

β = συντελεστής απόσβεσης του σεισμικού κύματος, εξαρτώμενος από τις γεωλογικές 

συνθήκες – Μια συνήθης τιμής είναι -1,65 

 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, με βάση το σχεδιασμό του έργου για την επέκταση της 

εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, η μέση κατανάλωση εκρηκτικών θα είναι 

40 kg ανά βάρδια. Η μέση ποσότητα εκρηκτικών ανά χρονο-καθυστέρηση θα είναι ίδια με 

σήμερα, δηλαδή περίπου 1,38 kg/χρονο-καθυστέρηση, ενώ η μέγιστη πιθανή περίπου 2 kg/ 

χρονο-καθυστέρηση.  

 

Επίσης, δεδομένου ότι το υψόμετρο της επιφάνεια πάνω από το μεταλλείο είναι +460 και η 

προτεινόμενη εκμετάλλευση θα είναι από το +120 έως το -80, προκύπτει ότι η μέση απόσταση 

των ανατινάξεων από την επιφάνεια θα είναι 360 m ενώ η απόσταση από το ανώτερο τμήμα 

του κοιτάσματος (+120) θα είναι 340 m. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εφαρμόζοντας την εξίσωση (1) ανωτέρω προκύπτει ότι η μέγιστη 

ταχύτητα σωματιδίου PPV που αναμένεται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

του μεταλλείου θα είναι 0,063 mm/s, θεωρώντας W = 1,38 kg και D = 360 m. 

 

Στην πλέον δυσμενή περίπτωση, όπου για το ανώτερο τμήμα του κοιτάσματος χρησιμοποιηθεί 

η μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών ανά χρονο-καθυστέρηση, η μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου 

PPV που αναμένεται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου θα είναι 

0,094 mm/s, θεωρώντας W = 2 kg και D = 340 m. 

 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι όπως συμβαίνει και σήμερα έτσι και την περίοδο της 

επέκτασης του μεταλλείου κατά μέσο όρο δεν αναμένεται να προκύπτουν καταγραφές από το 

δίκτυο δονησιογράφων της Στρατονίκης ενώ ακόμα και στο πιο δυσμενές σενάριο, οι 

αναμενόμενες δονήσεις θα είναι αρκετά χαμηλότερες από το όριο των 0,3 mm/s που τίθεται 

στον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 – ΦΕΚ 1227/Β’/14.6.2011) και από το όριο 

των 0,5 mm/s της υπ’αριθμ. Δ8-Α/Φ7.49.13/23513/4582/21.12.2012 Εγκριτικής Απόφασης 

ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου. 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις στον αέρα, κάτω των 0,5 mm/s που τίθενται στην Τεχνική Μελέτη, 

προέρχονται από διαμήκη κύματα που διαδίδονται στον αέρα και προκαλούνται είτε από την 

απευθείας εκτόνωση εκρηκτικής ύλης στον αέρα, είτε από την έμμεση δράση του υλικού που 

περιορίζει το εκρηκτικό (π.χ. το πέτρωμα). Οι δονήσεις αυτές για το μεγαλύτερο φάσμα 

συχνοτήτων (20 έως 20000 Hz ) γίνονται αντιληπτές ως θόρυβος. 
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Παρόλα αυτά, ο παραγόμενος θόρυβος δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις άλλες πηγές θορύβου 

διότι  

 θα είναι στιγμιαίος (instantaneous) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκριθεί με τους 

ποσοστομετρικούς δείκτες θορύβου που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του 

περιβαλλοντικού θορύβου. 

 η ακουστική πίεση που προκύπτει από τις ανατινάξεις η οποία γίνεται αντιληπτή από τον 

άνθρωπο ως θόρυβος μετριέται στη γραμμική (μη σταθμισμένη) κλίμακα θορύβου dBL. 

 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω του μεγάλου βάθους του προτεινόμενου μεταλλείου δεν αναμένεται 

να υπάρχουν εκπομπές δονήσεων στον αέρα που θα γίνονται ουσιαστικά αντιληπτές στην 

περιοχή των γύρω από το έργο οικισμών και σε κάθε περίπτωση, όπως συμβαίνει στην 

τρέχουσα περίοδο, οι μετρούμενες δονήσεις στο αέρα θα είναι αρκετά χαμηλότερες από το όριο 

των 128 dBL που τίθεται στον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 - ΦΕΚ 1227/Β` 

14.6.2011). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το μέγεθος των επιπτώσεων 

λόγω των δονήσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει 

μια έστω και περιορισμένη μετρήσιμη διαφοροποίηση των δονήσεων σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις στην περιοχή. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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,  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις ανατινάξεις από τη λειτουργία του μεταλλείου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών και ειδικότερα τον οικισμό της 

Στρατονίκης που βρίσκεται πάνω από το μεταλλείο  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση τυχόν επιπτώσεων σε δομικές κατασκευές από την 

υλοποίηση του έργου είναι είναι αμελητέα εφόσον τηρείται προσεκτικά το πρόγραμμα 

των ανατινάξεων. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, 

με βάση τη παρούσα μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου εντός 5 ετών από 

την έναρξη των εργασιών, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στα θέματα δονήσεων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των δονήσεων και της 

επίδρασης τους στις δομικές κατασκευές της περιοχής σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από μέτρα που θα αφορούν την πιστή τήρηση της 

εφαρμογής του πλάνου των ανατινάξεων καθώς και της παρακολούθησης των τυχόν 

επιδράσεων των δομικών κατασκευών. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων αφορά 

αποκλειστικά τον οικισμό της Στρατονίκης που βρίσκεται πάνω από το μεταλλείο 

Μαύρων Πετρών. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 
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το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων στις δομικές κατασκευές από τις δονήσεις 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία όσον αφορά στις δονήσεις της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίας» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.12.5. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

9.12.5.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του θορύβου και των 

δονήσεων 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Παράγραφο 8.12 του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης, 

οι βασικές πηγές εκπομπών θορύβου και δονήσεων στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας, 

σχετίζονται με τα ακόλουθα και παρουσιάζονται την Εικόνα 9.12.5.1-1 που ακολουθεί. 

 Τις μεταλλευτικές δραστηριότητες του Μεταλλείου Ολυμπιάδας.  

 Τις εργασίες λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας. 

 Τις εργασίες αποκατάστασης της παλιάς λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας. 

 Τις αστικές δραστηριότητες του οικισμού Ολυμπιάδας. 
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 Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Ιερισσού - Σταυρού. 

 Την εφαρμογή του προγράμματος έρευνας νέων κοιτασμάτων στην περιοχή. 

 

 
Εικόνα 9.12.5.1-1. Υφιστάμενες Πηγές Θορύβου και δονήσεων Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας 

9.12.5.1.1. Κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος 

Όσον αφορά στο θόρυβο, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 2011, 

εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, υπάρχουν:  

 Τρεις θέσεις κινητών σημείων παρακολούθησης (καταγραφές 1 φορά το μήνα) που 

αφορούν τα όρια θορύβου στους οικισμούς και το οδικό δίκτυο. 

 Δύο θέσεις σταθερών σημείων παρακολούθησης (συνεχείς καταγραφές) του θορύβου 

στα όρια των εγκαταστάσεων. 

 

Οι θέσεις αυτές παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.5.1-2 που ακολουθεί, όπως έχουν 

περιγραφεί στο Κεφάλαιο 8 (Παράγραφος 8.12). 
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Εικόνα 9.12.5.1-2. Δίκτυο καταγραφής θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας 

 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία καταγραφής των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου προκύπτουν τα 

ακόλουθα διαγράμματα που αποτυπώνουν τις μέσες ημερήσιες τιμές ανά έτος για τους 

σταθερούς και κινητούς σταθμούς καταγραφής θορύβου.  

 

 

Σχήμα 9.12.5.1-1. Μέσες ημερήσιες τιμές θορύβου (Lden) ανά έτος, κινητών σημείων 

παρακολούθησης  
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Σχήμα 9.12.5.1-2. Μέσες ημερήσιες τιμές θορύβου (Lden) ανά έτος, σταθερών σημείων 

παρακολούθησης  

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά στην 

υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας. 

 Οι τιμές του δείκτη Lden σε όλα σχεδόν τα κινητά σημεία μέτρησης θορύβου επί του 

υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 

κυμαίνονται από 58 dBA έως 63 dBA που είναι χαμηλότερο από το όριο της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (ΚΥΑ 211773/2012 ) για το συγκοινωνιακό θόρυβο (70 dBA), με αυξημένες 

πάντως τιμές σε σχέση με τις τυπικές τιμές μη αστικών περιοχών. 

 Οι τιμές του δείκτη Lden στα όρια των εγκαταστάσεων, όπως αποτυπώνεται από τους 

σταθερούς σταθμούς καταγραφής θορύβου κυμαίνονται επίσης μεταξύ 53 dBA και 61 

dBA, τυπικές τιμές για βιομηχανικές δραστηριότητες. Επίσης, από το στοιχείο αυτό 

προκύπτει ότι οι τιμές θορύβου στα όρια του οικισμού της Ολυμπιάδας φαίνεται να 

συνδέονται με τις οδικές μετακινήσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. 

 Στο σύνολο των σταθμών καταγραφής θορύβου καταγράφεται σταθερότητα των μέσων 

ημερήσιων τιμών από 2015 έως σήμερα, με τις τιμές των καταγραφών στην περιοχή του 

μεταλλείου να είναι λίγο αυξημένες τα τελευταία δύο έτη, σε σχέση με τα προηγούμενα. 

 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κινητοί σταθμοί μέτρησης θορύβου χωροθετούνται 

επί της ΕΟ Ιερισσού – Σταυρού, η οποία βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 500 m από το 

κέντρο του οικισμού, πού βρίσκεται στην παραλία της Ολυμπιάδας. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα 

του συγκοινωνιακού θορύβου που καταγράφονται επί της ΕΟ αναμένεται να μειώνονται 

σημαντικά στην περιοχή του κέντρου του οικισμού. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις του υποέργου 

Ολυμπιάδας βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 km από τα όρια του οικισμού και 

πάνω από 1,5 km από το κέντρο του. Οι μοναδικές θέσεις πλησίον του έργου που δυνητικά 

μπορεί να επηρεάζονται είναι η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται πλησίον 

της εισόδου του εργοστασίου εμπλουτισμού. Σημειώνεται ότι ο οικισμός των Καλυβίων 

Βαρβάρας που είναι βόρεια των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού έχει πολύ λίγους μόνιμους 

κατοίκους. 
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Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το ακουστικό περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας παρουσιάζει χαμηλού επιπέδου ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

με εξαίρεση την αστική κυκλοφορία εντός του οικισμού, οι δραστηριότητες του υποέργου 

Ολυμπιάδας δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα το κέντρο του οικισμού. Υψηλού επιπέδου 

εκτιμάται η ανθεκτικότητα του ακουστικού περιβάλλοντος, δεδομένης της απόστασης του 

κέντρου του οικισμού από το οδικό δίκτυο. Τέλος, το επίπεδο της αξίας του ακουστικού 

περιβάλλοντος αξιολογείται επίσης ως χαμηλή, δεδομένου ότι σε μικρούς οικισμούς τα χαμηλά 

επίπεδα θορύβου σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, παρόλο που σε γενικές 

γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι αποδέκτες. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής 

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

τρωτότητα / Αξία του. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.12.5.1.2. Καταγραφή δονήσεων 

Όσον αφορά στις δονήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 2011 

και την υπ’αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ έγκρισης 

της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, εντός 

της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, υπάρχουν: 

 Ένας (1) δονησιογράφος στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

 Ένας (1) δονησιογράφος στα γραφεία μεταλλείου. 

 Ένας (1) δονησιογράφος στο οικισμό της Ολυμπιάδας. 

 

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας (Παράγραφος 8.12), από την αξιολόγηση 

των δεδομένων για την περίοδο 2006-2020, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Κατά το έτος 2020 οι τρεις (3) δονησιογράφοι που έχουν εγκατασταθεί για τον 

δονημετρικό έλεγχο του υποέργου της Ολυμπιάδας, ενεργοποιήθηκαν συνολικά 133 

φορές από τις 3274 ανατινάξεις που έγιναν στο υπόγειο μεταλλείο (ήτοι 4,1%). 

Σημειώνεται ότι όλες οι ενεργοποιήσεις σημειώθηκαν στο δονησιογράφο που είναι 

εγκατεστημένος στο μεταλλείο. 

 Οι τιμές που καταγράφηκαν ήταν τάξεις μεγέθους μικρότερες από το αυστηρότερο όριο 

ταχύτητας της εδαφικής κίνησης κατά το γερμανικό πρότυπο DIN 4150-3/1999 ακόμα 

και για την κατηγορία των ευαίσθητων κατασκευών (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά.), 

που είναι 0,3 mm/s. 
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 Όλες οι καταγραφές ήταν συστηματικά μικρότερες και από την τιμή των 0,5 mm/s της 

υπ’αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/10.2.2012 Απόφασης ΥΠΕΚΑ έγκρισης της 

Τεχνικής Μελέτης του υποέργου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι όσον αφορά στα θέματα δονήσεων και της 

επίδρασης τους στις δομικές κατασκευές της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, η ευαισθησία 

αξιολογείται ως χαμηλού επιπέδου, ενώ υψηλού επιπέδου εκτιμάται και η ανθεκτικότητα των 

δομικών κατασκευών, δεδομένου ότι γύρω από την περιοχή του μεταλλείου υφίστανται βασικά 

μόνο βιομηχανικού τύπου κτίρια και όχι ευαίσθητες δομικές κατασκευές. Τέλος, το επίπεδο 

της αξίας των δομικών κατασκευών αξιολογείται επίσης ως χαμηλό, δεδομένου ότι αφορά 

βιομηχανικά κτίρια, ενώ δεν υπάρχουν πλησίον ιδιαίτερα ευαίσθητα κτήρια (αρχαιολογικοί 

χώροι, κλπ). 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των δομικών κατασκευών, λόγω των δονήσεων 

που προκύπτουν από το έργο, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας αξιολογείται ως 

«Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.12.5.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο θόρυβο και στις δονήσεις 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, 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 9.12.5.2-1. 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  
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6. Μεταφορά συμπυκνώματος οδικώς στο Στρατώνι & Θεσσαλονίκη 

7. Αποκατάσταση παλαιού χώρου απόθεσης τελμάτων 

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 μεταλλειου 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 

 

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου εντός της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας αναμένονται κατά την περίοδο της Φάσης Α (έτη 0 – 5), οπότε θα 

κατασκευαστούν οι πρόσθετες υποδομές του υποέργου ενώ θα βρίσκονται σε λειτουργία το 

μεταλλείο Ολυμπιάδας με τις επιφανειακές του εγκαταστάσεις, το εργοστάσιο εμπλουτισμού 

και οι αποκαταστάσεις του παλαιού απόθεσης αποβλήτων. 

 

Στην Παράγραφο 6.3, της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες εκπομπές 

θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιμέρους έργων που χωροθετούνται εντός της 

χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας για την περίοδο της Φάσης Α (έτη 0 – 5) λειτουργίας των έργων.  

 

Ειδικότερα, στον Πίνακα 6.3.12.9-1 παρουσιάστηκαν οι σημειακές και επιφανειακές πηγές 

βιομηχανικού θορύβου εντός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στον Πίνακα 6.3.12.9-2 

παρουσιάστηκαν οι φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης κυκλοφοριακής 
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κατάστασης που εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. Πέραν των παραπάνω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών θορύβου ελήφθησαν 

υπόψη και οι εσωτερικές μετακινήσεις. 

 

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. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

όσον αφορά τις προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

- Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 12. 

- Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350. 

- Είδος εκρηκτικών: Εκρηκτικό Γαλάκτωμα EM-EX (extraco), Explo gel 200 high energy 

(ΕΛΤΕΚ). 

- Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 120 kg. 

- Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: 2,4 s. 

9.12.5.3. Επιπτώσεις στο θόρυβο 

9.12.5.3.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της 

χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας χρησιμοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πρόβλεψης 

και Σχεδιασμού Χαρτών CadnaA, αποδεδειγμένα ικανό να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες 

μεθοδολογίες που αναφέρονται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Το λογισμικό «CadnaA» 

υποστηρίζει τη μεθοδολογία CNOSSOS EU που ισχύει πλέον από 31/12/2018 και εφαρμόζεται 

στην παρούσα μελέτη. Στην συνέχεια περιγράφονται τα βήματα που υλοποιήθηκαν 

προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της χωρικής ενότητας. 

 

Βήμα 1: Εισαγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. 

Από τις διαθέσιμες αεροφωτογραφίες της περιοχής της χωρικής ενότητας δημιουργήθηκε ένα 

ψηφιακό μοντέλο εδάφους στο οποίο εισάχθηκαν τα στοιχεία του έργου καθώς και τα όρια των 

οικισμών εντός της χωρικής ενότητας. 

 

Στην Εικόνα 9.2.5.3-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων του θορύβου εντός της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας. 
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Εικόνα 9.12.5.3-1. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω Εικόνα 9.12.5.3-1, εντός της περιοχής της υπό μελέτη χωρικής 

ενότητας έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων 

θορύβου κατά τη διάρκεια της περιόδου της Φάσης Α (έτη 0 – 5) ανάπτυξης και λειτουργίας 

των έργων. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 ΟΝM12: Μόνιμος σταθμός - Είσοδος Γραφείων. 

 ΟNM13: Μόνιμος σταθμός - Πλησίον εργοστασίου εμπλουτισμού. 

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_01: Σημείο Ελέγχου. 

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_02: Σημείο Ελέγχου.  

 ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_01: Σημείο Ελέγχου.  

 ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_02: Σημείο Ελέγχου.  

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ο σταθμός 

που βρίσκεται εντός χωρικής ενότητας είναι ο ακόλουθος:  

 Μετεωρολογικός Σταθμός OMS11: Περιοχή υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας, πλησίον λίμνης διαύγασης νερών μεταλλείου Νο.3. 

 

Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ουσιαστι-κές 

εκπομπές θορύβου για κάθε περιοχή 

Όπως προαναφέρθηκε στην Παράγραφο 9.12.5.2, με βάση τις πηγές θορύβου που 

προσδιορίστηκαν κατά την περίοδο της Φάσης Α (έτη 0 – 5) ανάπτυξης και λειτουργίας των 

έργων, που είναι και η δυσμενέστερη σε σχέση με τις εκπομπές θορύβου, στην Παράγραφο 6.3 

της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια 
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της λειτουργίας των επιμέρους έργων, οι οποίες εισήχθησαν στο μοντέλο προσομοίωσης του 

θορύβου.  

 

Οι πηγές θορύβου έχουν διακριθεί σε βιομηχανικές εκπομπές που αφορούν το σταθερό και 

κινητό εξοπλισμό εντός των εγκαταστάσεων και συγκοινωνιακές εκπομπές που αφορούν τις 

μετακινήσεις υλικών και προϊόντων εκτός των εγκαταστάσεων. Οι πηγές θορύβου που έχουν 

εισαχθεί στο μοντέλο παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.5.3-1 ανωτέρω με χρώμα κόκκινο. 

 

Βήμα 4: Βαθμονόμηση μοντέλου 

Για τη βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία καταγραφής του θορύβου 

από τους δύο (2) μόνιμους σταθμούς καταγραφής θορύβου, τα οποία συσχετίστηκαν με τα 

αποτελέσματα του μοντέλου της υφιστάμενης κατάστασης και έγιναν οι κατάλληλες 

προσαρμογές στις παραμέτρους του μοντέλου.  

 

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις του μοντέλου είναι δυσμενέστερες της υπάρχουσας κατάστασης 

λόγω της εξέτασης του δυσμενούς σεναρίου, με όλες τις προβλεπόμενες νέες πηγές, την 

επιρροή του δικτύου και την μέγιστη δυνατή λειτουργία της δραστηριότητας εντός και εκτός 

των ορίων της. 

 

Βήμα 5: Εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών θορύβου χωρικής ενότητας 

Με βάση τα ανωτέρω αναπτύχθηκαν τα παρακάτω σενάρια ακουστικών υπολογισμών του 

μοντέλου εκτίμησης θορύβου εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας: 

 Στρατηγικοί χάρτες βιομηχανικού θορύβου & θορύβου κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

στο εσωτερικό των δραστηριοτήτων εντός της χωρικής ενότητας, σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτες θορύβου Lden, Lnight, και Leq(1h)  

 Θόρυβος από την κίνηση βαρέων οχημάτων (Β.ΟΧ.) ενός του οδικού δικτύου της 

χωρικής ενότητας («ΜΕ» & «ΧΩΡΙΣ») – Δείκτες θορύβου Lden & Lnight 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στρατηγικοί χάρτες βιομηχανικού θορύβου, όπως προέκυψαν 

από το μοντέλο προσομοίωσης των επιπέδων θορύβου εντός της χωρικής ενότητας, με ειδική 

επισήμανση των ορίων των κοντινότερων οικισμών στην περιοχή των έργων (Ολυμπιάδας και 

Καλύβια Βαρβάρας). 
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Εικόνα 9.12.5.3-2. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Lden  

 

 
Εικόνα 9.12.5.3-3. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Lnight  
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Εικόνα 9.12.5.3-4. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Leq (1 h)  

 

Όσον αφορά στον κυκλοφοριακό θόρυβο εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, με βάση τα 

διαθέσιμα κυκλοφοριακά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης κυκλοφορίας και αυτής που θα 

προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου της Φάσης Α (έτη 0 – 5) ανάπτυξης και λειτουργίας 

των έργων, προέκυψαν οι στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου ΜΕ και ΧΩΡΙΣ την 

επιρροή της δραστηριότητας για τους βασικούς κυκλοφοριακούς δείκτες, όπως 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

 
 

Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης 

«ΧΩΡΙΣ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από 

το έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης 

«ΧΩΡΙΣ» την επιρροή της 

δραστηριότητας – Δείκτης θορύβου Lnight 
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Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης «ΜΕ» 

την επιρροή της δραστηριότητας –Δείκτης 

θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από 

το έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης 

«ΜΕ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lnight 

Εικόνα 9.12.5.3-5. Στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου Ολυμπιάδας ΜΕ και 

ΧΩΡΙΣ την επιρροή της δραστηριότητας σε ύψος 4 m από το έδαφος 

 

Σημειώνεται ότι οι ισοθορυβικές καμπύλες των ανωτέρων εικόνων παρουσιάζονται σε 

κατάλληλη κλίμακα στο Xάρτη 13.4.1 του Κεφαλαίου 15 καθώς και στη μελέτη «Διερεύνηση 

της επίδρασης του έργου στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης» που παρατίθεται 

στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. 

 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της 

χωρικής ενότητας στις θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων θορύβου που αναφέρονται 

στο βήμα 2, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.12.5.3-2 και το Σχήμα 9.12.5.3-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 9.12.5.3-2. Αποτελέσματα προσομοίωσης θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας 

ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Lden (dBA) Lnight (dBA) Leq(1h) (dBA) 

ONM12 

(ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
57,5 46,4 50,2 

ONM13 

(ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
61,8 55,4 55,8 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_01 50,3 43,9 53,4 

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_01 43,8 37,1 60,8 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_02 61,1 54,7 43,1 

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ_02 59,6 53,2 38,2 
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Σχήμα 9.12.5.3-2. Αποτελέσματα προσομοίωσης θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας 

Σημείωση: Στο ανωτέρω σχήμα παρουσιάζονται τα όρια 65 και 70 dB(A) που προβλέπονται από το Π.Δ. 1180/81. 

 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης του θορύβου εντός της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ανωτέρω, καθώς επίσης και τη 

Στρατηγική Χαρτογράφηση του οδικού και Βιομηχανικού (εξορυκτικού θορύβου) προκύπτουν 

επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τους πίνακες και τα σχήματα ανωτέρω, σχετικά με το δείκτη θορύβου Leq(1h) 

προκειμένου να αξιολογηθούν τα όρια του ΠΔ 1180/81 για το δυσμενές σενάριο 

λειτουργίας, προκύπτει ότι σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνεται το όριο των 65 dB(A) 

(περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό) στο όριο του έργου/ 

δραστηριότητας σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. 1180/81. 

 Όσον αφορά στην επίδραση του βιομηχανικού θορύβου στα όρια των οικισμών, από τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης φαίνεται ότι ο δείκτης Lden στα όρια του οικισμού 

Καλυβίων Βαρβάρας είναι λίγο κάτω από τα 60 dBA, ενώ στην περίπτωση του οικισμού 

Ολυμπιάδας κάτω από 44 dBA, τιμές που είναι αποδεκτές σε επίπεδο όχλησης, 

λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο οικισμός Καλυβίων Βαρβάρας είναι ουσιαστικά 

μη κατοικήσιμος. 

 Σχετικά με τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο: (α) από την κίνηση Β.ΟΧ. στο σύνολο του 

οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η στάθμη θορύβου κυμαίνεται σε 

επίπεδα χαμηλότερα των 55 dB(A) στο όριο του οικισμού της Ολυμπιάδας τόσο για τον 

δείκτη Lden όσο και για το δείκτη Lnight, (β) στην άμεση περιοχή μελέτης για τα σενάρια 

«ΧΩΡΙΣ» και «ΜΕ» την επιρροή της δραστηριότητας, δεν παρατηρείται καμία 

ουσιαστική διαφοροποίηση, ως προς τη στάθμη θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Στρατηγικού χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. 

 

Βήμα 6: Υπολογισμός επηρεαζόμενου πληθυσμού 

Από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που παρήχθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω 

προέκυψαν οι ζώνες θορύβου εντός των ορίων των οικισμών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης και για την εκτίμηση του πληθυσμού της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

της χωρικής ενότητας χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που αφορούν στην τελευταία απογραφή πληθυσμού, με βάση τα οποία 

δημιουργήθηκαν θεματικά επίπεδα της αντίστοιχης γεωγραφικής πληροφορίας σε GIS. 

 

Από την υπέρθεση της γεωγραφικής πληροφορίας των στρατηγικών χαρτών θορύβου και της 

γεωγραφικής πληροφορίας των πληθυσμών της χωρικής ενότητας προέκυψε ο Πίνακας 

9.12.5.3-3 και το Σχήμα 9.12.5.3-3 που ακολουθεί, στα οποία παρουσιάζονται οι κάτοικοι και 
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τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού που αναμένεται να εκτεθούν στις αντίστοιχες ζώνες 

θορύβου. 

 

Πίνακας 9.12.5.3-3. Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο εντός της Χωρικής Ενότητας 

Ολυμπιάδας 

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ σε 

dB(A) 
Πληθυσμός % Έκθεσης 

 Lden Lnight Lden Lnight 

<45 823 823 98.7% 98.7% 

45- 50 0 4 0.0% 0.5% 

50 - 55 0 7 0.0% 0.8% 

55 - 60 11 0 1.3% 0.0% 

60 - 65 0 0 0.0% 0.0% 

65 - 70 0 0 0.0% 0.0% 

70 - 75 0 0 0.0% 0.0% 

> 75 0 0 0.0% 0.0% 

 

 
Σχήμα 9.12.5.3-3. Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο εντός της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Στρατηγικών χαρτών 

βιομηχανικού θορύβου, ΔΕΝ εκτίθεται πληθυσμός της χωρικής ενότητας σε επίπεδα που 

υπερβαίνουν τα 70 και τα 60 dB(A) για τους δείκτες Lden και Lnight, που αποτελούν όρια της 

κείμενης νομοθεσίας για κυκλοφοριακό θόρυβο. Ωστόσο από την ανάλυση που έχει γίνει 

προκύπτει ότι ένα πολύ περιορισμένο τμήμα πληθυσμού (οικισμός Καλύβια Βαρβάρας) 

αναμένεται να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου 55-60 dBA για το δείκτη Lden (κάτι που δεν ισχύει 

για τον δείκτη Lnight) ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να εκτεθούν σε επίπεδα κάτω από 55 dBA. 

Η κύρια ακουστική επίδραση του έργου στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής σχετίζεται με 

το τμήμα του οικισμού της Ολυμπιάδας που βρίσκεται αφενός μεν πλησίον των εγκαταστάσεων 

και αφετέρου διέρχεται το οδικό δίκτυο μεταφοράς υλικών από και προς το μεταλλείο. 
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9.12.5.3.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ακουστικό 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει 

μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις θορυβώδεις δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες 

και χάρτες παρουσίασης των αναμενόμενων ισοθορυβικών για τους δείκτες Lden και Lnight 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, 

με βάση τη παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός 20 ετών 

από την έγκριση της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ακουστικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών θορύβου 

και της επίδρασης του υποέργου στο ακουστικό περιβάλλον σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους του έργου, η 

εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

ευαίσθητων αποδεκτών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΝΑΙ 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.12.5.4. Επιπτώσεις λόγω δονήσεων 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως προαναφέρθηκε οι δονήσεις που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του υφιστάμενου μεταλλείου Ολυμπιάδας καταγράφονται με ένα δίκτυο 

δονησιογράφων που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, από το οποίο προκύπτει ότι οι δονήσεις 

στην επιφάνεια της περιοχής και του οικισμού Ολυμπιάδας είναι σε όλες τις περιπτώσεις κάτω 

από το όριο των 3 mm/sec που τίθεται από τον ΚΜΛΕ (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 - 

ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011) καθώς και των 0,5 mm/sec που τίθεται από την Δ8-

Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 Εγκριτική Απόφαση ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής 

Μελέτης του υποέργου. 

 

Ταυτόχρονα, η προτεινόμενη επέκταση του μεταλλείου θα γίνει σε τμήμα επιβεβαιωμένου 

κοιτάσματος που βρίσκεται στα κατώτερα επίπεδα του υφιστάμενο μεταλλείου. Ως εκ τούτου 

η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του υπό εκμετάλλευση κοιτάσματος θα αυξηθεί σε 

σχέση με την απόσταση που υπάρχει σήμερα και άρα κατά αναλογία αναμένεται να μειωθούν 
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οι όποιες επιπτώσεις των δονήσεων που θα προκύπτουν, στην επιφάνεια και πολλώ δεν μάλλον 

στον οικισμό της Ολυμπιάδας. 

 

Σε κάθε περίπτωση για την εκτίμηση των δονήσεων που προκύπτουν από ανατινάξεις έχουν 

αναπτυχθεί εξισώσεις που βασίζονται σε εργασίες πεδίου. Μια από τις συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες εμπειρικές εξισώσεις υπολογισμού της μέγιστης ταχύτητα δόνησης είναι 

αυτή που αναπτύχθηκε από το Γραφείο Μεταλλείων των ΗΠΑ2 και είναι η ακόλουθη 

 

β

W

D
HV























2
1

 (1) 

όπου:  

V = μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου PPV (mm/sec) 

D = απόσταση σημείου ανατίναξης από σημείο μέτρησης της δόνησης (m) 

W = μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης (Kg) 

H = συντελεστής εξαρτώμενος από τις γεωλογικές συνθήκες και τον σχεδιασμό της ανατίναξης 

– Μια συνήθης τιμή είναι 800 

β = συντελεστής απόσβεσης του σεισμικού κύματος, εξαρτώμενος από τις γεωλογικές 

συνθήκες – Μια συνήθης τιμής είναι -1,65 

 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, με βάση το σχεδιασμό του έργου για την επέκταση της 

εκμετάλλευσης του μεταλλείου Ολυμπιάδας, η μέση κατανάλωση εκρηκτικών θα είναι 120 kg 

ανά ανατίναξη Η μέση ποσότητα εκρηκτικών ανά χρονο-καθυστέρηση θα είναι περίπου ίδια 

με σήμερα, δηλαδή 4 kg/χρονο-καθυστέρηση, ενώ η μέγιστη πιθανή θα είναι περίπου 12 kg/ 

χρονο-καθυστέρηση.  

 

Σημειώνεται ότι για το μεταλλείο Ολυμπιάδας δεν υπάρχει ο περιορισμός της μέγιστης 

ποσότητας γόμωσης ανά χρόνο επιβράδυνσης των 5 kg/επιβράδυνση που υπάρχει στο 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών, λόγω της σημαντικής απόστασης του από μη βιομηχανικού τύπου 

κτίρια. 

 

Επίσης, όσον αφορά στα βάθη της εκμετάλλευσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Στον Ανατολικό τομέα της εκμετάλλευσης το κοίτασμα εκτείνεται για περίπου 700 m 

οριζοντιογραφικά και έχει κατακόρυφο ύψος 300 m (από το απόλυτο υψόμετρο -75 έως 

το απόλυτο υψόμετρο -375). Η τρέχουσα εκμετάλλευση εστιάζεται στο επίπεδο -300. 

 Στο δυτικό τομέα το κοίτασμα έχει κλίση από 45ο έως 65ο, οριζόντια έκταση περίπου 900 

m και κατακόρυφο ύψος περίπου 260 m (από το απόλυτο υψόμετρο -240 έως το απόλυτο 

υψόμετρο -500). Η τρέχουσα ανάπτυξη εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των επιπέδων -280 

και -240 και η μελλοντική εξόρυξη του δυτικού κοιτάσματος θα φτάσει έως το επίπεδο -

430. 

 Στην τρίτη ενεργή περιοχή εκμετάλλευσης το κοίτασμα έχει κλίση από 15ο έως 20ο, 

οριζοντιογραφική εξάπλωση περίπου 100 m, πλάτος έως 30 m σε πολλαπλούς φακούς 

και υψομετρική ανάπτυξη περίπου 355 m (από το απόλυτο υψόμετρο -275 έως το 

                                                 
2 W.I. Duvall, B. Petkof, Spherical propagation of explosion generated strain pulses in rock, U.S. Department 

of the Interior, Bureau of Mines 
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απόλυτο υψόμετρο -630). Η τρέχουσα εκμετάλλευση στον Επίπεδο τομέα εντοπίζεται 

στο επίπεδο -280 m, και η μελλοντική εκμετάλλευση αυτού του ορίζοντα θα φτάσει έως 

το επίπεδο -660 m. 

 Στον τομέα Εναπομείναντος κοιτάσματος το μεταλλοφόρο σώμα έχει κλίση από 30ο έως 

50ο και εντοπίζεται στη δυτική πλευρά του κοιτάσματος Ολυμπιάδας μεταξύ των 

υψομέτρων -230 και -130. Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει τις περιοχές που έχουν 

απομείνει από την προγενέστερη εκμετάλλευση, ως επίσης και περιοχές που δεν έχουν 

αναπτυχθεί έως σήμερα.  

 

Συνεπώς, δεδομένου ότι το υψόμετρο της επιφάνεια πάνω από το μεταλλείο είναι +50 και η 

προτεινόμενη εκμετάλλευση θα είναι από το -300 έως το -660, προκύπτει ότι η μέση απόσταση 

των ανατινάξεων από την επιφάνεια θα είναι 530m ενώ η απόσταση από το ανώτερο τμήμα 

του κοιτάσματος (-300) θα είναι 350 m. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εφαρμόζοντας την εξίσωση (1) ανωτέρω προκύπτει ότι η μέγιστη 

ταχύτητα σωματιδίου PPV που αναμένεται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

του μεταλλείου, στην περιοχή των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου θα είναι 

0,080 mm/s, θεωρώντας W = 4 kg και D = 530 m. 

 

Στην πλέον δυσμενή περίπτωση, όπου για το ανώτερο τμήμα του κοιτάσματος χρησιμοποιηθεί 

η μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών ανά χρονο-καθυστέρηση, η μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου 

PPV που αναμένεται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου, στην 

περιοχή των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου θα είναι 0,394 mm/s, θεωρώντας 

W = 12 kg και D = 350 m. 

 

Επίσης, τα κοντινότερα κτήρια του Οικισμού του Ολυμπιάδας βρίσκονται σε απόσταση 

περίπου 1300 m από την περιοχή του μεταλλείου, οπότε ακόμα και στη δυσμενή περίπτωση 

που αναφέρθηκε ανωτέρω, η μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου PPV που αναμένεται κατά μέσο 

όρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου, στην περιοχή των επιφανειακών 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου θα είναι 0,045 mm/s, θεωρώντας W = 12 kg και D = 1300 m. 

 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι όπως συμβαίνει και σήμερα έτσι και την περίοδο της 

ανάπτυξης του μεταλλείου κατά μέσο όρο δεν αναμένεται να προκύπτουν καταγραφές από το 

δίκτυο δονησιογράφων της Ολυμπιάδας ενώ ακόμα και στο πιο δυσμενές σενάριο, οι 

αναμενόμενες δονήσεις θα είναι αρκετά χαμηλότερες από το όριο των 0,5 mm/sec που τίθεται 

στον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 - ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011). 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις στον αέρα, προέρχονται από διαμήκη κύματα που διαδίδονται στον 

αέρα και προκαλούνται είτε από την απευθείας εκτόνωση εκρηκτικής ύλης στον αέρα, είτε από 

την έμμεση δράση του υλικού που περιορίζει το εκρηκτικό (π.χ. το πέτρωμα). Οι δονήσεις 

αυτές για το μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων (20 έως 20000 Hz ) γίνονται αντιληπτές ως 

θόρυβος. 

 

Παρόλα αυτά, ο παραγόμενος θόρυβος δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις άλλες πηγές θορύβου 

διότι: 

 θα είναι στιγμιαίος (instantaneous) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκριθεί με τους 

ποσοστομετρικούς δείκτες θορύβου που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του 

περιβαλλοντικού θορύβου. 
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 η ακουστική πίεση που προκύπτει από τις ανατινάξεις η οποία γίνεται αντιληπτή από τον 

άνθρωπο ως θόρυβος μετριέται στη γραμμική (μη σταθμισμένη) κλίμακα θορύβου dBL. 

 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω του μεγάλου βάθους του προτεινόμενου μεταλλείου δεν αναμένεται 

να υπάρχουν εκπομπές δονήσεων στον αέρα που θα γίνονται ουσιαστικά αντιληπτές στην 

περιοχή των γύρω από το έργο οικισμών και σε κάθε περίπτωση, όπως συμβαίνει στην 

τρέχουσα περίοδο, οι μετρούμενες δονήσεις στο αέρα θα είναι αρκετά χαμηλότερες από το όριο 

των 128 dBL που τίθεται στον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 - ΦΕΚ 1227/Β` 

14.6.2011). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των επιπτώσεων λόγω των δονήσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξει 

μια έστω και περιορισμένη μετρήσιμη διαφοροποίηση των δονήσεων σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις στην περιοχή. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις ανατινάξεις από τη λειτουργία του μεταλλείου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το μεταλλείο Ολυμπιάδας και ειδικότερα τον οικισμό της Ολυμπιάδας  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση τυχόν επιπτώσεων σε δομικές κατασκευές από την 

υλοποίηση του έργου είναι αμελητέα. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, 

με βάση τη παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός 20 ετών 

από την έγκριση της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στα θέματα δονήσεων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι 

δεν απαιτείται η λήψη κάποιων μέτρων πέραν της συνεχούς παρακολούθησης των 

δονήσεων και της πιστής τήρηση του πλάνου των ανατινάξεων και των βασικών 

παραμέτρων αυτού. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στις δομικές κατασκευές από τις δονήσεις αξιολογείται ως 

Αμελητέο. 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία όσον αφορά στις δονήσεις της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.12.6. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

9.12.6.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης του θορύβου και των 

δονήσεων 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Παράγραφο 8.12 του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης, 

οι βασικές πηγές εκπομπών θορύβου και δονήσεων στη χωρική ενότητα Σκουριών, σχετίζονται 

με τα ακόλουθα και παρουσιάζονται την Εικόνα 9.12.6.1-1 που ακολουθεί. 

 Τις μεταλλευτικές δραστηριότητες του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου Σκουριών 

και του εργοστασίου εμπλουτισμού.  

 Τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. 

 Την εφαρμογή του προγράμματος έρευνας νέων κοιτασμάτων στην περιοχή. 

 Τις μετακινήσεις των τελικών προϊόντων είτε προς την περιοχή του Στρατωνίου είτε προς 

τη Θεσσαλονίκη ή άλλους τελικούς προορισμούς. 
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 Την κυκλοφοριακή κίνηση στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ιερισσού και την ΕΟ 

Παλαιοχωρίου - Αγ. Νικολάου. 

 

 
Εικόνα 9.12.6.1-1. Υφιστάμενες Πηγές Θορύβου και δονήσεων Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών 

9.12.6.1.1. Κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος 

Όσον αφορά στο θόρυβο, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 2011 

και της υπ’ αριθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 Απόφασης Έγκρισης Τεχνικής 

Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», εντός της χωρικής 

ενότητας Στρατωνίου Σκουριών, υπάρχουν  

 Πέντε θέσεις κινητών σημείων παρακολούθησης (καταγραφές 1 φορά το μήνα) που 

αφορούν τα όρια θορύβου στους οικισμούς και το οδικό δίκτυο. 

 Δύο θέσεις σταθερών σημείων παρακολούθησης (συνεχείς καταγραφές) του θορύβου 

στα όρια των εγκαταστάσεων. 

 

Οι θέσεις αυτές παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.6.1-2 που ακολουθεί, όπως έχουν 

περιγραφεί στο Κεφάλαιο 8 (Παράγραφος 8.12). 
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Εικόνα 9.12.6.1-2. Δίκτυο καταγραφής θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας Σκουριών 

 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία καταγραφής των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου προκύπτουν τα 

ακόλουθα διαγράμματα που αποτυπώνουν τις μέσες ημερήσιες τιμές ανά έτος για τους 

σταθερούς και κινητούς σταθμούς καταγραφής θορύβου.  

 

 
Σχήμα 9.12.6.1-1. Μέσες ημερήσιες τιμές θορύβου (Lden) ανά έτος, κινητών σημείων 

παρακολούθησης  
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Σχήμα 9.12.6.1-2. Μέσες ημερήσιες τιμές θορύβου (Lden) ανά έτος, σταθερών σημείων 

παρακολούθησης  

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά στην 

υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών. 

 Οι τιμές του δείκτη Lden σε όλα σχεδόν τα κινητά σημεία μέτρησης θορύβου επί του 

υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου κυμαίνονται από 53 dBA με 60 dBA που είναι 

χαμηλότερο από το όριο της υφιστάμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 211773/2012) για το 

συγκοινωνιακό θόρυβο (70 dBA), με αυξημένες πάντως τιμές σε σχέση με τις τυπικές τιμές 

μη αστικών περιοχών. 

 Οι τιμές του δείκτη Lden στα όρια των εγκαταστάσεων, όπως αποτυπώνεται από τους 

σταθερούς σταθμούς καταγραφής θορύβου είναι αρκετά χαμηλές την τελευταία τριετία που 

δεν υπήρχαν εργασίες (από 43 dBA έως 47 dBA), ενώ ακόμα και την περίοδο 2015 έως 

2017 που υπήρχαν κατασκευαστικές εργασίες, οι τιμές θορύβου που καταγράφηκαν είναι 

σχετικά μικρές (από 53 dBA έως 57 dBA) για κατασκευαστικές δραστηριότητες κάτι που 

προφανώς σχετίζεται με τη μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι το ακουστικό περιβάλλον της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών παρουσιάζει χαμηλού επιπέδου ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με 

εξαίρεση την αστική κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο δεν φαίνεται να προκύπτουν υψηλά επίπεδα 

θορύβου από άλλες δραστηριότητες. Υψηλού επιπέδου εκτιμάται η ανθεκτικότητα του 

ακουστικού περιβάλλοντος, δεδομένης της σχετικά περιορισμένης κίνησης οχημάτων στο 

οδικό δίκτυο. Τέλος, το επίπεδο της αξίας του ακουστικού περιβάλλοντος αξιολογείται επίσης 

ως χαμηλή, δεδομένου ότι σε μικρούς οικισμούς τα χαμηλά επίπεδα θορύβου σχετίζονται με 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, παρόλο που σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι αποδέκτες. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής 

ενότητας Σκουρίων αξιολογείται ως «Χαμηλή», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & 

τρωτότητα / Αξία του. 
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Αμελητέα OXI 

9.12.6.1.2. Καταγραφή δονήσεων 

Όσον αφορά στις δονήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 2011 

και της Απόφασης ΥΠΕΚΑ Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων Σκουριών, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών, υπάρχουν: 

 Ένας (1) δονησιογράφος εντός του εργοταξίου των Σκουριών. 

 Ένας (1) δονησιογράφος στο οικισμό του Παλαιοχωρίου. 

 Ένας (1) δονησιογράφος στο οικισμό του Νεοχωρίου. 

 Ένας (1) δονησιογράφος στο οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς. 

 

Στο έργο των Σκουριών έχουν γίνει κάποιες πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες, μεταξύ των 

οποίων και περιορισμένης έκτασης αποκάλυψη του κοιτάσματος του επιφανειακού 

μεταλλείου. Οι μοναδικές καταγραφές δονήσεων έγιναν στο σταθμό του οικισμού 

Παλαιοχωρίου, τον Ιούλιο του 2015 και ήταν 0,175 mm/sec και 0,159 mm/sec, δηλαδή πολύ 

μικρότερες από το αυστηρότερο όριο ταχύτητας της εδαφικής κίνησης κατά το γερμανικό 

πρότυπο DIN 4150-3/1999 ακόμα και για την κατηγορία των ευαίσθητων κατασκευών (π.χ. 

αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά.), που είναι 0,3 mm/sec. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μεταλλείο των Σκουρίων βρίσκεται αρκετά 

μακριά από τους κοντινότερους οικισμούς της περιοχής και ειδικότερα 

 2.900 m από τον οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς. 

 3.800 m από τον οικισμό του Νεοχωρίου. 

 4.500 m από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι όσον αφορά στα θέματα δονήσεων και της 

επίδρασης τους στις δομικές κατασκευές της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, η ευαισθησία 

αξιολογείται ως αμελητέου επιπέδου λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις από τους οικισμούς. 

Εξαιτίας αυτού, η ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών της περιοχής εκτιμάται ως Υψηλού 

επιπέδου. Τέλος, το επίπεδο της αξία των δομικών κατασκευών αξιολογείται ως Μεσαίο, 

δεδομένου ότι αφορά οικήματα πρώτης κατοικίας, παρόλο που σε γενικές γραμμές δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα κτήρια (αρχαιολογικοί χώροι, κλπ) εντός των οικισμών. 

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των δομικών κατασκευών, λόγω των δονήσεων 

που προκύπτουν από το έργο, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών αξιολογείται ως 

«Αμελητέα», όσον αφορά στην ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία τους. 
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9.12.6.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στο θόρυβο και στις δονήσεις 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, 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 9.12.6.2-1. 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 

Σκουρίων 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 

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 
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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  

 

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου εντός της χωρικής 

ενότητας Σκουριών αναμένονται κατά την περίοδο της Φάσης Ανάπτυξης και Α φάσης 

Λειτουργίας (έτη 0 – 10), οπότε αφενός μεν θα κατασκευαστούν οι απαιτούμενες υποδομές του 

έργου και αφετέρου θα λειτουργεί το επιφανειακό μεταλλείο και ο χώρος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου. 

 

Στην Παράγραφο 6.6 της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες εκπομπές 

θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιμέρους έργων που χωροθετούνται εντός της 

χωρικής ενότητας Σκουριών για την προαναφερόμενη περίοδο λειτουργίας των έργων.  

 

Ειδικότερα, στον Πίνακα 6.6.15.13-1 παρουσιάστηκαν οι σημειακές και επιφανειακές πηγές 

θορύβου εντός των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης και αντίστοιχα 

στον Πίνακα 6.6.16.9-1 κατά την περίοδο της Α φάσης Λειτουργίας. Επιπλέον, στον Πίνακα 
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6.2.16.9-2 παρουσιάστηκαν οι φόρτοι των βαρέως τύπου οχημάτων επί της υφιστάμενης 

κυκλοφοριακής κατάστασης που εκτιμήθηκαν ως πηγές θορύβου στο οδικό δίκτυο της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης. Πέραν των παραπάνω πινάκων, στον υπολογισμό των εκπομπών 

θορύβου ελήφθησαν υπόψη και οι εσωτερικές. 

 

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). 

 

Από τις προαναφερόμενες πηγές, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ εξετάζονται οι δονήσεις 

λόγω της χρήσης των εκρηκτικών. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις 

προγραμματιζόμενες εργασίες είναι τα εξής: 

 Αριθμός ανατινάξεων ανά ημέρα: 2.  

 Αριθμός ημερών με ανατινάξεις ανά έτος: 350 (με εξαίρεση ημέρες όπως αργίες, 

συντήρηση κλπ.). 

 Είδος εκρηκτικών: Γαλακτώματα, ζελατοδυναμίτιδες.  

 Ποσότητα εκρηκτικών ανά ανατίναξη: Μέση κατανάλωση 150 kg για το επιφανειακό και 

50 kg για το υπόγειο. 

 Χρονοκαθυστέρηση ανά ανατίναξη: Από μερικά δευτερόλεπτα έως 15 min. 

9.12.6.3. Επιπτώσεις στο θόρυβο  

9.12.6.3.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της 

χωρικής ενότητας Σκουριών χρησιμοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πρόβλεψης και 

Σχεδιασμού Χαρτών CadnaA, αποδεδειγμένα ικανό να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες 

μεθοδολογίες που αναφέρονται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Το λογισμικό «CadnaA» 

υποστηρίζει τη μεθοδολογία CNOSSOS EU που ισχύει πλέον από 31/12/2018 και εφαρμόζεται 

στην παρούσα μελέτη. Στην συνέχεια περιγράφονται τα βήματα που υλοποιήθηκαν 

προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της χωρικής ενότητας. 

 

Βήμα 1: Εισαγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους. 

Από τις διαθέσιμες αεροφωτογραφίες της περιοχής της χωρικής ενότητας δημιουργήθηκε ένα 

ψηφιακό μοντέλο εδάφους στο οποίο εισάχθηκαν τα στοιχεία του έργου καθώς και τα όρια των 

οικισμών εντός της χωρικής ενότητας. 

 

Στην Eικόνα 9.12.6.3-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων του θορύβου εντός της χωρικής ενότητας 

Σκουριών. 
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Εικόνα 9.12.6.3-1. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους χωρικής ενότητας Σκουριών 

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω Εικόνα 9.12.6.3-1, εντός της περιοχής της υπό μελέτη χωρικής 

ενότητας έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων 

θορύβου κατά τη διάρκεια της περιόδου της Φάσης Ανάπτυξης και λειτουργίας Α & Β (έτη 

0 - 10) των έργων. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 SNM34: Μόνιμος σταθμός - Προς Νεοχώρι - Παλαιοχώρι 

 SNM35: Μόνιμος σταθμός - Προς Μεγάλη Παναγιά (Πλησίον open pit) 

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_01: Σημείο Ελέγχου  

 ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_02: Σημείο Ελέγχου  

 

Βήμα 2: Εισαγωγή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία μετεωρολογίας της περιοχής με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφονται στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Ελληνικός Χρυσός A.E. Ο σταθμός 

που βρίσκεται εντός της χωρικής ενότητας είναι οι ακόλουθοι  

 Μετεωρολογικός Σταθμός SMS31: Σταθμός Σκουριών 
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Βήμα 3: Εισαγωγή στο μοντέλο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ουσιαστικές 

εκπομπές θορύβου για κάθε περιοχή 

Όπως προαναφέρθηκε στην Παράγραφο 9.12.6.2, με βάση τις πηγές θορύβου που 

προσδιορίστηκαν κατά την περίοδο της Φάσης Ανάπτυξης και λειτουργίας Α &Β (έτη 0 - 10) 

των έργων, που είναι και η δυσμενέστερη σε σχέση με τις εκπομπές θορύβου, στην 

Παράγραφο 6.6 της παρούσας μελέτης παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου 

κατά τη διάρκεια της λειτουργία των επιμέρους έργων, οι οποίες εισήχθησαν στο μοντέλο 

προσομοίωσης του θορύβου.  

 

Οι πηγές θορύβου έχουν διακριθεί σε βιομηχανικές εκπομπές που αφορούν το σταθερό και 

κινητό εξοπλισμό εντός των εγκαταστάσεων και συγκοινωνιακές εκπομπές που αφορούν τις 

μετακινήσεις υλικών και προϊόντων εκτός των εγκαταστάσεων. Οι πηγές θορύβου που έχουν 

εισαχθεί στο μοντέλο παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.6.3-1 ανωτέρω με χρώμα κόκκινο. 

 

Βήμα 4: Βαθμονόμηση μοντέλου 

Για τη βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία καταγραφής του θορύβου 

από τους δύο (2) μόνιμους σταθμούς καταγραφής θορύβου, τα οποία συσχετίστηκαν με τα 

αποτελέσματα του μοντέλου της υφιστάμενης κατάστασης και έγιναν οι κατάλληλες 

προσαρμογές στις παραμέτρους του μοντέλου.  

 

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις του μοντέλου είναι δυσμενέστερες της υπάρχουσας κατάστασης 

λόγω της εξέτασης του δυσμενούς σεναρίου, με όλες τις προβλεπόμενες νέες πηγές, την 

επιρροή του δικτύου και την μέγιστη δυνατή λειτουργία της δραστηριότητας εντός και εκτός 

των ορίων της. 

 

Βήμα 5: Εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών θορύβου χωρικής ενότητας 

Με βάση τα ανωτέρω αναπτύχθηκαν τα παρακάτω σενάρια ακουστικών υπολογισμών του 

μοντέλου εκτίμησης θορύβου εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών: 

 Στρατηγικοί χάρτες βιομηχανικού θορύβου & θορύβου κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

στο εσωτερικό των δραστηριοτήτων εντός της χωρικής ενότητας, σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτες θορύβου Lden, Lnight, και Leq(1h).  

 Θόρυβος από την κίνηση βαρέων οχημάτων (Β.ΟΧ.) ενός του οδικού δικτύου της 

χωρικής ενότητας («ΜΕ» & «ΧΩΡΙΣ») – Δείκτες θορύβου Lden & Lnight. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στρατηγικοί χάρτες βιομηχανικού θορύβου, όπως προέκυψαν 

από το μοντέλο προσομοίωσης των επιπέδων θορύβου εντός της χωρικής ενότητας, με ειδική 

επισήμανση των ορίων των κοντινότερων οικισμών στην περιοχή των έργων (Σκουριών). 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9          9.12-60 

ENVECO A.E. 

 
Εικόνα 9.12.6.3-2. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Lden  
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Εικόνα 9.12.6.3-3. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Lnight  
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Εικόνα 9.12.6.3-4. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος – Δείκτης θορύβου Leq (1 h)  
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Όσον αφορά στον κυκλοφοριακό θόρυβο εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών, με βάση τα 

διαθέσιμα κυκλοφοριακά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης κυκλοφορίας και αυτής που θα 

προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου της Φάσης Ανάπτυξης και  Λειτουργίας Α & Β (έτη 

0 – 10) λειτουργίας των έργων, προέκυψαν οι στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου 

ΜΕ και ΧΩΡΙΣ την επιρροή της δραστηριότητας για τους βασικούς κυκλοφοριακούς δείκτες, 

όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

 
 

Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης 

«ΧΩΡΙΣ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από 

το έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης 

«ΧΩΡΙΣ» την επιρροή της δραστηριότητας 

– Δείκτης θορύβου Lnight 

  
Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από το 

έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης «ΜΕ» 

την επιρροή της δραστηριότητας –Δείκτης 

θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης συνολικού οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου σε ύψος 4 m από 

το έδαφος στην άμεση περιοχή μελέτης 

«ΜΕ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lnight 

Εικόνα 9.12.6.3-5. Στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου ΜΕ και ΧΩΡΙΣ την 

επιρροή της δραστηριότητας σε ύψος 4 m από το έδαφος 

 

Σημειώνεται ότι οι ισοθορυβικές καμπύλες των ανωτέρων εικόνων παρουσιάζονται σε 

κατάλληλη κλίμακα στο Xάρτη 13.4.2 του Κεφαλαίου 15 καθώς και στη μελέτη «Μελέτη 

Επιπτώσεων Θορύβου» που παρατίθεται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. 

 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της 

χωρικής ενότητας στις θέσεις ελέγχου των εκτιμώμενων επιπέδων θορύβου που αναφέρονται 

στο βήμα 2, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.12.6.3-2 και το Σχήμα 9.12.6.3-2 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9.12.6.3-2. Αποτελέσματα προσομοίωσης θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών 

ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Lden (dBA) Lnight (dBA) Leq(1h) (dBA) 

SNM34 

(ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
52,4 45,9 50,2 

SNM35 

(ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
54,5 47,5 55,8 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_01 42,1 33,2 53,4 

ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΥ_02 50,5 43,9 60,8 

 

 

Σχήμα 9.12.6.3-2. Αποτελέσματα προσομοίωσης θορύβου εντός της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών 

Σημείωση: Στο ανωτέρω σχήμα παρουσιάζονται τα όρια 65 και 70 dB(A) που προβλέπονται από το Π.Δ. 1180/81. 

 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης του θορύβου εντός της χωρικής 

ενότητας Σκουριών, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά ανωτέρω, καθώς επίσης και τη 

Στρατηγική Χαρτογράφηση του οδικού και Βιομηχανικού (εξορυκτικού) θορύβου προκύπτουν 

επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τους πίνακες και τα σχήματα ανωτέρω, σχετικά με το δείκτη θορύβου Leq(1h) 

προκειμένου να αξιολογηθούν τα όρια του ΠΔ 1180/81 για το δυσμενές σενάριο 

λειτουργίας, προκύπτει ότι σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνεται το όριο των 65 dB(A) 

(περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό) στο όριο του έργου/ 

δραστηριότητας σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. 1180/81. 

 Σχετικά με τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο: (α) από την κίνηση Β.ΟΧ. στο σύνολο του 

οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η στάθμη θορύβου κυμαίνεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μικρότερα των 35 dB(A) στο όριο των πλησιέστερων, ως προς 

το οδικό τμήμα, οικισμών τόσο για τον δείκτη Lden όσο και για το δείκτη Lnight, (β) στην 

άμεση περιοχή μελέτης για τα σενάρια «ΧΩΡΙΣ» και «ΜΕ» την επιρροή της 

δραστηριότητας, δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφοροποίηση, ως προς τη στάθμη 

θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Στρατηγικού 

χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. 

 

Βήμα 6: Υπολογισμός επηρεαζόμενου πληθυσμού 

Από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που παρήχθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω 

προέκυψαν οι ζώνες θορύβου εντός των ορίων των οικισμών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης και για την εκτίμηση του πληθυσμού της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

της χωρικής ενότητας χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που αφορούν στην τελευταία απογραφή πληθυσμού, με βάση τα οποία 

δημιουργήθηκαν θεματικά επίπεδα της αντίστοιχης γεωγραφικής πληροφορίας σε GIS. 
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Από την υπέρθεση της γεωγραφικής πληροφορίας των στρατηγικών χαρτών θορύβου και της 

γεωγραφικής πληροφορίας των πληθυσμών της χωρικής ενότητας προέκυψε ο Πίνακας 

9.12.6.3-3 και το Σχήμα 9.12.6.3-3 που ακολουθεί, στα οποία παρουσιάζονται οι κάτοικοι και 

τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού που αναμένεται να εκτεθούν στις αντίστοιχες ζώνες 

θορύβου. 

Πίνακας 9.12.6.3-3. Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο εντός της Χωρικής Ενότητας 

Σκουριών 

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ σε dB(A) 
Πληθυσμός % Έκθεσης 

Lden Lnight Lden Lnight 

<45 4795 4795 100,0% 100,0% 

45- 50 0 0 0,0% 0,0% 

50 - 55 0 0 0,0% 0,0% 

55 - 60 0 0 0,0% 0,0% 

60 - 65 0 0 0,0% 0,0% 

65 - 70 0 0 0,0% 0,0% 

70 - 75 0 0 0,0% 0,0% 

> 75 0 0 0,0% 0,0% 

 

 
Σχήμα 9.12.6.3-3. Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Στρατηγικών χαρτών 

βιομηχανικού θορύβου, ΔΕΝ εκτίθεται πληθυσμός της χωρικής ενότητας σε επίπεδα που να 

υπερβαίνουν τα 45 dB(A) για τους δείκτες Lden και Lnight. 
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9.12.6.3.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων στο ακουστικό 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις θορυβώδεις δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες 

και χάρτες παρουσίασης των αναμενόμενων ισοθορυβικών για τους δείκτες Lden και Lnight 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων Σκουριών, με 

βάση τη παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου εντός περίπου 28 

έτη (2+ 26) από την έγκριση της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται 

ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ακουστικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών θορύβου 

και της επίδρασης του υποέργου στο ακουστικό περιβάλλον σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα, τα οποία όμως με βάση την ανωτέρω 

αξιολόγησης δεν απαιτούνται.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως 

Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ακουστικού περιβάλλοντος της χωρικής ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.12.6.4. Επιπτώσεις λόγω δονήσεων 

Η προτεινόμενη ανάπτυξη του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου Σκουριών θα γίνει σε 

τμήμα επιβεβαιωμένου κοιτάσματος που θα εξορυχθεί με επιφανειακή εκμετάλλευση (+665 

έως +420) και υπόγεια εκμετάλλευση (από το +350 έως το -130). Όπως είναι προφανώς, η 

δυσμενέστερη περίπτωση όσον αφορά στις δονήσεις προκύπτει από την επιφανειακή 

εκμετάλλευση. 

 

Σε κάθε περίπτωση για την εκτίμηση των δονήσεων που προκύπτουν από ανατινάξεις έχουν 

αναπτυχθεί εξισώσεις που βασίζονται σε εργασίες πεδίου. Μια από τις συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες εμπειρικές εξισώσεις υπολογισμού της μέγιστης ταχύτητας δόνησης είναι 

αυτή που αναπτύχθηκε από το Γραφείο Μεταλλείων των ΗΠΑ3 και είναι η ακόλουθη 

 

β

W

D
HV























2
1

 (1) 

όπου:  

V = μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου PPV (mm/sec) 

D = απόσταση σημείου ανατίναξης από σημείο μέτρησης της δόνησης (m) 

W = μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης (Kg) 

H = συντελεστής εξαρτώμενος από τις γεωλογικές συνθήκες και τον σχεδιασμό της ανατίναξης 

– Μια συνήθης τιμή είναι 800 

                                                 
3 W.I. Duvall, B. Petkof, Spherical propagation of explosion generated strain pulses in rock, U.S. Department 

of the Interior, Bureau of Mines 
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β = συντελεστής απόσβεσης του σεισμικού κύματος, εξαρτώμενος από τις γεωλογικές 

συνθήκες – Μια συνήθης τιμής είναι -1,65 

 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, με βάση το σχεδιασμό του έργου για την εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος των Σκουριών, ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές όσον αφορά στην χρήση των 

εκρηκτικών και το πλάνο ανατινάξεων. 

 Επιφανειακό μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 150 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 50 Kg 

 Υπόγειο μεταλλείο 

o Κατανάλωση Εκρηκτικών ανά ανατίναξη: 50 kg 

o Μέγιστη ποσότητα εκρηκτικών στον ίδιο χρόνο πυροδότησης 12 Kg 

 

Οι αποστάσεις από τους κοντινότερους οικισμούς έχουν προαναφερθεί και είναι οι ακόλουθες 

 2900 m από τον οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς. 

 3800 m από τον οικισμό του Νεοχωρίου. 

 4500 m από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εφαρμόζοντας την εξίσωση (1) ανωτέρω για την επιφανειακή 

εκμετάλλευση που είναι και η πλέον δυσμενής προκύπτουν οι ακόλουθες εκτιμώμενες δονήσεις 

 PPV στα όρια του οικισμού Μεγάλης Παναγιάς: 0,039 mm/s. 

 PPV στα όρια του οικισμού Νεοχωρίου: 0,025 mm/s. 

 PPV στα όρια του οικισμού Παλαιοχωρίου: 0,019 mm/s. 

 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ακόμα και στο πιο δυσμενές σενάριο των επιφανειακών 

ανατινάξεων, οι αναμενόμενες δονήσεις στους 3 οικισμούς που βρίσκονται γύρω από το έργο 

θα είναι αρκετά χαμηλότερες από το όριο των 0,3 mm/s που τίθεται στον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. 

Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 - ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011). 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις στον αέρα, προέρχονται από διαμήκη κύματα που διαδίδονται στον 

αέρα και προκαλούνται είτε από την απευθείας εκτόνωση εκρηκτικής ύλης στον αέρα, είτε από 

την έμμεση δράση του υλικού που περιορίζει το εκρηκτικό (π.χ. το πέτρωμα). Οι δονήσεις 

αυτές για το μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων (20 έως 20000 Hz) γίνονται αντιληπτές ως 

θόρυβος. 

 

Παρόλα αυτά, ο παραγόμενος θόρυβος δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις άλλες πηγές θορύβου 

διότι: 

 θα είναι στιγμιαίος (instantaneous) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκριθεί με τους 

ποσοστομετρικούς δείκτες θορύβου που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του 

περιβαλλοντικού θορύβου. 

 η ακουστική πίεση που προκύπτει από τις ανατινάξεις η οποία γίνεται αντιληπτή από τον 

άνθρωπο ως θόρυβος μετριέται στη γραμμική (μη σταθμισμένη) κλίμακα θορύβου dBL. 

 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της μεγάλης απόστασης του προτεινόμενου μεταλλείου από τους 

οικισμούς καθώς και από το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής που κατασκευάζεται το έργο 

δεν αναμένεται να υπάρχουν εκπομπές δονήσεων στον αέρα που θα γίνονται ουσιαστικά 

αντιληπτές στην περιοχή των γύρω από το έργο οικισμών και σε κάθε περίπτωση, όπως 

συμβαίνει στην τρέχουσα περίοδο, οι μετρούμενες δονήσεις στο αέρα θα είναι αρκετά 
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χαμηλότερες από το όριο των 128 dBL που τίθεται στον Κ.Μ.Λ.Ε. (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 

12050/2223/2011 - ΦΕΚ 1227/Β` 14.6.2011). 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά τη φάση ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων εντός της 

περιοχής της χωρικής ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των επιπτώσεων λόγω των δονήσεων 

χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να 

υπάρξει μια έστω και περιορισμένες μετρήσιμη διαφοροποίηση των δονήσεων σε πολύ 

λίγες περιπτώσεις στην περιοχή. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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,  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις ανατινάξεις από τη λειτουργία του μεταλλείου. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από το μεταλλείο των Σκουριών.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση τυχόν επιπτώσεων σε δομικές κατασκευές από την 

υλοποίηση του έργου είναι πολύ μικρή. 

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων με βάση τη 

παρούσα μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου εντός 28 (2+26) ετών από την 

έγκριση της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στα θέματα δονήσεων δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν με 

φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των δονήσεων και της 

επίδρασης του υποέργου στις δομικές κατασκευές της περιοχής σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από μέτρα που θα αφορούν την πιστή τήρηση της 

εφαρμογής του πλάνου των ανατινάξεων καθώς και της παρακολούθησης των τυχόν 

επιδράσεων των δομικών κατασκευών.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Χωρικής Ενότητας Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων επιπτώσεων στις δομικές κατασκευές από τις δονήσεις αξιολογείται ως 

Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία όσον αφορά στις δονήσεις της χωρικής ενότητας Σκουριών και το μέγεθος 

των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» σημαντικότητας. 

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.12.7. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

9.12.7.1. Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του ακουστικού περιβάλλοντος, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις των επιμέρους τμημάτων του συνολικού έργου (υποέργα και συνοδές υποδομές), 

που δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αθροιστούν προκειμένου να οδηγήσουν σε 

αθροιστικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

Στην Εικόνα 9.12.7.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα επιμέρους τμήματα του 

έργου, όπως χωροθετούνται εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 

 
Εικόνα 9.12.7.1-1. Αποτύπωση των επιμέρους τμημάτων το έργου εντός της άμεσης 

περιοχής μελέτης 
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Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους και τους στρατηγικούς χάρτες 

βιομηχανικού και κυκλοφοριακού θορύβου που προέκυψαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

στο ακουστικό περιβάλλον κάθε χωρικής ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την ανωτέρω 

Εικόνα 9.12.7.1-1, προκύπτουν τα εξής: 

 Οι αποστάσεις μεταξύ των τριών υποέργων (Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα και 

Σκουρίες) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και με έντονο ανάγλυφο ανάμεσα τους και ως εκ 

τούτου, εκτιμάται ότι δεν αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις βιομηχανικού θορύβου 

ανάμεσα στα 3 υποέργα 

 Προφανώς αθροιστικές επιπτώσεις αναμένονται εντός του γηπέδου όλων των υποέργων 

από το βιομηχανικό θόρυβο που προκύπτει από τη λειτουργία των μεταλλείων, των 

εργοστασίων εμπλουτισμού και των συνοδών τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι αυτές 

οι δραστηριότητες είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν 

εκτιμηθεί και αξιολογηθεί στις αντίστοιχες παραγράφους ανωτέρω. 

 Αθροιστικές επιπτώσεις επίσης αναμένονται μεταξύ του βιομηχανικού και 

κυκλοφοριακού θορύβου που προκύπτει από τις μετακινήσεις υλικών και προϊόντων στα 

οδικά τμήματα που βρίσκονται πλησίον των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι 

αθροιστικές επιπτώσεις αυτές έχουν εκτιμηθεί στις ανωτέρω παραγράφους και 

αποτυπώνονται μέσω της εκτίμησης του αθροιστικού αποτελέσματος στα σημεία 

ελέγχου που τέθηκαν σε κάθε μια από τις χωρικές ενότητες της περιοχής μελέτης. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 

αθροιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι αθροιστικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες 

δεδομένου ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τις θορυβώδεις δραστηριότητες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες 

και χάρτες παρουσίασης των αναμενόμενων ισοθορυβικών για τους δείκτες Lden και Lnight 

και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη  

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των έργων είναι για τουλάχιστον 

δυο δεκαετίες, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων στο ακουστικό περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν 

με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών θορύβου 

και της επίδρασης του στο ακουστικό περιβάλλον σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα, τα οποία όμως με βάση την ανωτέρω 

αξιολόγησης δεν απαιτούνται.  
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Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του έργου, το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών 

επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 

Όσον αφορά στις δονήσεις, όπως προαναφέρθηκε οι αποστάσεις μεταξύ των τριών υποέργων 

(Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες, Ολυμπιάδα και Σκουρίες) κυμαίνονται από 6 έως 9 km και ως εκ 

τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα αθροιστικών επιπτώσεων. 

9.12.7.2. Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση του ακουστικού περιβάλλοντος, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 
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αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων 

 

Οι συνεργιστικές επιπτώσεις, όσον αφορά στο ακουστικό περιβάλλον αξιολογούνται για το 

βιομηχανικό θόρυβο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τον τοπικό 

χαρακτήρα του, όπως έχει εκτιμηθεί στις προηγούμενες παραγράφους και εντός της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης όσον αφορά στο συγκοινωνιακό θόρυβο, δεδομένου ότι αφορά επιπτώσεις 

από τις μεταφορές υλικών του έργου, εντός αυτής. 

 

Όσον αφορά στις πηγές βιομηχανικού θορύβου έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά εγκεκριμένες 

δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής ΑΕΠΟ 

(aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από το οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.12.7.2-1 που ακολουθεί. 

 

 
Εικόνα 9.12.7.2-1. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής 

μελέτης 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί: 

 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας. 

 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου). 

 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου. 

 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα έργα, τόσο τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας όσο και το 2 έργα μεταφοράς ενέργειας (υποσταθμός και γραμμές μεταφοράς 

ενέργειας) σχετίζονται με το έργο. 
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Τα προαναφερόμενα έργα εκτιμάται ότι δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις που 

έχουν γίνει στις προηγούμενες παραγράφους για τους λόγους που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Η κατασκευή και λειτουργία έργων κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν εκ της φύσης 

τους να συνδεθούν με σημαντικές οχλήσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Επίσης, όπως φαίνεται 

στην ανωτέρω Εικόνα 9.12.7.2-1 οι θέσεις των σταθμών είναι αρκετά μακριά από τη θέση των 

έργων και άρα δεν αναμένονται συνέργειες. 

 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων (ΕΕΛ) Στρατωνίου που χωροθετείται κατάντη του 

φράγματος του Κοκκινόλακκα και αφενός μεν βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από αυτή 

την περιοχή (περίπου 1.500m από αυτό) για να μπορούν οι επιδράσεις στο ακουστικό 

περιβάλλον από τα δυο έργα να υπάρχουν συνέργειες και αφετέρου, όπως φαίνεται και στο 

υψομετρικό προφιλ μεταξύ των δυο θέσεων στην παρακάτω Εικόνα 9.12.7.2-2, μεταξύ τους 

υπάρχουν μορφολογικές εξάρσεις που καθιστούν τις τυχόν συνέργειες αδύνατες.  

 

 
Εικόνα 9.12.7.2-2. Θέση ΕΕΛ Στρατωνίου σε σχέση με την περιοχή του έργου 

 

Το αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου, επίσης δεν συνδέεται με σημαντικές οχλήσεις στο 

ακουστικό περιβάλλον ενώ επίσης βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την περιοχή του 

έργου (περίπου 1.000 m). 
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Εικόνα 9.12.7.2-3. Θέση αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου σε σχέση με την περιοχή 

του έργου 

 

Όσον αφορά στον υποσταθμό που θα εξυπηρετεί το έργο και θα κατασκευαστεί από τον 

ΑΔΜΗΕ, έχει χωροθετηθεί εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., πλησίον των επιφανειακών εγκαταστάσεων του μεταλλείου. 

 

 
Εικόνα 9.12.7.2-4. Θέση υποσταθμού Ολυμπιάδας σε σχέση με την περιοχή του έργου 

 

Δεδομένου ότι αυτό το έργο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, η επίδραση του έχει ήδη 

υπολογιστεί στο στρατηγικό χάρτη βιομηχανικού θορύβου, όπως φαίνεται από τη χωροθέτηση 

των πηγών θορύβου, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην Παράγραφο 9.12.5.3 και 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Αλιευτικό καταφύγιο 

Στρατωνίου 
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Εικόνα 9.12.7.2-5. Στρατηγικός χάρτης βιομηχανικού θορύβου 

Ως εκ τούτου, οι όποιες περιορισμένου επιπέδου συνέργειες όσον αφορά στο ακουστικό 

περιβάλλον, που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την περίοδο κατασκευής του 

υποσταθμού, έχουν ήδη υπολογιστεί στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του 

υποέργου Ολυμπιάδας, από όπου προκύπτει ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» 

Σημαντικότητας. 

 

Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό θόρυβο, είναι προφανές ότι σε επίπεδο κυκλοφορίας οχημάτων 

αναμένεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο να δεχτεί μια αύξηση λόγω των πρόσθετων 

μετακινήσεων φορτηγών με προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες (λιμάνι Στρατωνίου ή 

Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και υλικών (τελμάτων και στείρων) προς επιμέρους τμήματα του έργου. 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εκτίμηση του κυκλοφοριακού θορύβου από τη 

λειτουργία του έργου και μόνο. 

 

Προκειμένου να γίνει η εκτίμηση της αύξησης αυτής, εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη (βλ. 

Παράρτημα ΧΙV), στο πλαίσιο της οποίας καταρχήν καταγράφηκαν οι υφιστάμενοι φόρτοι 

(σε ΜΕΑ) για το δημόσιο δίκτυο που θα χρησιμοποιείται εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, διακρίνοντας τους σε αυτούς που σχετίζονται με το έργο (κινήσεις φορτηγών και 

κινήσεις εργαζομένων) και σε αυτούς που δεν σχετίζονται με το έργο. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία των καταγραφών και των εκτιμήσεων της 

κυκλοφορίας εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τα στοιχεία αυτά έχουν αντιστοιχηθεί και 

στα επιμέρους τμήματα του δημόσιου οδικού δικτύου, όπως παρουσιάζεται στις Εικόνες 

9.12.7.2-6, 9.12.7.2-7 που ακολουθούν.  
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Στρατηγικός Χάρτης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Βαρέων 

Οχημάτων στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής σε ύψος 4 m 

από το έδαφος – Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός Χάρτης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Βαρέων 

Οχημάτων στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής σε ύψος 4 m 

από το έδαφος – Δείκτης θορύβου Lnight 

Εικόνα 9.12.7.2-6. Στρατηγικός Χάρτης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Βαρέων Οχημάτων στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης 

περιοχής  
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Πίνακας 9.12.7.2-1: Κυκλοφοριακοί φόρτοι «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

1 Συνδετήρια Εγνατίας Οδού Εγνατία 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

1370 1301 0.021 0.027 0.944 0.009 66 

2 
Επ. Οδός Λαγκαδά 

Ρεντίνας 

Συνδετήρια 

Εγνατίας Οδού 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

2093 2111 0.021 0.022 0.945 0.012 66 

3 
ΕΟ Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας 

Επ. Οδός 

Λαγκαδά - 

Ρεντίνας 

Επ. Οδός 

Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

4651 4483 0.02 0.026 0.939 0.015 66 

4 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Καβάλας 
Σταυρός 6041 6279 0.012 0.007 0.912 0.07 66 

5 
Επ. Οδός Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Οδός προς 

μεταλλείο 

Ολυμπιάδας 

1073 1346 0.035 0.01 0.925 0.03 104 

6 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 

Επαρχειακή Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

Ολυμπιάδα 1452 1234 0.035 0.01 0.925 0.03 103 

7 

Εργοταξιακή Οδός προς 

Μαύρες Πέτρες - 

Κοκκινόλακκα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Κοκκινόλακκας 166 166 0 0 1 0 168 

8 Οδός προς Στρατώνι 
Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
Στρατώνι 75 75 0 0 1 0 212 

9 
Επ. Οδός Ιερισσού - 

Σταυρού 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης – 

Ιερισσού 

 

 

1033 1034 0.016 0.024 0.927 0.02 29 
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Κεφάλαιο 9                 9.12-80 

ENVECO A.E. 

ID Όνομα Οδού 
Κατεύθυνση 

από: 

Κατεύθυνση 

προς: 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΡΤΟΙ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Α) 

Οχήματα / 

Κατεύθυνση 

(Β) 

MBOX BOX EIX 2K 
Επιπρόσθετα ΒΟΧ λόγω 

Δραστηριότητας 

10 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

Ιερισσού 

Επ. Οδός 

Ιερισσού - 

Σταυρού 

Δασική Οδός 501 563 0.043 0.028 0.905 0.023 29 

11 Δασική Οδός 
ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Ορυχείο 

Σκουριών 
0 0     29 

12 Δασική Οδός 
Ορυχείο 

Σκουριών 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

159 159 0 0 1 0 62 

13 
Επ. Οδός Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 
Δασική Οδός 

Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 
1332 1356 0.019 0.008 0.956 0.017 62 

14 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

ΕΟ Θεσσαλονίκης 

- Ιερισσού 

Οδός Αρναίας 

Απόλλωνος 
805 811 0.081 0.011 0.891 0.017 62 

15 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Σταυρός Χρυσή Ακτή 3674 3565 0.011 0.015 0.931 0.043 66 

16 
Επ. Οδός Σταυρού - Νέας 

Χαλκιδικής 
Χρυσή Ακτή 

Επ. Οδός 

Βαρβάρας - 

Μαραθούσας 

1918 1803 0.017 0.019 0.949 0.015 66 

17 
Επ. Οδός Ιερισσού 

Σταυρού 
Ολυμπιάδα 

Κόμβος 

Κοκκινόλακκα 
1320 1252 0.026 0.008 0.944 0.022 103 

18 
Παρακαμπτήρια Οδός 

Αρναίας 

Επ. Οδός 

Παλαιοχωρίου - 

Αγίου Νικολάου 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

857 872 0.08 0.011 0.891 0.017 62 

19 Παράκαμψη Αρναίας 
Παρακαμπτήρια 

Οδός Αρναίας 

ΕΟ 

Θεσσαλονίκης - 

Ιερισσού 

880 588 0.023 0.028 0.939 0.01 62 
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Κεφάλαιο 9                 9.12-81 

ENVECO A.E. 

  
Κυκλοφοριακοί φόρτοι χωρίς το έργο Κυκλοφοριακοί φόρτοι του έργου (ΒΟΧ) 

Εικόνα 9.12.7.2-7. Εικόνες κυκλοφοριακών φόρτων «χωρίς» και «με» τη δραστηριότητα  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του 

νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9          9.12-82 

ENVECO A.E. 

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα 

- Η συνεισφορά του έργου στην υφιστάμενη κίνηση κυκλοφορίας εντός της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης κυμαίνεται από 5 % - 10 %, με τη μεγαλύτερη αύξηση 

να εκτιμάται ότι θα προκύψει στην Επ. Οδό Βαρβάρας – Μαραθούσας (Ολυμπιάδα) 

και στην Επ. Οδό Ιερισσού – Σταυρού (Στρατώνι). 

- Στην περιοχή του Σταυρού του Δήμου Βόλβης, η συνεισφορά λόγω των κινήσεων 

ΒΟΧ μεταφοράς προϊόντων προς τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι της τάξης 

του 1%, κάτι που οφείλεται στην αυξημένη κίνηση οχημάτων χωρίς το έργο. 

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, χρησιμοποιώντας το λογισμικό προσομοίωσης θορύβου 

που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 9.12.3, εκτιμήθηκε η επίδραση του έργου στην 

κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής μελέτης και ειδικότερα στους βασικούς αποδέκτες 

της περιοχής μελέτης που είναι ο οικισμός του Στρατωνίου και οι οικισμός της 

Ολυμπιάδας. Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι στρατηγικοί χάρτες 

κυκλοφοριακού θορύβου «χωρίς» και «με» το έργο εντός της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. 

 

Σημειώνεται ότι οι ισοθορυβικές καμπύλες των ανωτέρων εικόνων παρουσιάζονται σε 

κατάλληλη κλίμακα στους Χάρτες 13.4.4 και 13.4.5 του Κεφαλαίου 15 καθώς και στη 

μελέτη «Μελέτη Επιπτώσεων Θορύβου» που παρατίθεται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. 

 

Από τις παρακάτω εικόνες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά στον 

οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο:  

(α) από την κίνηση Β.ΟΧ. στο σύνολο του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης, η στάθμη θορύβου κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μικρότερα 

των 45 dB(A) στο όριο των πλησιέστερων, ως προς το οδικό τμήμα, οικισμών 

τόσο για τον δείκτη Lden όσο και για το δείκτη Lnight.  

(β) στην ευρύτερη περιοχή μελέτης για τα σενάρια «ΧΩΡΙΣ» και «ΜΕ» την επιρροή 

της δραστηριότητας, δεν παρατηρείται καμία ουσιαστική διαφοροποίηση, ως 

προς τη στάθμη θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του Στρατηγικού χάρτη οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. 

 

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 στο ακουστικό περιβάλλον και να έχουν 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το 

αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας 
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Κεφάλαιο 9                 9.12-83 

ENVECO A.E. 

  
Στρατηγικός χάρτης «ΧΩΡΙΣ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης «ΧΩΡΙΣ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lnight 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9                 9.12-84 

ENVECO A.E. 

  
Στρατηγικός χάρτης «ΜΕ» την επιρροή της δραστηριότητας –

Δείκτης θορύβου Lden 

Στρατηγικός χάρτης «ΜΕ» την επιρροή της δραστηριότητας – 

Δείκτης θορύβου Lnight 

Εικόνα 9.12.7.2-8. Στρατηγικοί χάρτες κυκλοφοριακού θορύβου ΜΕ και ΧΩΡΙΣ την επιρροή της δραστηριότητας σε ύψος 4 m από 

το έδαφος 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του 

νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

Κεφάλαιο 9          9.12-85 

ENVECO A.E. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εντός της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των 

συνεργιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να 

υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες ηχοστάθμες 

στους οικισμούς της γύρω περιοχής. 

 Ένταση επιπτώσεων: 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.  

 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι συνεργιστικές επιπτώσεις αξιολογούνται 

ως άμεσες δεδομένου ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές θορύβου από τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και κυρίως την οδική κυκλοφορία εντός της 

περιοχής μελέτης. 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες συνεργιστικές επιπτώσεις υπάρξουν 

σχετίζονται με τις περιοχές γύρω από τις θορυβώδεις δραστηριότητες, όπως 

φαίνεται και από τις εικόνες και χάρτες παρουσίασης των αναμενόμενων 

ισοθορυβικών για τους δείκτες Lden και Lnight και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου.  

 Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την 

υλοποίηση του έργου και είναι σίγουρη  

 Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των έργων είναι για 

τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες, με το υποέργο των Σκουριών να έχει τη μεγαλύτερη χρονικά 

επίδραση. 

 Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Όπως είναι προφανές οι 

επιπτώσεις από τη λειτουργία των έργων στο ακουστικό περιβάλλον δεν είναι 

δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

ανατάξιμες 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών 

θορύβου και της επίδρασης του στο ακουστικό περιβάλλον σαφώς και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα, τα οποία όμως με βάση την 

ανωτέρω αξιολόγησης δεν απαιτούνται.  

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, το μέγεθος των 

αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής 

αξιολογείται ως Αμελητέο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο OXI 

Χαμηλό OXI 

Αμελητέο ΝΑΙ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του 
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Κεφάλαιο 9          9.12-86 

ENVECO A.E. 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ακουστικού περιβάλλοντος εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου 

έργου, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας.  

 

Αξιολόγηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέο Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλό Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαίο Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλό Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

 



 

Παράγραφος 9.13 

  

 

  



 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.13-1 

ENVECO A.E. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .............................................................................................. 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...................................................................................................... 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ........................................................................................................................ 3 

9.13. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία .................................................. 3 

9.13.1. Εισαγωγή .............................................................................................................. 3 

9.13.2. Κανονισμοί προστασίας των ανθρώπων έναντι των ηλεκτρικών και των 

μαγνητικών πεδίων ........................................................................................................... 3 

9.13.3. Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρομαγνητικών 

ακτινοβολιών .................................................................................................................... 6 

9.13.4. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία .................. 8 

9.13.5. Επιπτώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας .................................................... 9 

9.13.5.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικές με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία .. 9 

9.13.5.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικών με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

 .................................................................................................................................... 13 

9.13.6. Συνεργιστικές Επιπτώσεις .................................................................................. 14 

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.13-2 

ENVECO A.E. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 9.13.2-1. Όρια πεδιακών εντάσεων για την προστασία των ανθρώπων έναντι 

ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων συχνότητας 50 Hz κατά τη συνεχή έκθεση του κοινού 

και κατά την επαγγελματική απασχόληση ............................................................................. 3 

Πίνακας 9.13.4-1. Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών ευρύτερης περιοχής των 

Υποέργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας .............................................................................. 8 

 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.13-3 

ENVECO A.E. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.13. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

9.13.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις σχετικές με 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις Χωρικές Ενότητες Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας 

και Σκουριών, από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, 

προσδιορίζονται οι συνεργιστικές και οι σωρευτικές επιπτώσεις που αναμένονται να επέλθουν 

στη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 

υλοποίηση του Έργου 

9.13.2. Κανονισμοί προστασίας των ανθρώπων έναντι των ηλεκτρικών και των 

μαγνητικών πεδίων  

Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες και πεδία τμήματος του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος τα οποία δεν έχουν επαρκή ενέργεια για τη διάσπαση βιολογικών δεσμών και 

συνεπώς την πρόκληση ιονισμού στο μέσον από το οποίο διέρχονται, ήτοι την απόσπαση 

ηλεκτρονίων από άτομα ή μόρια. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε ζώνες συχνοτήτων 

οι οποίες εμφανίζουν διαφορετικούς μηχανισμούς βιολογικής επίδρασης. 

 

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελούνται από ηλεκτρικά και μαγνητικά κύματα τα οποία 

διαδίδονται μαζί στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός. Σε ένα σημείο του χώρου, τα πεδία 

αυτά έχουν την μορφή μιας ταλάντωσης. Χαρακτηρίζονται από μία συχνότητα η οποία απλά 

είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου. 

 

Στον Πίνακα 9.13.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα όρια των πεδιακών εντάσεων για την 

προστασία των ανθρώπων έναντι πεδίων συχνότητας 50 Hz, τα οποία δίδονται σε διάφορες 

οδηγίες και κανονισμούς. 

 

Πίνακας 9.13.2-1. Όρια πεδιακών εντάσεων για την προστασία των ανθρώπων έναντι 

ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων συχνότητας 50 Hz κατά τη συνεχή έκθεση του 

κοινού και κατά την επαγγελματική απασχόληση 

Κανονισμοί προστασίας 

Όρια πεδιακών εντάσεων 

Μη ελεγχόμενη 

παραμονή κοινού 

Ελεγχόμενη 

επαγγελματική 

απασχόληση 

E (kV/m) B (μΤ) E (kV/m) B (μΤ) 

Προσωρινές οδηγίες IRPA/INIRC, 1990 
5 100 10 500 

Οδηγίες ICNIRP, 1998 

Βρετανικός κανονισμός NRPB,1993 12 1600 12 1600 

Επισκόπηση NRPB, 2004 5 100 10 500 

Γερμανικό διάταγμα 26.BIMSchV 1996 5 100 - - 

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1999 
5 100 - - 

KYA 3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512 / Β / 25.04.02 5 100 - - 
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Κανονισμοί προστασίας 

Όρια πεδιακών εντάσεων 

Μη ελεγχόμενη 

παραμονή κοινού 

Ελεγχόμενη 

επαγγελματική 

απασχόληση 

E (kV/m) B (μΤ) E (kV/m) B (μΤ) 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την επαγγελματική έκθεση, 2004 
- - 10 500 

Πηγή: «Ανακατατάξεις δικτύου 150kV και νέες γραμμές 400kV στο νομό Αχαΐας - τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 

ως περιβαλλοντικοί παράγοντες» (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου 

Πατρών, 2009) 

 

Αναφορικά με τις οριακές τιμές που παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα, επισημαίνονται 

τα εξής: 

• Το 1977 η Διεθνής Εταιρεία Προστασίας έναντι Ακτινοβολίας (IRPA) σχημάτισε τη 

Διεθνή Επιτροπή Προστασίας έναντι μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας (INIRC). Η Επιτροπή 

αυτή, σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Τμήμα Υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας WHO), δημοσίευσε τον Ιανουάριο 1990 την εργασία «Προσωρινές οδηγίες ορίων 

για την έκθεση σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 50/60Hz». Στις εργασίες αυτές, με 

διάρκεια εκπόνησης άνω των 10 ετών, είχαν σταθμισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι 

σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

• Το 1997 ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας έναντι μη-

Ιονιζουσών Ακτινοβολιών ICNIRP (η οποία αντικατέστησε την IRPA/INIRC) «Οδηγίες 

για όρια εκθέσεως σε χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία», οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 1998. Για την εκπόνηση των οδηγιών αυτών 

εξετάσθηκαν και σταθμίστηκαν επιπρόσθετα και όλες οι νεότερες σχετικές ερευνητικές 

εργασίες. Στις οδηγίες αυτές, χωρίς τον περιορισμό «προσωρινές οδηγίες», παραμένουν 

αμετάβλητα τα όρια των προσωρινών οδηγιών του 1990 (5 kV/m και 100 μΤ για συνεχή 

έκθεση κοινού και 10 kV/m και 500 μΤ για την επαγγελματική απασχόληση). 

• Τα όρια της ICNIRP προέκυψαν από την ακόλουθη διαδικασία: 

o κριτική θεώρηση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων σχετικά με τις επιδράσεις 

των πεδίων 

o καθορισμός των τιμών κατωφλίου στις οποίες προκύπτουν επιβλαβείς επιδράσεις 

στην υγεία 

o εισαγωγή συντελεστών ασφάλειας, με τους οποίους προκύπτουν από τις τιμές 

κατωφλίου οι τιμές των βασικών περιορισμών 

o θεώρηση των δυσμενέστερων περιπτώσεων ζεύξης των ηλεκτρικών και μαγνητικών 

πεδίων με το ανθρώπινο σώμα για τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς (όρια), 

δηλαδή των μετρήσιμων φυσικών μεγεθών που σχετίζονται με την έκθεση. 

• Το 1993 δημοσιεύθηκε ο βρετανικός κανονισμός με σημαντικά υψηλότερα όρια έναντι 

των ορίων της ICNIRP.  

• Το 1996 δημοσιεύθηκε το γερμανικό ομοσπονδιακό διάταγμα, στο οποίο θεσμοθετούνται 

τα επιτρεπόμενα όρια για τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία για τη συνεχή έκθεση του 

κοινού. Τα όρια αυτά συμπίπτουν με τα όρια της Οδηγίας. 

• Το 1999 δημοσιεύτηκε η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του 

περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στη Σύσταση αυτή το 

Συμβούλιο υιοθέτησε τα όρια των οδηγιών της ICNIRP μετά την επικύρωσή τους από 

την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Το 2002 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση [KYA 3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512 

Β΄ 25-04-02] στην οποία υιοθετούνται τα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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• Το 2004 δημοσιεύτηκε η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στην 

οποία ορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια κατά την επαγγελματική απασχόληση. 

• Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών μελετών γίνεται σύγκριση των επιτρεπόμενων 

οριακών τιμών των κανονισμών με τις μέγιστες τιμές που εμφανίζονται ή που θα 

εμφανιστούν. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ικανοποίηση ή μη της απαίτησης για 

την προστασία των ανθρώπων. 

 

Τα παραπάνω αποτελούν διαπιστώσεις Έγκυρων διεθνών φορέων, επιφορτισμένων με την 

προστασία της υγείας των ανθρώπων όπως ο Διεθνής Οργανισμός Προστασίας έναντι 

Ακτινοβολιών (International Radiation Protection Association, IRPA), οι οποίοι έχουν 

αναλάβει την ανάλυση και στάθμιση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, την 

εξαγωγή σε τακτά χρονικά διαστήματα, των συμπερασμάτων που προκύπτουν και τη χάραξη 

των κατευθυντηρίων γραμμών για την έκθεση σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο 50 Ηz. Η 

ανάλυση και στάθμιση αυτή αφορά εξίσου, τόσο τις εργαστηριακές έρευνες, όσο και τις 

επιδημιολογικές μελέτες. 

 

Τα συμπεράσματα αυτά και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας για την προστασία 

των ανθρώπων, μετά τη στάθμιση και αποδοχή τους, ενσωματώνονται στους κανονισμούς οι 

οποίοι διέπουν τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων. 

 

Εκτός από τον Ελληνικό Κανονισμό (πρότυπο ΕLOT ENV 50166-1) στην μελέτη, κατασκευή 

και λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούνται οι οδηγίες και 

τα όρια και των αντίστοιχων διεθνών κανονισμών (Οδηγία ICNIRP - Διεθνής Επιτροπή 

Προστασίας από μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τη 

σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

Τον Ιούλιο του 1999 δημοσιεύθηκε η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 

του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στη σύσταση αυτή το 

συμβούλιο υιοθετεί τα όρια της ICNIRP μετά την επικύρωσή τους από την επιστημονική 

Συντονιστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής επιτροπής. 

 

Τα κοινά όρια της οδηγίας της ICNIRP και της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την συνεχή έκθεση του κοινού σε πεδία συχνότητας 50 Ηz είναι: 

• για την μαγνητική επαγωγή: Β= 100 μΤ 

• για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου: Ε= 5 kV/m. 

 

Τα παραπάνω όρια ισχύουν στην Ελλάδα βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός 

3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/Β/25.04.02 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 

διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων”. 

 

Η μη υπέρβαση των ορίων των Κανονισμών εξασφαλίζει την προστασία των ανθρώπων 

έναντι του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. 

 

Τα παραπάνω όρια δεν είναι όρια επικινδυνότητας, αλλά εμπεριέχουν πολύ μεγάλους 

συντελεστές ασφάλειας, ώστε να καλύπτονται οι ασάφειες από την περιορισμένη γνώση που 

υπάρχει σχετικά με την επίδραση των πεδίων στους ζώντες οργανισμούς και να πληρείται η 

απαίτηση για πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων.  
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Οι γραμμές μεταφοράς του Ελληνικού Συστήματος, πληρούν τα όρια όλων των παραπάνω 

Κανονισμών. 

 

O ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενημερώνεται διαρκώς για τις νέες έρευνες με θέμα τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου των Γραμμών 

Μεταφοράς Υ.Τ. 

 

Έχει διαπιστωθεί τόσο από θεωρητικές μελέτες, όσο και από μετρήσεις σε εγκαταστάσεις 

μεταφοράς και διανομής, ότι οι τιμές των πεδίων είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα όρια 

των παραπάνω Κανονισμών. 

 

Ειδικότερα, οι τιμές του μαγνητικού πεδίου, που την τελευταία 15ετία απετέλεσε αντικείμενο 

επιστημονικής διερεύνησης για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, είναι δεκάδες 

έως εκατοντάδες φορές μικρότερες από τα όρια Κανονισμών. 

 

Επισημαίνεται ότι, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από τον άξονα της Γραμμής 

Μεταφοράς, οι τιμές τόσο του ηλεκτρικού όσο και του μαγνητικού πεδίου 

ελαχιστοποιούνται και πρακτικά μηδενίζονται.  

9.13.3. Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρομαγνητικών 

ακτινοβολιών 

Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 8.13 του Κεφαλαίου 8 της παρούσας μελέτης, οι βασικές 

πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων οι οποίες ευρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι οι εξής: 

• Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50 kV 

• Υποσταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 150 kV 

• Επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί 

• Πάρκα κεραιών 

• Κέντρα εκπομπής – Αναμεταδότες Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης 

• Ραντάρ 

• Κινητή και Ασύρματη Σταθερή Τηλεφωνία 1 

 

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του εργοταξίου Μαύρων Πετρών καλύπτονται από τον 

Υποσταθμό (Υ/Σ) Σταγείρων της Δ.Ε.Η. [Υ.Τ./Μ.Τ.] με δίκτυο Μ.Τ. των 20 kV. Η τροφοδοσία 

αυτή γίνεται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα τα ανώτερα πατώματα από +150 ως +300 γίνεται 

μέσω υφιστάμενης γεώτρησης +360/+228, ενώ τα κατώτερα πατώματα από +120 ως +150 

γίνεται μέσω της στοάς +224. Στο μεταλλείο υπάρχουν 8 Υποσταθμοί (Υ/Σ), εκ των οποίων 4 

στην επιφάνεια και οι υπόλοιποι 4 στις υπόγειες εγκαταστάσεις του μεταλλείου και 8 (Μ/Σ) 

μετασχηματιστές. Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για φωτισμό 

εγκαταστάσεων, λειτουργία αντλιοστασίων, ανεμιστήρων αερισμού, και ηλεκτραμαξών 

μεταφοράς προϊόντων εξόρυξης.  

 

Οι ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι σε ηλεκτρική ενέργεια 

καλύπτονται από τον Υποσταθμό (Υ/Σ) Σταγείρων της Δ.Ε.Η. [Υ.Τ/Μ.Τ.] με δίκτυο Μ.Τ. των 

20 kV υποβιβαζόμενο στα 15 kV πριν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Για τη διανομή της 

 
1 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=455&language=el-GR 
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ηλεκτρικής ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού υπάρχουν 7 

Υποσταθμοί (Υ/Σ) και 9 (Μ/Σ) μετασχηματιστές. Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

χρησιμοποιείται για την κίνηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τον φωτισμό των 

εγκαταστάσεων. Για συνολική ισχύ Μ/Σ 6525 kVA η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται 

σε 7905 kW, από την οποία 7680 kW για κίνηση Η/Μ και 225 kW για φωτισμό.  

 

Σε ότι αφορά την Ολυμπιάδα οι ενεργειακές απαιτήσεις του υποέργου θα καλυφθούν από τον 

υποσταθμό των 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. 

Κατά συνέπεια ο υποσταθμός των 150 kV θα έχει τη δυνατότητα και από τις δύο περιοχές. 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 690Vac ή 400Vac 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 690Vac ή 400Vac 

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. 

 

Σημειώνεται πως ο νέος υποσταθμός της Ολυμπιάδας από τον οποίο θα καλυφθούν οι 

ενεργειακές απαιτήσεις του υποέργου έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμ. 

1223/25.02.2016 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 645ΗΟΡ1Υ-ΘΔΘ) και επομένως δεν εκτιμώνται οι επιπτώσεις 

του στην παρούσα μελέτη. Ο νέος υποσταθμός της Ολυμπιάδας εκτιμάται μόνο στην παρούσα 

ως προς τις τυχόν συνεργιστικές επιπτώσεις του. 

 

Δεν υπάρχουν υφιστάμενες πηγές αξιοσημείωτων επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις των Σκουριών. 

 

Οι πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Ολυμπιάδας σχετίζονται με τους υποσταθμούς που 

βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων. Όπως προκύπτει από τα Σχέδιο 1-1 & Σχέδιο 1-2 

γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από κατοικίες και ως 

εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερες από τα όρια που 

τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της κατάστασης των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της 

ευρύτερης περιοχής των Υποέργων αξιολογείται ως χαμηλού επιπέδου, όσον αφορά στην 

ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία του. 

 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή ΟΧΙ 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 
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9.13.4. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Με βάση το σχεδιασμό του έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο Kεφάλαιο 6 της παρούσας 

μελέτης, 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 9.13.4-1. 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 (βλ. Σχέδιο 1-3). Το εν 

λόγω τμήμα Γ.Μ. θα περιλαμβάνει πύργους διπλού κυκλώματος της 

σειράς 4 του ΑΔΜΗΕ (τύποι S4, R4, Τ4, Ζ4) και θα έχει έναν αγωγό 

ανά φάση τύπου ACSR Grossbeak, διατομής 322 mm2. 
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Οι πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών σχετίζονται με τους υποσταθμούς 

που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων και τη Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας για τη 

σύνδεση του Υποσταθμού Σκουριών με το Εθνικό Δίκτυο. Όπως προκύπτει από τα Σχέδιο 1-1 

& Σχέδιο 1-2 & Σχέδιο 1-3 γενικής διάταξης οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε αρκετά μεγάλη 

απόσταση από κατοικίες και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες εκπομπές αναμένεται να είναι πολύ 

χαμηλότερες από τα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  

9.13.5. Επιπτώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 

9.13.5.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικές με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικών 

με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην συνέχεια πραγματοποιείται εκτίμηση μέσω 

βιβλιογραφικών πηγών για παρόμοια Έργα. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση «Ανακατατάξεις δικτύου 150kV και νέες γραμμές 400kV στο νομό 

Αχαΐας - τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία ως περιβαλλοντικοί παράγοντες» που έχει συνταχθεί 

από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου 

Πατρών (2009) ισχύουν τα εξής: 

 

«Οι επιτρεπόμενες τιμές για την προστασία του κοινού έναντι συνεχούς έκθεσης σε πεδία 

συχνότητας 50 Ηz είναι Εορ=5 kV/m για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και Βορ=100 μT 

για τη μαγνητική επαγωγή. Οι οριακές αυτές τιμές είναι κοινές στις Οδηγίες της Διεθνούς 

Επιτροπής Προστασίας Έναντι Μη Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας (ICNIRP) του 1998, στη 

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1999 και στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης / Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων / 

Υγείας & Πρόνοιας 3060ΦΟΡ238, ΦΕΚ512/Β/25.04.02 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από 

τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». Όπως 

αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οριακές αυτές τιμές 

“καταρτίστηκαν ύστερα από διεξοδική ανασκόπηση όλης της δημοσιευμένης επιστημονικής 

βιβλιογραφίας” και “έχουν ορισθεί έτσι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που 

υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τις 

διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού”. 

 

Οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές κατά την επαγγελματική απασχόληση σύμφωνα με τις Οδηγίες 

της ICNIRP και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

2004/40/ΕΚ για την συχνότητα των 50 Ηz ανέρχονται σε Εορ=10 kV/m και Βορ=500 μΤ. 

 

Για τις περιοχές εναέριων γραμμών 150 kV και 400 kV διπλού κυκλώματος, οι μέγιστες τιμές 

των πεδιακών εντάσεων κατά την έκθεση του κοινού εμφανίζονται κάτω από τη γραμμή 

400 kV και ανέρχονται σε Εmax=4,41 kV/m και Bmax=21,1 μΤ. Η επίδραση της παράλληλα 

οδεύουσας γραμμής 150 kV στις τιμές αυτές είναι πρακτικά αμελητέα. Οι μέγιστες δυνατές 

τιμές είναι μικρότερες από τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης Εορ=5 kV/m, 

Bορ=100 μΤ. 

 

Οι μέγιστες τιμές των πεδιακών εντάσεων κατά την επαγγελματική απασχόληση εμφανίζονται 

κατά το πλύσιμο των μονωτήρων της γραμμής 400 kV υπό τάση και ανέρχονται σε 
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Εmax=5,53 kV/m και Bmax=36,2 μΤ. Οι μέγιστες τιμές είναι μικρότερες από τα αντίστοιχα 

επιτρεπόμενα όρια έκθεσης Εορ=10 kV/m, Bορ=500 μΤ. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα εξεταζόμενα έργα πληρούν τις απαιτήσεις για την 

προστασία των ανθρώπων έναντι των ηλεκτρικών και των μαγνητικών πεδίων, αφού οι 

μέγιστες δυνατές τιμές σε θέσεις προσιτές στους ανθρώπους είναι για το ηλεκτρικό πεδίο 

μικρότερες και για το μαγνητικό πεδίο πολύ μικρότερες από τα επιτρεπόμενα όρια». 

 

Επισημαίνεται ότι η μελέτη αφορά σε δίκτυα υψηλής τάσης 150 kV, όπως ισχύει και για την 

υπο μελέτη γραμμή διασύνδεσης του νέου Υ/Σ Σκουριών με το δίκτυο, αλλά και υπερυψηλής 

τάσης 400 kV, που δεν αφορά στα υπό μελέτη έργα. Η μελέτη τεκμηριώνει ότι τόσο τα δίκτυα 

400 kV όσο και τα δίκτυα 150 kV δεν δημιουργούν μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία που 

ξεπερνούν τα όρια της νομοθεσίας.   

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη «Ανακατατάξεις δικτύου 150kV και νέες γραμμές 

400kV στο νομό Αχαΐας - τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία ως περιβαλλοντικοί παράγοντες» 

(Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, 

2009): 

 

«α) Έκθεση του κοινού 

 

Στα σχήματα 4 και 5 δίνονται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και η μαγνητική επαγωγή 

αντίστοιχα της γραμμής 150kV διπλού κυκλώματος του σχήματος 2 με παράμετρο την 

απόσταση των κάτω αγωγών της γραμμής από το έδαφος. Οι πεδιακές εντάσεις 

παρουσιάζονται ως οικογένειες καμπυλών, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται άμεσα, χωρίς 

υπολογισμούς, οι τιμές των εντάσεων αυτών σε κάθε σημείο του χώρου, σε περιοχές προσιτές 

στους ανθρώπους, στο περιβάλλον της γραμμής. Εκτός της τάσεως και της εντάσεως της 

γραμμής, οι τιμές των πεδιακών εντάσεων εξαρτώνται από τη διάταξη των αγωγών των 

φάσεων και από βασικά γεωμετρικά μεγέθη (αποστάσεις μεταξύ των αγωγών και μεταξύ των 

αγωγών και του εδάφους, αποστάσεις του σημείου υπολογισμού από τους αγωγούς και από το 

έδαφος). 

 

Από τα σχήματα 4 και 5 προκύπτει ότι η μέγιστη δυνατή τιμή της έντασης του ηλεκτρικού 

πεδίου ανέρχεται σε 2,22 kV/m (για την ελάχιστη απόσταση των κάτω αγωγών της γραμμής 

από το έδαφος 9 m) και είναι μικρότερη του ορίου των 5 kV/m για τη συνεχή έκθεση του 

κοινού. Για τη μαγνητική επαγωγή η μέγιστη δυνατή τιμή ανέρχεται σε 12,7 μΤ και είναι πολύ 

μικρότερη του αντίστοιχου ορίου των 100 μΤ για τη συνεχή έκθεση του κοινού. 

 

β) Έκθεση των εργαζομένων κατά το πλύσιμο μονωτήρων υπό τάση 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 158/1975 «Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

ευρισκομένων υπό τάσιν» [7], απαγορεύονται εργασίες υπό τάση στην τρίτη περιοχή τάσεων 

(τάσεις 35kV και άνω). Όμως, με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2244/1994 προστέθηκε 

στο άρθρο 5 του νόμου 158/1975 δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να 

γίνονται εργασίες καθαρισμού μονωτήρων υπό τάση στην τρίτη περιοχή τάσης, εφόσον αυτές 

γίνονται από τον αέρα με ελικόπτερο» [8]. 
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Το σχήμα 6α δείχνει τις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των αγωγών και του 

θαλάμου του ελικοπτέρου. Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει και περιοχές x<0, στις οποίες ο 

θάλαμος του ελικοπτέρου προσεγγίζει ανεπίτρεπτα τους αγωγούς των γραμμών. Η απόσταση 

των αγωγών από τη γη δεν επηρεάζει τις τιμές της μαγνητικής επαγωγής: για τον υπολογισμό 

της επαρκούν οι αποστάσεις του θεωρούμενου σημείου από τους αγωγούς. 

 

Από το σχήμα 6β προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής για την πλησιέστερη 

επιτρεπόμενη θέση του ελικοπτέρου ανέρχεται σε 22,0μΤ. Η τιμή αυτή είναι κατά πολύ 

μικρότερη όχι μόνο του επιτρεπόμενου ορίου των 500 μΤ κατά την επαγγελματική απασχόληση 

αλλά και του ορίου των 100 μΤ για την έκθεση του κοινού. 

 

Το σχήμα 7 δείχνει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου πριν την προσέγγιση του ελικοπτέρου 

(αδιατάρακτο πεδίο). Οι πραγματικές τιμές εντός του ελικοπτέρου θα είναι πολύ μικρότερες 

λόγω της θωράκισης μέσω του μεταλλικού σκελετού του ελικοπτέρου. 

 

Στο σχήμα 7α φαίνεται η απόσταση των σημείων αναρτήσεως των κάτω αγωγών από το 

έδαφος, η οποία επηρεάζει τις τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στις εξεταζόμενες 

περιοχές. Από το σχήμα 7β προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 

για την πλησιέστερη επιτρεπόμενη θέση του ελικοπτέρου ανέρχεται σε 1,51kV/m και είναι πολύ 

μικρότερη του επιτρεπόμενου ορίου των 10kV/m κατά την επαγγελματική απασχόληση». 

 

Όσον αφορά στην λειτουργία του υποσταθμού 150 kV/20kV, σύμφωνα με την έκθεση «Τα 

ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενέργειας ως 

περιβαλλοντικοί παράγοντες» (Δ. Τσανάκας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005): 

 

«Από συστηματικές μετρήσεις σε περισσότερους υποσταθμούς (Υ/Σ) 150 kV εξωτερικού 

χώρου του ελληνικού συστήματος και από την βιβλιογραφική διερεύνηση προέκυψαν τα 

ακόλουθα:  

• Εντός του Υ/Σ εμφανίζονται αξιόλογες τιμές των πεδιακών εντάσεων μόνο σε μικρές 

περιοχές πλησίον του εξοπλισμού, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι πεδιακές εντάσεις 

αποκτούν πολύ χαμηλές τιμές. Οι μέγιστες τιμές των πεδιακών εντάσεων που 

μετρήθηκαν σε θέσεις προσιτές στο προσωπικό είναι κατά πολύ μικρότερες, όχι μόνο 

από τα επιτρεπόμενα όρια της επαγγελματικής έκθεσης, αλλά και από τα επιτρεπόμενα 

όρια συνεχούς έκθεσης του κοινού.  

• Οι μέγιστες τιμές των πεδιακών εντάσεων, στο όριο περίφραξής των Υ/Σ, εκτός των 

περιοχών των γραμμών τροφοδοτήσεως 150kV και των εναερίων αναχωρήσεων 20kV, 

αποκτούν εξαιρετικά χαμηλές, πρακτικά αμελητέες τιμές.  

• Οι μέγιστες τιμές των πεδιακών εντάσεων στην περιοχή των εναερίων αναχωρήσεων 

20 kV είναι μικρότερες των αντιστοίχων τιμών στην περιοχή εισόδου των γραμμών 150 

kV. Οι μέγιστες όμως αυτές τιμές κάτω από τις γραμμές 150 kV παραμένουν κατά πολύ 

μικρότερες από τα επιτρεπόμενα όρια συνεχούς έκθεσης του κοινού». 

 

Όσον αφορά στα επίπεδα του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου που δημιουργούνται 

περιμετρικά ενός υποσταθμού 150 kV/20 kV που βρίσκεται εν λειτουργία, έχουν εκπονηθεί οι  

εξής Εκθέσεις: 

1. «Έκθεση μετρήσεων των επιπέδων του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου που 

δημιουργούνται περιμετρικά του Υ/Σ 150kV/MT της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκεται μεταξύ των 
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οδών Μεταμορφώσεως και Φιλοξενίας στη Νέα Μάκρη του Νομού Αττικής» (Ελληνική 

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 2007). 

2. «Έκθεση μετρήσεων των επιπέδων του χαμηλόσυχνου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου 

περιμετρικά και εκτός της περίφραξης του Υποσταθμού 150/20kV Θεσσαλονίκη ΙΙ, στο 

Δήμο Ευόσμου - Κορδελίου του Νομού Θεσσαλονίκης» (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας, 20014). 

 

Σύμφωνα με την πρώτη Έκθεση, από τις μετρήσεις του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου 

που πραγματοποιήθηκαν περιμετρικά του υποσταθμού προέκυψαν τα εξής: 

• Η τιμή της μαγνητικής επαγωγής κυμαίνεται μεταξύ των 0,407 μΤ και 6,080 μΤ. 

• Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου κυμαίνεται μεταξύ των 5.57 V/m και 306.61 V/m. 

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρώτης έκθεσης: 

«Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τι μετρήσεις και με βάση τους βασικούς 

περιορισμούς και τα επίπεδα αναφοράς για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε χαμηλόσυχνα 

ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ΄αριθ. 3060 (ΦΟΡ) 238 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ., Αρ. 512, Τεύχος Δεύτερο, 25 Απριλίου 

2002), συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Οι τιμές που λαμβάνει η μαγνητική επαγωγή Β (μΤ) σε καμία από τις προαναφερθείσες 

θέσεις μέτρησης δεν υπερέβησαν τα επίπεδα αναφοράς, όπως αυτά καθορίζονται από την 

προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. Μάλιστα οι τιμές που μετρήθηκαν είναι από 16 έως 245 φορές 

μικρότερες από την τιμή του ορίου (100μΤ) που καθορίζεται στην εν λόγω Κ.Υ.Α. για τη 

μαγνητική επαγωγή στη συχνότητα των 50Hz (συχνότητα λειτουργίας του συστήματος 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας). 

• Οι τιμές που λαμβάνει η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) σε καμία από τις θέσεις 

μέτρησης δεν υπερέβη τα επίπεδα αναφοράς, όπως αυτά καθορίζονται από την 

προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. Μάλιστα οι τιμές που μετρήθηκαν, είναι από 16 έως 897 φορές 

μικρότερες από την τιμή του ορίου (5000V/m) που καθορίζεται στην εν λόγω Κ.Υ.Α. για 

την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στη συχνότητα των 50Hz (συχνότητα λειτουργίας του 

συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).». 

 

Σύμφωνα με την δεύτερη Έκθεση, από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν 

την μαγνητική επαγωγή και την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, προέκυψαν τα εξής: 

• Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 1,58 V/m και 510,9 V/m. 

• Η τιμή της μαγνητικής επαγωγής κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0,06 μΤ και 1,61 μΤ. 

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της δεύτερης έκθεσης: 

«Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις και με βάση τους βασικούς 

περιορισμούς και τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση του κοινού σε χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά 

και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ΄αριθ. 3060 (ΦΟΡ) 238 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων και Υγείας και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ., Αρ. 512, Τεύχος Δεύτερο, 25 Απριλίου 2002), 

συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Οι τιμές που λαμβάνει η μαγνητική επαγωγή Β (μΤ) σε καμία από τις προαναφερθείσες 

θέσεις μέτρησης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς, όπως αυτά καθορίζονται στην 

προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης ότι οι μετρηθείσες τιμές είναι από 

62,11 έως 1666 φορές μικρότερες από την τιμή του ορίου (100 μΤ) που καθορίζεται στην 
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εν λόγω Κ.Υ.Α. για τη μαγνητική επαγωγή στη συχνότητα των 50 Hz (συχνότητα λειτουργίας 

του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας).   

• Οι τιμές που λαμβάνει η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε(V/m) σε καμία από τις θέσεις 

μέτρησης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς, όπως αυτά καθορίζονται στην 

προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης πως οι μετρηθείσες τιμές είναι από 

9,8 έως 3164 φορές μικρότερες από την τιμή του ορίου (5000 V/m) που καθορίζεται στην 

εν λόγω Κ.Υ.Α. για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στη συχνότητα των 50 Hz (συχνότητα 

λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας).». 

9.13.5.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικών με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων σχετικών με την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων : Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να 

υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

• Ένταση επιπτώσεων : Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την υλοποίηση του έργου, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς : Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τους Υποσταθμούς και τη Γραμμή Μεταφοράς και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης : Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων, με βάση τη 

παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 30 ετών από την έγκριση 

της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες : Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι 

δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και της επίδρασης του σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του 

μεγέθους του έργου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες 

περιοχές ευαίσθητων αποδεκτών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων 

σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της ευρύτερης περιοχής των υποέργων 

αξιολογείται ως Χαμηλό. 
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΟΧΙ 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του περιβάλλοντος ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της χωρικής ενότητας 

Ευρύτερης Περιοχής Έργου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Χαμηλής» Σημαντικότητας.  

 

Εκτίμηση σημαντικότητας επιπτώσεων - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.13.6. Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις σχετικές με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, θεωρούμε τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα με το υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό 

σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων. 

 

Όσον αφορά στις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής 

ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν ότι εντός της άμεσης 

περιοχής πέραν των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 
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Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα έργα, τόσο τα έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας όσο και τα 2 έργα μεταφοράς ενέργειας (υποσταθμός και γραμμές μεταφοράς 

ενέργειας) σχετίζονται με το έργο. 

 

Τα προαναφερόμενα έργα εκτιμάται ότι δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τις εκτιμήσεις που 

έχουν γίνει στις προηγούμενες παραγράφους για τους λόγους που περιγράφηκαν στην 

Παράγραφο 9.13.5 του παρόντος κεφαλαίου, διότι η παραγόμενη ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 

Εντός της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των συνεργιστικών επιπτώσεων στο ακουστικό 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων : Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα αναμένεται να 

υπάρξει μια μετρήσιμη διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

• Ένταση επιπτώσεων : Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που θα προκύψουν στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την υλοποίηση του έργου, η ένταση των 

επιπτώσεων αξιολογείται ως χαμηλή.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς : Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές γύρω από τους Υποσταθμούς και τη Γραμμή Μεταφοράς και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης : Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι σίγουρη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων, με βάση τη 

παρούσα μελέτη αναμένεται να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 30 ετών από την έγκριση 

της παρούσας, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες : Όπως είναι προφανές οι επιπτώσεις από 

την λειτουργία των έργων σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι 

δυνατόν να αναταχθούν με φυσικά μέσα και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη 

ανατάξιμες 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις των εκπομπών θορύβου 

και της επίδρασης του σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με μια σειρά από τεχνητά μέσα. Λόγω του μεγέθους του έργου, η 

εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντια για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων αλλά προφανώς μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

ευαίσθητων αποδεκτών και ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν το μέγεθος των αναμενόμενων 

συνεργιστικών επιπτώσεων σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της ευρύτερης 

περιοχής των υποέργων αξιολογείται ως Χαμηλό. 

  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.13-16 

ENVECO A.E. 

Μέγεθος επιπτώσεων 

Υψηλό OXI 

Μεσαίο ΟΧΙ 

Χαμηλό ΝΑΙ 

Αμελητέο OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του περιβάλλοντος ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της χωρικής ενότητας 

Ευρύτερης Περιοχής Έργου και το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων από 

την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντης» 

Σημαντικότητας.  

 

Εκτίμηση επιπτώσεων σημαντικότητας - Αρνητικές 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.14. Επιπτώσεις στα ύδατα 

9.14.1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις στα ύδατα των Χωρικών Ενοτήτων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών, από την υλοποίηση του νέου επενδυτικού 

σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 της 

παρούσας μελέτης. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι συνεργιστικές και οι αθροιστικές επιπτώσεις 

που αναμένονται να επέλθουν στη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας από την υλοποίηση του Έργου. 

9.14.2. Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου  

9.14.2.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των υδάτων 

9.14.2.1.1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.14, εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου εντοπίζονται τα ρέματα Κοκκινόλακκα, Βαθύλακκα, Καρβουνόσκαλας, Αργυρώ 

και Πόρτο.  

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (2017), δεν έχει προσδιοριστεί υδάτινο 

σώμα εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.  

Στο σχήμα και στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία της χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου καθώς και οι θέσεις παρακολούθησης απορροών, χημικής 

κατάστασης και οικολογικών παραμέτρων των ποτάμιων υδατικών συστημάτων.  

 

Πίνακας 9.14.2-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης απορροών, χημικής και 

οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

Ρέμα Κοκκινόλακκα 

1 MSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων μεταλλείου 

2 MSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Βαθύλακκα 

3 MSW03 200μ κατάντη σήραγγας εκτροπής ρέματος Κοκκινόλακκα 

4 MSW04 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 

5 MSW11 Ρέμα Βαθύλακκα πριν την συμβολή του με το ρέμα Κοκκινόλακκα 

6 MWE01 Ανάντη Κοκκινόλακκα 

7 MWE02 Κατάντη Κοκκινόλακκα 

Ρέμα Καρβουνόσκαλας 

8 MSW21 Ανάντη εργοταξιακού δρόμου 

9 MSW22 Τελική απορροή ρέματος Καρβουνόσκαλας 
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Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

Ρέμα Αργυρώ 

10 MSW31 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

11 MSW32 Τελική απορροή ρέματος Αργυρώ 

12 MWE31 Αργυρώ 

Ρέμα Πόρτο 

13 MSW41 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

14 MSW42 Τελική απορροή ρέματος Πόρτο 

15 MWE41 Εκβολές Πόρτο 

*Υπόμνημα: 

MSW αφορά την κωδικοποίηση των σημείων παρακολούθησης απορροών και χημικής 

κατάστασης 

MWE αφορά την κωδικοποίηση των σημείων παρακολούθησης οικολογικών παραμέτρων 

 

 
Σχήμα 9.14.2-1. Σημεία παρακολούθησης ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 
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ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.14.2-2. Σημεία παρακολούθησης ποτάμιων υδατικών συστημάτων και ορισμός 

λεκανών συμβολής  
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Κεφάλαιο 9  9.14-13 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 9.14.2-2.Μέση ετήσια παροχή των σταθμών παρακολούθησης των απορροών των επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη περιοχή 

του Υποέργου Μαύρων Πετρών (m3/h) 

Έτος MSW01 MSW02 MSW03 MSW04 MSW11 MSW21 MSW22 MSW31 MSW32 MSW41 MSW42 

2006 8,34 54,37 177,31 333,01 39,98 0,14 27,48 6,16 0,74 7,76 4,22 

2007 0,72 9,86 49,10 35,37 3,69 0,00 4,10 0,47 0,95 2,18 1,87 

2008 2,76 16,04 36,74 47,48 4,46 0,00 0,00 0,08 0,08 1,35 1,93 

2009 4,20 60,47 88,40 151,80 20,40 0,00 3,96 0,80 4,78 4,78 9,45 

2010 0,71 69,27 192,44 315,15 0,00 0,00 475,44 0,30 1,24 6,38 5,62 

2011 2,99 40,50 82,20 131,74 0,00 0,00 0,20 0,50 0,10 14,58 11,30 

2012 1,83 44,23 99,13 64,72 0,00 0,00 10,28 0,22 0,00 9,98 11,78 

2013 0,06 41,98 207,31 0,00 0,05 0,98 0,15 0,89 0,00 5,08 3,61 

2014 79,28 46,84 110,89 10,91 0,93 2,00 9,06 21,77 2,89 9,96 9,00 

2015 32,46 107,35 409,32 246,31 41,73 14,84 22,34 2,67 9,06 15,51 15,65 

2016 0,23 22,14 190,07 201,13 0,00 0,00 1,38 1,20 0,08 1,38 4,97 

2017 0,13 17,06 265,33 31,35 0,08 0,04 0,17 13,65 0,00 4,40 5,80 

2018 6,36 40,01 148,98 173,18 0,04 0,04 22,90 1,10 0,04 0,29 25,88 

2019 3,36 28,20 49,11 110,43 4,74 0,00 10,00 9,07 0,04 13,85 0,33 

2020 36,34 54,10 - 176,49 0,05 0,00 42,73 1,85 0,00 0,00 10,46 

Υπερετήσιος Μ.Ο. 11,98 43,49 150,45 135,27 7,74 1,20 42,01 4,05 1,33 6,50 8,12 
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Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-14 

ENVECO A.E. 

 

Σχήμα 9.14.2-3. Box-plot στατιστικής επεξεργασίας διαθέσιμων μετρήσεων απορροών ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής 

ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου  
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1. Ρέμα Πόρτο 

 

Το ρέμα Πόρτο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα ενώ η λειτουργία του θεωρείται 

χειμαρρική. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή 

(μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης 2020) για τα έτη 

2018-2020 όπου φαίνεται έντονη εποχικότητα στις παροχές του ρέματος. Το μεγαλύτερο μέρος 

της απορροής πραγματοποιείται υπόγεια, κοντά στις εκβολές του στη θάλασσα. 

 

 
Σχήμα 9.14.2-4. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Πόρτο για τα έτη 2018-2020 

Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση (χημική), φαίνεται να πληροί τα νομοθετικά όρια της 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων 

(Ετήσια Έκθεση 2020). Υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων εντοπίζονται στο ph και τα 

ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) για την περίοδο (2017-2020). Πέραν των παραπάνω και 

σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του ρέματος αξιολογήθηκε ως μέτρια καθώς τα 

ποιοτικά του χαρακτηριστικά παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε όλη τη διαδρομή τους, με 

τις συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων να είναι μικρότερες των οριακών τιμών, ακόμη και για 

το στοιχείο Feολικό που είχε περιστασιακά αυξημένες συγκεντρώσεις κατά το προηγούμενο 

έτος.  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017 του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης το ρέμα πόρτο παρουσιάζει μέτρια και 

ελλιπή κατάσταση από τα διάτομα και τα μακροασπόνδυλα, αντίστοιχα.  
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ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.14.2-5. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης ποταμών της 

περιοχής μελέτης για το έτος 2017 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις της ομάδας 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου δεν έχει παρατηρηθεί υπερχείλιση της κοίτης 

του σε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης το ρέμα δεν εμπίπτει εντός των Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας. Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί ενεργή κατολίσθηση που εντοπίζεται στην 

ανατολική κοίτη του, αυξάνοντας την τρωτότητα του.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Πόρτο. 

 

Πίνακας 9.14.2-3. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Πόρτο 
Ρέμα Πόρτο 

Λεκάνη Απορροής 
Κόλπος Ιερισσού EL1043C00002N 

Έκταση 58,86 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
7,46 km2 (Υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας) 

Ποσοστό υπολεκάνης επί της 

λεκάνης απορροής 
12,67% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
8,12 m3/h  

Μετρούμενη στην εκβολή (MSW42) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Μέτρια 

Υπερβάσεις το έτος 2020 - 
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ENVECO A.E. 

Ρέμα Πόρτο 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 11 

Οικολογική Κατάσταση Μέτρια και Ελλιπής 

2. Ρέμα Αργυρώ 

 

Το ρέμα Αργυρώ χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με χειμαρρική λειτουργία. Μεγάλο 

μέρος της ροής του ρέματος φαίνεται να γίνεται υπόγεια, πριν αυτό εισέλθει στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης 

2020) για τα έτη 2018-2020 όπου φαίνεται έντονη εποχικότητα στις παροχές του ρέματος. 

 

 
Σχήμα 9.14.2-6. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Αργυρώ για τα έτη 2018-2020 

Όσον αφορά στην ποιοτική κατάσταση του ρέματος, αυτό φαίνεται επιβαρυμένο σε μια σειρά 

από παραμέτρους σχετιζόμενες με την φυσική μεταλλοφορία της περιοχής συγκριτικά με την 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων 

(Ετήσια ¨Έκθεση 2020). Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 2017 

του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του ρέματος 

αξιολογήθηκε ως μέτρια καθώς οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων που εξετάστηκαν 

παρουσίασαν τιμές μικρότερες των οριακών τιμών ακόμα και για το στοιχείο Fe (ολικό) που 

είχε περιστασιακά αυξημένες συγκεντρώσεις κατά το προηγούμενο έτος.  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017 το 

ρέμα Αργυρώ παρουσιάζει άγνωστη οικολογική κατάσταση καθώς εντοπίστηκε χωρίς 

παροχή σε όλες τις περιόδους δειγματοληψίας του συνόλου των βιολογικών ποιοτικών 

στοιχείων. 

 
1Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Κεφάλαιο 9  9.14-18 

ENVECO A.E. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις της ομάδας 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου έχει παρατηρηθεί υπερχείλιση της κοίτης του 

σε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης το ρέμα δεν εμπίπτει εντός των Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Αργυρώ. 

 

Πίνακας 9.14.2-4. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Αργυρώ 
Ρέμα Αργυρώ 

Λεκάνη Απορροής 
Κόλπος Ιερισσού EL1043C00002N 

Έκταση 58,86 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
7,46 km2 (Υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας) 

Ποσοστό υπολεκάνης επί της 

λεκάνης απορροής 
12,67% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
1,33 m3/h  

Μετρούμενη στην εκβολή (MSW32) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Μέτρια 

Υπερβάσεις το έτος 2020 TSS 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 12 

Οικολογική Κατάσταση Άγνωστη 

3. Ρέμα Καρβουνόσκαλα 

 

Το ρέμα Καρβουνόσκαλα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα ενώ η λειτουργία του 

χαρακτηρίζεται χειμαρρική. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης 

2020) για τα έτη 2018-2020 όπου φαίνεται έντονη εποχικότητα στις παροχές του ρέματος.  

 

 
2Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση:Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Σχήμα 9.14.2-7. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Καρβουνόσκαλα για τα έτη 2018-2020 

Όσον αφορά στην ποιοτική του κατάσταση, αυτό φαίνεται επιβαρυμένο σε μια σειρά από 

παραμέτρους σχετιζόμενες με την φυσική μεταλλοφορία της περιοχής (Cd, Zn και Mn) 

συγκριτικά με την Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) 

για νερά χειμάρρων. Σημειώνεται ότι για το έτος 2020 δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις στις 

εκβολές του ρέματος Καρβουνόσκαλα για κανένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν (Ετήσια 

Έκθεση 2020). 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις της ομάδας 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου έχει παρατηρηθεί, σε κάποιες περιπτώσεις, 

υπερχείλιση της κοίτης του σε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης το ρέμα δεν εμπίπτει εντός των 

Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος 

Καρβουνόσκαλα. 

 

Πίνακας 9.14.2-5. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Καρβουνόσκαλα 
Ρέμα Καρβουνόσκαλα 

Λεκάνη Απορροής 
Κόλπος Ιερισσού EL1043C00002N 

Έκταση 58,86 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου 

συστήματος 

7,46 km2 (Υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας) 

Ποσοστό 

υπολεκάνης επί της 

λεκάνης απορροής 

12,67% 

Μέση Υπερετήσια 

Παροχή 

42,01m3/h  

Μετρούμενη στην εκβολή (MSW22) 

1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού 

Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Μέτρια - Κακή 
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ENVECO A.E. 

Ρέμα Καρβουνόσκαλα 

Υπερβάσεις το έτος 

2020 
- 

Σύγκριση με οριακές 

τιμές νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 13 

Οικολογική 

Κατάσταση 

Δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση της οικολογικής του 

κατάστασης 

4. Ρέμα Βαθύλακκα 

 

Το ρέμα Βαθύλακκα παρουσιάζεται ξερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην άμεση εμβέλεια 

του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, με εξαίρεση περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, στις 

οποίες παρατηρείται παροχή. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 2018-2020. 

 

 
Σχήμα 9.14.2-8. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Βαθύλακκα για τα έτη 2018-2020 

 

Στα τελευταία δεκάδες μέτρα του πριν την εκβολή του ρέματος στον Κοκκινόλακκα, δέχεται 

το σύνολο των κατεργασμένων νερών από την Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών. 

 

Όσον αφορά στην ποιοτική κατάσταση του ρέματος, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Έργου, αυτό φαίνεται να επιβαρύνεται από την είσοδο 

του στην μεταλλευτική ζώνη και την περιοχή εμφάνισης του κοιτάσματος, στις σχετικές με 

αυτό παραμέτρους.  

  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις της ομάδας 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου έχει παρατηρηθεί, σε κάποιες περιπτώσεις, 

υπερχείλιση της κοίτης του σε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης το ρέμα δεν εμπίπτει εντός των 

Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Βαθύλακκα. 

 
3Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση:Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Πίνακας 9.14.2-6. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Βαθύλακκα  
Ρέμα Βαθύλακκα 

Λεκάνη Απορροής 
Ασπρόλακκα EL1005R000500023N 

Έκταση 92,27 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου 

συστήματος 

24,8 km2 (Υπολεκάνη Κοκκινόλακκα) 

Ποσοστό 

υπολεκάνης επί της 

λεκάνης απορροής 

26,9% 

Μέση Υπερετήσια 

Παροχή 

7.74m3/h  

Μετρούμενη στην εκβολή (MSW11) 

1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού 

Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Μέτρια - Κακή 

Υπερβάσεις το έτος 

2020 
- 

Σύγκριση με οριακές 

τιμές νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 14 

Οικολογική 

Κατάσταση 

Δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση της οικολογικής του 

κατάστασης 

5. Ρέμα Κοκκινόλακκα 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του ρέματος Κοκκινόλακκα είναι ότι στην κοίτη του εκβάλουν τα 

κατεργασμένα νερά της Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών, μέσω του ρέματος του 

Βαθύλακκα. 

 

Κατά την υγρή περίοδο ο Κοκκινόλακκας κατεβαίνει προς τις εκβολές του αυξάνοντας 

σταδιακά την παροχή του καθώς δέχεται την συμβολή των διαφόρων παραποτάμων του και 

φυσικών εκφορτίσεων.  

 

Χαρακτηριστική είναι η περιοχή κατάντη της συμβολής του με τον Ασπρόλακκα όπου συχνά 

κατά την ξηρή περίοδο όλη η παροχή των δύο ρεμάτων κατεισδύει και φορτίζει την υπόγεια 

υδροφορία της εκβολής του Ασπρόλακκα (περιοχή Χιλανταρίου).  

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 

2020) στα σημεία MSW03 & MSW04 για τα έτη 2015-2020. Επίσης γίνεται σύγκριση με τις 

αντίστοιχες απορροές από την Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών. 

 

 
4Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Σχήμα 9.14.2-9.Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Κοκκινόλακκα κατάντη της σήραγγας εκτροπής για τα έτη 2015-20195 

 

 
Σχήμα 9.14.2-10. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής νερών 

μεταλλείου από την Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών στο ρέμα 

Κοκκινόλακκα για τα έτη 2015-2020 

Από τα παραπάνω διαγράμματα για τα δύο (2) σημεία (MSW03 & MNW12) διαπιστώνεται 

σημαντική συνεισφορά των επεξεργασμένων νερών στην συνολική απορροή του ρέματος 

Κοκκινόλακκα και κατ’ επέκταση στην απορροή του Ασπρόλακκα.  

 

 
5 Για το έτος 2020 ήταν αδύνατη η πρόσβαση στο σημείο μέτρηση MSW03. 
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Σχήμα 9.14.2-11. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Κοκκινόλακκα ανάντη της συμβολής με τον Ασπρόλακκα για τα έτη 2015-2020 

Δεδομένου ότι το ρέμα του Κοκκινόλακκα συμβάλει στο ρέμα Ασπρόλακκας που αποτελεί 

υδάτινο σώμα σύμφωνα με την οδηγία 2000/60, στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, έγινε 

διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου, όπως προβλέπεται στο μέρος Γ του 

παραρτήματος Ι της ΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β` 8.12.2010), όπου 

αναφέρεται ότι « Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε σχέση με 

τα ΠΠΠ θα λαμβάνονται υπόψη: 

 

α) οι φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων σε αδιατάρακτο περιβάλλον και οι ενώσεις τους, 

εάν εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τα σχετικά ΠΠΠ και  

β) η σκληρότητα, το pH ή άλλες παράμετροι ποιότητας ύδατος που επηρεάζουν τη 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων 

 

Η σχετική ανάλυση όσον αφορά την ποιοτική κατάσταση του υποβάθρου του ρέματος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧV- «Υπολογισμός συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μεταλλείων Κασσάνδρας», στο οποίο προσδιορίστηκαν οι 

συγκεντρώσεις υποβάθρου όπως παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 

 

Πίνακας 9.14.2-7. Εκτίμηση συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου για τα μέταλλα του 

γεωχημικού υποβάθρου της περιοχής. 

Παράμετρος 
Συγκέντρωση 

Υποβάθρου P50 [μg/L] 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

ΕΜΣ ΜΕΣ 
Καταγραφές μεγαλύτερες των 

θεσμοθετημένων ορίων 

Ni (BioAv) 1,98 4 - - 

Ni (D) 2,5 20 34 - 

Pb (BioAv) 0,77 1,2 - - 

Pb (D) 4,72 7,2 14 

20,34% των καταγραφών παρουσίασαν 

υπερβάσεις της Μέγιστης Επιτρεπόμενης 

Συγκέντρωσης 
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Παράμετρος 
Συγκέντρωση 

Υποβάθρου P50 [μg/L] 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

ΕΜΣ ΜΕΣ 
Καταγραφές μεγαλύτερες των 

θεσμοθετημένων ορίων 

Zn (T) 26,50 125 - - 

As (T) 45,65 30 - - 

Cu (T) 2,5 26 - - 

Cd (D) 0,20 0,25 1,5 - 

Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται τιμές μεγαλύτερες των νομοθετικών ορίων  

ΕΜΣ: Ετήσια Μέση Συγκέντρωση 

ΜΕΣ: Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ρέμα Κοκκινόλακκα φαίνεται να επιβαρύνεται από την 

υπόβαθρη ρύπανση και τις αυξημένες φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων (As, Pb, Cd) στο 

αδιατάρακτο περιβάλλον στο ανάντη τμήμα της λεκάνης του ρέματος πριν από την είσοδο του 

στην μεταλλευτική ζώνη.  

 

Γενική παρατήρηση είναι ότι η ποιότητα του ρέματος κατάντη του σημείων διάθεσης των 

κατεργασμένων νερών μεταλλείου σταδιακά βελτιώνεται με την πάροδο των ετών και οι όποιες 

υπερβάσεις έχουν τάση μείωσης και χρονικά συμπίπτουν με την έναρξη λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα και τα έργα αποκατάστασης που την 

συνόδευσε. Ειδικά όσον αφορά τα στοιχεία Cd, Mn & Zn, η μείωση είναι τόσο δραστική σε 

σημείο που να τείνουν να εκλείψουν οι όποιες υπερβάσεις. Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα 

με την στην Ετήσια έκθεση 2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η 

χημική κατάσταση του ρέματος αξιολογήθηκε ως καλή καθώς σε όλη τη διαδρομή του από 

τις πηγές του μέχρι πριν την συμβολή του με το ρέμα Ασπρόλακκα, καθόλη τη διάρκεια του 

έτους 2017, πληροί συστηματικά όλα τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας επιφανειακών νερών 

της Ν.Α.Χ. 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985).  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017 ο 

Κοκκινόλακκας δείχνει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση του 

2015, αφού με βάση τα αποτελέσματα των μακροασπόνδυλων και των διατόμων η ποιότητα το 

2017 χαρακτηρίζεται μέτρια και όχι ελλιπής. Η ανίχνευση ανώμαλων θυρίδων, μόνο στη 

χειμερινή δειγματοληψία, επιβεβαιώνει τη γενική εκτίμηση ύπαρξης σημαδιών βελτίωσης, με 

την απουσία ιχθυοπανίδας στον κατάντη των εγκαταστάσεων σταθμό να συνηγορεί ότι η 

συνολική οικολογική κατάσταση του υδατικού συστήματος παραμένει ελλιπής. 
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Σχήμα 9.14.2-12. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης ποταμών της 

περιοχής μελέτης για το έτος 2017 

Το ρέμα Κοκκινόλακκα δεν εμπίπτει σε κάποιο σχέδιο διαχείρισης υδάτων, παρόλα αυτά 

εκβάλει με αξιόλογη ποσότητα στον Ασπρόλακκα που αποτελεί υδάτινο σώμα. Επιπλέον, σε 

μεγάλο μέρος του μήκους της κοίτης του παρατηρούνται καλλιέργειες και ορατά υπολείμματα 

αρχαίας εκκαμίνευσης Mn. 

 

Σύμφωνα με τις επισκέψεις πεδίου του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στα 

ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας, δεν έχει παρατηρηθεί υπερχείλιση 

της κοίτης του σε πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης το ρέμα δεν εμπίπτει εντός των Σχεδίων 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος 

Κοκκινόλακκα. 

 

Πίνακας 9.14.2-8. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Κοκκινόλακκα 
Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Λεκάνη Απορροής 
Ασπρόλακκα EL1005R000500023N 

Έκταση 92,27 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
24,8 km2 (Υπολεκάνη Κοκκινόλακκα) 

Ποσοστό υπολεκάνης επί της 

λεκάνης απορροής 
26,9% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
150,45 m3/h Κατάντη της εκτροπής (MSW03) 

135,27 m3/h Ανάντη της συμβολής με Ασπρόλακκα (MSW04) 
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Ρέμα Κοκκινόλακκα 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Καλή (κάτω από τα όρια της ΝΑΧ) 

Συγκεντρώσεις υποβάθρου Αυξημένα επίπεδα As, Pb, Cd 

Υπερβάσεις την περίοδο 

2015-2020 
pΗ & Mn 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 16 

Οικολογική Κατάσταση Ελλιπής 

Αξιολόγηση Κατάστασης Ποτάμιων Υδατικών Συστημάτων της Χωρικής Ενότητας 

Για την αξιολόγηση της τρωτότητας έγινε η προσέγγιση ότι ήδη επιβαρυμένα συστήματα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα τρωτότητας καθώς 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.  

 

Συνοψίζοντας, η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του συνόλου 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 Στρατώνιου. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

9.14.2.1.2. Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

Όσον αφορά τα Παράκτια Υδατικά συστήματα, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (2017), εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου εντοπίζονται 

τα παρακάτω παράκτια υδατικά συστήματα, όμορα των εγκαταστάσεων.  

 

 
6Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Πίνακας 9.14.2-9. Παράκτια υδατικά συστήματα εντός του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

και όμορα της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Κωδικός Ονομασία Κατηγορία Έκταση (km2) 

EL1005C0001N Ακρ. Ελευθέρα Φυσικό Υδατικό Σύστημα 5,49 

EL1043C0002N Κόλπος Ιερισσου - Χαλκιδική Φυσικό Υδατικό Σύστημα 181,62 

 
Σχήμα 9.14.2-13. Παράκτια υδατικά συστήματα εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου 

 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.5.5 στα πλαίσια του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για την παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής ποιότητας του θαλάσσιου 

παράκτιου μετώπου όμορα των εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Πιο 

συγκεκριμένα αξιολογούνται συνολικά τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που προβλέπει η ΟΠΥ 

για τα παράκτια ύδατα δηλαδή τα βενθικά μακροασπόνδυλα, τα μακροφύκη, τα θαλάσσια 

αγγειόσπερμα και το φυτοπλαγκτόν καθώς και μία σειρά φυσικοχημικών και χημικών 

παραμέτρων. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα την ετήσιας έκθεσης για την εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης των παράκτιων υδάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου του 

έτους 2019 αναφέρονται τα παρακάτω:  

• Στον ευρύτερο κόλπο της Ιερισσού μικρής κλίμακας, χρονικά και χωρικά περιορισμένοι 

παράγοντες επιβάρυνσης εντοπίζονται στο λιμένα Στρατωνίου. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

μέση κατάσταση, η περιοχή του Στρατωνίου δεν εμφανίζει ανησυχητικά σημάδια.  

• Το γεγονός ότι και στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσοι σταθμοί ελέγχου παρουσιάζουν 

καλή εικόνα υποβαθμίζει τη σημασία των προαναφερθέντων τοπικών ευρημάτων. 
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• Έτσι στην περίπτωση του κόλπου της Ιερισσού η όποια υποβάθμιση μπορεί να θεωρηθεί 

τοπικά περιορισμένη. 

 

Επίσης, σημειώνεται ότι η Κεντρική πλαζ Στρατωνίου (GRBW109056017) χαρακτηρίζεται ως 

«Ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας» σύμφωνα με την έκθεση Ταυτότητας Υδάτων 

Κολύμβησης 2020, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Πίνακας 9.14.2-10. Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης στα γκρουπ σταθμών 

παράκτιων υδάτων κατά τα έτη 2015, 2017 και 2019 

Ομάδα Περιγραφή 

Οικ. 

Κατάσταση 

2015 

Οικ. 

Κατάσταση 

2017 

Οικ. 

Κατάσταση 

2019 

Ταυτότητα 

Υδάτων 

Κολύμβηση

ς 

G06 Στρατώνι Βόρεια Υψηλή Καλή Καλή - 

G07 
Λιμένας 

Στρατωνίου 
Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

- 

G08 Στρατώνι Νότια Υψηλή Υψηλή Υψηλή 
Εξαιρετικής 

Ποιότητας 

 
Σχήμα 9.14.2-14. Χάρτης παρουσίασης της τελικής αξιολόγησης της οικολογικής 

κατάστασης στις ομάδες σταθμών που αντιστοιχούν σε καθορισμένες περιοχές της 

περιοχής μελέτης 

Βάση τον παραπάνω η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του παράκτιου υδατικού συστήματος 

κατατάσσεται σαν χαμηλή. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

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 και μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

9.14.2.1.3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Η χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου εντάσσεται στα παρακάτω Υπόγεια Υδατικά 

Συστήματα με βάση την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (2017) όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

  
Σχήμα 9.14.2-15. Υπόγεια Υδατικά συστήματα εντός της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου  
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1. Ρωγματικό Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου EL1000190 

 

• Υποσύστημα Σκουριών EL1000191 

Το υποσύστημα Σκουριών εντάσσεται στη μεγάλη μάζα της Σερβομακεδονικής και δομείται 

από διμαρμαρυγιακούς γνευσίους και αμφιβολίτες που διακόπτονται από πυριγενείς 

διεισδύσεις Τριτογενούς ηλικίας. 

 

Εντός του υποσυστήματος αναπτύσσεται ένας ελεύθερος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ο 

οποίος εντοπίζεται στην επιφάνεια επαφής των υπερκείμενων χαλαρών σχηματισμών και του 

υποκείμενου υγιούς βραχώδους υποβάθρου και ένας υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υπόγειος 

υδροφόρος, ο οποίος αναπτύσσεται εντός του υγιούς βραχώδους υποβάθρου. 

 

Στο υποσύστημα με βάση την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ10 (2017) και το ΙΓΜΕ (2010), 

εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις As και Pb που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό 

υπόβαθρο (γηγενής προέλευση). 

• Υποσύστημα Ολυμπιάδας EL1000192 

Το υποσύστημα Ολυμπιάδας δομείται από τους σχηματισμούς της σειράς Κερδυλλίων, οι 

οποίοι αποτελούνται από βιοτικούς γνευσίους, αμφιβολιτικούς γνευσίους, μικροκλινικούς 

γνευσίους και μάρμαρα. Από υδρογεωλογικής πλευράς η σημαντικότερη εμφάνιση μαρμάρου 

είναι αυτή στην περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας, όπου αναπτύσσεται το κοίτασμα 

θειούχων βασικών μετάλλων και χρυσού (εντοπίζεται στην ανώτερη επαφή του μαρμάρου και 

υπερκείμενου βιοτιτικού γνευσίου). Στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται φακοί μαρμάρου 

πάχους 3-15 m οι οποίοι δεν παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Πολύ συχνά 

συναντώνται μετα-πηγματιτικές και μετα-απλιτικές φλέβες, οι οποίες εμφανίζονται έντονα 

κερματισμένες.  

 

Εντός του υποσυστήματος αναπτύσσονται ένας ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος 

εντοπίζεται στην επιφάνεια επαφής των υπερκείμενων χαλαρών σχηματισμών, ένας υπό πίεση 

υδροφορέας που αναπτύσσεται στους υγιείς γνευσίους και ένας (βαθύς) καρστικός υδροφόρος 

ορίζοντας που αναπτύσσεται στους ορίζοντες των μαρμάρων. 

 

Στο υποσύστημα με βάση την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ10 (2017) και το ΙΓΜΕ (2010), 

εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις As και Pb που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό 

υπόβαθρο (γηγενής προέλευση).  

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000130) 

 

• Υποσύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131)  

Το κοκκώδες σύστημα αναπτύσσεται εντός των αδρο-μεσοκλαστικών, σύγχρονων ποτάμιων 

και παράκτιων αποθέσεων, οι οποίες καλύπτουν την ευρύτερη κοίτη των ρεμάτων 

Ασπρόλακκα και Κοκκινόλακκα, την ευρύτερη κοίτη του ενιαίου κλάδου αμέσως κατάντη της 

συμβολής τους και την παράκτια περιοχή Κάμπου - Κρυονερίου. Το πάχος των χαλαρών 

ιζημάτων στο δυτικό τμήμα της πεδινής έκτασης είναι 15 έως 20 m και φθάνει τα 40 έως 60 m 

στην παράκτια ζώνη από την συμβολή των δύο ρεμάτων μέχρι την ακτή.  
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Στο υποσύστημα με βάση την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ (2017) εντοπίζονται αυξημένες 

συγκεντρώσεις Mn και Fe που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο 

• Υποσύστημα Κοκκινόλακκα (EL1000132)  

Το κοκκώδες σύστημα αναπτύσσεται εντός των αδρο-μεσοκλαστικών, σύγχρονων ποτάμιων 

αποθέσεων του υδατορέματος Κοκκινόλακκα. Το νερό του κοκκώδους υδροφορέα που 

αναπτύσσεται κατά μήκος του υδατορέματος Κοκκινόλακκα παρουσιάζει μεγάλη ποιοτική 

επιβάρυνση από SO4 και βαρέα μέταλλα λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας και των 

αποβλήτων της με βάση την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ , (2017).  

Αξιολόγηση Τρωτότητας Υπόγειων Συστημάτων 

Ποσοτική Αξιολόγηση Συστημάτων 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

συστημάτων εντός της χωρική ενότητας περιγράφονται στον πίνακα παρακάτω:  

Πίνακας 9.14.2-11. Παρουσίαση Ποσοτικής Κατάστασης ΥΣΣ χωρικής ενότητας 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

 

Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των απολήψεων των 81,64 hm3/y είναι πολύ υψηλές σε συνδυασμό 

με τις εκτιμώμενες ποσότητες τροφοδοσίας του ΥΥΣ (EL1000190). 

Σημειώνεται ότι τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου εντάσσονται στο 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191).  

 

Η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων έχει επιφέρει πτώση του υδροφόρου 

ορίζοντα εξαιτίας των αντλήσεων στα πλαίσια της ανάπτυξης των υπόγειων μεταλλείων της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία του 

προγράμματος παρακολούθησης στάθμης των υπόγειων υδροφορέων (2007-2020) 

παρατηρείται πτώση στάθμης περί τα 25 m από την λειτουργία των Μαύρων Πετρών και 

Κωδικός 

ΥΣΣ 
Ονομασία ΥΥΣ 

Ποσοτική 

Κατάσταση 

ΥΣΣ 

Μέση Ετήσια 

Τροφοδοσία 

Μέσες 

ετήσιες 

Απολήψεις 

Βιομηχανία*** 

(106 m3) 

EL1000191 
Υποσύστημα 

Σκουριών 
Καλή 

99* 81,64** 0,35 

EL1000192 
Υποσύστημα 

Ολυμπιάδας 
Καλή 

EL1000131 
Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 
Καλή 

4,6 0,9 0 

EL1000132 
Υποσύστημα 

Κοκκινόλακκα 
Καλή 

* Οι τιμές αναφέρονται στο σύνολο του Υπόγειου Υδατικού Σύστηματος Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου (EL1000190) που περιλαμβάνει και το ΥΥΣ Χολομώντα- Ωραιοκάστρου 

(EL1000193). 

** Οι μέσες ετήσιες απολήψεις συμπεριλαμβάνουν και τον όγκο των 5,9 hm3 από τις αντλήσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της μεταλλευτικής δραστηριότητας.  

***Δεν συμπεριλαμβάνονται μεταλλευτικές δραστηριότητες. 
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περί τα 50m στην περιοχή του Κοκκινόλακκα. Ωστόσο στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου, δεν 

έχουν παρατηρηθεί σημαντικές μεταβολές στις στάθμες των υπόγειων υδάτων κατά την ίδια 

περίοδο (Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου). 

 

Η γενική κατεύθυνση ροής υπόγειων υδάτων εντός της περιοχής του Έργου είναι από τα υψηλά 

τοπογραφικά σημεία προς τα βορειοδυτικά, προς την παράκτια πεδιάδα στα νοτιοανατολικά. 

Ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδάτων γίνεται στα υψηλότερα τοπογραφικά στρώματα και η 

εκφόρτιση στις κοιλάδες που καταλήγουν στην παράκτια πεδιάδα. Το βάθος της υπόγειας 

στάθμης της υπόγειας υδροφορίας εντός του Έργου των Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου , 

γενικά ακολουθεί την τοπογραφία με τοπική αλληλεπίδραση μέσω εκφορτίσεων και 

διηθήσεων, με τις επιφανειακές απορροές. Το βάθος στάθμης κυμαίνεται από 6 m στην 

παράκτια πεδινή ζώνη, μέχρι και 75 m στα υψηλά τοπογραφικά σημεία προς τα βορειοδυτικά. 

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση(2020) του Προγράμματος Περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

της εταιρείας οι συνολικές ποσότητες που αντλούνται από τα υπόγεια μεταλλεία με κατεύθυνση 

προς τις μονάδες κατεργασίας νερού παρουσιάζονται παρακάτω. Με βάση τα διαθέσιμα 

δεδομένα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα παρακάτω και υπολογίζονται κατά 

μέσο όρο σε: 

• Έξοδος Μονάδας Κατεργασίας Νερών Μαύρων Πετρών – 315 m3/h κατά μέσο όρο για 

την περίοδο 2012-2020.  

• Έξοδος Μονάδας Κατεργασίας Νερών Μαντέμ Λάκκου – 110 m3/h κατά μέσο όρο για 

την περίοδο 2012-2020.  

 

Συνολικά από τα παραπάνω οι απολήψεις από το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών 

(EL1000191) εκτιμώνται κατά μέσο όρο σε 3,67 hm3/y.  
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Σχήμα 9.14.2-16. Παροχές εξόδου μονάδων κατεργασίας νερού  

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Παραρτήματος ΧΙ - Μελέτη 

Υδατικού Ισοζυγίου για την πιεζομετρική απεικόνιση της υπό μελέτης περιοχής καθώς και 

τομή που εμφανίζεται η πτώση στάθμης του υπόγειου υδροφορέα από την μέχρι στιγμής 

ανάπτυξη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  
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Σχήμα 9.14.2-17. Πιεζομετρία υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, το έτος 2020. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-35 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.14.2-18. Πτώση στάθμης υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, κατά την περίοδο 
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Ποιοτική Αξιολόγηση Συστημάτων 

Η ποιοτική αξιολόγηση των υποσυστημάτων με βάση την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10, 

δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 9.14.2-12. Παρουσίαση ΥΣΣ χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

(1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL10), σε εφαρμογή των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, (ΦΕΚ 2075Β/25‐

09‐2009) και την τροποποίηση της τελευταίας (Οδηγία 2014/80/ΕΕ - ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016), 

αναγνωρίζεται ότι στα ΥΥΣ της περιοχής της ΛΑΠ Χαλκιδικής συναντώνται υψηλές 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που αποδίδονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο 

(γηγενής προέλευση). Ωστόσο, στα ΥΥΣ της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των μεταλλείων 

στην Χαλκιδική δεν έχουν προσδιοριστεί Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) με βάση τη 

μεθοδολογία που αναγράφεται στα κείμενα τεκμηρίωσης.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, έγινε διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου 

ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου, όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΧV- «Υπολογισμός συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μεταλλείων Κασσάνδρας».  

 

Η διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου πραγματοποιήθηκε με βάση τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των χημικών αναλύσεων του δικτύου παρακολούθησης της 

Hellas Gold και παλαιότερων στοιχείων του ΙΓΜΕ (percentile 90 του συνόλου των μετρήσεων 

ανά παράμετρο για κάθε υπόγειο υδατικό σύστημα). Παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες, οι μέσες συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων και των ιχνοστοιχείων - βαρέων 

μετάλλων που προέκυψαν κατά την εν λόγω διερεύνηση. Η επεξεργασία αυτή των μετρήσεων 

του δικτύου παρακολούθησης έγινε στα σημεία εκείνα που δεν είναι επηρεασμένα από τη 

μεταλλευτική δραστηριότητα (ζώνες μεταλλευτικής δραστηριότητας και συνοδών 

εγκαταστάσεων). Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται οι φυσικές υδροχημικές συνθήκες της 

περιοχής.  

 

Κωδικός 

ΥΣΣ 
Ονομασία ΥΥΣ 

Χημική 

κατάσταση 

Αυξημένες τιμές στοιχείων 

λόγω φυσικού υποβάθρου 

Κύριες 

πιέσεις 

EL1000191 
Υποσύστημα 

Σκουριών 
Κακή As, Pb Μεταλλεία 

EL1000192 
Υποσύστημα 

Ολυμπιάδας 
Καλή As, Pb Μεταλλεία 

EL1000131 
Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 
Καλή Fe, Mn Γεωργία 

EL1000132 
Υποσύστημα 

Κοκκινόλακκα 
Κακή 

SO4, 

Βαρέα Μέταλλα 
Μεταλλεία 
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Πίνακας 9.14.2-13. Κατανομή σημείων παρατήρησης προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης της Hellas Gold και στοιχείων ΙΓΜΕ ανά ΥΥΣ της περιοχής. 

Περίοδος μετρήσεων 1996 - 2021  

Κωδικός ΥΥΣ Όνομα ΥΥΣ 

Σημεία ανά ΥΥΣ εκτός άμεσης 

περιοχής μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων (στα οποία έγινε 

επεξεργασία) 

EL1000191 
Υποσύστημα Σκουριών - Μαύρες 

Πέτρες 
84 (2558 μετρήσεις) 

EL1000192 
Υποσύστημα Ολυμπιάδας 

(ρωγματικό) 
33 (937 μετρήσεις) 

EL1000131 
Υποσύστημα Ασπρόλακκα 

(κοκκώδες) 
10 (818 μετρήσεις) 

Πίνακας 9.14.2-14. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011) ανά ΥΥΣ της περιοχής 

Παράμετρος EL1000131 EL1000191 EL1000192 (ΑΑΤ) 

pH 7,83 8,00 7,95 6,50 – 9,50 

Αγωγιμότητα 645,60 814,85 1179,90 2500 μS/cm 

Αρσενικό (As) 9,20 22,35 75,62 10 μg/L 

Κάδμιο (Cd) 1,13 1,00 1,00 5 μg/L 

Μόλυβδος (Pb) 9,25 20,86 17,78 25 μg/L 

Υδράργυρος (Hg)    1,0 μg/L 

Νικέλιο (Ni) 2,50 10,00 10,00 20,0 μg/L 

Ολικό χρώμιο (Cr) 2,50 10,00 10,00 50,0 μg/L 

Αργίλιο (Al) 2,50 62,10 150,00 200,0 μg/L 

Αμμώνιο (NH4)    0,50 mg/L 

Νιτρώδη (NO2)    0,50 mg/L 

Χλωριούχα ιόντα (Cl) 24,11 42,31 29,30 250 mg/L 

Θειικά ιόντα (SO4) 178,17 207,24 486,68 250 mg/L 

Άθροισμα 

Τριχλωροαιθυλενίου και 

Τετραχλωροαιθυλένιου 

   10 mg/L 

NO3    50 mg/L 

Με κόκκινο παρουσιάζονται οι τιμές που υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες ΑΑΤ 

Πίνακας 9.14.2-15. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες ΔΕΝ 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ ανά ΥΥΣ της περιοχής 

Παράμετρος EL1000131 EL1000191 EL1000192 

Ba (D) (mg/L) 0,03 0,12 0,32 

Ca (D) (mg/L) 77,84 96,96 298,90 

Cl (mg/L) 24,34 42,82 39,78 

Cu (D) (mg/L) 0,00 0,02 0,03 

Fe (D) (mg/L) 0,10 0,11 0,98 

Mn (D) (mg/L) 0,04 0,37 0,74 

K (D) (mg/L) 4,02 7,63 9,02 
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Παράμετρος EL1000131 EL1000191 EL1000192 

Se (D) (mg/L) 0,00 0,02 0,02 

Na (D) (mg/L) 17,81 29,96 28,94 

Zn (D) (mg/L) 0,01 0,18 1,07 

Sb (D) (mg/L)  0,03 0,01 

Be (D) (mg/L)  0,00 0,00 

Bi (D) (mg/L)  0,01 0,01 

B (D) (mg/L)  0,10 0,03 

Co (D) (mg/L)  0,00 0,01 

Li (D) (mg/L)  0,01 0,02 

Mg (D) (mg/L)  29,30 8,59 

Sr (D) (mg/L)  0,236 0,199 

Tl (D) (mg/L)  0,003 0,003 

Ti (D) (mg/L)  0,003 0,003 

V (D) (mg/L)  0,044 0,011 

Από τα παραπάνω προκύπτουν αυξημένες φυσικές συγκεντρώσεις σε αδιατάρακτο περιβάλλον 

μεγαλύτερες των Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών (ΑΑΤ) λόγω φυσικού υποβάθρου για τα 

στοιχεία Ας στο ΥΥΣ Σκουριών και As, SO4 για το ΥΥΣ Ολυμπιάδας.  

Κατ’ αρχήν Αξιολόγηση Τρωτότητας Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων στις θέσεις των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Εξετάζεται ανά θέση η κατ’ αρχήν τρωτότητα της υπόγειας υδροφορίας λαμβάνοντας υπόψη 

τους επιμέρους παράγοντες που την επηρεάζουν (βάθος υδροφορίας, διαπερατότητα, 

χαρακτηριστικά ακόρεστης ζώνης κλπ.). 

Με βάση τα στοιχεία του Παραρτήματος ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου που συνοψίζει και 

τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών στην περιοχή, δίνονται στη συνέχεια στοιχεία ανά 

παράμετρο για την εκτίμηση της τρωτότητας:  

✓ Βάθος στάθμης υπόγειου νερού 

Το μεγάλο βάθος ανάπτυξης της υδροφορίας υποδηλώνει καλύτερη προστασία της και χαμηλή 

τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό.  

 

Ο υπόγειος υδροφορέας στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191)) 

βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 15 m. Η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό είναι 

μέτρια. 

 

Ο υπόγειος υδροφορέας στην περιοχή παραλίας Στρατωνίου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) 

βρίσκεται σε βάθος μικρότερο των 10 m. Η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό είναι 

υψηλή. 

✓ Εμπλουτισμός του υδροφορέα 

Η ενεργή κατείσδυση (εμπλουτισμός) είναι η συνολική ποσότητα του νερού, η οποία διηθείται 

στην επιφάνεια του εδάφους και μέσω της ακόρεστης ζώνης καταλήγει στο υπόγειο νερό (ΥΥΣ 
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Σκουριών (EL1000191). Συνεπώς αυξημένες τιμές οδηγούν σε ευκολία κίνησης του ρύπου 

προς τους υδροφορείς.  

 

Η ενεργή κατείσδυση για την περιοχή των Μαντέμ Λάκκου και παραλίας Στρατωνίου 

εκτιμάται σε 4-16% του συνολικού όγκου κατακρημνισμάτων.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εμπλουτισμός του υδροφορέα δηλαδή η ενεργός κατείσδυση είναι 

μικρή άρα και η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό μέτρια έως υψηλή.  

✓ Υδρολιθολογική ταξινόμηση (μέσο του υδροφορέα) 

Στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) συναντώνται εκλεκτικής 

κυκλοφορίας ρωγματώδεις σχηματισμοί (αμφιβολίτες, γάββροι, πυροξενίτες) που η 

κυκλοφορία του νερού σ' αυτούς γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (πορώδες 

ρωγμών) με γενικά μικρή έως μέση κατά τόπους υδροπερατότητα.  

 

Η τρωτότητα στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) είναι σχετικά 

χαμηλή λόγω της δυσκολίας του ρύπου να κινηθεί στο σχηματισμό αυτό.  

 

Στην παραλία Στρατωνίου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191)) συναντώνται κοκκώδεις 

σχηματισμοί (αλλουβιακές αποθέσεις), μέσης έως υψηλής διαπερατότητας, στους οποίου η 

κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων).  

 

Η τρωτότητα στην παραλία Στρατωνίου είναι σχετικά υψηλή σε σχέση με τη δυσκολία του 

ρύπου να κινηθεί στο σχηματισμό αυτό.  

✓ Εδαφικός τύπος 

Η κοκκομετρία αποτελεί μια σημαντική εδαφική παράμετρος καθώς ανάλογα με την τιμή της 

συντελεί ή όχι στην εξασθένιση της κίνησης ρύπων προς τα βαθύτερα στρώματα. Έτσι η 

επικράτηση λεπτόκοκκων υλικών με μεγάλη ειδική επιφάνεια (πχ. άργιλος) βοηθά στην 

συγκράτηση των ρύπων σε αντίθεση με τα πιο χονδρόκοκκα υλικά (πχ. άμμος, χάλικες κτλ.).  

Στον αποσαθρωμένο μανδύα των αμφιβολιτών της περιοχής περιοχή Μαντέμ Λάκκου (ΥΥΣ 

Σκουριών (EL1000191) επικρατούν αργιλικά υλικά με άμμους, που χαρακτηρίζουν χαμηλή 

την τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό.  

 

Στην παραλία Στρατωνίου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) συναντώνται πιο χονδρόκοκκα υλικά 

που που χαρακτηρίζουν υψηλή την τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό.  

✓ Κλίση αναγλύφου 

Η μορφολογία μιας περιοχής αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα εκτίμησης της τρωτότητας 

καθώς σε περιοχές με ήπιες μορφολογικές κλίσεις ευνοείται η κατείσδυση ρύπου άρα και η 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων. Το αντίθετο συμβαίνει σε περιοχές με απότομες κλίσεις. 

Στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου συναντώνται μικρές κλίσεις, άρα η τρωτότητα είναι μέτρια ως 

προς τον παράγοντα αυτό. 

 

Στην περιοχή παραλίας Στρατωνίου συναντώνται πολύ ήπιες κλίσεις, άρα η τρωτότητα είναι 

υψηλή ως προς τον παράγοντα αυτό. Σε περιοχές με μικρή κλίση δηλαδή στο μεγαλύτερο 
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τμήμα της περιοχής μελέτης η τρωτότητα είναι μεγάλη καθώς ευνοείται η κατείσδυση και άρα 

δυνητικά και το ρυπαντικό φορτίο. 

✓ Επίδραση της ακόρεστης ζώνης 

H ακόρεστη ζώνη είναι η υπεδαφική ζώνη πάνω από τη στάθμη του υπόγειου νερού. Η 

ακόρεστη ζώνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της ρύπανσης λόγω διάφορων 

χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή, όπως: προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, 

αντιδράσεις οξειδοαναγωγής κτλ. Το μεγάλο πάχος της ακόρεστης ζώνης σε συνδυασμό με την 

παρουσία αργιλικών ορυκτών συμβάλλουν στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου. 

 

Στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) το υλικό της ακόρεστης ζώνης ( 

>15m) αποτελείται από αποσαθρωμένο μανδύα αμφιβολιτών και βαθύτερα από το υγιές 

υπόβαθρό τους, άρα η τρωτότητα είναι χαμηλή ως προς τον παράγοντα αυτό. 

 

Στην περιοχή παραλίας Στρατωνίου (ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) το υλικό της ακόρεστης 

ζώνης αποτελείται από αργιλικά υλικά, άμμους, χάλικες άρα η τρωτότητα τους είναι υψηλή 

ως προς τον παράγοντα αυτό. 

✓ Υδραυλική αγωγιμότητα υδροφορέα 

H χωρική κατανομή της υδραυλικής αγωγιμότητας αποτελεί καθοριστική παράμετρο σχετικά 

με την ικανότητα του υπόγειου νερού να μεταφέρει τους ρυπαντές. Σε περιοχές που η 

υδραυλική αγωγιμότητα είναι μεγαλύτερη η τρωτότητα είναι αυξημένη. 

 

Η μέση τιμή της υδραυλική αγωγιμότητας στη περιοχή Μαντέμ Λάκκου (ΥΥΣ Σκουριών 

(EL1000191) είναι της τάξης των 2 x 10-7 m/s, άρα η τρωτότητα τους είναι χαμηλή ως προς 

τον παράγοντα αυτό. 

 

Η μέση τιμή της υδραυλική αγωγιμότητας στη περιοχή παραλίας Στρατωνίου (ΥΥΣ Σκουριών 

(EL1000191) είναι της τάξης των 5 x 10-5 m/s, άρα η τρωτότητα τους είναι μέτρια/υψηλή ως 

προς τον παράγοντα αυτό. 

✓ Xρήσεις γης 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τον κίνδυνο ρύπανσης σε μια περιοχή είναι 

οι χρήσεις γης. Στην περιοχή όπου αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που 

αυξάνουν την τρωτότητα της περιοχής, λόγω δυνατότητας διαφυγής από τη διαδικασία της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας προϊόντων με υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων και 

βαρέων μετάλλων. 

Από την συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων καταλήγουμε στο πρωταρχικό 

συμπέρασμα ότι η περιοχή του Μαντέμ Λάκκου όπου συναντώνται γνεύσιοι αποτελεί ζώνη 

χαμηλής έως μεσαίας τρωτότητας και η περιοχή της παραλίας Στρατωνίου όπου 

συναντώνται χαλαρά ιζήματα αποτελεί περιοχή μεσαίας έως υψηλής τρωτότητας.  

Με βάση τα παραπάνω η συνολική ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα τ της υπόγειας 

υδροφορίας του ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατατάσσεται 

σαν Μεσαία. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

9.14.2.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα ύδατα 

9.14.2.2.1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

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

υλοποίηση του έργου στα ποτάμια υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• 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. 

9.14.2.2.2. Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

Στη Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 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. 

9.14.2.2.3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

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

υλοποίηση του έργου στα υπόγεια υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 
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• 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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια ύδατα της 

χωρικής ενότητας Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και 

περιορισμούς που είναι ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου. 

9.14.2.3. Επιπτώσεις στα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα. 

9.14.2.3.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των Ποτάμιων Υδατικών 

Συστημάτων πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής των ρεμάτων που 

περιεγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν δύο (2) υπολεκάνες 

όπως αναλύονται στην συνέχεια.  

Επιπρόσθετα, για την περεταίρω διερεύνηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε υδρολογική 

προσομοίωση όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου. Τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης συμπεριλήφθηκαν παρακάτω, κατά την εκτίμηση των 

επιπτώσεων. 

Φάσεις Α: Λειτουργία (0-5 έτη) 

1. Υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας 

Η υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Σχήμα 9.14.2-20. Κατάληψη υπολεκάνης ρ. Καρβουνόσκαλα 

Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται από τα ρέματα Πόρτο, Αργυρώ και Καρβουνόσκαλα.  

 

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

καταλαμβάνουν έκταση 0,2 km2 και ποσοστό 2,7% της Υπολεκάνης Καρβουνόσκαλας καθώς 

και ποσοστό 0,3% της υπολεκάνης «Κόλπος Ιερισσού EL1043C00002N». 

 

Συνολικός Όγκος Απορροής. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη 

Υδατικού Ισοζυγίου δεν αναμένονται αλλαγές στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης 

κατά την Φάση Α (0-5 Έτη). Πιο συγκεκριμένα δεν θα προκύψει διαφοροποίηση στον συνολικό 

όγκο απορροής της υπολεκάνης του ρ. Καρβουνόσκαλα (σημείο MSW22) το έτος 2025 

συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση.  

• Ρέμα Πόρτο 

Η κοίτη του ρέματος βρίσκεται σε επαφή με το εξωτερικό όριο των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου αλλά θεωρείται απομονωμένο από τη λειτουργία του έργου. Τόσο 

η υφιστάμενη όσο και η προτεινόμενη από την παρούσα μελέτη δραστηριότητα είναι 

σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφυγή νερών προς την κοίτη. Σαν αποτέλεσμα 

τα ποσοτικά του χαρακτηριστικά του ρέματος δεν αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθούν.  

Επίπτωση δύναται να φέρει η ενεργή κατολίσθηση που έχει εντοπιστεί στην ανατολική κοίτη 

του ρέματος στο ύψος του εργοστασίου εμπλουτισμού, σε περίπτωση συνέχισής της, χωρίς 

ωστόσο αυτή να σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Έργου. 
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• Ρέμα Αργυρώ 

Η κοίτη του ρέματος διατρέχει τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Τόσο η 

υφιστάμενη όσο και η προτεινόμενη από την παρούσα μελέτη δραστηριότητα είναι 

σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφυγή νερών προς την κοίτη. Σαν αποτέλεσμα 

τα ποσοτικά του χαρακτηριστικά του ρέματος δεν αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθούν. 

• Ρέμα Καρβουνόσκαλα 

Επιπτώσεις στην ποσοτική κατάσταση του ρέματος κατά τη Φάση Α δεν αναμένεται να 

προκύψουν καθώς η μόνη συσχέτιση του ρέματος με το έργο, έχει να κάνει με τον εργοταξιακό 

δρόμο μεταφοράς μεταξύ μεταλλείου Μαύρων Πετρών και εργοστασίου εμπλουτισμού 

Στρατωνίου καθώς και με τα έργα αποκατάστασης των σωρών της πλατείας +53. 

Τα ποσοτικά του χαρακτηριστικά του ρέματος δύναται να επηρεαστούν από την συμβολή 

όμβριων απορροών από το οδικό δίκτυο και τις γειτνιάζουσες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

που όμως εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά του λόγω 

των υφιστάμενων αποστραγγιστικών καναλιών που λειτουργούν στην περιοχή του έργου. 

2. Υπολεκάνη Κοκκινόλακκα 

Η υπολεκάνη Κοκκινόλακκα - Ανάντη παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.  

 
Σχήμα 9.14.2-21. Κατάληψη υπολεκάνης ρ. Κοκκινόλακκα 

Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται από τα ρέματα του Βαθύλακκα και του Κοκκινόλακκα 

και η έκτασή της ορίζεται ανάντη της συμβολής του ρ. Κοκκινόλακκα με τον Ασπρόλακκα 

(σημείο MSW04).  
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Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

καταλαμβάνουν έκταση 0,83 km2 και ποσοστό 3,43% της Υπολεκάνης Κοκκινόλακκα καθώς 

και ποσοστό 0,9% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκα EL1005R000500023N». Οι προτεινόμενες 

αποκαταστάσεις (πλατείας Καρά, πλατείας +53 και σωρών της περιοχής +53, σωρού απέναντι 

από την πλατεία Καρά) κατά την Φάση Α του έργου θα μειώσουν σημαντικά την περιοχή 

κατάληψης της υπό εξέταση υπολεκάνης όπως παρουσιάζεται στην συνέχεια.  

• Ρέμα Βαθύλακκα 

Το τελικό τμήμα της κοίτης του Βαθύλακκα, διατρέχει τις εγκαταστάσεις του Μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών. Το ήδη αδειοδοτημένο και εν λειτουργία έργο, έχει επιφέρει ήδη επίπτωση 

στην ποσοτική κατάσταση του ρέματος, σε σχέση με την προ-έργου κατάσταση του καθώς 

παραλαμβάνει τα κατεργασμένα νερά μεταλλείου Μαύρων Πετρών πριν τα διοχετεύσει στην 

σήραγγα εκτροπής του Κοκκινόλακκα με παροχή 230 - 395 m3/h (5.500 – 9.500 m3/d) που 

εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 0,3 % σε σύγκριση με την παρούσα 

κατάσταση κατά την Φάση Α του έργου.  

 

Επίσης παραλαμβάνει μέρος των επιφανειακών απορροών ανατολικά της Μονάδας 

Κατεργασίας Νερών Μαύρων Πετρών, μέσω του καναλιού εκτροπής UL. Οι εν λόγω απορροές 

χωρίς την ύπαρξη του καναλιού θα καταλήγαν μέσω μη καθορισμένων διαδρομών στο ρέμα 

του Κοκκινόλακκα. 

 

Η παροχή του ρέματος είναι άμεσα εξαρτώμενη από την παροχή εξόδου της Μονάδας 

Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών, ισχύει όμως μόνο για τα μερικά δεκάδες μέτρα, 

μετριάζοντας έτσι κατά πολύ το μέγεθος της επίπτωσης.  

• Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Το ήδη αδειοδοτημένο και εν λειτουργία έργο, έχει επιφέρει ήδη επιπτώσεις στην ποσοτική 

κατάσταση του ρέματος, σε σχέση με την πρo-έργου κατάσταση του: 

 

Εκτροπή υδάτων ανάντη της λεκάνης Κοκκινόλακκα και κατάληψη μέρους αυτής, πέρι το 1 km 

μήκος, από τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Η Ε.Δ.Ε.Α. 

Κοκκινόλακκα καταλαμβάνει έκταση 584 στρεμμάτων, διακόπτοντας τη συνέχεια του 

ποτάμιου υδατικού συστήματος και διοχετεύοντας την παροχή της λεκάνης περί τα 1200 m 

κατάντη διαταράσσοντας την ποσοτική κατάσταση του ρέματος. Η κατανομή των παροχών στο 

χρόνο δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, διότι η θιγόμενη έκταση είναι ιδιαιτέρως μικρή 

και οι χρόνοι ροής εντός αυτής πολύ μικροί, σε σχέση με τους χρόνους ροής εντός του συνόλου 

της κοίτης. Στην υδατοσυλλογή που σχηματίζεται στην είσοδο της εκτροπής το νερό 

ανανεώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου ενώ κατά την ξηρή περίοδο εν 

μέρει εξατμίζεται. Η επίπτωση στο ποτάμιο σύστημα όσον αφορά τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του, αν και μόνιμη και αρνητική, είναι μη σημαντική, μια και όπως αναφέρθηκε η κατανομή 

των παροχών στο χρόνο δεν έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. 

 

Διάθεση από τις Μονάδες Κατεργασίας Νερών Το ρέμα του Κοκκινόλακκα την παρούσα 

χρονική στιγμή, δέχεται το σύνολο των κατεργασμένων νερών της Μονάδας Κατεργασίας 

Νερού Μαύρων Πετρών. Κατά την Φάση Α του έργου, θα κατασκευαστεί η Νέα Μονάδα 

Κατεργασίας Νερού Κοκκινόλακκα που θα παροχετεύει επεξεργασμένα νερά στο ρέμα 

Κοκκινόλακκα. Σύμφωνα με τη Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου το έτος 2021 
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οι εκτιμώμενες ετήσιες ποσότητες διάθεσης κατεργασμένων νερών στο ρ. Κοκκινόλακκα είναι 

κατά μέσο όρο 3,123,18 m3/y που αναμένεται να αυξηθούν σε 3,132,646 m3 το έτος 2025 

(αύξηση 0,3%) στο πέρας της Φάσης Α.  

 

Συνολικός Όγκος Απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου 

κατά την Φάση Α του έργου αναμένεται αύξηση της συνολικής απορροής τόσο κατάντη των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων (σημείο MSW03) όσο και στο σημείο πριν την συμβολή με τον 

Ασπρόλακκα (σημείο MSW04). Πιο συγκεκριμένα αναμένεται αύξηση του συνολικού όγκου 

απορροής από 0,1 – 0,3 % στο σημείο MSW03 ενώ ίδια ποσοστά αύξησης παρατηρούνται στο 

σημείο MSW04 σε σχέση με την παρούσα κατάσταση.  

 

Υδρομορφολογικά Χαρακτηριστικά. Η παραπάνω αύξηση του συνολικού όγκου απορροής δεν 

αναμένεται να επηρεάσει την υφιστάμενη κοίτη του ποταμού κατάντη και κατ’ επέκταση τα 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ρέματος. Σημειώνεται ότι τα υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος στην παρούσα κατάσταση έχουν ήδη επηρεαστεί από την 

μακροχρόνια διάθεση των επεξεργασμένων νερών στην κοίτη του μέσω της Μονάδα 

Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών.  

Επιπρόσθετα δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στην κοίτη και υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά του ρ. Κοκκινόλακκα στο σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων νερών καθώς 

η διάθεση πραγματοποιείται μέσω κατασκευασμένου καναλιού κατάλληλων προδιαγραφών. 

Φάσεις Β,Γ & Δ: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (5-20 έτη) 

1. Υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας 

Κατάληψη υπολεκάνης. Μετά το πέρας των αποκαταστάσεων της Φάσης Α, οι μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου θα καταλαμβάνουν έκταση 0,08 km2 και 

ποσοστό 1% της Υπολεκάνης Καρβουνόσκαλας καθώς και ποσοστό 0,1% της υπολεκάνης 

«Κόλπος Ιερισσού EL1043C00002N». Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

προβλεπόμενη κατάληψη της υπολεκάνης Καρβουνόσκαλας από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις. 
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Σχήμα 9.14.2-22. Κατάληψη υπολεκάνης ρ. Καρβουνόσκαλας. 

Συνολικός Όγκος Απορροής. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη 

Υδατικού Ισοζυγίου δεν αναμένονται αλλαγές στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης 

κατά τις Φάσεις Β, Γ & Δ (5-20 Έτη). Πιο συγκεκριμένα δεν θα προκύψει διαφοροποίηση στον 

συνολικό όγκο απορροής της υπολεκάνης του ρ. Καρβουνόσκαλα (σημείο MSW22) το έτος 

2040 συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση.  

• Ρέμα Πόρτο 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος. 

 

Επίπτωση δύναται να φέρει η ενεργή κατολίσθηση που έχει εντοπιστεί στην ανατολική κοίτη 

του ρέματος στο ύψος του εργοστασίου εμπλουτισμού, σε περίπτωση συνέχισής της, χωρίς 

ωστόσο αυτή να σχετίζεται με της δραστηριότητες του Έργου. 

• Ρέμα Αργυρώ 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος. 

• Ρέμα Καρβουνόσκαλα 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος. 
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2. Υπολεκάνη Κοκκινόλακκα 

Κατάληψη υπολεκάνης. Μετά το πέρας των αποκαταστάσεων της Φάσης Α, οι μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου θα καταλαμβάνουν έκταση 0,63 km2 και 

ποσοστό 2,6% της Υπολεκάνης Κοκκινόλακκα καθώς και ποσοστό 0,6% της υπολεκάνης 

«Ασπρόλακκα EL1005R000500023N». Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

προβλεπόμενη κατάληψη της υπολεκάνης Κοκκινόλακκα από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις κατά τις Φάσεις Β,Γ και Δ. 

 

Σχήμα 9.14.2-23. Κατάληψη υπολεκάνης ρ. Κοκκινόλακκα 

• Ρέμα Βαθύλακκα 

Κατά τις φάσεις Β,Γ & Δ θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων 

Μαντέμ Λάκκου – Μαύρων Πετρών. Εφόσον η παροχή του ρέματος είναι άμεσα εξαρτώμενη 

από την παροχή εξόδου της Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών εκτιμάται ότι θα 

υπάρξει σημαντική μείωση στην συνολική απορροή του ρέματος. Ωστόσο, η διακοπή διάθεσης 

των επεξεργασμένων νερών θα επηρεάσει μόνο τα τελευταία δεκάδες μέτρα της κοίτης. 

• Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Συνολικός Όγκος Απορροής. Κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ θα υπάρξει σημαντική μείωση του 

συνολικού όγκου απορροής του ρ. Κοκκινόλακκα τόσο στο σημείο κατάντη των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων όσο και στο τμήμα ανάντη της συμβολής με τον Ασπρόλακκα. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου, αναμένεται 

μείωση του συνολικού όγκου απορροής από 40,6 – 84,6 % στο σημείο MSW03 ενώ μικρότερη 

μείωση εκτιμάται στο σημείο MSW04 σε ποσοστά από 20,5 – 78,4%. Το γεγονός αυτό 

προκύπτει από την μείωση των επεξεργασμένων νερών που θα διατίθενται στο ρ. 
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Κοκκινόλακκα. Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται ότι ο συνολικός όγκος επεξεργασμένων νερών 

που διατίθεται στο ρ. Κοκκινόλακκα θα μειωθεί κατά 94% σε σύγκριση με την παρούσα 

κατάσταση έως το έτος 2040. 

 

Υδρομορφολογικά Χαρακτηριστικά. Οι προαναφερθείσες μειώσεις του συνολικού όγκου 

απορροής του ρ. Κοκκινόλακκα εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν διαφοροποιήσεις στα 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ρέματος. Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η κοίτη του 

ρέματος θα διαφοροποιηθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης της παροχής επιστρέφοντας έτσι στις 

συνθήκες που επικρατούσαν στην προ έργου κατάσταση. 

 

Δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στην κοίτη και υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ρ. 

Κοκκινόλακκα κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ του έργου από την διάθεση των επεξεργασμένων 

νερών της νέας μονάδας κατεργασίας νερών Κοκκινόλακκα καθώς η διάθεση θα 

πραγματοποιείται μέσω κατασκευασμένου καναλιού κατάλληλων προδιαγραφών. 

Φάση αποκατάστασης Ε (Έτη 20-25) 

1. Υπολεκάνη Καρβουνόσκαλας 

Κατάληψη υπολεκάνης. Κατά την Φάση Ε προβλέπεται να πραγματοποιηθεί πλήρες κλείσιμο 

και αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου με 

εξαίρεση τα γήπεδα των γραφείων Στρατωνίου και τους εργοταξιακούς δρόμου που θα 

αποδοθούν στην τοπική κοινωνία. Σαν αποτέλεσμα η κατάληψη της υπολεκάνης 

Καρβουνόσκαλας θα περιοριστεί σε 0.013 km2 και ποσοστό 0,16% της Υπολεκάνης 

Καρβουνόσκαλας καθώς και ποσοστό 0,005% της υπολεκάνης «Κόλπος Ιερισσού 

EL1043C00002N». Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προβλεπόμενη κατάληψη της 

υπολεκάνης Καρβουνόσκαλας από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

 
Σχήμα 9.14.2-24. Κατάληψη υπολεκάνης ρ. Καρβουνόσκαλας. 
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Συνολικός Όγκος Απορροής. Δεν αναμένονται αλλαγές στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της 

υπολεκάνης κατά την Φάση Ε (20-25 Έτη).  

• Ρέμα Πόρτο 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου. 

• Ρέμα Αργυρώ 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου. 

• Ρέμα Καρβουνόσκαλα 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου. 

2. Υπολεκάνη Κοκκινόλακκα 

Κατάληψη υπολεκάνης. Κατά την Φάση Ε προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κλείσιμο και 

αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Ως 

κατάληψη του έργου μετά το πέρας της Φάσης Ε θεωρείται η έκταση της Ε.Δ.Ε.Α. 

Κοκκινόλακκα που θα έχει αποκατασταθεί πλήρως αλλά θα συνεχίσει να καταλαμβάνει 

ποσοστό της λεκάνης (0,58 km2). Επιπρόσθετα το οδικό δίκτυο θα αποδοθεί στην τοπική 

κοινωνία καταλαμβάνοντας έκταση 0,047 km2. Συνολικά, μετά το πέρας της Φάσης Ε, η 

έκταση κατάληψης της υπολεκάνης υπολογίζεται σε 0,63 km2 και ποσοστό 2,6% της 

Υπολεκάνης Κοκκινόλακκα καθώς και ποσοστό 0,6% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκα 

EL1005R000500023N» 

 Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η υπολεκάνη Κοκκινόλακκα μετά το πέρας της 

αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 
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Σχήμα 9.14.2-25. Κατάληψη υπολεκάνης ρ. Κοκκινόλακκα 

• Ρέμα Βαθύλακκα 

Κατά την Φάση Ε του έργου το ρέμα θα επανέλθει στα προ έργου επίπεδα ροής ενώ δεν 

εκτιμώνται επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του.  

• Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Συνολικός Όγκος Απορροής. Κατά την Φάση Ε του έργου το ρέμα θα επανέλθει στα προ έργου 

επίπεδα ροής. 

 

Υδρομορφολογικά Χαρακτηριστικά. Εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί διαφοροποίηση στην κοίτη και 

τα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ρέματος ως αποτέλεσμα της μείωσης της παροχής. 

 

Μόνιμη επίπτωση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος προκύπτει από την σήραγγα 

εκτροπής η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά το πέρας της Φάσης Ε. Παρόλο που οι 

χρόνοι συρροής δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση από την εκτροπή του ρέματος την παρούσα 

χρονική στιγμή, εκτιμάται ότι η μείωση της παροχής από την παύση διάθεσης των 

επεξεργασμένων νερών δύναται να αυξήσει τον χρόνο προσπέλασης της σήραγγας εκτροπής 

του ρέματος μέχρι την απορροή του στην φυσική του κοίτη. 

 

Επίσης οι θέσεις απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως αλλά θα 

παραμείνουν ως μόνιμη κατάληψη της υπολεκάνης χωρίς ωστόσο να επιφέρουν επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος.  
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9.14.2.3.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την Φάση Α του έργου αναμένονται χαμηλές επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδάτινων συστημάτων. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι η κατάληψη των υπό μελέτη λεκανών εκτιμάται ότι δεν θα 

διαφοροποιηθεί σε σχέση με το ήδη αδειοδοτημένο έργο ενώ ο συνολικός όγκος απορροής των 

ποτάμιων συστημάτων δεν θα παρουσιάσει σημαντικές διαφοροποιήσεις καθώς προβλέπεται 

μόνο αύξηση στο ρ. Βαθύλακκα και ρ. Κοκκινόλακκα κατά πολύ μικρό ποσοστό 0,1 - 0,3% 

συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση.  

Κατά τις φάσεις Β,Γ,Δ & Ε του έργου αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδάτινων συστημάτων. Παρόλο που η κατάληψη των υπό 

μελέτη λεκανών θα μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα των αποκαταστάσεων, η σημαντική 

μείωση του συνολικού όγκου απορροής του ρ. Κοκκινόλακκα ως αποτέλεσμα της παύσης 

διάθεσης επεξεργασμένων νερών, θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα ποσοτικά και 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, χαρακτηρίζονται 

από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στα επιφανειακά υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή του υποέργου καθώς 

επηρεάζουν οι αυξομειώσεις στο ρ. Κοκκινόλακκα θα επηρεάσουν την συνολική 

απορροή του Ασπρόλακκα.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Παρόλο που οι κατειλημμένες 

εκτάσεις πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως με την εφαρμογή του σχεδίου 

αποκατάστασης μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αναμενόμενες 

επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδατικών συστημάτων 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του συνολικού όγκου 

απορροής του ρ. Κοκκινόλακκα.  

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις από την κατάληψη των υπολεκανών 

θα περιοριστούν κατά την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης. Οι επιπτώσεις όμως 
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στα υδρομορφολικά χαρακτηριστικά του ρ. Κοκκινόλακκα από την μείωση του 

συνολικού όγκου απορροής λόγω της διακοπής διάθεσης επεξεργασμένων νερών στην 

κοίτη του δεν δύναται να αναταχθούν με φυσικές διεργασίες και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι η μείωση του συνολικού όγκου 

απορροής δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με τεχνητά μέσα, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μη αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία 

αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.14.2.3.3. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Φάσεις Α: Λειτουργία (0-5 έτη) 

• Ρέμα Πόρτο 

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος δύναται να προκύψουν από όμβριες 

απορροές του μεταλλευτικού οδικού δικτύου καθώς και όμβριες απορροές πέριξ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις καθιζάνουσας σκόνης οι οποίες εκτιμώνται ότι 

θα είναι χαμηλές.  

 

Θετικές επιπτώσεις στο ρέμα αναμένεται αν επιφέρουν οι προγραμματισμένες αποκαταστάσεις 

(πλατεία Καρά, πλατεία +53 και σωρών της περιοχής +53, σωρού απέναντι από πλατεία Καρά) 

καθώς θα αποφευχθούν οι αποστραγγίσεις διαλυμάτων εμπλουτισμένων με βαρέα μέταλλα 

προς τα ποτάμια συστήματα. 

• Ρέμα Αργυρώ 

Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος δύναται να προκύψουν από όμβριες 

απορροές του μεταλλευτικού οδικού δικτύου καθώς και όμβριες απορροές πέριξ των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις καθιζάνουσας σκόνης οι οποίες εκτιμώνται ότι 

θα είναι χαμηλές.  

 

Θετικές επιπτώσεις στο ρέμα αναμένεται αν επιφέρουν οι προγραμματισμένες αποκαταστάσεις 

(πλατεία Καρά, πλατεία +53 και σωρών της περιοχής +53, σωρού απέναντι από πλατεία Καρά) 

καθώς θα αποφευχθούν οι αποστραγγίσεις διαλυμάτων εμπλουτισμένων με βαρέα μέταλλα 

προς τα ποτάμια συστήματα. 

• Ρέμα Καρβουνόσκαλα  

Επιπτώσεις στο ρέμα δύναται να προκύψουν από την λειτουργία του εργοταξιακού οδικού 

δικτύου και την μεταφορά μεταλλευτικού υλικού μεταξύ Μαύρων Πετρών και εργοστασίου 

εμπλουτισμού Στρατωνίου, λόγω της διασποράς του λεπτόκοκκου υλικού του χωμάτινου 

δρόμου, εξαιτίας της διαβροχής του ή λόγω όμβριων απορροών, οι οποίες εκτιμώνται ότι θα 

είναι χαμηλές. 

Θετικές επιπτώσεις αναμένεται αν επιφέρουν οι προγραμματισμένες αποκαταστάσεις (πλατεία 

Καρά, πλατεία +53 και σωρών της περιοχής +53, σωρού απέναντι από πλατεία Καρά) καθώς 

θα αποφευχθούν οι αποστραγγίσεις διαλυμάτων εμπλουτισμένων με βαρέα μέταλλα προς τα 

ποτάμια συστήματα. 

• Ρέμα Βαθύλακκα 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί το μεγαλύτερο μέρος του ρέματος δεν επηρεάζεται από το έργο. Στα 

τελευταία δεκάδες μέτρα του ρέματος, η ποιότητα του καθορίζεται από την ποιότητα των 

κατεργασμένων νερών της μονάδας γεγονός που δεν επιφέρει επιπτώσεις στην συνολική 

ποιοτική κατάσταση του ρέματος.  

• Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Πρωτεύουσες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος προκύπτουν από την 

διάθεση των επεξεργασμένων νερών μεταλλείων Μαύρων Πετρών, διάθεση επεξεργασμένων 
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νερών από σήραγγα Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας, λειτουργία εγκατάστασης απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) και διάθεση απορροών της με την 

παρεμβολή την Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών και Νέα Μονάδα Κατεργασίας 

Νερών Κοκκινόλακκα καθώς και από όμβριες απορροές από περιοχές σωρών μεταλλευτικών 

υλικών και μεταλλευτικού οδικού δικτύου. 

 

Φυσικό Υπόβαθρο. Η ποιοτική κατάσταση του ρ. Κοκκινόλακκα φαίνεται να επηρεάζεται από 

την φυσική μεταλλοφορία της περιοχής καθώς παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις 

μολύβδου (Pb), αρσενικού (As) και καδμίου (Cd) στα χαρακτηριστικά του φυσικού υποβάθρου 

πριν την αλληλεπίδραση με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.  

 

Αποκαταστάσεις. Κατά την Φάση Α του έργου, η αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας 

νερών συνδυασμό με τις προγραμματισμένες αποκαταστάσεις (πλατεία Καρά, πλατεία +53 και 

σωρών της περιοχής +53, σωρού απέναντι από πλατεία Καρά) θα οδηγήσουν στην ποιοτική 

αναβάθμιση των νερών που καταλήγουν στο ρ. Κοκκινόλακκα.  

 

Διάθεση επεξεργασμένων νερών. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

επεξεργασμένων νερών που θα διαθέτονται τόσο από την Μονάδα Κατεργασίες Νερών 

Μαύρων Πετρών όσο και από την Νέα Μονάδα Κατεργασίας Νερών Κοκκινόλακκα, η εταιρεία 

δεσμεύεται για εκπομπές σύμφωνα με Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) ενώ ταυτόχρονα θέτει ως τιμές στόχου της εκροής της όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο κεφ. 6.2 της παρούσας ΜΠΕ. Αντίστοιχα, ο Κοκκινόλακκας ως υδάτινος 

αποδέκτης των επεξεργασμένων νερών θα ακολουθεί τις οριακές τιμές που θέτει η Νομαρχιακή 

απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 17.  

Επιπλέον της παραπάνω δέσμευσης, οι μονάδες επεξεργασίας νερού έχουν ως τιμές στόχου 

συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε μετά την διάθεσή τους στον υδάτινο αποδέκτη και το πέρας της 

ζώνης ανάμιξης, η χημική κατάσταση του αποδέκτη να είναι σύμφωνη με τα Πρότυπα 

Ποιότητας Περιβάλλοντος όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β΄/22.1.2016). 

Για την διερεύνηση των τιμών στόχου που θα πρέπει να ακολουθούν οι μονάδες επεξεργασίας 

νερού, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση μέσω του λογισμικού CORMIX όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΧVΙ - Διερεύνηση Θεμάτων Διασποράς Ρύπων (Βαρέων 

Μετάλλων) των Υγρών Αποβλήτων των Μονάδων Κατεργασίας Υδάτων των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, που Διαθέτουν σε Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα. Στόχος της προσομοίωσης ήταν 

η αποτύπωση των μέγιστων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων που θα περιέχουν τα 

επεξεργασμένα νερά προς διάθεση ώστε μετά το πέρας της ζώνης ανάμειξης να τηρούνται τα 

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος. Κατά την προσομοίωση ως τιμές εισόδου στο μοντέλο 

θεωρήθηκαν τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος αυξημένα κατά ένα ποσοστό (190% των 

ΠΠΠ για την περιοχή Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου) έως ότου, με βάση τα υδραυλικά 

χαρακτηριστικά του καναλιού διάθεσης και του υδάτινου αποδέκτη, να προκύπτουν τιμές 

μικρότερες των προτύπων μετά την ζώνη ανάμιξης. Σημειώνεται ότι κατά την προσομοίωση, 

 
7Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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τα σενάρια που εξετάστηκαν αφορούσαν το σύνολο των μετάλλων και σε περίπτωση που ένα 

από τα εξεταζόμενα μέταλλα δεν πληρούσε τα πρότυπα στο πέρας της ζώνης ανάμιξης το 

σενάριο απορρίπτονταν. Επίσης ως ζώνη ανάμιξης θεωρήθηκε 10 φορές το πλάτος της 

υδάτινης διατομής σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1909/Β’/8.12.2010). Συνοπτικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 9.14.2-16. Αποτελέσματα προσομοίωσης για την αποτύπωση των μέγιστων 

συγκεντρώσεων των επεξεργασμένων νερών που διαθέτονται στο ρέμα Κοκκινόλακκα 

  

Οριακές 

Τιμές 
Cd-d 

Ni-

d 

Ni-d 

(Bio) 

Pb-

d 

Pb-d 

(Bio) 
As Cu Zn 

Οριακές τιμές σύμφωνα με 

Η.Π. 51354/2641/Ε103 

(ΦΕΚ 1909/Β/2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 

(ΦΕΚ 69/Β` 22.1.2016)  

ΜΕΣ- 

ΠΠΠ 
0,9 34  -  14 -  - - - 

ΕΜΣ-

ΠΠΠ 
0,15 -  4  -  1,2 30 17 75 

Περιοχή Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Μέγιστες Συγκεντρώσεις 

στα νερά προς διάθεση 

(190% των ΠΠΠ) 

ΜΕΣ- 

ΠΠΠ 
- 64,6 - 26,6 - - - - 

ΕΜΣ-

ΠΠΠ 
0,29 - 7,6 - 2,28 57,0 32,3 142,5 

Αποτελέσματα στο πέρας 

της ζώνης ανάμιξης  

ΜΕΣ- 

ΠΠΠ 
- - - 13,4 - - - - 

ΕΜΣ-

ΠΠΠ 
0,149 33,3 3,9 - 1,18 27,0 16,5 74,3 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τιμές βρίσκονται εντός του διαστήματος μεταξύ των 

δεσμεύσεων και των τιμών στόχων που έχει θέσει η εταιρεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των νερών διάθεσης στους υδάτινους αποδέκτες.  

Σημειώνεται ότι με εκροές όπως αναλύθηκαν παραπάνω θα τηρούνται τόσο τα νομοθετικά όρια 

που θέτει η Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) όσο και 

τα όρια ποιότητας που θέτουν οι Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) 

και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) για τον ποταμό Ασπρόλακκα που δέχεται 

την απορροή του ρ. Κοκκινόλακκα. 

Δευτερεύουσες επιπτώσεις κατά την φάση Α του έργου, δύναται να προκύψουν από διαρροές 

κατά την διάρκεια συντήρησης μεταλλευτικού εξοπλισμού και την αποθήκη των τελικών 

προϊόντων.  

 

Επιπλέον η αποστράγγιση των ρυπασμένων περιοχών ανατολικά του χώρου και η 

αποκατάσταση των ιστορικών μεταλλευτικών υπολειμμάτων καθώς και η ενσωμάτωση των 

παλιών χώρων απόθεσης στην εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, 

αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω θετική βελτίωση στην ποιοτική κατάσταση του ρέματος. 

Φάσεις Β & Γ & Δ: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (5-20 έτη) 

• Ρέμα Πόρτο. 

Κατά τις Φάσεις Β ,Γ & Δ αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο ρ. Πόρτο καθώς θα 

πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου και αποκαταστάσεις στις 
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επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Σαν αποτέλεσμα των αποκαταστάσεων, δεν θα 

υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος από όμβριες 

απορροές. 

• Ρέμα Αργυρώ 

Κατά τις Φάσεις Β ,Γ & Δ αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο ρ. Πόρτο καθώς θα 

πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου και αποκαταστάσεις στις 

επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Σαν αποτέλεσμα των αποκαταστάσεων, δεν θα 

υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος από όμβριες 

απορροές. 

• Ρέμα Καρβουνόσκαλα  

Κατά τις Φάσεις Β ,Γ & Δ αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο ρ. Πόρτο καθώς θα 

πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου και αποκαταστάσεις στις 

επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Σαν αποτέλεσμα 

των αποκαταστάσεων, δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος από όμβριες απορροές. 

• Ρέμα Βαθύλακκα 

Η διακοπή άντλησης και διακίνησης νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών καθώς και το 

κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείου και επιφανειακών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

θα συνεισφέρει θετικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος κατά τα τελευταία δεκάδες 

μέτρα της κοίτης του.  

• Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Όσον αφορά την διάθεση των επεξεργασμένων νερών στο ρ. Κοκκινόλακκα αναμένεται 

διαφοροποίηση των επιπτώσεων σε σύγκριση με την Φάση Α του έργου. Πιο συγκεκριμένα η 

διακοπή λειτουργίας της Μονάδα Κατεργασίες Νερών Μαύρων Πετρών και αποκατάστασή 

της θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος που θα 

συνεχίσει να δέχεται πιέσεις μόνο από τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα και συνοδών 

εγκαταστάσεων. Σαν αποτέλεσμα η ποιοτική κατάσταση του ρέματος θα βελτιωθεί σημαντικά 

λαμβάνοντας υπόψη όμως και τη μείωση της παροχής των υδάτων.  

 

Θετικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις αποκαταστάσεις στο σύνολο της 

χωρικής ενότητας κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ. Οι προγραμματισμένες αποκαταστάσεις θα 

μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος που 

προκύπτουν από όμβριες απορροές των περιοχών σωρών μεταλλευτικών υλικών, όμβριες 

απορροές οδικού δικτύου, εκπλύσεις καθιζάνουσας σκόνης και αποστραγγίσεις αποθέσεων 

παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.  

Φάση αποκατάστασης Ε (Έτη 20-25) 

• Ρέμα Πόρτο. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου. 
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• Ρέμα Αργυρώ 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου. 

• Ρέμα Καρβουνόσκαλα  

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου. 

• Ρέμα Βαθύλακκα 

Δεν αναμένεται να προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος κατά την Φάση Ε του έργου.  

• Ρέμα Κοκκινόλακκα 

Κατά την Φάση Ε του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση της 

Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα και των συνοδών εγκαταστάσεων γεγονός που θα προκαλέσει θετικές 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρ. Κοκκινόλακκα. Οι θετικές αυτές επιπτώσεις 

προκύπτουν κυρίως από το γεγονός ότι θα γίνει παύση διάθεσης επεξεργασμένων νερών στο 

ρ. Κοκκινόλακκα.  

9.14.2.3.4. Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την Φάση Α του έργου αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων κυρίως εξαιτίας της 

διάθεσης των επεξεργασμένων νερών στο ρ. Κοκκινόλακκα καθώς και των εν δυνάμει 

επιβαρυμένες όμβριες απορροές από το μεταλλευτικό οδικό δίκτυο και γενικότερα τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Θετική συνεισφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα επιφέρουν 

οι προγραμματισμένες, κατά την Φάση Α, αποκαταστάσεις.  

 

Κατά τις φάσεις Β,Γ,Δ & Ε του έργου αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει 

από το γεγονός ότι θα αποκατασταθούν σημαντικές εκτάσεις (εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Στρατωνίου, επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, υπόγειο και επιφανειακό μεταλλείο 

Μαύρων Πετρών κ.λπ.) ενώ θα διακοπεί η λειτουργία της Μονάδα Κατεργασίες Νερών 

Μαύρων Πετρών και θα αποκατασταθεί. Οι μόνες πιέσεις που θα συνεχίσουν να επιδρούν στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων είναι από την λειτουργία της 

Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα και συνοδών έργων. Οι εν λόγω πιέσεις θα εξαλειφθούν κατά την 

Φάση Ε του έργου, γεγονός που θα επιφέρει επιπλέον θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας από την λειτουργία του έργου. 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 
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των επιφανειακών συστημάτων και κατ’ επέκταση η ποιοτική κατάσταση θα αρχίσει να 

βελτιώνεται ήδη από το 5ο έτος του προτεινόμενου έργου.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

ποτάμια υδατικά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή του υποέργου καθώς μέρος των εν 

δυνάμει επιπτώσεων δύναται να επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όμορων 

επιφανειακών συστημάτων όπως για παράδειγμα τον ποταμό Ασπρόλακκα.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι κατειλημμένες 

εκτάσεις πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως με την εφαρμογή του σχεδίου 

αποκατάστασης μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και το πέρας της 

Φάσης Α, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά υδατικά συστήματα 

αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την 

σταδιακή παύση της άντλησης των νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων θα είναι «Μεσαίες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικός 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.2.4. Επιπτώσεις στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

9.14.2.4.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Φάση Α,Β,Γ & Δ (Έτη 0-20) 

Παρόλο που το παράκτιο τμήμα της περιοχής του Στρατωνίου λαμβάνει τα επεξεργασμένα 

νερά της Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μαντέμ Λάκκου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων για καμία από τις φάσεις 

του έργου. 

Φάση Ε( Έτη 20-25) 

Παρόλο που κατά την Φάση Ε του έργου θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση των 

λιμενικών εγκαταστάσεων του έργου, δεν αναμένεται επίπτωση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των παράκτιων υδατικών συστημάτων. 

 

Συνολικά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων και κατ’ επέκταση δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση.  

9.14.2.4.2. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α: Λειτουργία (0-5 έτη) 

Στην Φάση Α του έργου αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παράκτιου 

υδατικού συστήματος από την διάθεση των επεξεργασμένων νερών της Μονάδα Κατεργασίας 
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Νερών Μαντέμ Λάκκου, από την εκβολή τον ρεμάτων Πόρτο, Αργυρώ και Καρβουνόσκαλα 

καθώς και από την λειτουργία του λιμενικών εγκαταστάσεων.  

Διάθεση Επεξεργασμένων Νερών. Ο όγκος των επεξεργασμένων νερών που διατίθενται στην 

θάλασσα θα μειωθεί σε ποσοστό 12,2% συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση κατά την Φάση 

Α του έργου. Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων νερών θα ακολουθούν τα όρια που θέτει 

η Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985). Κατ’ επέκταση οι 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα είναι αμελητέες.  

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου. Κατά την περίοδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

αναμένονται οχλήσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, αλλά και στα οικοσυστήματα του 

παράκτιου υδατικού συστήματος. Οι οχλήσεις αυτές αναμένονται από τα δρομολόγια πλοίων 

από και προς το Στρατώνι με εκτιμώμενο ετήσιο αριθμό δρομολογίων στα 102-144. Το επίπεδο 

των οχλήσεων αναμένεται να είναι συγκρίσιμο με το σημερινό, διότι η κίνηση στο λιμένα δεν 

θα είναι συνεχής αλλά περιοδική. Η επίπτωση εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντική, δεδομένου 

ότι το σύστημα υφίσταται ήδη σημαντική πίεση από την αστική και μεταλλευτική 

δραστηριότητα της περιοχής.  

Επιπρόσθετες επιπτώσεις στα παράκτια συστήματα δύναται να προκύψουν από την συντήρηση 

του βάθους της λιμενολεκάνης στην θέση της σκάλας φόρτωσης που όμως εκτιμώνται ότι θα 

είναι παροδικές και πλήρως αναστρέψιμες.  

Εκβολή ρεμάτων. Κατά την Φάση Α του έργου αναμένεται επιπλέον πίεση στο παραλιακό 

μέτωπο των εγκαταστάσεων Στρατωνίου κυρίως από την εκβολή εκεί των ρεμάτων Πόρτο, 

Αργυρώ και Καρβουνόσκαλα. Πιο συγκεκριμένα, στα εν λόγω ρέματα έχουν παρατηρηθεί 

αυξημένες συγκεντρώσεις σε κάποια στοιχεία που συνδέονται κυρίως με την μεταλλευτική 

δραστηριότητα της περιοχής. Παρόλα αυτά τα ρέματα έχουν χειμαρρική λειτουργία και σαν 

αποτέλεσμα απορρέουν στο θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις από την εκβολή των ρεμάτων στην ποιοτική κατάσταση του 

παράκτιου συστήματος εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλές καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 

οι υδροδυναμικές συνθήκες στην ακτή. 

Δευτερεύουσες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων θα 

προκύψουν από αποστραγγίσεις αποθέσεων αποβλήτων παλιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας 

καθώς και τις όμβριες απορροές από περιοχές σωρών μεταλλευτικών υλικών, μεταλλευτικού 

οδικού δικτύου στην περιοχή του Στρατωνίου. Οι εν λόγω επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως 

πλήρως αναστρέψιμες καθώς δύναται να παρουσιαστούν μόνο κατά την διάρκεια πλημμυρικών 

φαινομένων στην περιοχή. 

Επιπροσθέτως, δεν αναμένεται κανενός είδους τροποποίηση υδατικών συστημάτων της 

περιοχής μελέτης από την λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου. 

Φάσεις Β,Γ & Δ: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (5-20 έτη) 

Διάθεση Επεξεργασμένων Νερών. Κατά τις φάσεις Β,Γ & Δ του έργου θα σταματήσει η διάθεση 

των επεξεργασμένων νερών στα παράκτια υδατικά συστήματα γεγονός που θα επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις.  

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση των επιφανειακών μεταλλείων 

Στρατωνίου καθώς και αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου γεγονός που θα 
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επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων καθώς θα ελαχιστοποιηθούν οι επιβαρυμένες σε βαρέα μέταλλα όμβριες 

απορροές από τις εν λόγω εγκαταστάσεις.  

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου. Όσον αφορά τις Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου, 

δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στις επιπτώσεις που προέκυψαν κατά την Φάση Α καθώς 

αυτές θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία καθόλη την διάρκεια των Φάσεων Β,Γ και Δ.  

Φάση αποκατάστασης Ε (Έτη 20-25) 

Κατά την Φάση Ε η μόνη πηγή δυνητικών επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

παράκτιων συστημάτων είναι οι Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου. 

Σαν αποτέλεσμα, αναμένεται να εξαλειφθούν πλήρως οι επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων καθώς θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο 

και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου.  

 

Μικρής έκτασης τροποποιήσεις προς τη θετική κατεύθυνση αναμένεται να εμφανιστούν στην 

ποιότητα των νερών από την βελτίωση της ποιότητας των νερών των υδατορεμάτων που 

καταλήγουν στο παραλιακό μέτωπο του Στρατωνίου (Πόρτο, Καρβουνόσκαλα, Αργυρώ). Η 

βελτίωση αυτή αναμένεται εξ αιτίας των αποκαταστάσεων επιβαρυμένων ή άλλων 

διαταραγμένων μεταλλευτικών περιοχών που βρίσκονται στα ανάντη των ρεμάτων αυτών. Η 

βελτίωση που θα επέλθει δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί, διότι δεν εξαρτάται μόνο από 

τη μείωση ρυπαντικού φορτίου των επιφανειακών νερών, αλλά και από τις υδροδυναμικές 

συνθήκες στην ακτή. 

9.14.2.4.3. Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την Φάση Α του έργου αναμένονται πιέσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων κυρίως λόγω της διάθεσης των επεξεργασμένων 

νερών από την Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μαντέμ Λάκκου και την λειτουργία των 

λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ αναμένεται να αρθούν κάποιες από τις πιέσεις λόγω διακοπής και 

αποκατάστασης της Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μαντέμ Λάκκου. Επιπρόσθετα, λόγω των 

προγραμματισμένων αποκαταστάσεων αναμένεται ποιοτική αναβάθμιση των ρεμάτων που 

εκβάλουν στο παράκτιο υδατικό σύστημα. Η μόνη πίεση που θα συνεχίζει να υφίσταται θα 

είναι από την λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου και συνοδών έργων.  

Κατά την Φάση Ε αναμένεται να πραγματοποιηθεί διακοπή και αποκατάσταση των 

εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου γεγονός που θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του παράκτιου συστήματος.  

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

παράκτιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχει κάποια επίδραση στα 

παράκτια υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας από την λειτουργία του έργου. Ο 

χαρακτήρας των επιπτώσεων αξιολογείται ως αρνητικός ενώ αναμένεται σταδιακά να 

εξαλείφονται οι πιέσεις ήδη από το 5ο έτος και έπειτα.  
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• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς από 

τα παραπάνω προκύπτει ότι η ποιοτική κατάσταση των παράκτιων συστημάτων δεν θα 

υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση. Αντιθέτως, με τις προγραμματισμένες αποκαταστάσεις, 

εκτιμάται ότι η ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών συστημάτων θα βελτιώνεται 

σταδιακά.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

παράκτια υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

τοπικού επιπέδου .  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι Εγκαταστάσεις 

Φόρτωσης Στρατωνίου θα λειτουργούν μέχρι το τέλος της Φάσης Ε, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις στα παράκτια υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Χαμηλό. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των παράκτιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

παράκτιων υδατικών συστημάτων θα είναι «Χαμηλές». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικός 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.2.5. Επιπτώσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

9.14.2.5.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Α: Λειτουργία (0-5 έτη) 

Κατά την Φάση Α του έργου αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων συστημάτων από τις αντλήσεις των υπόγειων μεταλλείων Μαύρων Πετρών και 

Μαντέμ Λάκκου.  

 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των αντλούμενων 

ποσοτήτων και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια 

(Παράρτημα ΧΙ- Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου). Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται η 

υφιστάμενη κατάσταση (έτος 2020).  

 

Ποσότητες Άντλησης. Όσον αφορά το υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών, οι αντλήσεις 

αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή αύξηση μέχρι το 2022 και έπειτα, μέχρι το πέρας της 

Φάσης Α, σταδιακή μείωση. Οι ποσότητες που θα καταλήγουν στην Μονάδα Κατεργασίας 

Νερών Μαύρων Πετρών παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω(, όπως εκτιμήθηκαν κατά την 

προσομοίωση.  

Όσον αφορά το υπόγειο μεταλλείο Μαντέμ λάκκου, σταδιακά θα μειωθούν οι εκροές από το 

μεταλλείο. Οι ποσότητες που θα καταλήγουν την Μονάδα Κατεργασίας Νερών Μαντέμ 

Λάκκου παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω, όπως εκτιμήθηκαν κατά την προσομοίωση.  

Πίνακας 9.14.2-17. Εκτιμώμενες εισροές υπογείων υδάτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

Έτος Εισροές από μεταλλείο Μαύρων Πετρών 

και σήραγγα προσπέλασης προς Μονάδα 

Κατεργασίας Νερών Μαύρων Πετρών 

(m3/d) 

Εισροές από μεταλλείο Μαντέμ 

Λάκκου προς Μονάδα 

Κατεργασίας Νερών Μαντέμ 

Λάκκου (m3/d) 

2020 7.500 2.700 

2021 7.800 2.550 

2022 8.000 2.495 
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2023 7.900 2.445 

2024 7.800 2.390 

2025 7.700 2.345 

 

Συνολικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την Φάση Α του έργου οι απολήψεις από του 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) εκτιμήθηκαν κατά μέσο όρο σε 3,7 hm3/y. 

Συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση που αντλούνται κατά μέσο όρο 3,67 hm3/y αναμένεται 

αύξηση κατά 0,8% του συνολικού αντλούμενου όγκου από το υπόγειο υδατικό σύστημα 

Σκουριών. 

 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο συνολικός όγκος απολήψεων για το Υπόγειο 

Υδατικό Σύστημα Χολομώντα - Ωραιοκάστρου (EL1000190) που περιέχει τα Υπόγεια 

Υδατικά Συστήματα Σκουριών (EL1000191), Ολυμπιάδας (EL1000192) και Χολομώντα – 

Ωραιοκάστρου (EL1000193), υπολογίζεται σε 81,64 hm3/y σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10. Από τα 81,64 hm3/y, τα 5,9 hm3/y (7,2%) προκύπτουν από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες στο σύνολο της λεκάνης, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών- Στρατωνίου και Ολυμπιάδας. Η αύξηση των αντλούμενων 

ποσοτήτων κατά την Φάση Α του έργου, εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον συνολικό όγκο 

απολήψεων κατά 0,003% (0,03 hm3/y).  

 

Κώνος Πτώσης Στάθμης. Οι αντλήσεις αποστράγγισης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, θα 

δημιουργήσουν ένα σχεδόν κυκλικό κώνο πτώσης στάθμης, με βάση την προσομοίωση του 

παραρτήματος. Στην περιοχή των μεταλλείων εκτιμάται πτώση στάθμης περί τα 300m ενώ 

σε μια περίμετρο περί το 300 m από αυτό η πτώση στάθμης θα ανέρχεται στα 50m, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.14.2-27. 

 

Συνολικά, από το 2010 και μέχρι το τέλος της Φάσης Α η συνολική πτώση της στάθμης της 

υπόγεια υδροφορίας στην περιοχή των μεταλλείων Μαύρων Πετρών εκτιμάται ότι θα είναι 

325 m ενώ η πτώση στάθμης στην περιοχή του Κοκκινόλακκα εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστεί 

περεταίρω από τις αντλήσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και θα παραμείνει στα 50 m.  

 

Επιπτώσεις της Πτώσης Στάθμης. Η δημιουργία αυτή του κώνου ταπείνωσης λόγω των 

αντλήσεων, θα επηρεάσει την σημερινή εκφόρτιση των μικροπηγών που τροφοδοτούν την 

βασική επιφανειακή απορροή των ρεμάτων. Εκτιμήθηκε κατά την προσομοίωση, ότι κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου μείωση των διάσπαρτων μικροεκφορτίσεων εντός των 

κοιτών στις λεκάνες του Κοκκινόλακκα και Εκκλησιαστικού Μύλου και κατ’ επέκταση και της 

βασικής απορροής τους, κατά 52 m3/d (σημείο MSW04) και 58 m3/d (σημείο SSW31) 

αντίστοιχα. Για το σύνολο της λεκάνης του Ασπρόλακκα η μείωση αυτή ανέρχεται περί τα 

110 m3/d (SSW06).  
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Σχήμα 9.14.2-26. Σημεία ελέγχου επιφανειακής απορροής για κάθε υπολεκάνη που 

εξετάστηκε κατά την προσομοίωση  

Επίσης, κατά την προσομοίωση του κώνου πτώσης δεν θα επηρεαστούν οι γεωτρήσεις 

ύδρευσης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, οι θέσεις υδρευτικών γεωτρήσεων και η 

αλληλεπίδρασή τους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Σχήμα 9.14.2-27. 

 

Εκτιμάται ακόμα ότι η μείωση της παροχής των μη καταγεγραμμένων μικροπηγών, 

ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα υψόμετρα, δεν θα είναι σημαντική ακόμα και αυτών που 

βρίσκονται εντός του κώνου, με ταπείνωση της στάθμης (>50 m) της βαθιάς υδροφορίας 

του υποβάθρου. Η εμφάνιση των μικροπηγών σε μεγάλα υψόμετρα υποδηλώνει δυσκολία 

βαθιάς διήθησης στην υποκείμενη σε βάθος υδροφορία του υποβάθρου η οποία εκφορτίζεται 

εντός των στοών του μεταλλείου.  

 

Το καθεστώς αυτό δεν θα αλλάξει δραστικά με τον υποβιβασμό της στάθμης στο χώρο του 

μεταλλείου κατά την εκμετάλλευση. Θα αλλάξει σίγουρα το υδραυλικό φορτίο, αλλά οι 

γεωλογικές – υδρογεωλογικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση των πηγών 

δεν θα αλλάξει. Οι πηγές αυτές συνήθως αποστραγγίζουν επιμέρους αυτόνομες και 

αποκομμένες υδρογεωλογικές λεκάνες του μανδύα αποσάθρωσης και κάποιων τεκτονισμένων 

ζωνών. 

 

Φάση Β: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (5-10 έτη) 

Κατά την Φάση Β του έργου θα πραγματοποιηθεί διακοπή άντλησης – διακίνησης των νερών 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών καθώς και κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείου και 

επιφανειακών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών.  
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Ως εκ τούτου ο όγκος των απολήψεων του υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών από το 

υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών (EL1000191) θα μηδενιστεί και σαν αποτέλεσμα οι 

στάθμες των υπόγειων συστημάτων θα αρχίσουν να επανέρχονται στα πρότερα επίπεδα. Πιο 

συγκεκριμένα κατά την προσομοίωση της επαναφοράς στάθμης, εκτιμάται ότι θα υπάρχει 

διαφορά 2m από την αρχική στάθμη της υπόγειας υδροφορίας (2020) μετά την πάροδο 3 ετών.  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης υπόγειας 

στάθμης κατά τις φάσεις Α και Β.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη 

Χαλκιδική 
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Σχήμα 9.14.2-27. Κώνος πτώσης στάθμης υπόγειας υδροφορίας που εξετάστηκε κατά την προσομοίωση 
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Φάσεις Γ,Δ & Ε: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (Έτη 10-25)  

Κατά τις επόμενες φάσεις του έργου η στάθμη των υπόγειων συστημάτων θα συνεχίσει να 

εμπλουτίζεται με φυσικό τρόπο και κατ’ επέκταση δεν αναμένονται περαιτέρω επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων.  

9.14.2.5.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η λειτουργία του μεταλλείου θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191) λόγω των 

αντλήσεων και του κώνου πτώσης στάθμης που θα εμφανιστεί. Οι αντλήσεις θα επιφέρουν 

αρνητικές επιπτώσεις χαμηλής σημαντικότητας καθώς η αύξηση των απολήψεων θεωρείται 

χαμηλής έντασης. Επιπρόσθετα, ο κώνος πτώσης στάθμης δεν θα επηρεάσει τις υφιστάμενες 

υδρογεωτρήσεις ενώ η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα αναμένεται να επανέλθει σε μικρό 

χρονικό διάστημα (3 έτη μετά το πέρας της Φάσης Α) στα σημερινά επίπεδα.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει επίδραση 

στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας κυρίως κατά την Φάση Α που 

όμως μετά την διακοπή των αντλήσεων (Φάση Β) θα επέλθει επαναφορά της στάθμης.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα της περιοχής μελέτης του έργου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του έργου θα επέλθει πτώση στάθμης της υπόγειας υδροφορίας λόγω των 

αντλήσεων αποστράγγισης του μεταλλείου. Οι εκτιμώμενες μειώσεις όμως θα 

επανέλθουν στα σημερινά επίπεδα μετά το πέρας λειτουργίας του έργου. Σαν 

αποτέλεσμα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την παύση των αντλήσεων, θα 

περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-71 

ENVECO A.E. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

υδατικών συστημάτων θα είναι «Μεσαίες». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.2.5.3.  Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Με βάση τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης, η χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων 

δεν διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό για τις δύο ομάδες πιεζομέτρων που τοποθετούνται εντός 

και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Συναντώνται, κατά θέσεις, υψηλές τιμές πάνω 

από τα καθορισμένα όρια, τυχαία στο χώρο ανεξαρτήτως ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 

Εντός του χώρου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ή πλησίον αυτών προς τα κατάντη 

συναντώνται κατά θέσεις πολύ υψηλότερες τιμές οι οποίες όμως δεν επεκτείνονται σε μεγάλη 

απόσταση από αυτές. 
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Η ανωτέρω προσέγγιση περί μη εκτεταμένης ρύπανσης της υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή 

των εγκαταστάσεων και κατάντη αυτών πιστοποιείται και από το μακροχρόνιο πρόγραμμα 

παρακολούθησης.  

 

Τα σημεία του προγράμματος παρακολούθησης της υπόγειας υδροφορίας έχουν διαχωριστεί 

σε δύο ομάδες.  

 

Η πρώτη ομάδα αφορά τα σημεία που βρίσκονται ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

και της όλης μεταλλευτικής δραστηριότητας τα οποία μας δίδουν τα στοιχεία του αυξημένου 

φυσικού υποβάθρου. Η δεύτερη ομάδα σημείων παρακολούθησης αφορά στα σημεία που 

βρίσκονται εντός της ζώνης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και κατάντη αυτών.  

 

Η δεύτερη αυτή ομάδα σημείων παρακολούθησης μας δίδει στοιχεία για το μέγεθος της 

υποβάθμισης της χημικής κατάστασης της υπόγειας υδροφορίας από τη μεταλλευτική δράση. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίδονται οι δύο ομάδες σημείων δειγματοληψίας στην χωρική 

ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. 

 

 
Σχήμα 9.14.2-28. Δίκτυο παρακολούθησης υπογείων υδάτων στη χωρική ενότητα 

Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

 

Στη συνέχεια στα Σχήματα που ακολουθούν δίνονται οι τιμές για χαρακτηριστικά στοιχεία (As, 

SO4) στη χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου για το ΥΥΣ Σκουριών – Μαύρων 

Πετρών (EL1000191) . 
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Σχήμα 9.14.2-29. Συγκεντρώσεις As στη χωρική ενότητα Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

στα σημεία παρακολούθησης εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  

 

 
Σχήμα 9.14.2-30. Συγκεντρώσεις As στη χωρική ενότητα Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών 

στα σημεία παρακολούθησης εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  
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Σχήμα 9.14.2-31. Συγκεντρώσεις SO4 στη χωρική ενότητα Στρατωνίου - Μαύρων 

Πετρών στα σημεία παρακολούθησης εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  

 

 

 
Σχήμα 9.14.2-32. Συγκεντρώσεις SO4 στη χωρική ενότητα Στρατωνίου - Μαύρων 

Πετρών στα σημεία παρακολούθησης εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  

 

Στη συνέχεια δίνονται χαρακτηριστικά σημεία παρακολούθησης υπογείων υδάτων εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και σταδιακά απομακρυνόμενοι από αυτές. 
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Σχήμα 9.14.2-33. Συγκεντρώσεις αρσενικού στα πιεζόμετρα MGW08 (εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων), MGW01 (κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

περί το 1,2 km από αυτές) και MGW22 (κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

περί το 7 km από αυτές στο ΥΥΣ Ασπρόλακκα)  

 

 
Σχήμα 9.14.2-34. Συγκεντρώσεις θειικών στα πιεζόμετρα MGW08 (εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων), MGW01 (κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

περί το 1,2 km. από αυτές) και MGW22 (κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

περί το 7 km. από αυτές στο ΥΥΣ Ασπρόλακκα)  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν επίσης οι αναλύσεις του ΥΥΣ Ασπρόλακκα 

(EL1000131) όπου δεν παρατηρούνται αυξημένες τιμές ενώσεων και βαρέων μετάλλων 

παρόλη την υδραυλική επικοινωνία της υπόγειας υδροφορίας με τις απορροές του Ασπρόλακκα 

όπου συμβάλλει και το ρέμα Κοκκινόλακκα που δέχεται τις μακρόχρονες επιπτώσεις της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας του Μαντέμ Λάκκου. 

 

Από τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης προκύπτει ότι η μέχρι σήμερα 

επιβάρυνση των υπογείων υδροφοριών περιορίζεται κυρίως εντός και πλησίον των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και απομειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από αυτές 

ακόμα και στις περιοχές που η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι μακροχρόνια. Ο 

προτεινόμενος σχεδιασμός του έργου και τα πρόσθετα μέτρα (απομάκρυνση παλαιών 

σωρών και απόθεσή τους στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα) εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσει 

την περαιτέρω επιβάρυνση της υπόγεια υδροφορίας. 

 

Φάσεις Α: Λειτουργία (0-5 έτη) 

Οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων κατά την Φάση Α του 

έργου εκτιμάται ότι θα προέλθουν από διηθήσεις εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων από τις 

περιοχές των υπόγειων μεταλλείων Μαύρων πετρών και Μαντέμ Λάκκου καθώς και από τις 

εκπλύσεις διαλυμάτων, εμπλουτισμένα με βαρέα μέταλλα, που δύναται να προέλθουν από τα 

επιφανειακά μεταλλεία και από την διακίνηση μεταλλεύματος.  

 

Παρόλου που η στάθμη του υπόγειου νερού στην Περιοχή Μαντέμ Λάκκου βρίσκεται σε βάθος 

περί τα 15 m από την επιφάνεια, η υδρολιθολογική ταξινόμηση της περιοχής σε συνδυασμό με 

την χαμηλή υδραυλική αγωγιμότητα και τις μικρές κλίσεις του αναγλύφου, όπως αναλυτικά 

περιεγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα σχετικά με την τρωτότητα του ΥΥΣ, μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι εν δυνάμει ρύποι από τις διηθήσεις ρυπασμένων υδάτων θα προκαλέσουν 

χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις στα υπόγεια συστήματα.  

 

Οι αποκαταστάσεις (πλατεία Καρά, σωρού απέναντι από πλατεία Καρά, πλατείας +53 και 

σωρών της περιοχής της +53) θα μειώσουν σημαντικά τις εκπλύσεις ρύπων από τις 

επιφανειακές αποθέσεις στα υπόγεια νερά.  

 

Η ελεγχόμενη απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων στο φράγμα του Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) 

αποτρέπει τις πιθανές διηθήσεις από τις εκπλύσεις τους στις υπόγειες υδροφορίες. Στην εικόνα 

που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χώρος απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα. 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιούνται εργασίες απομάκρυνσης των παλιότερων 

ανεξέλεγκτων αποθέσεων στείρων με την τοποθέτησή τους στα φράγματα τελμάτων.  
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Σχήμα 9.14.2-35. Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα 

Στις ζώνες των παλαιών αποθέσεων, που προϋπήρχαν στην περιοχή πριν την απομάκρυνσή 

τους, έχουν διαπιστωθεί υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων και ενώσεων στα υπόγεια νερά 

με διαφορετικό εύρος επηρεασμού της υπόγειας υδροφορίας ανάλογα με τη θέση και κυρίως 

με το είδος του γεωλογικού υποβάθρου.  

 

Για την περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων από τις εκπλύσεις επιφανειακών αποθέσεων 

χρησιμοποιείται η τρωτότητα της υπόγειας υδροφορίας όπως αναλύθηκε ανωτέρω (βάθος 

υδροφορίας, διαπερατότητα, χαρακτηριστικά ακόρεστης ζώνης κλπ). Σημειώνεται ότι η αρχική 

προσέγγιση της τρωτότητα στις θέσεις αυτές δεν περιλαμβάνει τις φυσικές διαδικασίες 

απορρόφησης, διασποράς και εξασθένισης των συγκεντρώσεων για κάθε στοιχείο χωριστά, 

που δύναται να διαφέρουν. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές τιμές σε κάποια ιχνοστοιχεία βαρέων μετάλλων λόγω ύπαρξης 

υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου, εξετάστηκε και η ποιότητα των νερών κατάντη των 

παλαιών αποθέσεων των στείρων των μεταλλείων για να εκτιμηθεί η ευκολία υπόγειας 

διακίνησης των διαλυμάτων υψηλής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων - βαρέων μετάλλων και 

ενώσεων προς την υπόγεια υδροφορία. 

 

Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν παραπάνω προέκυψε ότι δεν υπάρχει γενικευμένη ρύπανση 

στα κατάντη των θέσεων απόθεσης στείρων, πέραν των κοκκωδών υδροφορέων που 

γειτνιάζουν με αυτές. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την λειτουργία ενός φυσικού μηχανισμού 

αυτοκαθαρισμού στην ακόρεστη ζώνη ιδιαίτερα όταν είναι αυξημένη η συμμετοχή αργιλικών 

υλικών. 
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Φάση Β: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (5-10 έτη) 

Κατά την Φάση Β του έργου θα πραγματοποιηθεί διακοπή άντλησης – διακίνησης νερών 

μεταλλείων Μαύρων Πετρών καθώς και κλείσιμο και αποκατάσταση μεταλλείων και 

επιφανειακών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. Τα παραπάνω σε συνδυασμό 

με την αποκατάσταση και των χώρων αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου και του μεταλλευτικού 

δικτύου θα έχουν δραστικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

συστημάτων.  

 

Πιο συγκεκριμένα το κλείσιμο των υπόγειων μεταλλείων σε συνδυασμό με τα υδρογεωλογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των διηθήσεων εν δυνάμει 

ρυπασμένων υδάτων στα υπόγεια συστήματα. 

 

Επιπρόσθετα, οι προγραμματισμένες αποκαταστάσεις θα συνεισφέρουν θετικά στην 

ελαχιστοποίηση εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα από εκπλύσεις διαλυμάτων από τους 

χώρους απόθεσης και το οδικό δίκτυο.  

 

Σαν αποτέλεσμα αναμένεται η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων συστημάτων της περιοχής 

να επανέλθει σταδιακά στα προηγούμενα επίπεδα υποβάθρου.  

 

Φάση Γ: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (10-15) 

 

Κατά την Φάση Γ, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις των επιφανειακών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου και Μαύρων Πετρών καθώς και η αποκατάσταση του οδικού 

δικτύου και της περιοχής +360. 

 

Οι εν λόγω ενέργειες θα συμβάλλουν θετικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

υδάτων καθώς θα ελαχιστοποιηθούν στα μέτρο του δυνατού οι εκπλύσεις εν δυνάμει 

ρυπασμένων διαλυμάτων από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις προς τα υπόγεια ύδατα.  

 

Φάση Δ: Λειτουργία και αποκαταστάσεις (Έτη 15-20) 

 

Κατά την Φάση Δ του έργου στην περιοχή του έργου θα λειτουργεί μόνο η εγκατάσταση 

αποβλήτων (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) και τα συνοδά της έργα.  

 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων της χωρικής ενότητας καθώς η κατασκευή και η λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Κ θα 

πραγματοποιείται με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες τεχνικές και τις υπάρχουσες κατευθύνσεις 

της επιστήμης και της τεχνικής. Με αυτό τον τρόπο δεν θα προκύπτουν διαρροές προς τα ΥΥΣ. 

Η ποιοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων θα ελέγχεται συνεχώς μέσω του δικτύου 

παρακολούθησης. 

 

Εκτιμάται μάλιστα ότι κατά την Φάση Δ η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων συστημάτων της 

περιοχής μελέτης θα συνεχίσει να βελτιώνεται.  

 

Φάση Ε: Αποκαταστάσεις (Έτη 20-25) 

Κατά την Φάση Ε του έργου θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση της 

εγκατάστασης αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) και συνοδών εγκαταστάσεων γεγονός 
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που θα συνεισφέρει στην ποιοτική κατάσταση των υπόγειων συστημάτων καθώς θα 

πραγματοποιηθούν εργασίες στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας της Ε.Δ.Ε.Α.Κ σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπονται κατά το δυνατόν οι διηθήσεις 

όμβριων απορροών προς τα υπόγεια υδατικά συστήματα.  

 

Σαν αποτέλεσμα αναμένεται η ποιοτική τους κατάσταση σταδιακά θα επανέρχεται στα πρότερα 

επίπεδα υποβάθρου. 

9.14.2.5.4. Αξιολόγηση επιπτώσεων  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η λειτουργία του μεταλλείου θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191) αλλά εκτιμάται 

ότι δεν θα προκύψει επιπλέον υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης του συστήματος.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας κατά την 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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). 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα της περιοχής μελέτης του έργου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι μετά το πέρας της 

Φάσης Α θα εξαλειφθούν οι πιέσεις προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου 

συστήματος, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

αξιολογούνται ως βραχυχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): 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 και συνεπώς εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς 

αντιμετωπίσιμες. 
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Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

υδατικών συστημάτων θα είναι «Μεσαίες» 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.2.6.  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. 
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9.14.2.7. 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. 

Επιπτώσεις. 

9.14.3. Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας  

9.14.3.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των υδάτων 

9.14.3.1.1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.14, εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

εντοπίζονται τα ρέματα Μαυρόλακκα, Μπασδέκη, Μπαξίνα, Πετρόλακκα, και Ξηρόλακκα. 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας και όσον αφορά τη χωρική ενότητα της 

Ολυμπιάδας, περιλαμβάνονται υδάτινα σώματα Μαυρόλακκα EL1005R000100021N σε μήκος 

5,18 km και Μπασδέκη EL1005R000300022N σε μήκος 3,72 km. Το σύστημα του 

Μαυρόλακκα διέρχεται από την περιοχή επέμβασης, ενώ το σύστημα του Μπασδέκη γειτνιάζει 

με αυτή. 

 

Στο σχήμα και στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας καθώς και οι θέσεις παρακολούθησης απορροών, χημικής κατάστασης και 

οικολογικών παραμέτρων των ποτάμιων υδατικών συστημάτων.  

Πίνακας 9.14.3-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης απορροών, χημικής και 

οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

Ρέμα Μαυρόλακκα 

1 OSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων 

2 OSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ξηρόλακκα 

3 OWE01 Ανάντη Μαυρόλακκα (Reference Point) 

4 OWE02 Ανάντη Μαυρόλακκα 

5 OWE03 Κατάντη Μαυρόλακκα 

6 OWE04 Εκβολές Μαυρόλακκα 

Ρέμα Μπασδέκη 

7 OSW11 Ανάντη ζώνης διήθησης 

8 OSW12 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπαξίνα 

9 OSW13 Εκβολές 

10 OWE11 Μπασδέκης Ανάντη 

11 OWE12 Μπασδέκης κατάντη 

12 OWE13 Εκβολές Μπασδέκη 

Ρέμα Μπαξίνα 

13 ΟSW21 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπασδέκη 

Ρέμα Πετρόλακκα 
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Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

14 ΟSW31 Τελική απορροή 

Ρέμα Ξηρόλακκα 

15 OSW41 Ξηρόλακκας - Ανάντη συμβολής με ρέμα Μαυρόλακκα 

*Υπόμνημα: ΟSW αφορά την κωδικοποίηση των σημείων παρακολούθησης απορροών και 

χημικής κατάστασης 

ΟWE αφορά την κωδικοποίηση των σημείων παρακολούθησης οικολογικών παραμέτρων 

 

 
Σχήμα 9.14.3-1. Σημεία παρακολούθησης ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας  
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Σχήμα 9.14.3-2. Σημεία παρακολούθησης ποτάμιων υδατικών συστημάτων και ορισμός 

λεκανών συμβολής  

Στον πίνακα και το σχήμα παρακάτω παρουσιάζεται η μέση ετήσια παροχή των σταθμών 

παρακολούθησης των απορροών των επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του 

Υποέργου Ολυμπιάδας σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 

εταιρείας.  
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Πίνακας 9.14.3-2. Μέση ετήσια παροχή των σταθμών παρακολούθησης των απορροών των επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Υποέργου Ολυμπιάδας (m3/h) 

Έτος OSW01 OSW02 OSW11 OSW12 OSW13 OSW21 OSW31 OSW41 

2007 1121,50 43,70 95,30 48,05 - 882,70 - - 

2008 165,50 - 51,80 - -  - - - 

2009 253,50 0,00 41,90 - - 113,00 - - 

2010 303,05 0,00 64,63 0,50 - 240,70 - - 

2011 356,00 0,00 60,28 107,43 - 84,20 - - 

2012 325,94 150,15 84,00 627,00 979,27 383,23 213,58 0,00 

2013 181,90 126,33 82,77 398,10 393,10 294,83 0,00 0,00 

2014 103,28 49,99 31,61 64,70 73,44 18,07 5,69 0,00 

2015 314,94 328,91 90,58 49,21 86,22 124,53 25,12 0,00 

2016 327,81 512,47 120,20 60,84 169,87 220,77 0,00 0,00 

2017 249,25 251,80 17,59 0,00 0,00 857,29 0,00 0,00 

2018 270,33 241,66 65,41 46,88 67,09 163,18 3,13 0,00 

2019 408,50 234,03 29,19 0,00 126,91 243,83 0,00 0,00 

2020 537,51 475,80 179,31 186,27 562,98 413,28 8,65 0,00 

Υπερετήσιος Μ.Ο. 351,36 185,76 72,47 132,41 273,21 310,74 28,46 0,00 
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Σχήμα 9.14.3-3. Box-plot στατιστικής επεξεργασίας διαθέσιμων μετρήσεων απορροών ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής 

ενότητας Ολυμπιάδας 
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1. Ρέμα Μαυρόλακκα 

Το ρέμα του Μαυρόλακκα εμπίπτει στην 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 και κατατάσσεται 

ως σώμα. 

 

Βάση της 1η Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, το ρέμα του Μαυρόλακκα παρουσιάζει 

άγνωστη συνολική κατάσταση, με άγνωστη χημική κατάσταση και καλή οικολογική. 

 

Ο Μαυρόλακκας είναι το μόνο υδατόρεμα της περιοχής Ολυμπιάδας το οποίο, με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία, έχει μόνιμη ροή όλο τον χρόνο, από το υψόμετρο των 600m περίπου και 

κατάντη. Κατά την υγρά περίοδο η απορροή του ρέματος φθάνει μέχρι την ακτή, ενώ κατά την 

ξηρά περίοδο το σημείο ξήρανσης του ρέματος είναι 50-150 m δυτικά της εθνικής οδού, ενώ 

παρατηρείται ανάβλυση σε γειτονική θέση.  

 

Στον κάτω ρου του Μαυρόλακκα κοντά στην παλαιά λίμνη τελμάτων (πλησίον της θέσης 

OSW01) γίνεται απόληψη επιφανειακού νερού για άρδευση στην περιοχή Καλύβια Βαρβάρας. 

Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες 

καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 2018-2020 ανάντη και κατάντη των 

εγκαταστάσεων. 

 

 

 
Σχήμα 9.14.3-4. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του 

Μαυρόλακκα για τα έτη 2018-2020. 
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Σχήμα 9.14.3-5. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής νερών 

μεταλλείου από την μονάδα κατεργασίας νερών Ολυμπιάδας στο σώμα Μαυρόλακκα για 

τα έτη 2015-2020. 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα για τα σημεία (OSW01, OSW02 & OMW02) διαπιστώνεται 

αφενός η σημαντική συνεισφορά των επεξεργασμένων νερών στην συνολική απορροή του 

Μαυρόλακκα και αφετέρου οι σημαντικές ή έντονες διηθήσεις στον προσχωματικό υδροφορέα 

(EL1000140).  

 

Δεδομένου ότι ο Μαυρόλακκας αποτελεί υδάτινο σώμα σύμφωνα με την οδηγία 2000/60, στο 

πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, έγινε διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου, 

όπως προβλέπεται στο μέρος Γ του παραρτήματος Ι της ΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1909/Β` 8.12.2010), όπου αναφέρεται ότι « Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 

παρακολούθησης σε σχέση με τα ΠΠΠ θα λαμβάνονται υπόψη: 

 

α) οι φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων σε αδιατάρακτο περιβάλλον και οι ενώσεις τους, 

εάν εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τα σχετικά ΠΠΠ και  

β) η σκληρότητα, το pH ή άλλες παράμετροι ποιότητας ύδατος που επηρεάζουν τη 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων 

 

Η σχετική ανάλυση όσον αφορά την ποιοτική κατάσταση του υποβάθρου του ρέματος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧV- «Υπολογισμός συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μεταλλείων Κασσάνδρας», στο οποίο προσδιορίστηκαν οι 

συγκεντρώσεις υποβάθρου όπως παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 
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Πίνακας 9.14.3-3. Εκτίμηση συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου για τα μέταλλα του 

γεωχημικού υπόβαθρου της περιοχής. 

Παράμετρος 

Συγκέντρωση 

Υποβάθρου P50 

[μg/L] 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) 

και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

ΕΜΣ ΜΕΣ 
Καταγραφές μεγαλύτερες των 

θεσμοθετημένων ορίων 

Ni (BioAv) 2,5 4 - - 

Ni (D) 2,5 20 34 - 

Pb (BioAv) 0,89 1,2 - - 

Pb (D) 4,72 7,2 14 

11,71% των καταγραφών 

παρουσίασαν υπερβάσεις της 

Μέγιστης Επιτρεπόμενης 

Συγκέντρωσης 

Zn (T) 2,5 125 - - 

As (T) 20,75 30 - - 

Cu (T) 2,5 26 - - 

Cd (D) 0,025 0,25 1,5 - 

ΕΜΣ: Ετήσια Μέση Συγκέντρωση 

ΜΕΣ: Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Μαυρόλακκας φαίνεται να επιβαρύνεται από την υπόβαθρη 

ρύπανση και τις αυξημένες φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων (As, Pb) στο αδιατάρακτο 

περιβάλλον στο ανάντη τμήμα της λεκάνης του ρέματος πριν από την είσοδο του στην 

μεταλλευτική ζώνη.  

 

Γενική παρατήρηση είναι ότι η ποιότητα του ρέματος κατάντη του σημείων διάθεσης των 

κατεργασμένων νερών μεταλλείου σταδιακά βελτιώνεται με την πάροδο των ετών και οι όποιες 

υπερβάσεις είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν έχουν τάση μείωσης και χρονικά συμπίπτουν με 

την έναρξη λειτουργίας απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών 

αποθέσεων (χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων, παλαιοί σωροί αρσενοπυρίτη κλπ.) που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. Πέραν 

των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 2017 του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του ρέματος αξιολογήθηκε ως 

καλή καθώς σε όλη τη διαδρομή του από τις πηγές του μέχρι και τις εκβολές του στον 

Στρυμονικό κόλπο, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017 πληροί συστηματικά όλα τα 

θεσμοθετημένα όρια ποιότητας επιφανειακών νερών Χαλκιδικής της Ν.Α.Χ. 96400/85 (ΦΕΚ 

573/Β/24.9.1985).  

 

Επίσης, συγκριτικά με τις οριακές τιμές που θέτει η Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) η χημική κατάσταση 

του ρέματος θεωρείται ως Καλή καθώς δεν παρατηρούνται αυξημένες τιμές στα στοιχεία που 

εξετάστηκαν κατά το έτος 2020 (Ετήσια Έκθεση 2020).  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017, o 

Μαυρόλακκας παρουσιάζει καλή οικολογική κατάσταση σε όλους τους σταθμούς πλην 

αυτού στις εκβολές του. Εκτιμάται ότι αυτό αποτελεί ένδειξη τοπικής υποβάθμισης που 
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ενδεχομένως προκύπτει από την αστικού τύπου πιέσεις που δέχεται το ρέμα κατά την είσοδο 

του στον οικισμό της Ολυμπιάδας. 

 

 
Σχήμα 9.14.3-6. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης ποταμών της 

περιοχής μελέτης για το έτος 2017 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), η 

περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του σώματος 

Μαυρόλακκα. 

Πίνακας 9.14.3-4. Συνοπτικά στοιχεία σώματος Μαυρόλακκα 
Υδάτινο Σώμα Μαυρόλακκα 

Λεκάνη Απορροής 
Μαύρος Λάκκος EL1005R000100021N 

Έκταση 47,38 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
41,5 km2 

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
87,58% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
351,36 m3/h Ανάντη των εγκαταστάσεων (ΟSW01) 

185,76 m3/h Ανάντη της συμβολής με ρέμα Ξηρόλακκα (OSW02) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Συγκεντρώσεις υποβάθρου Αυξημένα επίπεδα As & Pb 

Υπερβάσεις το έτος 2020 - 
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Υδάτινο Σώμα Μαυρόλακκα 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά κολύμβησης 

 

και 

 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

Οικολογική Κατάσταση Καλή 

2. Ρέμα Μπασδέκη  

Το ρέμα του Μπασδέκη εμπίπτει στην 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 και κατατάσσεται ως 

σώμα. 

 

Βάση της 1η Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, το ρέμα Μπασδέκη παρουσιάζει άγνωστη 

συνολική κατάσταση, με άγνωστη χημική κατάσταση και μέτρια οικολογική. 

 

Ο άνω ρους του Μπασδέκη Λάκκου τροφοδοτείται από μικρο-υδατορέματα και έχει 

επηρεαστεί υδρολογικά από την ιστορική εκμετάλλευση του μεταλλείου της Ολυμπιάδας και 

τα χαρακτηριστικά της τότε εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας εκμετάλλευσης, πάνω από το οποίο 

στο παρελθόν η απορροή σχεδόν μηδενιζότανε την ξηρά περίοδο, λόγω αυξημένων 

κατεισδύσεων. Προς αποφυγή των εν λόγω κατεισδύσεων έχει κατασκευαστεί κανάλι εκτροπής 

έτσι ώστε η παροχή του ρέματος να παρακάμπτει την περιοχή της ζώνης κατεισδύσεων. Η 

κοίτη του ρέματος βρίσκεται στο δυτικό όριο των επιφανειακών εγκαταστάσεων μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, ενώ στα κατάντη παραλαμβάνει και τα νερά του ρέματος Μπαξίνα. 

 

Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες 

καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 2018-2020 . Σημειώνεται επίσης ότι στο ρέμα, 

ανάντη της θέσης που παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, εντοπίζονται δύο (2) θέσεις 

υδροληψίας που επηρεάζουν την συνολική παροχή του ρέματος κατάντη. Η υδροληψία δεν 

πραγματοποιείται για τις ανάγκες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  
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Σχήμα 9.14.3-7. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του Μπασδέκη 

για τα έτη 2018-2020. 

Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση φαίνεται να πληροί τα νομοθετικά όρια που 

παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω, με εξαίρεση το As & Pb, γεγονός που αποδίδεται στο 

γεωχημικό υπόβαθρό της περιοχής. Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια 

έκθεση 2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση 

του σώματος αξιολογήθηκε ως καλή καθώς πληροί τα θεσμοθετημένα όρια της Ν.Α.Χ. 

96400/85 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) για νερά κολύμβησης.  

 

Επίσης, συγκριτικά με τις οριακές τιμές που θέτει η Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) η χημική κατάσταση 

του ρέματος θεωρείται ως Καλή καθώς δεν παρατηρούνται αυξημένες τιμές στα στοιχεία που 

εξετάστηκαν κατά το έτος 2020 (Ετήσια Έκθεση 2020) με εξαίρεση μόνο το As γεγονός που 

αποδίδεται στο γεωχημικό υπόβαθρό της περιοχής.  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017, o 

Μπασδέκης στο ανάντη τμήμα του παρουσιάζει καλή οικολογική κατάσταση τόσο με βάση 

τα μακροασπόνδυλα όσο και με βάση την αξιολόγηση των διατόμων.  
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Σχήμα 9.14.3-8. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης ποταμών της 

περιοχής μελέτης για το έτος 2017 

Στα πλημμυρικά φαινόμενα της περασμένης δεκαετίας, παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

υπερχείλισης της φυσικής κοίτης του, κατάντη της σήραγγας εκτροπής. Επίσης ο Μπασδέκης 

δεν εμπίπτει εντός των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του σώματος Μπασδέκη. 

Πίνακας 9.14.3-5. Συνοπτικά στοιχεία σώματος Μπασδέκη 

Υδάτινο σώμα Μπασδέκη 

Λεκάνη Απορροής 
Μπασδέκης EL1005R000300022N 

Έκταση 29,82 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
9,9 km2 

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
33,22% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
72,47 m3/h Ανάντη ζώνης διήθησης (ΟSW11) 

132,41 m3/h Ανάντη της συμβολής με ρέμα Μπαξίνα (OSW12) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Υπερβάσεις το έτος 2020 As & TSS 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά κολύμβησης 

 

και 
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Υδάτινο σώμα Μπασδέκη 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

Οικολογική Κατάσταση Καλή 

 

3. Ρέμα Μπαξίνα 

Το ρέμα Μπαξίνα έχει συνεχή ροή καθόλη την διάρκεια του έτους. Χαρακτηριστικά στο 

παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές) για τα έτη 2018-

2020. 

 
Σχήμα 9.14.3-9. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Μπαξίνα για τα έτη 2018-2020. 

Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση φαίνεται να πληρεί τα νομοθετικά όρια που 

παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω, με εξαίρεση το As γεγονός που αποδίδεται στο 

γεωχημικό υπόβαθρό της περιοχής. Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια 

έκθεση 2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση 

του ρέματος αξιολογήθηκε ως καλή καθώς πληροί τα θεσμοθετημένα όρια της Ν.Α.Χ. 

96400/85 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Μπαξίνα. 

Πίνακας 9.14.3-6. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Μπαξίνα 
Ρέμα Μπαξίνα 

Λεκάνη Απορροής 
Μπασδέκης EL1005R000300022N 

Έκταση 29,82 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
19,92 km2  

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
66,8% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
310,74 m3/h  

Ανάντη συμβολής με Μπασδέκη (OSW21) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 
Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 
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Ρέμα Μπαξίνα 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Υπερβάσεις το έτος 2020 Ph, TSS  

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 18 

Οικολογική Κατάσταση 
Δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση της οικολογικής του 

κατάστασης 

4. Ρέμα Πετρόλακκα  

Το περισσότερο χρονικό διάστημα του έτους το ρέμα είναι χωρίς απορροή, ενώ τον υπόλοιπο 

χρόνο λειτουργεί ως χείμαρρος. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

μετρούμενη παροχή (μηνιαίες τιμές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 2018-2020 όπου 

διακρίνεται η έντονη εποχικότητα του ρέματος. 

 

 
Σχήμα 9.14.3-10. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Πετρόλακκα για τα έτη 2018-2020 

Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2020 του 

προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, φαίνεται να πληρεί τα νομοθετικά όρια της 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985). Πέραν των παραπάνω και 

σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση 2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

η χημική κατάσταση του ρέματος αξιολογήθηκε ως άγνωστη καθώς το ρέμα ήταν ξερό 

καθόλη την διάρκεια του 2017. 

 

Το ρέμα δεν εμπίπτει εντός των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

 

 
8Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Πετρόλακκα. 

Πίνακας 9.14.3-7. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Πετρόλακκα 
Ρέμα Πετρόλακκα 

Λεκάνη Απορροής 
Κόλπος Ιερισσού EL1043C00002N 

Έκταση 58,86 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
- km2  

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
-% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
28,46 m3/h  

Εκβολή Πετρόλακκα (OSW31) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Άγνωστη 

Υπερβάσεις το έτος 2020 -  

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 19 

Οικολογική Κατάσταση 
Δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση της οικολογικής του 

κατάστασης 

 

5. Ρέμα Ξηρόλακκα 

 

Στο παρελθόν τα νερά του ρέματος Ξηρόλακκα εκτράπηκαν στον Μαυρόλακκα προκειμένου 

να κατασκευαστεί η παλιά λίμνη τελμάτων Ολυμπιάδας. Το ρέμα παρουσιάζεται ξηρό καθόλη 

τη διάρκεια του έτους, εκτός από επεισόδια ισχυρής βροχόπτωσης. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Ποτάμιων Υδατικών Συστημάτων της Χωρικής Ενότητας 

Για την αξιολόγηση της τρωτότητας έγινε η προσέγγιση ότι ήδη επιβαρυμένα συστήματα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα τρωτότητας καθώς 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.  

 

Συνοψίζοντας 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. 

 

 
9Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.14.3.1.2. Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

Εντός της Χωρικής Ενότητας Ολυμπιάδας εντοπίζεται ένα (1) παράκτιο υδατικό σύστημα, ο 

Όρμος Ολυμπιάδας. Το εν λόγω σύστημα δεν εμπίπτει στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (2017).  

 
Σχήμα 9.14.3-11. Παράκτια υδατικά συστήματα εντός της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας 

 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.5.5 στα πλαίσια του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για την παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής ποιότητας του θαλάσσιου 

παράκτιου μετώπου όμορα των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. Πιο συγκεκριμένα αξιολογούνται 

συνολικά τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που προβλέπει η ΟΠΥ για τα παράκτια ύδατα δηλαδή 
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τα βενθικά μακροασπόνδυλα, τα μακροφύκη, τα θαλάσσια αγγειόσπερμα και το φυτοπλαγκτόν 

καθώς και μία σειρά φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα την ετήσιας έκθεσης για την εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης των παράκτιων υδάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας του έτους 2019 

αναφέρονται τα παρακάτω:  

• Το παράκτιο τμήμα στις εκβολές του Μαυρόλακκα χαρακτηρίζεται από μέτρια 

οικολογική κατάσταση η οποία εκφράζεται από χαμηλές τιμές στο δείκτη των 

μακροασπονδύλων και στις δύο περιόδους παρακολούθησης στα βαθύτερα ή ρηχότερα 

σημεία, αλλά και στη μέση τιμή του δείκτη για το ίδιο ποιοτικό στοιχείο. Η εκτίμηση 

αυτή συμφωνεί και με τις παρατηρήσεις και την αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης 

βάσει των αγγειόσπερμων.  

• Στις εκβολές του Μπασδέκη η μέση τιμή του δείκτη μακροασπόνδυλων εκτιμήθηκε ως 

καλής ποιότητας βάσει της μέσης τιμής του δείκτη BENTIX στις δύο περιόδους 

παρακολούθησης. Το μόνο χαμηλή ποιότητας δείγμα καταγράφηκε στο ρηχότερο σταθμό 

την θερινή περίοδο κάτι που πιθανά παραπέμπει σε αστικές/τουριστικές πιέσεις στην 

περιοχή της Ολυμπιάδας.  

• Ασταθής εμφανίζεται η κατάσταση του γκρουπ σταθμών νότια της Ολυμπιάδας με την 

μέση τιμή του δείκτη των μακροασπονδύλων να παραπέμπει σε μέτρια κατάσταση.  

 

Επίσης, σημειώνεται ότι η παραλία Ολυμπιάδας (GRBW109056016) και η Πρώτη Αμμουδιά 

(GRBW109056011) χαρακτηρίζονται ως «Ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας» 

σύμφωνα με την έκθεση Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης 2020, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Πίνακας 9.14.3-8. Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης στα γκρουπ σταθμών 

παράκτιων υδάτων κατά το 2015, 2017 και 2019 

Ομάδα Περιγραφή 

Οικ. 

Κατάσταση 

2015 

Οικ. 

Κατάσταση 

2017 

Οικ. 

Κατάσταση 

2019 

Ταυτότητα 

Υδάτων 

Κολύμβηση

ς 

G01 
Ολυμπιάδα 

Βόρεια 
Καλή Καλή Καλή  

G02 
Ολυμπιάδα 

Καυκανάς 
Καλή Καλή Καλή  

G03 
Εκβολές 

Μαυρόλακα 
Μέτρια Μέτρια Μέτρια Υψηλή 

G04 
Εκβολές 

Μπασδέκη 
Μέτρια Μέτρια Καλή Υψηλή 

G05 
Ολυμπιάδα 

Νότια 
Καλή Μέτρια Μέτρια Υψηλή 
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Σχήμα 9.14.3-12. Χάρτης παρουσίασης της τελικής αξιολόγησης της οικολογικής 

κατάστασης στις ομάδες σταθμών που αντιστοιχούν σε καθορισμένες περιοχές της 

περιοχής μελέτης 

Βάση τον παραπάνω η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του παράκτιου υδατικού συστήματος 

κατατάσσεται σαν χαμηλή. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

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 και μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

9.14.3.1.3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Η χωρική ενότητα Ολυμπιάδας εντάσσεται στα παρακάτω Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, με 

βάση την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (2017): 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-99 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.14.3-13. Υπόγεια Υδατικά συστήματα εντός της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

1. Ρωγματικό Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου EL1000190  

 

• Υποσύστημα Ολυμπιάδας EL1000192 

Το υποσύστημα Ολυμπιάδας δομείται από τους σχηματισμούς της σειράς Κερδυλλίων, οι 

οποίοι αποτελούνται από βιοτικούς γνευσίους, αμφιβολιτικούς γνευσίους, μικροκλινικούς 

γνευσίους και μάρμαρα. Από υδρογεωλογικής πλευράς η σημαντικότερη εμφάνιση μαρμάρου 

είναι αυτή στην περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας, όπου αναπτύσσεται το κοίτασμα 

θειούχων βασικών μετάλλων και χρυσού (εντοπίζεται στην ανώτερη επαφή του μαρμάρου και 

υπερκείμενου βιοτιτικού γνευσίου). Στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται φακοί μαρμάρου 

πάχους 3-15 m οι οποίοι δεν παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Πολύ συχνά 

συναντώνται μετα-πηγματιτικές και μετα-απλιτικές φλέβες, οι οποίες εμφανίζονται έντονα 

κερματισμένες.  

 

Εντός του υποσυστήματος αναπτύσσονται ένας ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος 

εντοπίζεται στην επιφάνεια επαφής των υπερκείμενων χαλαρών σχηματισμών, ένας υπό πίεση 

υδροφορέας που αναπτύσσεται στους υγιείς γνευσίους και ένας (βαθύς) καρστικός υδροφόρος 

ορίζοντας που αναπτύσσεται στους ορίζοντες των μαρμάρων. 

 

Στο υποσύστημα με βάση την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ (2017) και το ΙΓΜΕ (2010), 

εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις As και Pb που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό 

υπόβαθρο (γηγενής προέλευση).  
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• Κοκκώδες Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ολυμπιάδας EL1000140.  

Το κοκκώδες ΥΥΣ Ολυμπιάδας αναπτύσσεται στις αδρο - μεσοκλαστικές αποθέσεις 

Ολοκαινικών και Πλειστοκαινικών ιζημάτων και αναπτύσσεται στο πεδινό τμήμα της 

ομώνυμης υδρολογικής λεκάνης. Τα Ολοκαινικά ιζήματα αποτελούνται από άμμους, αργίλους 

και αμμοαργίλους. Στην παράκτια περιοχή οι αλλουβιακές αποθέσεις αποτελούνται από 

άμμους, χαλίκια και αργίλους. Τα Πλειστοκαινικά ιζήματα καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα 

του υδροφόρου συστήματος και συνίστανται από αλλουβιακά ριπίδια, κώνους κορημάτων και 

ποτάμιες αναβαθμίδες, στο οποίο αναπτύσσεται ένας φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας ο οποίος 

μεταπίπτει στα βαθύτερα στρώματα σε υπό πίεση λόγω των εναλλαγών των υδροπερατών 

σχηματισμών με τα αδιαπέρατα αργιλικά στρώματα.  

 

Στο ΥΥΣ με βάση με βάση την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ (2017) και το ΙΓΜΕ (2010), 

εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις Mn και Fe που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό 

υπόβαθρο. 

Αξιολόγηση Τρωτότητας Υπόγειων Συστημάτων 

Ποσοτική Αξιολόγηση Συστημάτων 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 (2017) τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των υπόγειων συστημάτων εντός της χωρική ενότητας περιγράφονται στον πίνακα παρακάτω:  

Πίνακας 9.14.3-9. Παρουσίαση Ποσοτικής Κατάστασης ΥΣΣ χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

 

Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των απολήψεων των 81,64 hm3/y είναι πολύ υψηλές σε συνδυασμό 

με τις εκτιμώμενες ποσότητες τροφοδοσίας του ΥΥΣ (EL1000190). 

 

Σημειώνεται ότι τα υπόγεια μεταλλεία Ολυμπιάδας χωροθετούνται εντός του Υπόγειου 

Υδατικού Συστήματος Ολυμπιάδας (EL1000192).  

 

Η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων έχει επιφέρει πτώση στάθμης του υδροφόρου 

ορίζοντα εξαιτίας της ανάπτυξης των υπόγειων μεταλλείων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας. 

Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης στάθμης των υπόγειων 

Κωδικός 

ΥΣΣ 

Ονομασία 

ΥΥΣ 

Ποσοτική 

Κατάσταση 

ΥΣΣ 

Μέση Ετήσια 

Τροφοδοσία 

Μέσες 

ετήσιες 

Απολήψεις 

Βιομηχανία*** 

(106 m3) 

EL1000192 
Υποσύστημα 

Ολυμπιάδας 
Καλή 99* 81,64** 0,35 

EL1000140 
ΥΥΣ 

Ολυμπιάδας 
Καλή 1,9 0,54 0 

* Οι τιμές αναφέρονται στο σύνολο του Υπόγειου Υδατικού Σύστηματος Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου (EL1000190) που περιλαμβάνει και τα ΥΥΣ Χολομώντα- Ωραιοκάστρου 

(EL1000193) και Σκουριών (EL1000191) 

** Οι μέσες ετήσιες απολήψεις συμπεριλαμβάνουν και τον όγκο των 5,9 hm3 από τις αντλήσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

*** Δεν συμπεριλαμβάνονται μεταλλευτικές δραστηριότητες. 
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υδροφορέων (2007-2020) παρατηρείται πτώση στάθμης περί τα 25 m στην περιοχή του 

υπόγειου μεταλλείου και προς τα βόρεια πλησίον των επιφανειακών εγκαταστάσεων. Η 

πτώση της στάθμης προς τα δυτικά φαίνεται να εξασθενεί σταδιακά ενώ δεν υπάρχουν επαρκή 

δεδομένα για την επίδραση προς τα ανατολικά του υπόγειου μεταλλείου καθώς οι γεωτρήσεις 

παρακολούθησης στάθμης προς εκείνη την κατεύθυνση είναι ενεργές από το 2016. Από τα 

διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα πτώσης στάθμης στην 

ανατολική πλευρά του υπόγειου μεταλλείου.  

 

Η γενική κατεύθυνση ροής υπόγειων υδάτων εντός της περιοχής του Έργου είναι από τα υψηλά 

τοπογραφικά σημεία στα βορειοδυτικά, προς την παράκτια πεδιάδα στα νοτιοανατολικά. Ο 

εμπλουτισμός των υπόγειων υδάτων γίνεται στα υψηλότερα τοπογραφικά στρώματα και η 

εκφόρτιση στις κοιλάδες που καταλήγουν στην παράκτια πεδιάδα.  

 

Ο υδροφόρος ορίζοντας εντός του Υποέργου Ολυμπιάδας σε γενικές γραμμές ακολουθεί την 

τοπογραφία μέσω εκφορτίσεων και διηθήσεων, με τις επιφανειακές απορροές. Το βάθος της 

υπόγειας στάθμης κυμαίνεται από 7m στην παράκτια πεδιάδα, μέχρι και 100m στα υψηλά 

τοπογραφικά σημεία προς τα δυτικά. 

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση(2020) του Προγράμματος Περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

της εταιρείας οι συνολικές ποσότητες που αντλούνται από τα υπόγεια μεταλλεία με κατεύθυνση 

προς τις μονάδες κατεργασίας νερού παρουσιάζονται παρακάτω. Με βάση τα διαθέσιμα 

δεδομένα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα παρακάτω και υπολογίζονται κατά 

μέσο όρο σε 350 m3/h για την περίοδο 2006-2020. Η διαφοροποίηση που παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα κατά τα έτη 2014-2015 προκύπτει από την επέκταση του υπόγειου 

μεταλλείου και την αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων που προέρχονται από το υπόγειο 

μεταλλείο. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν διαφοροποιήσεις εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ώστε η μονάδα κατεργασίας νερών ολυμπιάδας να δέχεται και 

τις επιφανειακές απορροές από τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου.  

 

Συνολικά από τα παραπάνω, οι απολήψεις από το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ολυμπιάδας 

(EL1000192) υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 3,02 hm3/y. 
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Σχήμα 9.14.3-14. Παροχές εξόδου μονάδα κατεργασίας νερού Ολυμπιάδας 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Παραρτήματος ΧΙ - Μελέτη 

Υδατικού Ισοζυγίου, για την πιεζομετρική απεικόνιση της υπό μελέτης περιοχής καθώς και 

τομή που εμφανίζεται η πτώση στάθμης του υπόγειου υδροφορέα από την μέχρι στιγμής 

ανάπτυξη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  
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Σχήμα 9.14.3-15. Πιεζομετρία υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, το έτος 2020. 
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Σχήμα 9.14.3-16. Πτώση στάθμης υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, κατά την περίοδο 2007-2020. 
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Χαλκιδική 
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Σχήμα 9.14.3-17. Τομή Α-Α’ πτώσης στάθμης υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, κατά την περίοδο 2007-

2020. 
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Ποιοτική Αξιολόγηση Συστημάτων 

Η ποιοτική αξιολόγηση των ΥΥΣ δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 9.14.3-10. Παρουσίαση ΥΣΣ χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας (1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ) 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL10), σε εφαρμογή των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, (ΦΕΚ 2075Β/25‐

09‐2009) και την τροποποίηση της τελευταίας (Οδηγία 2014/80/ΕΕ - ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016), 

αναγνωρίζεται ότι στα ΥΥΣ της περιοχής της ΛΑΠ Χαλκιδικής συναντώνται υψηλές 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που αποδίδονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο 

(γηγενής προέλευση). Ωστόσο, στα ΥΥΣ της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των μεταλλείων 

στην Χαλκιδική δεν έχουν προσδιοριστεί Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) με βάση τη 

μεθοδολογία που αναγράφεται στα κείμενα τεκμηρίωσης.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, έγινε διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου 

ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου, όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΧV- «Υπολογισμός συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μεταλλείων Κασσάνδρας».  

 

Η διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου πραγματοποιήθηκε με βάση τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των χημικών αναλύσεων του δικτύου παρακολούθησης της 

Hellas Gold και παλαιότερων στοιχείων του ΙΓΜΕ (percentile 90 του συνόλου των μετρήσεων 

ανά παράμετρο για κάθε υπόγειο υδατικό σύστημα). Παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες, οι μέσες συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων και των ιχνοστοιχείων - βαρέων 

μετάλλων που προέκυψαν κατά την εν λόγω διερεύνηση. Η επεξεργασία αυτή των μετρήσεων 

του δικτύου παρακολούθησης έγινε στα σημεία εκείνα που δεν είναι επηρεασμένα από τη 

μεταλλευτική δραστηριότητα (ζώνες μεταλλευτικής δραστηριότητας και συνοδών 

εγκαταστάσεων). Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται οι φυσικές υδροχημικές συνθήκες της 

περιοχής.   

Κωδικός 

ΥΣΣ 
Ονομασία ΥΥΣ 

Χημική 

κατάσταση 

Αυξημένες τιμές 

στοιχείων λόγω φυσικού 

υποβάθρου 

Κύριες πιέσεις 

EL1000192 
Υποσύστημα 

Ολυμπιάδας 
Καλή Μεταλλεία Μεταλλεία 

EL1000140 ΥΥΣ Ολυμπιάδας Καλή 
Γεωργία, Μεταλλεία, 

Αστικά Λύματα 

Γεωργία, Μεταλλεία, 

Αστικά Λύματα 
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Πίνακας 9.14.3-11. Κατανομή σημείων παρατήρησης προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης της Hellas Gold και στοιχείων ΙΓΜΕ ανά ΥΥΣ της περιοχής. 

Περίοδος μετρήσεων 1996 - 2021  

Κωδικός 

ΥΥΣ 
Όνομα ΥΥΣ 

Σημεία ανά ΥΥΣ εκτός άμεσης περιοχής 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων (στα 

οποία έγινε επεξεργασία) 

EL1000192 
Υποσύστημα Ολυμπιάδας 

(ρωγματικό) 
33 (937 μετρήσεις) 

Πίνακας 9.14.3-12. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011) ανά ΥΥΣ της περιοχής 

Παράμετρος EL1000192 (ΑΑΤ) 

pH 7,95 6,50 – 9,50 

Αγωγιμότητα 1179,90 2500 μS/cm 

Αρσενικό (As) 75,62 10 μg/L 

Κάδμιο (Cd) 1,00 5 μg/L 

Μόλυβδος (Pb) 17,78 25 μg/L 

Υδράργυρος (Hg)  1,0 μg/L 

Νικέλιο (Ni) 10,00 20,0 μg/L 

Ολικό χρώμιο (Cr) 10,00 50,0 μg/L 

Αργίλιο (Al) 150,00 200,0 μg/L 

Αμμώνιο (NH4)  0,50 mg/L 

Νιτρώδη (NO2)  0,50 mg/L 

Χλωριούχα ιόντα (Cl) 29,30 250 mg/L 

Θειικά ιόντα (SO4) 486,68 250 mg/L 

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και 

Τετραχλωροαιθυλένιου 
 10 mg/L 

NO3  50 mg/L 

Με κόκκινο παρουσιάζονται οι τιμές που υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες ΑΑΤ 

Πίνακας 9.14.3-13. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες ΔΕΝ 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ, ανά ΥΥΣ περιοχής 

Παράμετρος EL1000192 

Ba (D) (mg/L) 0,32 

Ca (D) (mg/L) 298,90 

Cl (mg/L) 39,78 

Cu (D) (mg/L) 0,03 

Fe (D) (mg/L) 0,98 

Mn (D) (mg/L) 0,74 

K (D) (mg/L) 9,02 

Se (D) (mg/L) 0,02 

Na (D) (mg/L) 28,94 

Zn (D) (mg/L) 1,07 

Sb (D) (mg/L) 0,01 

Be (D) (mg/L) 0,00 

Bi (D) (mg/L) 0,01 
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Παράμετρος EL1000192 

B (D) (mg/L) 0,03 

Co (D) (mg/L) 0,01 

Li (D) (mg/L) 0,02 

Mg (D) (mg/L) 8,59 

Sr (D) (mg/L) 0,199 

Tl (D) (mg/L) 0,003 

Ti (D) (mg/L) 0,003 

V (D) (mg/L) 0,011 

Από τα παραπάνω προκύπτουν αυξημένες φυσικές συγκεντρώσεις σε αδιατάρακτο περιβάλλον 

μεγαλύτερες των Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών (ΑΑΤ) λόγω του φυσικού υποβάθρου για τα 

στοιχεία As, SO4 για το ΥΥΣ Ολυμπιάδας(EL1000192).  

 

Στην συνέχεια, δίδεται επίσης και η επεξεργασία των χημικών αναλύσεων του κοκκώδους ΥΥΣ 

της Ολυμπιάδας (EL1000140). Χρησιμοποιήθηκαν εδώ, σε αντίθεση με το ρωγματικό 

υποσύστημα της Ολυμπιάδας, όλα τα σημεία του δικτύου παρακολούθησης που στο σύνολό 

τους βρίσκονται κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και είναι εν δυνάμει 

επηρεασμένα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το υπόγειο αυτό σύστημα τροφοδοτείται 

πλευρικά, μέσω μεταγγίσεων και από την ανάντη υδροφορία των γνευσιοσχιστολίθων που 

παρουσιάζει υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου. Οι μέσες υψηλές τιμές που συναντώνται εδώ 

οφείλονται τόσο σε φυσικό υπόβαθρο όσο και σε ανθρώπινη δραστηριότητα.  

 

Πίνακας 9.14.3-14. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011) 

Παράμετρος EL1000140 (ΑΑΤ) 

pH 7,84 6,50 – 9,50 

Αγωγιμότητα 891,00 2500 μS/cm 

Αρσενικό (As) 13,00 10 μg/L 

Κάδμιο (Cd) 0,20 5 μg/L 

Μόλυβδος (Pb) 18,90 25 μg/L 

Υδράργυρος (Hg)  1,0 μg/L 

Νικέλιο (Ni) 3,00 20,0 μg/L 

Ολικό χρώμιο (Cr) 3,00 50,0 μg/L 

Αργίλιο (Al) 30,00 200,0 μg/L 

Αμμώνιο (NH4)  0,50 mg/L 

Νιτρώδη (NO2)  0,50 mg/L 

Χλωριούχα ιόντα (Cl) 44,23 250 mg/L 

Θειικά ιόντα (SO4) 330,40 250 mg/L 

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και 

Τετραχλωροαιθυλένιου 
 10 mg/L 
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Παράμετρος EL1000140 (ΑΑΤ) 

NO3  50 mg/L 

Με κόκκινο παρουσιάζονται οι τιμές που υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες ΑΑΤ 

 

Πίνακας 9.14.3-15. Παρουσίαση αποτελεσμάτων στοιχείων για τα οποία ΔΕΝ υπάρχουν 

θεσμοθετημένες ΑΑΤ (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011) 

Παράμετρος EL1000140 

Ba (D) (mg/L) 0,073 

Ca (D) (mg/L) 127,92 

Cl (mg/L) 81,67 

Cu (D) (mg/L) 0,003 

Fe (D) (mg/L) 0,05 

Mn (D) (mg/L) 0,098 

K (D) (mg/L) 6,945 

Se (D) (mg/L) 0,003 

Na (D) (mg/L) 36,874 

Zn (D) (mg/L) 0,139 

Sb (D) (mg/L) 0,005 

Be (D) (mg/L) 0,003 

Bi (D) (mg/L) 0,034 

B (D) (mg/L) 0,022 

Co (D) (mg/L) 0,003 

Li (D) (mg/L) 0,006 

Mg (D) (mg/L) 14,192 

Sr (D) (mg/L) 0,139 

Tl (D) (mg/L) 0,003 

Ti (D) (mg/L) 0,007 

V (D) (mg/L) 0,038 

Κατ’ αρχήν Αξιολόγηση Τρωτότητας Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων στις θέσεις των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Εξετάζεται ανά θέση η κατ’ αρχήν τρωτότητα της υπόγειας υδροφορίας λαμβάνοντας υπόψη 

τους επιμέρους παράγοντες που την επηρεάζουν (βάθος υδροφορίας, διαπερατότητα, 

χαρακτηριστικά ακόρεστης ζώνης κλπ). 

Με βάση τα στοιχεία Παραρτήματος ΧΙ- Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου που συνοψίζει και τα 

αποτελέσματα προηγούμενων μελετών στην περιοχή (ΙΓΜΕ κ.λπ.) δίνονται στη συνέχεια 

στοιχεία ανά παράμετρο εκτίμησης της τρωτότητας:  

✓ Βάθος στάθμης υπόγειου νερού 
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Το μεγάλο βάθος ανάπτυξης της υδροφορίας υποδηλώνει καλύτερη προστασία της και χαμηλή 

τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό.  

 

Ο υπόγειος υδροφορέας στην λοφώδη περιοχή Ολυμπιάδας (EL1000192) βρίσκεται σε βάθος 

μεγαλύτερο των 15 m. Η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό είναι μέτρια. 

 

Ο υπόγειος υδροφορέας στην πεδινή περιοχή Ολυμπιάδας (EL1000140) βρίσκεται σε βάθος 

μικρότερο των 10 m. Η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό είναι υψηλή. 

✓ Εμπλουτισμός του υδροφορέα 

Η ενεργή κατείσδυση (εμπλουτισμός) είναι η συνολική ποσότητα του νερού, η οποία διηθείται 

στην επιφάνεια του εδάφους και μέσω της ακόρεστης ζώνης καταλήγει στο υπόγειο νερό. 

Συνεπώς αυξημένες τιμές οδηγούν σε ευκολία κίνησης του ρύπου προς τους υδροφορείς.  

Η ενεργή κατείσδυση (εμπλουτισμός) εκτιμήθηκε σε 3-12% των κατακρημνισμάτων για την 

περιοχή Ολυμπιάδας (EL1000192) και στην πεδινή ζώνη της Ολυμπιάδας (EL1000140) σε 

12-15% . 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εμπλουτισμός του υδροφορέα δηλαδή η ενεργός κατείσδυση είναι 

μέτρια έως υψηλή άρα και η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό μέτρια έως υψηλή.  

✓ Υδρολιθολογική ταξινόμηση (μέσο του υδροφορέα) 

Στην πεδινή περιοχή της Ολυμπιάδας (EL1000140) συναντώνται κοκκώδεις σχηματισμοί 

(Πλειστοκαινικά ιζήματα και αλλουβιακές αποθέσεις), μέσης έως υψηλής διαπερατότητας, 

στους οποίου η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες 

κόκκων). Η τρωτότητα στην περιοχή αυτή είναι σχετικά υψηλή σε σχέση με την ευκολία του 

ρύπου να κινηθεί στο σχηματισμό αυτό.  

 

Αντιθέτων στο νότιο τμήμα, στη λοφώδη περιοχή (EL1000192), συναντώνται εκλεκτικής 

κυκλοφορίας ρωγματώδεις σχηματισμοί (γνεύσιοι, αμφιβολίτες) που η κυκλοφορία του νερού 

σ' αυτούς γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (πορώδες ρωγμών) με γενικά μικρή έως 

μέση κατά τόπους υδροπερατότητα.  

 

Η τρωτότητα στην περιοχή αυτή είναι σχετικά χαμηλή λόγω της δυσκολίας του ρύπου να 

κινηθεί στο σχηματισμό αυτό.  

✓ Εδαφικός τύπος 

Η κοκκομετρία αποτελεί μια σημαντική εδαφική παράμετρος καθώς ανάλογα με την τιμή της 

συντελεί ή όχι στην εξασθένιση της κίνησης ρύπων προς τα βαθύτερα στρώματα. Έτσι η 

επικράτηση λεπτόκοκκων υλικών με μεγάλη ειδική επιφάνεια (πχ. άργιλος) βοηθά στην 

συγκράτηση των ρύπων σε αντίθεση με τα πιο χονδρόκκοκα υλικά (πχ. άμμος, χάλικες κτλ.).  

Στην πεδινή περιοχή της Ολυμπιάδας συναντώνται Πλειστοκαινικά ιζήματα και αλλουβιακές 

αποθέσεις με λεπτόκοκκα έως χονδρόκοκκα υλικά που χαρακτηρίζουν υψηλή την τρωτότητα 

ως προς τον παράγοντα αυτό.  
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Στον αποσαθρωμένο μανδύα των αμφιβολιτών - γνευσίων της περιοχής επικρατούν αργιλικά, 

που χαρακτηρίζουν χαμηλή την τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό.  

✓ Κλίση αναγλύφου 

Η μορφολογία μιας περιοχής αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα εκτίμησης της τρωτότητας 

καθώς σε περιοχές με ήπιες μορφολογικές κλίσεις ευνοείται η κατείσδυση ρύπου άρα και η 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων. Το αντίθετο συμβαίνει σε περιοχές με απότομες κλίσεις. 

 

Στην λοφώδη περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας (EL1000192) 

συναντώνται μικρές κλίσεις, άρα η τρωτότητα είναι μέτρια ως προς τον παράγοντα αυτό. 

 

Στην πεδινή περιοχή Ολυμπιάδας (EL1000140) συναντώνται πολύ ήπιες κλίσεις, άρα η 

τρωτότητα είναι υψηλή ως προς τον παράγοντα αυτό. Σε περιοχές με μικρή κλίση δηλαδή στο 

μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης η τρωτότητα είναι μεγάλη καθώς ευνοείται η 

κατείσδυση και άρα δυνητικά και το ρυπαντικό φορτίο. 

✓ Επίδραση της ακόρεστης ζώνης 

H ακόρεστη ζώνη είναι η υπεδαφική ζώνη πάνω από τη στάθμη του υπόγειου νερού. Η 

ακόρεστη ζώνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της ρύπανσης λόγω διάφορων 

χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή, όπως: προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, 

αντιδράσεις οξειδοαναγωγής κτλ. Το μεγάλο πάχος της ακόρεστης ζώνης σε συνδυασμό με την 

παρουσία αργιλικών ορυκτών συμβάλλουν στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου. 

 

Στην πεδινή περιοχή της Ολυμπιάδας (EL1000140) το υλικό της ακόρεστης ζώνης αποτελείται 

από λεπτόκοκκα έως χονδρόκοκκα υλικά άρα η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό είναι 

υψηλή. 

 

Στην περιοχή που επιφανειακά εμφανίζεται ο αποσαθρωμένος μανδύας γνευσίων - 

αμφιβολιτών και βαθύτερα το υγιές υπόβαθρό τους (EL1000192), η τρωτότητα είναι χαμηλή 

ως προς τον παράγοντα αυτό. 

✓ Υδραυλική αγωγιμότητα υδροφορέα 

H χωρική κατανομή της υδραυλικής αγωγιμότητας αποτελεί καθοριστική παράμετρο σχετικά 

με την ικανότητα του υπόγειου νερού να μεταφέρει τους ρυπαντές. Σε περιοχές που η 

υδραυλική αγωγιμότητα είναι μεγαλύτερη η τρωτότητα είναι αυξημένη. 

 

Η μέση τιμή της υδραυλική αγωγιμότητας στη πεδινή και παράκτια περιοχή της Ολυμπιάδας 

(EL1000140) είναι τάξης από 5 x 10-5 m/s, άρα η τρωτότητα τους είναι υψηλή ως προς τον 

παράγοντα αυτό. 

 

Η μέση τιμή της υδραυλική αγωγιμότητας στη περιοχή εμφάνισης των γνευσίων - αμφιβολιτών 

των είναι της τάξης των 3 x 10-7 m/s, άρα η τρωτότητα τους είναι χαμηλή ως προς τον 

παράγοντα αυτό. 
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✓ Χρήσεις γης 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τον κίνδυνο ρύπανσης σε μια περιοχή είναι 

οι χρήσεις γης. Στην περιοχή όπου αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που 

αυξάνουν την τρωτότητα της περιοχής, λόγω δυνατότητας διαφυγής από τη διαδικασία της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας προϊόντων με υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων και 

βαρέων μετάλλων. 

 

Από την συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

λοφώδης περιοχή (EL1000192) παρουσιάζει χαμηλή έως μεσαία τρωτότητα και η παράκτια 

περιοχή (EL1000140) παρουσιάζει μεσαία έως υψηλή τρωτότητα.  

Με βάση τα παραπάνω η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων που συνδέονται με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της χωρικής ενότητας 

Ολυμπιάδας κατατάσσεται ως Μεσαία. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI  

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

9.14.3.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα ύδατα 

9.14.3.2.1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

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

υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• Διάθεση επεξεργασμένων νερών μεταλλείων Ολυμπιάδας στον ποταμό Μαυρόλακκα.  

• Λειτουργιά εκτροπής υδάτων ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην λεκάνη 

Μπασδέκη. 

• 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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9.14.3.2.2. Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

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

υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• Διάθεση των επεξεργασμένων νερών στο σώμα του Μαυρόλακκα (αυξητική τάση). 

9.14.3.2.3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Στη Χωρική Ολυμπιάδας, 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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια ύδατα της 

χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είναι 

ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου. 

9.14.3.3. Επιπτώσεις στα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

9.14.3.3.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των Ποτάμιων Υδατικών 

Συστημάτων πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής των ρεμάτων που 

περιεγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν τέσσερεις (4) 

υπολεκάνες όπως αναλύονται στην συνέχεια.  

Επιπρόσθετα, για την περεταίρω διερεύνηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε υδρολογική 

προσομοίωση όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου. Τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης συμπεριλήφθηκαν κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων. 

Φάση Ανάπτυξης (Έτος 0-5) 

1. Υπολεκάνη Μαυρόλακκα 

Η υπολεκάνη Μαυρόλακκα παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.  
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Σχήμα 9.14.3-18. Κατάληψη υπολεκάνης Μαυρόλακκα 

Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται κυρίως από το υδάτινο σώμα του Μαυρόλακκα.  

Κατάληψη Υπολεκάνες. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας καταλαμβάνουν έκταση 

0,47 km2 και ποσοστό 1,1% της Υπολεκάνης Μαυρόλακκα καθώς και ποσοστό 0,9% της 

υπολεκάνης «Μαύρος Λάκκος EL1005R000100021N». 

Συνολικός όγκος απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου 

αναμένονται διαφοροποιήσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης κατά την Φάση 

Α του έργου. Πιο συγκεκριμένα ο συνολικός όγκος απορροής της υπολεκάνης Μαυρόλακκα 

θα αυξηθεί σταδιακά (σημείο ΟSW02) σε ποσοστό έως και 13,1% κατά μέσο όρο (έτος 2028) 

σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. 

• Ρέμα Μαυρόλακκα 

 Διάθεση νερών από την Μονάδα Κατεργασίας Νερών Ολυμπιάδας. Το ρέμα Μαυρόλακκα είναι 

ήδη αποδέκτης της επίπτωσης της διάθεσης σε αυτό των κατεργασμένων νερών μεταλλείου 

Ολυμπιάδας τα οποία προέρχονται κυρίως από την άντληση του υπόγειου μεταλλείου με ρυθμό 

κατά μέσο όρο περί τα 350 m3/h (3,02 hm3/y) (περίοδος 2006-2020).  

Η πιο σημαντική επίπτωση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος προκύπτει από την 

αύξηση της απορροής από την μονάδα κατεργασίας νερού Ολυμπιάδας. Πιο συγκεκριμένα και 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης (Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού 

Ισοζυγίου) εκτιμάται αύξηση του συνολικού όγκου διάθεσης κατά μέσο όρο περί τα 40% σε 

σχέση με την σημερινή κατάσταση (από 3.02 hm3/y σε 4.25 hm3/y). 
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Υδρομορφολογικά Χαρακτηριστικά. Η αύξηση αυτή της παροχής, αναμένεται να επηρεάσει 

αρνητικά τα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά της κοίτη του ποταμού, καθώς ενδέχεται να 

προκαλέσει διάβρωση στα πρανή και στον πυθμένα. 

• Ρέμα Ξηρόλακκα  

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου δεν αναμένεται διαφοροποίηση της παρούσας 

κατάσταση του ρέματος. 

2. Υπολεκάνη Μπασδέκη 

Η υπολεκάνη Μπασδέκη παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.  

 
Σχήμα 9.14.3-19. Κατάληψη υπολεκάνης Μπασδέκη. 

Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται από το υδάτινο σώμα του Μπασδέκη.  

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας καταλαμβάνουν έκταση 

0,06 km2 και ποσοστό 0,6% της Υπολεκάνης Μαυρόλακκα καθώς και ποσοστό 0,2% της 

υπολεκάνης «Μπασδέκης EL1005R000300022N». 

Συνολικός όγκος απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου δεν 

αναμένονται διαφοροποιήσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης κατά την Φάση 

Α του έργου. Πιο συγκεκριμένα ο συνολικός όγκος απορροής της υπολεκάνης Μπασδέκη θα 

παραμείνει ίδιος (σημείο ΟSW12) σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. 

• Ρέμα Μπασδέκη 

Παρόλο που ο συνολικός όγκος απορροής της λεκάνης δεν θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με 

σήμερα και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν θα καταληφθούν επιπλέον εκτάσεις εντός της 
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υπολεκάνης εκτιμάται ότι δεν θα προκληθούν επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

σώματος κατά την φάση Α του έργου.  

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Επίπτωση προκαλεί η εκτροπή του ποταμού, αποτρέποντας 

την ροή σημαντικής ποσότητας νερού στην φυσική κοίτη του ρέματος. Παρόλα αυτά, λόγω του 

ότι η ύπαρξη της περιοχής των κατεισδύσεων θα διοχέτευε αυτές τις ποσότητες νερού στο 

υπόγειο μεταλλείο, η επίπτωση θεωρείται ουδέτερη για το εν λόγω τμήμα του ρέματος, και 

θετική για το τμήμα του ρέματος κατάντη αφού επιτυγχάνεται εν μέρη η επαναφορά του 

ρέματος σε συνθήκες φυσικής ροής, αφού παρακάμπτεται η υπόγεια μεταλλευτική 

δραστηριότητα. 

3. Υπολεκάνη Μπαξίνα και Υπολεκάνη Πετρόλακκα 

Οι υπολεκάνες Μπαξίνα και Πετρόλακκα παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.  

 
Σχήμα 9.14.3-20. Κατάληψη υπολεκανών Μπαξίνα και Πετρόλακκα. 

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας δεν καταλαμβάνουν 

έκταση των υπολεκανών Μπαξίνα και Πετρόλακκα ενώ η κατάληψη της υπολεκάνης 

«Μπασδέκης EL1005R000300022N» από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις παραμένει σε 

ποσοστό 0,2%. Αντίστοιχα δεν υπάρχει κατάληψη της υπολεκάνης «Κόλπος Ιερισσού 

EL1043C00002N» από τις μεταλλευτικές δραστηριότητας Ολυμπιάδας. 

Δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης κατά την 

Φάση Ανάπτυξης του έργου.  
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• Ρέμα Μπαξίνα  

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος από την μεταλλευτική δραστηριότητα Ολυμπιάδας.  

• Ρέμα Πετρόλακκα 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος από την μεταλλευτική δραστηριότητα Ολυμπιάδας.  

Φάσεις Α & Β: Λειτουργία (Έτη 5-20) 

1. Υπολεκάνη Μαυρόλακκα 

Κατάληψη υπολεκάνης. Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, η έκταση που καταλαμβάνουν οι 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας στην υπολεκάνη Μαυρόλακκα δεν θα 

διαφοροποιηθεί. Η συνολική κατάληψη θα παραμείνει 0,47 km2 και ποσοστό 1,1% της 

Υπολεκάνης Μαυρόλακκα και ποσοστό 0,9% της υπολεκάνης «Μαύρος Λάκκος 

EL1005R000100021N». 

• Ρέμα Μαυρόλακκα 

Συνολικός όγκος απορροής. Η αύξηση του συνολικού όγκου διάθεση επεξεργασμένων νερών 

στον ποταμό που θα πραγματοποιηθεί κατά την Φάση Β του έργου θα αυξηθεί από 

4.247.759 m3/y κατά μέσο όρο σε 5.665.531 m3/y κατά μέσο όρο το έτος 2028 και έπειτα θα 

παρουσιάσει μείωση σε 5.197.817 m3/y κατά μέσο όρο μέχρι το πέρας της Φάσης Β (έτος 

2040).  

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά και υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά του ποταμού θα παραμείνουν ίδιες όπως αναλύθηκαν για την Φάση 

Ανάπτυξης. 

2.  Υπολεκάνη Μπασδέκη 

Κατάληψη υπολεκάνης. Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, η έκταση που καταλαμβάνουν οι 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας στην υπολεκάνη Μπασδέκη δεν θα διαφοροποιηθεί. 

Η συνολική κατάληψη θα παραμείνει 0,06 km2 και ποσοστό 0,6% της Υπολεκάνης 

Μαυρόλακκα καθώς και ποσοστό 0,2% της υπολεκάνης «Μπασδέκης EL1005R000300022N». 

• Ρέμα Μπασδέκη 

Συνολικός όγκος απορροής. Ο συνολικός όγκος απορροής της υπολεκάνης δεν θα 

διαφοροποιηθεί κατά τις φάσεις Α & Β.  

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά και υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά του ποταμού θα παραμείνουν ίδιες όπως αναλύθηκαν για την Φάση 

Ανάπτυξης. 

3. Υπολεκάνη Μπαξίνα και Υπολεκάνη Πετρόλακκα 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου δεν προβλέπεται να καταληφθούν εκτάσεις των υπό εξέταση 

υπολεκανών από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Ολυμπιάδας. 
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• Ρέμα Μπαξίνα  

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος από την μεταλλευτική δραστηριότητα Ολυμπιάδας.  

• Ρέμα Πετρόλακκα 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος από την μεταλλευτική δραστηριότητα Ολυμπιάδας.  

Φάση Αποκατάσταση (Έτη 20-25) 

1. Υπολεκάνη Μαυρόλακκα 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση 

μεταλλείου, επιφανειακών εγκαταστάσεων, εργοστασίου εμπλουτισμού και επιφανειακών 

αποθέσεων καθώς και αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου. Κατ’ επέκταση η 

κατάληψη της υπολεκάνης Μαυρόλακκα θα εξαλειφθεί επιφέροντας θετικές επιπτώσεις.  

• Ρέμα Μαυρόλακκα 

Η διακοπή λειτουργίας μονάδας κατεργασίας νερού μεταλλείου Ολυμπιάδας και διάθεσης των 

επεξεργασμένων νερών στον Μαυρόλακκα θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποσοτικά και 

υδρομορφολικά χαρακτηριστικά του ποταμού. 

Υδρομορφολογικά Χαρακτηριστικά. Μετά την ολοκλήρωση του κλεισίματος των υπόγειων 

στοών του μεταλλείου οι φυσικές απορροές του ρέματος θα επιστρέψουν στην φυσική τους 

κατάσταση. Δεδομένης της υδρομορφολογικής αλλαγής που θα έχει προκύψει στις 

προηγούμενες φάσεις εκτιμάται ότι οι απορροές δεν θα επαρκούν για τη διατήρηση της υγρής 

διατομής. Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται σε ποτάμια συστήματα στα οποία περιορίζεται 

η ροή εξ αιτίας υδραυλικών κατασκευών (π.χ. κατάντη ταμιευτήρων) και έχουν σαν 

αποτέλεσμα δημιουργία προνομιακών ροών εντός του υποστρώματος, δημιουργία συνθηκών 

ξηρασίας στην υπόλοιπη διατομή. Η ως άνω ποσοτική επίπτωση στο ρέμα σε σχέση με την 

φυσική κατάσταση του ρέματος προ-μεταλλευτικής δραστηριότητας, κρίνεται αρνητική. 

2.  Υπολεκάνη Μπασδέκη 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση 

μεταλλείου, επιφανειακών εγκαταστάσεων, εργοστασίου εμπλουτισμού και επιφανειακών 

αποθέσεων καθώς και αποκατάσταση του μεταλλευτικού οδικού δικτύου. Κατ’ επέκταση η 

κατάληψη της υπολεκάνης Μπασδέκη θα εξαλειφθεί επιφέροντας θετικές επιπτώσεις.  

• Ρέμα Μπασδέκη 

Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά και υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού θα 

παραμείνουν ίδιες όπως αναλύθηκαν για τις Φάσεις Ανάπτυξης, Α & Β. 

3. Υπολεκάνη Μπαξίνα και Υπολεκάνη Πετρόλακκα 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στις υπό εξέταση 

υπολεκάνες.  
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• Ρέμα Μπαξίνα  

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος από την μεταλλευτική δραστηριότητα Ολυμπιάδας.  

• Ρέμα Πετρόλακκα 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος από την μεταλλευτική δραστηριότητα Ολυμπιάδας. 

9.14.3.3.2. Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης Α & Β του έργου αναμένονται θετικές 

επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων συστημάτων. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι θα αυξηθεί ο συνολικός όγκος απορροής του Μαυρόλακκα ενώ 

για τα υπόλοιπα ποτάμια συστήματα δεν εκτιμήθηκε διαφοροποίηση του συνολικού όγκου 

απορροής.  

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις καθώς θα 

πραγματοποιηθεί διακοπή διάθεσης επεξεργασμένων νερών στον Μαυρόλακκα μειώνοντας 

τον συνολικό όγκο απορροής του. Για τα υπόλοιπα επιφανειακά υδάτινα σώματα δεν 

αναμένονται διαφοροποιήσεις στα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

επιφανειακά ποτάμια υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι επιπτώσεις 

αναμένονται σε όλες τις φάσεις του έργου, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται 

ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις στην κατάληψη κατά την υλοποίηση 

των εργασιών αποκατάστασης θα περιοριστούν αλλά οι επιπτώσεις από την μείωση του 
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συνολικού όγκου απορροής του Μαυρόλακκα κατά την Φάση Αποκατάστασης δεν θα 

περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων κατά την 

λειτουργία αλλά κατά την αποκατάσταση η μείωση του συνολικού όγκου απορροής του 

Μαυρόλακκα δεν δύναται να αναταχθεί με τεχνητά μέσα, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα 

είναι μη αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά συστήματα αξιολογείται ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών 

συστημάτων θα είναι «Χαμηλές» 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Θετικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.14.3.3.3. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Φάση Ανάπτυξης (Έτος 0-5) 

• Ρέμα Μαυρόλακκα 

Κατά Φάσα Α του έργου δύναται να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του Μαυρόλακκα από διάφορες δραστηριότητες όπως διάθεση των 

επεξεργασμένων νερών μεταλλείου, αποστραγγίσεις αποθέσεων παλαιάς μεταλλευτικής 

δραστηριότητας, όμβριες απορροές από σωρούς μεταλλευτικού υλικού και οδικού δικτύου 

καθώς και όμβριες απορροές πέριξ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις 

καθιζάνουσας σκόνης.  

 

Διάθεση επεξεργασμένων νερών. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά από 

την διάθεση των κατεργασμένων νερών στον Μαυρόλακκα, αναμένεται αναβάθμιση της 

μονάδας κατεργασίας νερού και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητα νερού προς διάθεση. Πιο 

συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύεται για εκπομπές σύμφωνα με Νομαρχιακή απόφαση 

Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) ενώ ταυτόχρονα θέτει ως τιμές στόχου της 

εκροής της όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Παράγραφο 6.3 της παρούσας ΜΠΕ. 

Αντίστοιχα, ο Μαυρόλακκας ως υδάτινος αποδέκτης των επεξεργασμένων νερών θα ακολουθεί 

τις οριακές τιμές που θέτει Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016). 

 

Επιπλέον της παραπάνω δέσμευσης, οι μονάδες επεξεργασίας νερού έχουν ως τιμές στόχου 

συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε μετά την διάθεσή τους στον υδάτινο αποδέκτη και το πέρας της 

ζώνης ανάμιξης, η χημική κατάσταση του αποδέκτη να είναι σύμφωνη με τα Πρότυπα 

Ποιότητας Περιβάλλοντος όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β΄/22.1.2016).  

 

Για την διερεύνηση των τιμών στόχου που θα πρέπει να ακολουθούν οι μονάδες επεξεργασίας 

νερού, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση μέσω του λογισμικού CORMIX όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΧVΙ - Διερεύνηση Θεμάτων Διασποράς Ρύπων (Βαρέων 

Μετάλλων) των Υγρών Αποβλήτων των Μονάδων Κατεργασίας Υδάτων των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, που Διαθέτουν σε Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα. Στόχος της προσομοίωσης ήταν 

η αποτύπωση των μέγιστων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων που θα περιέχουν τα 

επεξεργασμένα νερά προς διάθεση ώστε μετά το πέρας της ζώνης ανάμειξης να τηρούνται τα 

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος. Κατά την προσομοίωση ως τιμές εισόδου στο μοντέλο 

θεωρήθηκαν τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος αυξημένα κατά ένα ποσοστό (210% των 

ΠΠΠ για την περιοχή της Ολυμπιάδας) έως ότου, με βάση τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του 

καναλιού διάθεσης και του υδάτινου αποδέκτη, να προκύπτουν τιμές μικρότερες τον προτύπων 

μετά την ζώνη ανάμιξης. Σημειώνεται ότι κατά την προσομοίωση, τα σενάρια που εξετάστηκαν 

αφορούσαν το σύνολο των μετάλλων και σε περίπτωση που ένα από τα εξεταζόμενα μέταλλα 

δεν πληρούσε τα πρότυπα στο πέρας της ζώνης ανάμιξης το σενάριο απορρίπτονταν. Επίσης 

ως ζώνη ανάμιξης θεωρήθηκε 10 φορές το πλάτος της υδάτινης διατομής σύμφωνα με την Υ.Α. 

Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010). Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 9.14.3-16. Μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων επεξεργασμένων νερών 

προς διάθεση στον Μαυρόλακκα.  

  

Οριακές 

Τιμές 
Cd-d Ni-d 

Ni-d 

(Bio) 
Pb-d 

Pb-d 

(Bio) 

As 

(Τ) 

Cu 

(Τ) 

Zn 

(Τ) 

Οριακές τιμές 

σύμφωνα με Η.Π. 

51354/2641/Ε103 

(ΦΕΚ 1909/Β/2010) 

και Υ.Α. οικ. 

170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β` 22.1.2016)  

ΜΕΣ- ΠΠΠ 0,9 34  -  14 -  - - - 

ΕΜΣ-ΠΠΠ 0,15 -  4  -  1,2 30 17 75 

Περιοχή Ολυμπιάδας 

Μέγιστες 

Επιτρεπόμενες 

Συγκεντρώσεις 

νερών προς διάθεση 

ΜΕΣ- ΠΠΠ - 71,4  - 29,4 - - - - 

ΕΜΣ-ΠΠΠ 0,32  - 8,4  - 2,52 63,0 35,7 157,5 

Αποτελέσματα στο 

πέρας της ζώνης 

ανάμιξης  

ΜΕΣ- ΠΠΠ - - - 13,0 - - - - 

ΕΜΣ-ΠΠΠ 0,146 32,0 3,8 - 1,15 27,0 15,5 74 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τιμές βρίσκονται εντός του διαστήματος μεταξύ των 

δεσμεύσεων και των τιμών στόχων που έχει θέσει η εταιρεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των νερών διάθεσης στους υδάτινους αποδέκτες.  

 

Σημειώνεται ότι με εκροές όπως αναλύθηκαν παραπάνω θα τηρούνται τόσο τα νομοθετικά όρια 

που θέτει η Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) όσο και 

τα όρια ποιότητας που θέτουν οι Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) 

και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) για τον ποταμό Μαυρόλακκα. 

 

Αποστραγγίσεις αποθέσεων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις από αποστραγγίσεις αποθέσεων 

παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, εκτιμάται ότι με τις αποκαταστάσεις της Φάσης Α 

θα αποφευχθεί περεταίρω πίεση στην ποιότητά του και σαν αποτέλεσμα οι εκτιμώμενες 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού θεωρούνται θετικές.  

Δεν εκτιμάται ότι θα προκύψουν επιπτώσεις από τις όμβριες απορροές του μεταλλευτικού 

δικτύου και από εκπλύσεις καθιζάνουσας σκόνης.  

 

• Ρέμα Ξηρόλακκα 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση παλαιού χώρου 

απόθεσης τελμάτων συμβάλλοντας έτσι θετικά στην ποιοτική κατάσταση του Ξηρόλακκα που 

δέχεται μέρος των εμπλουτισμένων σε βαρέα μέταλλα αποστραγγίσεων των παλαιών 

αποθέσεων.  

• Ρέμα Μπασδέκη 

Κατά την φάση Ανάπτυξης του έργου, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν επιπτώσεις στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού καθώς δεν πραγματοποιείται διάθεση επεξεργασμένων 

νερών στην κοίτη του.  

 

Επιπρόσθετα, οι όμβριες απορροές των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και οδικού δικτύου 

συλλέγονται με κατάλληλα διαμορφωμένο δίκτυο αποστράγγισης. Τυχόν εκπλύσεις 
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καθιζάνουσας σκόνης στον Μπασδέκη δεν εκτιμάται ότι θα επιφέρουν επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του έργου.  

• Ρέμα Μπαξίνα 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου δεν αναμένεται επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του έργου από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Ολυμπιάδας. 

• Ρέμα Πετρόλακκα 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου δεν αναμένεται επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του έργου από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Ολυμπιάδας. 

Φάσεις Α & Β: Λειτουργία (Έτη 5-20) 

• Ρέμα Μαυρόλακκα 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, η συνολική ποσότητα επεξεργασμένων νερών θα αυξηθεί 

αλλά οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων θα ακολουθούν τα ίδια χαρακτηριστικά με την 

Φάση Α και θα διατίθεται στον Μαυρόλακκα. Σαν αποτέλεσμα δεν αναμένονται επιπρόσθετες 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Μαυρόλακκα. 

Με τις αποκαταστάσεις των παλαιών χώρων απόθεσης που θα έχουν ολοκληρωθεί κατά την 

Φάση Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τις αποστραγγίσεις των χώρων εκείνων θα 

ελαχιστοποιηθούν.  

Δεν εκτιμάται ότι θα προκύψουν επιπτώσεις από τις όμβριες απορροές του μεταλλευτικού 

δικτύου και από εκπλύσεις καθιζάνουσας σκόνης.  

• Ρέμα Ξηρόλακκα 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος.  

• Ρέμα Μπασδέκη 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ποταμού επιπλέον εκείνων που αναλύθηκαν στην Φάση Ανάπτυξης.  

• Ρέμα Μπαξίνα 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, δεν αναμένεται επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

έργου από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Ολυμπιάδας. 

• Ρέμα Πετρόλακκα 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, δεν αναμένεται επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

έργου από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Ολυμπιάδας. 

Φάση Αποκατάστασης (Έτη 20-25) 

• Ρέμα Μαυρόλακκα 
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Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, θα διακοπεί η διάθεση επεξεργασμένων νερών 

στην κοίτη του Μαυρόλακκα επιφέροντας θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος. 

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί πλήρη αποκατάσταση των παλιών αποθέσεων και του 

μεταλλευτικού οδικού δικτύου ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις από τα νερά των όμβριων 

απορροών.  

Συνολικά η διακοπή λειτουργιάς και η πλήρης αποκατάσταση των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του υποέργου Ολυμπιάδας εκτιμάται ότι θα επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Μαυρόλακκα. 

• Ρέμα Ξηρόλακκα 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος.  

• Ρέμα Μπασδέκη 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, η διακοπή λειτουργιάς και η πλήρης 

αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του υποέργου 

Ολυμπιάδας εκτιμάται ότι θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

Μπασδέκη. 

• Ρέμα Μπαξίνα 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος.  

• Ρέμα Πετρόλακκα 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος.  

9.14.3.3.4. Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 
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• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται 

ως τοπικού επιπέδου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι κατειλημμένες 

εκτάσεις πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως μετά την εφαρμογή του σχεδίου 

αποκατάστασης δηλαδή μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την 

σταδιακή παύση της άντλησης των νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά συστήματα αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών συστημάτων 

θα είναι «Χαμηλές». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικός 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.3.4. Επιπτώσεις στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

9.14.3.4.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Ανάπτυξης και Φάσεις Α & Β: Λειτουργία (Έτη 0-20) 

Παρόλο που το παράκτιο σύστημα της Ολυμπιάδας είναι έμμεσος αποδέκτης των 

κατεργασμένων νερών που διαθέτονται στον Μαυρόλακκα, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά από την αύξηση του συνολικού όγκου που διατίθεται στον 

Μαυρόλακκα. 

Φάση Αποκατάσταση (Έτη 20-25) 

Κατά την φάση Αποκατάστασης του έργου και παρόλη της διακοπή διάθεσης επεξεργασμένων 

νερών στον Μαυρόλακκα και κατ’ επέκταση στο παράκτιο σύστημα Ολυμπιάδας, δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος.  

 

Συνολικά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων και κατ’ επέκταση δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση.  

9.14.3.4.2. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Φάση Ανάπτυξης (Έτος 0-5) 

Η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν έχει μέχρι σήμερα, μετά από 36 χρόνια 

λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, επηρεασθεί, γεγονός που 

αντανακλάται στα βιοτικά του χαρακτηριστικά.  

 

Διάθεση Επεξεργασμένων Νερών. Κατά τη Φάση Ανάπτυξης του έργου, η συνολική απορροή 

του ποταμού Μαυρόλακκα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά από την σταδιακή αύξηση 

διάθεσης επεξεργασμένων νερών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Όπως αναλύθηκε σε 

προηγουμένως, τα επεξεργασμένα νερά θα διαθέτονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται τα 

νομοθετικά όρια των Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος. 
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Εκβολές ποτάμιων συστημάτων. Επιπρόσθετα, η αποκατάσταση της πλατείας των παλαιών 

σωρών αρσενοπυρίτη που βρίσκεται κοντά στο υφιστάμενο εργοστάσιο και την εξυγίανση και 

ανάπλαση-αποκατάσταση της περιοχής κατάληψής τους, αναμένεται να εκλείψουν 

καθοριστικοί παράγοντες επιβάρυνσης στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Η 

απομάκρυνση αυτών των σημαντικών πηγών ρύπανσης αναμένεται να έχει πολύ θετικές 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών του Μαυρόλακκα σε ότι αφορά τις 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, και κατά συνέπεια, στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο στα νερά, όσο και στα ιζήματα.  

 

Σας αποτέλεσμα των παραπάνω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παράκτιου συστήματος 

Ολυμπιάδας δεν εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί από τον ποταμό Μαυρόλακκα.  

 

Επιπρόσθετα, ο Μπασδέκης και το ρέμα Μπαξίνα που εκβάλουν στο παράκτιο σύστημα, δεν 

εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καθώς η ποιότητα των ως άνω 

υδατορεμάτων, κρίνεται έως ικανοποιητική.  

 

Φάσεις Α & Β: Λειτουργίας (Έτη 5-20) 

Κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, δεν αναμένονται επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της παράκτιας περιοχής. 

Φάση Αποκατάσταση (Έτη 20-25) 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, οι θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των ποτάμιων συστημάτων, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, θα 

συνεισφέρουν σημαντικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παράκτιου συστήματος.  

9.14.3.4.3. Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις. Παρόλο που 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

παράκτια υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι κατειλημμένες 

εκτάσεις πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως μετά την εφαρμογή του σχεδίου 
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αποκατάστασης δηλαδή μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την 

σταδιακή παύση της άντλησης των νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας, εκτιμάται ότι οι 

επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα παράκτια υδατικά συστήματα αξιολογείται ως Χαμηλό. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των παράκτιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας 

και το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων θα είναι «Χαμηλές». 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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9.14.3.5. Επιπτώσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

9.14.3.5.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά  

Φάσεις Ανάπτυξης και Φάσεις Α & Β: Λειτουργίας (Έτος 0-20) 

Κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων από τις αντλήσεις του υπόγειου μεταλλείου 

Ολυμπιάδας και πιο συγκεκριμένα στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ολυμπιάδας (EL1000192).  

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των αντλούμενων 

ποσοτήτων και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια 

(Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου). Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται η 

υφιστάμενη κατάσταση (έτος 2020).  

Ποσότητες Άντλησης. Οι αντλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή αύξηση έως το έτος 

2028 και έπειτα, μέχρι το πέρας της Φάσης Β, θα μειώνονται σταδιακά. Οι ποσότητες που θα 

καταλήγουν στην μονάδα κατεργασίας νερού Ολυμπιάδας παρουσιάζονται στον πίνακα 

παρακάτω.  

Πίνακας 9.14.3-17. Εκτιμώμενες εισροές υπογείων υδάτων μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Έτος Εισροές (m3/d) 

2020 11.500 

2021 11.575 

2022 11.850 

2023 12.150 

2024 13.300 

2025 13.725 

2026 14.525 

2027 15.750 

2028 16.025 

2029 15.450 

2030 15.600 

2031 15.600 

2032 15.600 

2033 15.600 

2034 15.600 

2035 14.950 

2036 14.950 

2037 14.950 

2038 14.950 

2039 14.950 

2040 14.375 

 

Συνολικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου οι απολήψεις 

από του Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ολυμπιάδας (EL1000192) εκτιμήθηκαν κατά μέσο όρο σε 

5,27 hm3/y. Συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση που αντλούνται κατά μέσο όρο 3,02 hm3/y 
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αναμένεται αύξηση κατά 75% του συνολικού αντλούμενου όγκου από το υπόγειο υδατικό 

σύστημα Ολυμπιάδας. 

 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο συνολικός όγκος απολήψεων για το Υπόγειο 

Υδατικό Σύστημα Χολομώντα - Ωραιοκάστρου (EL1000190) που περιέχει τα Υπόγεια 

Υδατικά Συστήματα Σκουριών(EL1000191), Ολυμπιάδας(EL1000192) και Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου(EL1000193), υπολογίζεται σε 81,64 hm3/y σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10. Από τα 81,64 hm3/y, τα 5,9 hm3/y (7,2%) προκύπτουν από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες στο σύνολο της λεκάνης, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου και Ολυμπιάδας. Η αύξηση των αντλούμενων 

ποσοτήτων κατά την Φάση Α του έργου της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, εκτιμάται ότι θα 

αυξήσει τον συνολικό όγκο απολήψεων του ΥΥΣ Χολομώντα - Ωραιοκάστρου 

(EL1000190) κατά 2,7% (2,25 hm3/ έτος).  

 

Κώνος Πτώσης Στάθμης Οι αντλήσεις αυτές, αποστράγγισης του υπόγειου μεταλλείου, θα 

δημιουργήσουν ένα σχεδόν κυκλικό κώνο πτώσης στάθμης, με βάση την προσομοίωση. Στην 

περιοχή των μεταλλείων εκτιμάται πτώση στάθμης περί τα 90 m ενώ σε μια περίμετρο περί 

το 1,5 km από αυτό η πτώση στάθμης θα ανέρχεται στα 50 m, όπως παρουσιάζεται στο 

σχήμα παρακάτω. 

 

Συνολικά, από το 2010 και μέχρι το τέλος της Φάσης Ανάπτυξης η συνολική πτώση της 

στάθμης της υπόγεια υδροφορίας στην περιοχή υπόγειου μεταλλείου Ολυμπιάδας θα είναι 

115 m. 
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Σχήμα 9.14.3-21. Εκτίμηση επέκτασης του κώνου αντλήσεων κατά την πλήρη ανάπτυξη 

του μεταλλείου,2028  

Επιπτώσεις της Πτώσης Στάθμης Μεταξύ των πηγών που εκτιμάται ότι θα μειωθεί η εκφόρτισή 

τους, είναι και οι ODW05 και ODW06 που χρησιμοποιούνται για ύδρευση. Η πηγή ODW05 

βρίσκεται εντός του κώνου με πτώση στάθμης >50 m κατά το έτος 2028 ενώ η πηγή ODW06 

εκτός αυτού. Εκτιμάται ότι η μείωση της παροχής των πηγών ύδρευσης (ODW05, ODW06) 

δεν θα είναι σημαντική ακόμα και αυτής που βρίσκεται εκτός του κώνου με ταπείνωση της 

βαθιάς υδροφορίας του υποβάθρου μεγαλύτερης των 50 m. Οι υπόλοιπες γεωτρήσεις ύδρευσης 

βρίσκονται εκτός του κώνου ταπείνωσης των 50 m (Σχήμα 9.14.3-21). 

 

Η εμφάνιση των δύο πηγών (ODW05 & ODW06) σε μεγάλα υψόμετρα υποδηλώνει δυσκολία 

βαθιάς διήθησης, στην υποκείμενη σε βάθος υδροφορία του υποβάθρου, η οποία εκφορτίζεται 

εντός των στοών του μεταλλείου. 
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Το καθεστώς αυτό δεν θα αλλάξει δραστικά με τον υποβιβασμό της στάθμης στο χώρο του 

μεταλλείου κατά την εκμετάλλευση. Θα αλλάξει σίγουρα το υδραυλικό φορτίο, αλλά οι 

γεωλογικές – υδρογεωλογικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση των πηγών 

δεν θα αλλάξει. Οι πηγές αυτές συνήθως αποστραγγίζουν επιμέρους αυτόνομες και 

αποκομμένες υδρογεωλογικές λεκάνες του μανδύα αποσάθρωσης και κάποιων τεκτονισμένων 

ζωνών. 

 

Επιπλέον, η δημιουργία αυτή του κώνου ταπείνωσης λόγω των αντλήσεων, θα επηρεάσει την 

σημερινή εκφόρτιση των μικροπηγών που τροφοδοτούν την βασική επιφανειακή απορροή των 

ρεμάτων. Εκτιμήθηκε, κατά την προσομοίωση, ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

μεταλλείου θα υπάρχει μείωση των διάσπαρτων μικροεκφορτίσεων εντός των κοιτών στις 

λεκάνες του Μαυρόλακκα και Μπασδέκη Λάκκου και κατ’ επέκταση και της βασικής 

απορροής τους κατά 490 και 185 m3/d αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 9.14.3-22. Λεκάνες απορροής Μαυρόλακκα και Μπασδέκη και υπόγεια υδατικά 

συστήματα 

Στο κοκκώδες Υπόγειο υδατικό σύστημα Ολυμπιάδας (EL1000140) δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στα ποσοτικά του χαρακτηριστικά από τις αντλήσεις των υπόγειων μεταλλείων. Ο 

συνδυασμός της μείωσης τη απορροής λόγω των αντλήσεων και της αύξησης των 

επιφανειακών απορροών του Μαυρόλακκα από την διάθεση των κατεργασμένων νερών της 

μονάδας κατεργασίας νερών Ολυμπιάδας εκτιμάται ότι θα έχει ουδέτερη επίπτωση στο ΥΥΣ 

(EL1000140).  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-133 

ENVECO A.E. 

Φάση Αποκατάστασης (Έτη 20-25) 

Μετά το πέρας της Φάσης Β και διακοπή των αντλήσεων από το υπόγειο μεταλλείο (έτος 2040), 

εκτιμήθηκε σταδιακή επαναφορά στάθμης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.  

 

Μετά την πάροδο 30 ετών από το έτος παύσης των αντλήσεων, η στάθμη εκτιμάται ότι θα 

επανέρθει, ενώ θα υπολείπονται μόλις 2 m από την αρχική υπόγεια στάθμη της υδροφορίας 

(έτος 2020).  

 

 

Σχήμα 9.14.3-23. Αποτελέσματα προσομοίωσης επαναφοράς στάθμη υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα 

9.14.3.5.2. Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η λειτουργία του μεταλλείου θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Ολυμπιάδας (EL1000192) λόγω των 

αντλήσεων και του κώνου πτώσης στάθμης που θα εμφανιστεί. Ο κώνος πτώσης παρόλο που 

δεν θα επηρεάσει υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις εκτιμήθηκε ότι η στάθμη του υπόγειου 

υδροφορέα αναμένεται να επανέλθει σε μεγάλο χρονικό διάστημα (30 έτη από την παύση 

λειτουργίας) στα σημερινά επίπεδα.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, χαρακτηρίζονται από τα 

ακόλουθα:  
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Κατά την λειτουργία του έργου θα 

επέλθει πτώση της στάθμης της υπόγειας υδροφορίας λόγω των αντλήσεων 

αποστράγγισης του μεταλλείου. Η επαναφορά της στάθμης στα σημερινά επίπεδα θα 

πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα 30ετίας ως εκ τούτου οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα 

υπόγεια υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την παύση των αντλήσεων, θα 

περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

θα είναι «Μεσαίες». 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-135 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.3.5.3. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Με βάση τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης, η χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων 

δεν διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό για τις δύο ομάδες πιεζομέτρων που τοποθετούνται εντός 

και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Συναντώνται, κατά θέσεις, υψηλές τιμές πάνω 

από τα καθορισμένα όρια, τυχαία στο χώρο ανεξαρτήτως ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 

Εντός του χώρου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων ή πλησίον αυτών προς τα κατάντη 

συναντώνται κατά θέσεις με υψηλότερες τιμές οι οποίες όμως δεν επεκτείνονται σε μεγάλη 

απόσταση από αυτές. 

 

Η ανωτέρω προσέγγιση περί μη εκτεταμένης ρύπανσης της υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή 

των εγκαταστάσεων και κατάντη αυτών πιστοποιείται και από το μακροχρόνιο πρόγραμμα 

παρακολούθησης.  

 

Τα σημεία του προγράμματος παρακολούθησης της υπόγειας υδροφορίας έχουν διαχωριστεί 

σε δύο ομάδες.  

 

Η πρώτη ομάδα αφορά τα σημεία που βρίσκονται ανάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

και της όλης μεταλλευτικής δραστηριότητας τα οποία μας δίδουν τα στοιχεία του αυξημένου 

φυσικού υποβάθρου. Η δεύτερη ομάδα σημείων παρακολούθησης αφορά στα σημεία που 

βρίσκονται εντός της ζώνης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και κατάντη αυτών. Όλα τα 

σημεία του κοκκώδους ΥΥΣ της Ολυμπιάδας έχουν θεωρηθεί ότι επηρεάζονται από τη 

μεταλλευτική δραστηριότητα. 

Η δεύτερη αυτή ομάδα σημείων παρακολούθησης μας δίδει στοιχεία για το μέγεθος της 

υποβάθμισης της χημικής κατάστασης της υπόγειας υδροφορίας από τη μεταλλευτική δράση. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίδονται οι δύο ομάδες σημείων δειγματοληψίας στην χωρική 

ενότητα Ολυμπιάδας. 
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Σχήμα 9.14.3-24. Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας υπογείων υδάτων στη χωρική 

ενότητα Ολυμπιάδας. 

 

Στη συνέχεια στα Σχήματα που ακολουθούν δίνονται οι τιμές για χαρακτηριστικά στοιχεία (As, 

SO4) στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας για το ρωγματικό ΥΥΣ Ολυμπιάδας (EL1000192) και 

το Κοκκώδες ΥΥΣ Ολυμπιάδας (EL1000140). 

 
Σχήμα 9.14.3-25. Συγκεντρώσεις As στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας στα σημεία 

παρακολούθησης εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  
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Σχήμα 9.14.3-26. Συγκεντρώσεις As στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας στα σημεία 

παρακολούθησης εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  

 

 
Σχήμα 9.14.3-27. Συγκεντρώσεις SO4 στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας στα σημεία 

παρακολούθησης εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Σχήμα 9.14.3-28. Συγκεντρώσεις SO4 στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας στα σημεία 

παρακολούθησης εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

 
Σχήμα 9.14.3-29. Συγκεντρώσεις As στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας στα σημεία 

παρακολούθησης κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  
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Σχήμα 9.14.3-30. Συγκεντρώσεις SO4 στη χωρική ενότητα Ολυμπιάδας στα σημεία 

παρακολούθησης κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

Στη συνέχεια δίνονται χαρακτηριστικά σημεία παρακολούθησης υπογείων υδάτων εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και σταδιακά απομακρυνόμενοι από αυτές. 

 

 
Σχήμα 9.14.3-31. Συγκεντρώσεις αρσενικού στα πιεζόμετρα OGW02 εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, κοντά στις παλαιές αποθέσεις αρσενοπυρίτη, OGW103 

κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, περί τα 850 m από την παλιά λίμνη 

τελμάτων, ODW11 κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, περί τα 1200μ. από 

αυτές  
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Σχήμα 9.14.3-32. Συγκεντρώσεις θειϊκών στα πιεζόμετρα OGW02 εντός των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, κοντά στις παλαιές αποθέσεις αρσενοπυρίτη, OGW103 

κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, περί τα 850 m από την παλιά λίμνη 

τελμάτων, ODW11 κατάντη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, περί τα 1200 m από 

αυτές 

Από τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης προκύπτει ότι η μέχρι σήμερα 

επιβάρυνση των υπογείων υδροφοριών περιορίζεται κυρίως εντός και πλησίον των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και απομειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από αυτές 

ακόμα και στις περιοχές που η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι μακροχρόνια. Ο 

προτεινόμενος σχεδιασμός του έργου και τα πρόσθετα μέτρα (απομάκρυνση παλαιών 

σωρών και απόθεσή τους στην Ε.Δ.Ε.Α. Κοκκινόλακκα) εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσει 

την περαιτέρω επιβάρυνση της υπόγεια υδροφορίας. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υδροφορία του κοκκώδους συστήματος της 

Ολυμπιάδας (EL1000140) και ο χημισμός της. Παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις 

χημικών ενώσεων και βαρέων μετάλλων μόνο στις περιοχές κοντά στις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες παρόλη την υδραυλική επικοινωνία της υπόγειας υδροφορίας με τις απορροές 

των ρεμάτων που συνδέονται με τα μεταλλεία.  

 

Φάσεις Ανάπτυξης (Έτος 0-5) 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη του μεταλλείου που θα 

επιφέρει επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστική των υπόγειων Υδατικών Συστημάτων 

Ολυμπιάδας, κυρίως στην λοφώδη περιοχή (EL1000192) και λιγότερο στην πεδινή περιοχή 

(EL1000140).  

 

Οι προβλεπόμενες αποκαταστάσεις των παλιών χώρων απόθεσης τελμάτων και των αποθέσεων 

στείρων, οι εργασίες μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού στο χώρο 
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απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) σε συνδυασμό με τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού των αντλούμενων ποσοτήτων από το 

μεταλλείο θα καλυτερεύσει τη σημερινή υποβάθμιση της υπόγειας υδροφορίας της 

Ολυμπιάδας.  

 

Κατά το παρελθόν υπήρχαν αρκετές αποθέσεις στείρων και τελμάτων στην ευρύτερη περιοχή 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Οι αποθέσεις αυτές μέσω των εκπλύσεων από τις όμβριες 

απορροές τροφοδοτούν την υπόγεια υδροφορία με ιχνοστοιχεία- βαρέα μέταλλα και χημικές 

ενώσεις. 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, γίνονται εργασίες απομάκρυνσης των αποθέσεων αυτών με την 

τοποθέτησή τους στην περιοχή απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ).  

 

Στις ζώνες των παλαιών αποθέσεων και κατάντη αυτών αλλά σε κοντινή απόσταση έχουν 

διαπιστωθεί υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων και ενώσεων στα υπόγεια νερά της υπόγειας 

υδροφορίας των αποθέσεων της Ολυμπιάδας.  

 

Εξετάζεται ανά θέση απόθεσης η κατ’ αρχήν τρωτότητα της υπόγειας υδροφορίας λαμβάνοντας 

υπόψη τους επιμέρους παράγοντες που την επηρεάζουν (βάθος υδροφορίας, διαπερατότητα, 

χαρακτηριστικά ακόρεστης ζώνης κλπ). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές τιμές σε κάποια ιχνοστοιχεία βαρέων μετάλλων λόγω ύπαρξης 

υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου εξετάζεται και η ποιότητα των νερών κατάντη των παλαιών 

αποθέσεων των στείρων των μεταλλείων και των τελμάτων για να εκτιμηθεί η ευκολία 

υπόγειας διακίνησης των διαλυμάτων υψηλής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων - βαρέων 

μετάλλων και ενώσεων προς την υπόγεια υδροφορία.  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σημεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση 

διακίνησης ρύπων στα υπόγεια συστήματα.  

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-142 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.14.3-33. Σημεία Παρακολούθησης στάθμης και χημικής κατάστασης υπόγειων 

συστημάτων Ολυμπιάδας 

Η αρχική προσέγγιση της τρωτότητα στις θέσεις αυτές δεν περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες 

φυσικές διαδικασίες απορρόφησης, διασποράς και εξασθένισης των χημικών ενώσεων και 

βαρέων μετάλλων χωριστά. 

 

Η μη ύπαρξη γενικευμένης επιβάρυνσης στα κατάντη των θέσεων απόθεσης στείρων, και 

τελμάτων σε όλη την έκταση της κοκκώδους υδροφορίας της Ολυμπιάδας (EL1000140) πέραν 

της βόρειας ζώνης, κατάντη της ζώνης τελμάτων και η διαφορετική κινητικότητα των 

επιμέρους βαρέων μετάλλων και ενώσεων, υποδηλώνει την λειτουργία και ενός φυσικού 

μηχανισμού αυτοκαθαρισμού στην ακόρεστη ζώνη ιδιαίτερα όταν είναι αυξημένη η συμμετοχή 

αργιλικών υλικών. 

 

Φάσεις Α & Β: Λειτουργία (Έτος 5-20) 

Κατά τις Φάσεις Α & Β θα πραγματοποιηθεί πλήρης λειτουργία του έργου. Η λειτουργία του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη μονάδα κατεργασίας νερών θα 

συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της υποβάθμισης της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων 

συστημάτων τα οποία τροφοδοτούνται και από τα επιφανειακά σώματα.  

 

Επιπρόσθετα, λόγω των αποκαταστάσεων της Φάσης Ανάπτυξης και την μεταφορά των 

αποβλήτων εμπλουτισμού στον χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.), η υποβάθμιση των υπόγειων συστημάτων θα ελαχιστοποιηθεί στο μέτρο του 

δυνατού.  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του μεταλλείου 

δύναται να υπάρξει υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου (EL1000192) η οποία θα 

ελαχιστοποιηθεί από την αναβάθμιση του μεταλλείου και των συνοδών εγκαταστάσεων. 

 

Όσον αφορά το κοκκώδες σύστημα (EL1000140), στο οποίο θα διηθούνται οι αυξημένες 

παροχές των επιφανειακών σωμάτων όπου διατίθενται τα επεξεργασμένα νερά, δεν αναμένεται 

περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητάς του. Όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η 

ποιότητα των επιφανειακών σωμάτων θα ακολουθεί τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 

που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) 

και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) και κατ’ επέκταση δεν θα προκαλέσουν 

υποβάθμιση στα υπόγεια συστήματα που κατεισδύουν. Αντιθέτως, οι αυξημένες ποσότητες 

που θα διηθούνται πλησίον του παραλιακού μετώπου δύναται να συνεισφέρουν στην 

αντιμετώπιση της τοπικής υφαλμύρινσης που παρατηρείται στην παράκτια ζώνη του ΥΥΣ 

EL1000140 σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10. 

 

Φάση Αποκατάστασης (Έτη 20-25) 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου, θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση 

του υπόγειου μεταλλείου και επιφανειακών εγκαταστάσεων καθώς και κλείσιμο του 

εργοστασίου εμπλουτισμού. Το μεταλλευτικό δίκτυο θα αποκατασταθεί πλήρως ενώ θα 

διακοπεί η άντληση - διακίνηση νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας.  

 

Τα παραπάνω θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

σωμάτων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, θα ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού οι διηθήσεις εν δυνάμει 

ρυπασμένων υδάτων από τις περιοχές του υπόγειου μεταλλείου ενώ θα εξαλειφθούν οι 

εκπλύσεις διαλυμάτων με υψηλές συγκεντρώσεις από την γενική λειτουργία του έργου 

(αποθέσεις, εργοστάσιο εμπλουτισμού κλπ.).  

 

Σαν αποτέλεσμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων θα αρχίσουν 

σταδιακά να επανέρχονται στα επίπεδα του φυσικού του υποβάθρου.  

9.14.3.5.4. Αξιολόγηση επιπτώσεων  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού 

Ολυμπιάδας (EL1000192), αναμένονται επιπτώσεις από τις λειτουργίες του μεταλλείου που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω που όμως λόγω των προτεινόμενων αναβαθμίσεων του υποέργου 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε χώρους κατάλληλων 

προδιαγραφών, πλήρωση ανενεργών στοών, αποκαταστάσεις) εκτιμάται ότι δεν θα 

προκαλέσουν επιπλέον υποβάθμιση τις ποιοτικής κατάστασης του συστήματος. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά των υπόγειων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται μεσαία καθώς θα 

επηρεαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων αλλά οι 
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προτεινόμενες αναβαθμίσεις του έργου θα συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της 

υποβάθμισης των υπόγειων συστημάτων. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του έργου 

θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (~20 έτη) ως εκ τούτου οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις στα υπόγεια υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις τόσο κατά την υλοποίηση των 

προγραμματισμένων αναβαθμίσεων όσο και από τις εργασίες αποκατάστασης, θα 

περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους, πλήρωση ανενεργών στοών) δεν αναμένεται περαιτέρω 

υποβάθμιση των υπογείων νερών και συνεπώς εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Ολυμπιάδας και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

θα είναι «Μεσαίες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.3.6.  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. 

9.14.3.7. 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. 

9.14.4. Χωρική Ενότητα Σκουριών 

9.14.4.1. Περιγραφή των βασικών στοιχείων της κατάστασης των υδάτων 

9.14.4.1.1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.14, εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών 

εντοπίζονται τα ρέματα Τσάρκιας, Λοτσάνικο, Καρατζάς. Εκκλησιαστικός Μύλος και 

Ασπρόλακκας. Επίσης απαντάται και η συμβολή του ρέματος Κοκκινόλακκα με τον 

Ασπρόλακκα.  

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας και όσον αφορά τη χωρική ενότητα 

Σκουριών, περιλαμβάνεται το ποτάμιο υδατικό σύστημα του Ασπρόλακκα 

EL1005R000500023N με μήκος 3,62 km. 

 

Στο σχήμα και στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία της χωρικής ενότητας 

Σκουριών καθώς και οι θέσεις παρακολούθησης απορροών, χημικής κατάστασης και 

οικολογικών παραμέτρων των ποτάμιων υδατικών συστημάτων.  
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Πίνακας 9.14.4-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης απορροών, χημικής και 

οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών. 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

Ρέμα Τσαρκιάς 

1 SSW01 Ανάντη συμβολής με Λοτσάνικο Λάκκο 

2 SWE01 Ανάντη Τσαρκιά 

3 SWE02 Κατάντη Τσαρκιά 

Ρέμα Λοτσάνικο 

4 SSW11 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 1 

5 SSW12 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 2 

6 SSW13 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 3 

7 SSW14 Κατάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 

Ρέμα Καρατζάς 

8 SSW22 Ανάντη χώρου απόθεσης Καραντζά 2 

9 SSW23 Ανάντη χώρου απόθεσης Καραντζά 3 

10 SSW24 Κατάντη χώρου απόθεσης Καραντζά 

Ρέμα Καρόλακκα 

11 SSW02 Κατάντη συμβολής με Καρατζά Λάκκο 

12 SSW03 Ανάντη συμβολής με ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

Ρέμα Εκκλησιαστικός Μύλος 

13 SSW31 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 

14 SWE31 Εκκλησιαστικός Μύλος 

Ρέμα Ασπρόλακκα 

15 SSW04 Κατάντη συμβολής με ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

16 SSW05 Ανάντη συμβολής με ρέμα Κοκκινόλακκα 

17 SSW06 Τελική Απορροή Ρέματος 

18 SWE03 Ασπρόλακκας 

19 SWE04 Εκβολές Ασπρόλακκα 

Ρέμα Κοκκινόλακκα 

20 MSW04 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 
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Σχήμα 9.14.4-1. Σημεία παρακολούθησης ποτάμιων υδατικών συστημάτων στην έξοδο 

των υπολεκανών τους  

 
Σχήμα 9.14.4-2. Σημεία παρακολούθησης ποτάμιων υδατικών συστημάτων και ορισμός 

λεκανών συμβολής  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση ετήσια παροχή των σταθμών 

παρακολούθησης των απορροών των επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του 
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Υποέργου Σκουριών σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
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Πίνακας 9.14.4-2. Μέση ετήσια παροχή των σταθμών παρακολούθησης των απορροών των επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Υποέργου Σκουριών (m3/h) 

Έτος SSW01 SSW02 SSW03 SSW04 SSW05 SSW06 SSW11 SSW12 SSW13 SSW14 SSW22 SSW23 SSW24 SSW31 

2006 - - - - - 1877,41 - - - - - - - - 

2007 89,45 140,30 435,95 454,35 - 0,00 - - - 19,60 - - 665,00 257,43 

2008 90,25 114,92 371,57 446,27 - 15,83 - - - 18,28 - - 72,85 137,20 

2009 96,45 380,75 376,77 490,23 - 50,25 - - - 86,35 - - 122,90 110,23 

2010 89,77 89,08 578,83 603,54 91,25 0,00 - - - 50,65 - - 235,13 393,30 

2011 108,82 114,90 569,68 445,10 110,31 46,98 - - - 59,20 - - 510,24 314,04 

2012 195,20 191,33 217,63 367,34 119,21 441,06 - - - 19,92 - - 30,97 248,95 

2013 40,37 151,15 145,52 488,17 188,26 0,00 - - - 19,22 - - 30,84 126,33 

2014 21,18 230,16 89,55 87,97 29,14 39,41 1,76 - - 8,64 - - 29,13 57,04 

2015 170,95 352,78 456,98 823,25 523,39 539,94 29,83 26,85 3,49 143,39 2,25 4,10 106,82 204,62 

2016 215,90 352,55 545,71 708,49 486,10 382,99 5,61 3,13 1,66 73,54 0,00 0,00 76,77 165,87 

2017 118,39 311,40 510,66 792,78 579,76 395,70 1,25 0,00 3,82 123,36 17,39 54,78 60,03 243,97 

2018 279,10 480,33 737,35 1046,55 871,48 743,43 2,79 5,39 4,77 155,97 0,00 1,10 56,02 211,85 

2019 421,58 568,25 486,57 699,83 599,61 446,83 12,32 52,07 17,42 182,57 36,45 0,00 105,51 89,93 

2020 453,19 646,48 964,05 855,78 879,93 1003,29 8,52 8,17 15,85 179,43 0,40 0,00 86,57 214,14 

Υπερετήσιος Μ.Ο. 170,76 294,60 463,34 593,55 407,13 398,88 8,87 15,93 7,83 81,44 9,41 10,00 156,34 198,21 
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Σχήμα 9.14.4-3. Box-plot στατιστικής επεξεργασίας διαθέσιμων μετρήσεων απορροών ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής 

ενότητας Σκουριών  
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1. Ασπρόλακκας 

Βάση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ασπρόλακκας κατατάσσεται ως υδάτινο 

σώμα και παρουσιάζει άγνωστη συνολική κατάσταση, με άγνωστη χημική κατάσταση και καλή 

οικολογική. 

 

Ο Ασπρόλακκας διαχωρίζεται στο άνω τμήμα (Τσαρκιάς) πριν την συμβολή των ρεμάτων 

Καρατζά και Λοτσάνικου, στο μέσο τμήμα (Καρόλακκας) πριν την συμβολή με το ρέμα 

Εκκλησιαστικού Μύλου και στο κάτω τμήμα (Ασπρόλακκας). 

 
Παρουσιάζει ροή όλο το χρόνο. Θα πρέπει αν σημειωθεί ότι με την είσοδο του ρέματος στην 

αλλουβιακή λεκάνη στην ευρύτερη περιοχή συμβολής με τον Κοκκινόλακκα, τμήμα της ροής 

γίνεται υπόγεια, με αποτέλεσμα κατά τις ξηρές περιόδους το ρέμα στην περιοχή αυτή να 

παρουσιάζεται ξηρό.  

Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες 

καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 2018-2020.  
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Σχήμα 9.14.4-4. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του 

Ασπρόλακκα για τα έτη 2018-2020 

Δεδομένου ότι ο Ασπρόλακκας αποτελεί υδάτινο σώμα σύμφωνα με την οδηγία 2000/60, στο 

πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, έγινε διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου της, 

όπως προβλέπεται στο μέρος Γ του παραρτήματος Ι της ΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1909/Β` 8.12.2010), όπου αναφέρεται ότι « Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 

παρακολούθησης σε σχέση με τα ΠΠΠ θα λαμβάνονται υπόψη: 

 

α) οι φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων σε αδιατάρακτο περιβάλλον και οι ενώσεις τους, 

εάν εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τα σχετικά ΠΠΠ και  

β) η σκληρότητα, το pH ή άλλες παράμετροι ποιότητας ύδατος που επηρεάζουν τη 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων» 

 

Η σχετική ανάλυση όσον αφορά την ποιοτική κατάσταση του υποβάθρου του ρέματος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧV- «Υπολογισμός συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μεταλλείων Κασσάνδρας», στο οποίο προσδιορίστηκαν οι 

συγκεντρώσεις υποβάθρου όπως παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 

 

Πίνακας 9.14.4-3. Εκτίμηση συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου για τα μέταλλα 

ενδιαφέροντος. 

Παράμετρος 
Συγκέντρωση 

Υποβάθρου P50 [μg/L] 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

ΕΜΣ ΜΕΣ 
Καταγραφές μεγαλύτερες των 

θεσμοθετημένων ορίων 

Ni (BioAv) 1,64 4 - - 

Ni (D) 2,5 20 34 0,00 

Pb (BioAv) 1,17 1,2 - - 

Pb (D) 5,48 7,2 14 

10,68% των καταγραφών παρουσίασαν 

υπερβάσεις της Μέγιστης Επιτρεπόμενης 

Συγκέντρωσης 

Zn (T) 2,50 125 - - 

As (T) 41,00 30 - - 
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Παράμετρος 
Συγκέντρωση 

Υποβάθρου P50 [μg/L] 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

ΕΜΣ ΜΕΣ 
Καταγραφές μεγαλύτερες των 

θεσμοθετημένων ορίων 

Cu (T) 2,5 26 - - 

Cd (D) 0,025 0,25 1,5 - 

Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται τιμές μεγαλύτερες των νομοθετικών ορίων  

ΕΜΣ: Ετήσια Μέση Συγκέντρωση 

ΜΕΣ: Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ασπρόλακκας φαίνεται να επηρεάζεται από την υπόβαθρη 

ρύπανση και τις αυξημένες φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων (As, Pb) στο αδιατάρακτο 

περιβάλλον στο ανάντη τμήμα της λεκάνης του ρέματος πριν από την είσοδο του στην 

μεταλλευτική ζώνη.  

 

Όσον αφορά την χημική του κατάσταση, φαίνεται να πληροί τα νομοθετικά όρια των Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016), 

με εξαίρεση τις συγκεντρώσεις Pb(διαλυμένο) που παρουσιάζει υπερβάσεις των Μέγιστων 

Επιτρεπόμενων Συγκεντρώσεων (ΜΕΣ) σε όλο το μήκος του υδάτινου σώματος. Σημειώνεται 

ότι αντίστοιχες υπερβάσεις Pb παρουσιάζονται ανάντη των εγκαταστάσεων Σκουριών στα 

υπόλοιπα ρέματα. Οι εν λόγω υπερβάσεις μολύβδου θεωρούνται ότι συνδέονται με την εν γένει 

μεταλλοφορία της περιοχής. Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 

2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του 

ρέματος αξιολογήθηκε ως καλή καθώς σε όλη τη διαδρομή του έως και τις εκβολές του στον 

κόλπο Ιερισσού, διαχρονικά, αλλά και καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017, πληροί 

συστηματικά όλα τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας επιφανειακών νερών της Ν.Α.Χ. 96400/85 

(ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985), με εξαίρεση κάποιες σποραδικές οριακές υπερβάσεις του άνω ορίου 

του pH. 

 

Επίσης, συγκριτικά με τις οριακές τιμές που θέτει η Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) η χημική κατάσταση 

του ρέματος θεωρείται ως Καλή καθώς δεν παρατηρούνται αυξημένες τιμές στα στοιχεία που 

εξετάστηκαν κατά το έτος 2020 (Ετήσια Έκθεση 2020).  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017, η 

λεκάνη του Ασπρόλακκα εμφανίζει υψηλή έως καλή οικολογική κατάσταση στα ανάντη 

τμήματα του. Το ρέμα εκκλησιαστικού μύλου που εισρέει στον Ασπρόλακκα έχει μέτρια 

κατάσταση η οποία πιθανά προέρχεται από επιβαρύνσεις θρεπτικών από οικισμούς της λεκάνης 

του (π.χ. Στρατονίκη, Στάγειρα). Η μικρή αυτή επιβάρυνση που προκύπτει στον εκκλησιαστικό 

μύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την κατάσταση στον Ασπρόλακκα καθώς η 

κατάσταση του παρουσιάζεται καλή αμέσως κατάντη της συμβολής των δύο ρεμάτων 

(SWE03). 
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Σχήμα 9.14.4-Error! Unknown switch argument.. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς 

παρακολούθησης ποταμών της περιοχής μελέτης για το έτος 2017 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), η 

περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του Ασπρόλακκα. 

Πίνακας 9.14.4-4. Συνοπτικά στοιχεία Ασπρόλακκα 
Ρέμα Ασπρόλακκα 

Λεκάνη Απορροής 
Ασπρόλακκα EL1005R000500023N 

Έκταση 92,27 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
37,68 km2 πριν την συμβολή με το ρ. Εκκλησιαστικός Μύλος 

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
40,77% 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
463,34 m3/h Ανάντη συμβολής με ρ. Εκκλησιαστικός Μύλος 

(SSW03) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Συγκεντρώσεις υποβάθρου Αυξημένα επίπεδα As, Pb 

Υπερβάσεις το έτος 2020 - 
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Ρέμα Ασπρόλακκα 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 110 

και 

Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) 

Οικολογική Κατάσταση Υψηλή έως Καλή 

 

2. Καρατζάς Λάκκος 

 

Το ρέμα του Καρατζά παρουσιάζει ροή όλο το χρόνο. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 

2018-2020.  

 
Σχήμα 9.14.4-6. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Καρατζά για τα έτη 2018-2020 

Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση φαίνεται να πληροί τα νομοθετικά όρια (Νομαρχιακή 

απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων) με εξαίρεση τις 

συγκεντρώσεις μολύβδου (Pb), γεγονός που προκύπτει από την εν γένει μεταλλοφορία της 

περιοχής. Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 2017 του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του ρέματος 

αξιολογήθηκε ως καλή καθώς πληροί τα θεσμοθετημένα όρια διαχρονικά και συστηματικά. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Καρατζά. 

 

 

 
10Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Πίνακας 9.14.4-5. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Καρατζά 
Ρέμα Καρατζά 

Λεκάνη Απορροής 
Ασπρόλακκα EL1005R000500023N 

Έκταση 92,27 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
4,7 km2 

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
5,09 % 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
156,34 m3/h  

Μετρούμενη κατάντη του χώρου απόθεσης (SSW24) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Υπερβάσεις το έτος 2020 - 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 111 

Οικολογική Κατάσταση 
Δεν πραγματοποιείται παρακολούθησης της οικολογικής 

του κατάστασης 

 

3. Ρέμα Λοτσάνικο 

 

Το ρέμα Λοτσάνικο παρουσιάζει ροή όλο το χρόνο. Χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή (μηνιαίες καταγραφές, Ετήσια Έκθεση 2020) για τα έτη 

2018-2020.  

 

 
Σχήμα 9.14.4-7. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Λοτσάνικο για τα έτη 2018-2020 

 
11Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση φαίνεται να πληροί τα νομοθετικά όρια (Νομαρχιακή 

απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων) με εξαίρεση τις 

συγκεντρώσεις μολύβδου (Pb), γεγονός που προκύπτει από την εν γένει μεταλλοφορία της 

περιοχής. Πέραν των παραπάνω και σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 2017 του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του ρέματος 

αξιολογήθηκε ως καλή καθώς πληροί τα θεσμοθετημένα όρια της Ν.Α.Χ. 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) διαχρονικά και συστηματικά. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος Λοτσάνικο. 

 

Πίνακας 9.14.4-6. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Λοτσάνικο 

Ρέμα Λοτσάνικο 

Λεκάνη Απορροής 
Ασπρόλακκα EL1005R000500023N 

Έκταση 92,27 km2 

Έκταση υπολεκάνης 

ποτάμιου συστήματος 
5,77 km2 

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
6,09 % 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
81,44 m3/h  

Μετρούμενη κατάντη του χώρου απόθεσης (SSW14) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Υπερβάσεις το έτος 2020 - 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 112 

Οικολογική Κατάσταση 
Δεν πραγματοποιείται παρακολούθησης της οικολογικής 

του κατάστασης 

 

4. Ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

Το ρέμα του Εκκλησιαστικού Μύλου παρουσιάζει ροή όλο το χρόνο. Χαρακτηριστικά στο 

παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η μετρούμενη παροχή για τα έτη 2018-2020. 

 
12Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Σχήμα 9.14.4-8. Αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης παροχής του ρέματος 

Εκκλησιαστικός Μύλος για τα έτη 2018-2020 

Όσον αφορά την ποιοτική του κατάσταση φαίνεται να πληροί τα νομοθετικά όρια (Ν.Α.Χ. 

96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) ) με εξαίρεση τις συγκεντρώσεις μολύβδου (Pb), 

γεγονός που προκύπτει από την εν γένει μεταλλοφορία της περιοχής. Πέραν των παραπάνω και 

σύμφωνα με την στην Ετήσια έκθεση 2017 του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης η χημική κατάσταση του ρέματος αξιολογήθηκε ως καλή καθώς πληροί 

τα θεσμοθετημένα όρια Ν.Α.Χ. 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) διαχρονικά και 

συστηματικά, με εξαίρεση μία μοναδική οριακή υπέρβαση του άνω ορίου του pH. 

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Οικολογικής Κατάστασης Ποτάμιων συστημάτων 2017, η 

οικολογική κατάσταση του ρέματος Εκκλησιαστικός μύλος χαρακτηρίζεται ως μέτρια.  

 

 
Σχήμα 9.14.4-9. Χάρτης συνθετικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων στους σταθμούς παρακολούθησης ποταμών της 

περιοχής μελέτης για το έτος 2017 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ρέματος 

Εκκλησιαστικός Μύλος. 

 

Πίνακας 9.14.4-7. Συνοπτικά στοιχεία ρέματος Εκκλησιαστικός Μύλος 

Ρέμα Εκκλησιαστικός Μύλος 

Λεκάνη Απορροής 
Ασπρόλακκα EL1005R000500023N 

Έκταση 92,27 km2 

Έκταση υπολεκάνης ποτάμιου 

συστήματος 
- km2 

Ποσοστό επί της λεκάνης 

απορροής 
- % 

Μέση Υπερετήσια Παροχή 
198,21m3/h  

Ανάντη συμβολής με Ασπρόλακκα (SSW31) 

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ 

Υδατικού Διαμερίσματος 

Χαλκιδικής – ΥΔ10 

Δεν κατατάσσεται ως υδάτινο σώμα 

Θεωρείται ρέμα/χείμαρρος 

Χημική Κατάσταση Καλή 

Υπερβάσεις το έτος 2020 - 

Σύγκριση με οριακές τιμές 

νομοθεσίας 

Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 113 

Οικολογική Κατάσταση Μέτρια 

Αξιολόγηση Κατάστασης Ποτάμιων Υδατικών Συστημάτων της Χωρικής Ενότητας 

Για την αξιολόγηση της τρωτότητας έγινε η προσέγγιση ότι ήδη επιβαρυμένα συστήματα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα τρωτότητας καθώς 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.  

Συνοψίζοντας η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του συνόλου των ποτάμιων συστημάτων 

της χωρικής ενότητας κατατάσσεται σαν Χαμηλή. 

 
13Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.14.4.1.2. Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

Όσον αφορά τα Παράκτια Υδατικά συστήματα, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (2017), εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών εντοπίζονται τα παρακάτω 

παράκτια υδατικά συστήματα, όμορα των εγκαταστάσεων.  

Πίνακας 9.14.4-8. Παράκτια υδατικά συστήματα εντός του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

και όμορα της χωρικής ενότητας Σκουριών 

Κωδικός Ονομασία Κατηγορία Έκταση (km2) 

EL1005C0001N Ακρ. Ελευθέρα Φυσικό Υδατικό Σύστημα 5,49 

EL1043C0002N 

Κόλπος 

Ιερισσου - 

Χαλκιδική 

Φυσικό Υδατικό Σύστημα 181,62 
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Σχήμα 9.14.4-10. Παράκτια υδατικά συστήματα εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 8.5.5 στα πλαίσια του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και 

αναλύσεις για την παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής ποιότητας του θαλάσσιου 

παράκτιου μετώπου όμορα των εγκαταστάσεων Σκουριών. Πιο συγκεκριμένα αξιολογούνται 

συνολικά τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που προβλέπει η ΟΠΥ για τα παράκτια ύδατα δηλαδή 

τα βενθικά μακροασπόνδυλα, τα μακροφύκη, τα θαλάσσια αγγειόσπερμα και το φυτοπλαγκτόν 

καθώς και μία σειρά φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα την ετήσιας έκθεσης για την εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης των παράκτιων υδάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών του έτους 2019 

αναφέρονται τα παρακάτω:  

• Στον ευρύτερο κόλπο της Ιερισσού μικρής κλίμακας, χρονικά και χωρικά περιορισμένοι 

παράγοντες επιβάρυνσης εντοπίζονται στο λιμένα Στρατωνίου. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

μέση κατάσταση, η περιοχή του Στρατωνίου δεν εμφανίζει ανησυχητικά σημάδια.  

• Το γεγονός ότι και στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσοι σταθμοί ελέγχου παρουσιάζουν 

καλή εικόνα υποβαθμίζει τη σημασία των προαναφερθέντων τοπικών ευρημάτων. 

• Έτσι στην περίπτωση του κόλπου της Ιερισσού η όποια υποβάθμιση μπορεί να θεωρηθεί 

τοπικά περιορισμένη. 

Πίνακας 9.14.4-9. αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης στα γκρουπ σταθμών 

παράκτιων υδάτων κατά το 2015, 2017 και 2019 

Ομάδα Περιγραφή 
Οικ. Κατάσταση 

2015 

Οικ. Κατάσταση 

2017 

Οικ. Κατάσταση 

2019 

Ταυτοτητα 

Υδάτων 

Κολύμβησης 

G09 Κρυονέρι Βόρεια Μέτρια Καλή Μέτρια - 

G10 Εκβολές Ασπρόλακα Μέτρια Μέτρια Μέτρια - 

G11 Κρυονέρι Νότια Καλή Καλή Καλή - 
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Σχήμα 9.14.4-11. Χάρτης παρουσίασης της τελικής αξιολόγησης της οικολογικής 

κατάστασης στις ομάδες σταθμών που αντιστοιχούν σε καθορισμένες περιοχές της 

περιοχής μελέτης 

Βάση τον παραπάνω η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα του παράκτιου υδατικού συστήματος 

κατατάσσεται σαν Μεσαία. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα OXI 

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 και μεταβατικά υδατικά συστήματα. 

9.14.4.1.3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Η χωρική ενότητα Σκουριών εντάσσεται στα παρακάτω Υπόγεια Υδατικά Συστήματα με βάση 

την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας (2017) όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-163 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 9.14.4-12. Υπόγεια Υδατικά συστήματα εντός της χωρικής ενότητας Σκουριών 

1. Ρωγματικό Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου EL1000190 

 

• Υποσύστημα Σκουριών (EL1000191) 

Το υποσύστημα Σκουριών εντάσσεται στη μεγάλη μάζα της Σερβομακεδονικής και δομείται 

από διμαρμαρυγιακούς γνευσίους και αμφιβολίτες που διακόπτονται από πυριγενείς 

διεισδύσεις Τριτογενούς ηλικίας. 

Εντός του υποσυστήματος αναπτύσσεται ένας ελεύθερος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ο 

οποίος εντοπίζεται στην επιφάνεια επαφής των υπερκείμενων χαλαρών σχηματισμών και του 

υποκείμενου υγιούς βραχώδους υποβάθρου και ένας υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υπόγειος 

υδροφόρος, ο οποίος αναπτύσσεται εντός του υγιούς βραχώδους υποβάθρου. 

Στο υποσύστημα με βάση το 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ10 (2017) και το ΙΓΜΕ (2010), 

εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις As και Pb που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό 

υπόβαθρο (γηγενής προέλευση). 

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000130) 

 

• Υποσύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131)  

Το κοκκώδες σύστημα αναπτύσσεται εντός των αδρο-μεσοκλαστικών, σύγχρονων ποτάμιων 

και παράκτιων αποθέσεων, οι οποίες καλύπτουν την ευρύτερη κοίτη των ρεμάτων 

Ασπρόλακκα και Κοκκινόλακκα, την ευρύτερη κοίτη του ενιαίου κλάδου αμέσως κατάντη της 

συμβολής τους και την παράκτια περιοχή Κάμπου - Κρυονερίου. Το πάχος των χαλαρών 
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ιζημάτων στο δυτικό τμήμα της πεδινής έκτασης είναι 15 έως 20 m και φθάνει τα 40 έως 60 m 

στην παράκτια ζώνη από την συμβολή των δύο ρεμάτων μέχρι την ακτή.  

Στο υποσύστημα με βάση την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ (2017) εντοπίζονται αυξημένες 

συγκεντρώσεις Mn και Fe που οφείλονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο. 

• Υποσύστημα Κοκκινόλακκα (EL1000132)  

Το κοκκώδες σύστημα αναπτύσσεται εντός των αδρο-μεσοκλαστικών, σύγχρονων ποτάμιων 

αποθέσεων του υδατορέματος Κοκκινόλακκα. Το νερό του κοκκώδους υδροφορέα που 

αναπτύσσεται κατά μήκος του υδατορέματος Κοκκινόλακκα παρουσιάζει μεγάλη ποιοτική 

επιβάρυνση από SO4 και βαρέα μέταλλα λόγω της παλαιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας 

και των αποβλήτων της με βάση την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, (2017).  

Αξιολόγηση Τρωτότητας Υπόγειων Συστημάτων 

Ποσοτική Αξιολόγηση Συστημάτων 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 (2017) τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων συστημάτων εντός της χωρική ενότητας περιγράφονται στον πίνακα παρακάτω:  

Πίνακας 9.14.4-10. Παρουσίαση Ποσοτικής Κατάστασης ΥΣΣ χωρικής ενότητας 

Σκουριών (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ) 

 

Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των απολήψεων των 81,64 hm3/y είναι πολύ υψηλές σε συνδυασμό 

με τις εκτιμώμενες ποσότητες τροφοδοσίας του ΥΥΣ (EL1000190). 

 

Σημειώνεται ότι τα υπόγεια μεταλλεία Σκουριών εντάσσονται εντός του Υπόγειου 

Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191).  

 

Η λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων έχει επιφέρει πτώση στάθμης του υδροφόρου 

ορίζοντα εξαιτίας των αντλήσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας ανάπτυξης των υπόγειων 

μεταλλείων της χωρικής ενότητας Σκουριών. Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία του 

Κωδικός 

ΥΣΣ 

Ονομασία 

ΥΥΣ 

Ποσοτική 

Κατάσταση 

ΥΣΣ 

Μέση 

Ετήσια 

Τροφοδοσία 

Μέσες 

ετήσιες 

Απολήψεις 

Βιομηχανία*** 

(106 m3) 

EL1000191 
Υποσύστημα 

Σκουριών 
Καλή 99* 81,64** 0,35 

EL1000131 
Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 
Καλή 

4,6 0,9 0 

EL1000132 
Υποσύστημα 

Κοκκινόλακκα 
Καλή 

* Οι τιμές αναφέρονται στο σύνολο του Υπόγειου Υδατικού Σύστηματος Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου (EL1000190) που περιλαμβάνει και το ΥΥΣ Χολομώντα- Ωραιοκάστρου 

(EL1000193) 

** Οι μέσες ετήσιες απολήψεις συμπεριλαμβάνουν και τον όγκο των 5,9 hm3 από τις αντλήσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

*** Δεν συμπεριλαμβάνονται μεταλλευτικές δραστηριότητες. 
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προγράμματος παρακολούθησης στάθμης των υπόγειων υδροφορέων (2007-2020) 

παρατηρείται πτώση στάθμης περί τα 60m στην περιοχή του υπόγειου μεταλλείου. 

 

Η γενική κατεύθυνση ροής των υπόγειων υδάτων εντός της περιοχής του Έργου είναι από τα 

υψηλά τοπογραφικά σημεία στα δυτικά, προς την παράκτια πεδιάδα στα ανατολικά. Ο 

εμπλουτισμός των υπόγειων υδάτων γίνεται στα υψηλότερα τοπογραφικά στρώματα και η 

εκφόρτιση στις κοιλάδες που καταλήγουν στην παράκτια πεδιάδα. Ο υδροφόρος ορίζοντας 

γενικά ακολουθεί την τοπογραφία, με τοπική αλληλεπίδραση μέσω εκφορτίσεων και 

διηθήσεων, με τις επιφανειακές απορροές. Το βάθος στάθμης κυμαίνεται από 115 m στα υψηλά 

τοπογραφικά σημεία έως και λιγότερο από 1m ανατολικά πλησίον του ρέματος Καρόλακκα. 

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση(2020) του Προγράμματος Περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

της εταιρείας οι συνολικές ποσότητες που αντλούνται από τα υπόγεια μεταλλεία 

παρουσιάζονται παρακάτω. Στην περιοχή των Σκουριών έχουν πραγματοποιηθεί αντλήσεις για 

την διάνοιξη της νέας στοάς προσπέλασης ενώ παράλληλα υπήρχε υπερχείλιση από την παλαιά 

στοά TVX που πλέον είναι μηδενική. Οι ποσότητες υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε:  

• 51,3 m3/h από την Νέα Στοάς Προσπέλασης για την περίοδο 2014-2020.  

• 28 m3/h από την Παλιά Ερευνητική Στοά TVX για την περίοδο 2006-2020.  

 

Πιο αντιπροσωπευτικά της παρούσας κατάστασης είναι τα έτη 2019-2020 όπου οι ποσότητες 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε:  

• 73,1 m3/h από την Νέα Στοάς Προσπέλασης 

• 0 m3/h από την Παλιά Ερευνητική Στοά TVX 

 

Συνολικά από τα παραπάνω, οι εκροές κατά την μεταλλευτική δραστηριότητα από το 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 

0,63 hm3/y. 
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Σχήμα 9.14.4-13. Παροχές εξόδου από τις Στοές στην περιοχή των Σκουριών 

 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Παραρτήματος ΧΙ - Μελέτη 

Υδατικού Ισοζυγίου για την πιεζομετρική απεικόνιση της υπό μελέτης περιοχής καθώς και 

τομή που εμφανίζεται η πτώση στάθμης του υπόγειου υδροφορέα από την μέχρι στιγμής 

ανάπτυξη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  
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Σχήμα 9.14.4-14. Πτώση στάθμης υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Σκουριών, κατά την περίοδο 2007-2020. 
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Χαλκιδική 
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Σχήμα 9.14.4-15. Τομή Α-Α’ πτώσης στάθμης υπόγειων υδατικών συστημάτων χωρικής ενότητας Σκουριών, κατά την περίοδο 2007-

2020. 
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Ποιοτική Αξιολόγηση Συστημάτων 

Η ποιοτική αξιολόγηση των υποσυστημάτων με βάση την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10, 

δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 9.14.4-11. Παρουσίαση ΥΣΣ χωρικής ενότητας Σκουριών (1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ) 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL10), σε εφαρμογή των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, (ΦΕΚ 2075Β/25‐

09‐2009) και την τροποποίηση της τελευταίας (Οδηγία 2014/80/ΕΕ - ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016), 

αναγνωρίζεται ότι στα ΥΥΣ της περιοχής της ΛΑΠ Χαλκιδικής συναντώνται υψηλές 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που αποδίδονται σε πρωτογενή αίτια - φυσικό υπόβαθρο 

(γηγενής προέλευση). Ωστόσο, στα ΥΥΣ της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των μεταλλείων 

στην Χαλκιδική δεν έχουν προσδιοριστεί Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) με βάση τη 

μεθοδολογία που αναγράφεται στα κείμενα τεκμηρίωσης.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, έγινε διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου 

ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου, όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΧV- «Υπολογισμός συγκεντρώσεων φυσικού υποβάθρου 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μεταλλείων Κασσάνδρας».  

 

Η διερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης του υποβάθρου πραγματοποιήθηκε με βάση τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των χημικών αναλύσεων του δικτύου παρακολούθησης της 

Hellas Gold και παλαιότερων στοιχείων του ΙΓΜΕ (percentile 90 του συνόλου των μετρήσεων 

ανά παράμετρο για κάθε υπόγειο υδατικό σύστημα). Παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες, οι μέσες συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων και των ιχνοστοιχείων - βαρέων 

μετάλλων που προέκυψαν κατά την εν λόγω διερεύνηση. Η επεξεργασία αυτή των μετρήσεων 

του δικτύου παρακολούθησης έγινε στα σημεία εκείνα που δεν είναι επηρεασμένα από τη 

μεταλλευτική δραστηριότητα (ζώνες μεταλλευτικής δραστηριότητας και συνοδών 

εγκαταστάσεων). Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται οι φυσικές υδροχημικές συνθήκες της 

περιοχής.  

 

 

Κωδικός ΥΣΣ Ονομασία ΥΥΣ 
Χημική 

κατάσταση 

Αυξημένες τιμές 

στοιχείων λόγω 

φυσικού 

υποβάθρου 

Κύριες πιέσεις 

EL1000191 
Υποσύστημα 

Σκουριών 
Κακή As, Pb Μεταλλεία 

EL1000131 
Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 
Καλή Fe, Mn Γεωργία 
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Πίνακας 9.14.4-12. Κατανομή σημείων παρατήρησης προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης της Hellas Gold και στοιχείων ΙΓΜΕ ανά ΥΥΣ της περιοχής. 

Περίοδος μετρήσεων 1996 – 2021 

Κωδικός 

ΥΥΣ 
Όνομα ΥΥΣ 

Σημεία ανά ΥΥΣ εκτός άμεσης περιοχής 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων (στα οποία έγινε 

επεξεργασία) 

EL1000191 
Υποσύστημα Σκουριών 

- Μαύρες Πέτρες 
84 (2558 μετρήσεις) 

EL1000131 

Υποσύστημα 

Ασπρόλακκα 

(κοκκώδες) 

10 (818 μετρήσεις) 

Πίνακας 9.14.4-13. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ ανά ΥΥΣ της περιοχής (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011)  

Παράμετρος EL1000191 EL1000131 (ΑΑΤ) 

pH 8,00 7,83 6,50 – 9,50 

Αγωγιμότητα 814,85 645,60 2500 μS/cm 

Αρσενικό (As) 22,35 9,20 10 μg/L 

Κάδμιο (Cd) 1,00 1,13 5 μg/L 

Μόλυβδος (Pb) 20,86 9,25 25 μg/L 

Υδράργυρος (Hg)   1,0 μg/L 

Νικέλιο (Ni) 10,00 2,50 20,0 μg/L 

Ολικό χρώμιο (Cr) 10,00 2,50 50,0 μg/L 

Αργίλιο (Al) 62,10 2,50 200,0 μg/L 

Αμμώνιο (NH4)   0,50 mg/L 

Νιτρώδη (NO2)   0,50 mg/L 

Χλωριούχα ιόντα (Cl) 42,31 24,11 250 mg/L 

Θειικά ιόντα (SO4) 207,24 178,17 250 mg/L 

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου 

και Τετραχλωροαιθυλένιου 
  10 mg/L 

NO3   50 mg/L 

Με κόκκινο παρουσιάζονται οι τιμές που υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες ΑΑΤ 

Πίνακας 9.14.4-14. Παρουσίαση αποτελεσμάτων τιμών παραμέτρων για τις οποίες ΔΕΝ 

υπάρχουν θεσμοθετημένες ΑΑΤ, ανά ΥΥΣ περιοχής 

Παράμετρος EL1000191 EL1000131 

Ba (D) (mg/L) 0,12 0,03 

Ca (D) (mg/L) 96,96 77,84 

Cl (mg/L) 42,82 24,34 

Cu (D) (mg/L) 0,02 0,00 

Fe (D) (mg/L) 0,11 0,10 

Mn (D) (mg/L) 0,37 0,04 

K (D) (mg/L) 7,63 4,02 

Se (D) (mg/L) 0,02 0,00 

Na (D) (mg/L) 29,96 17,81 

Zn (D) (mg/L) 0,18 0,01 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-171 

ENVECO A.E. 

Παράμετρος EL1000191 EL1000131 

Sb (D) (mg/L) 0,03  

Be (D) (mg/L) 0,00  

Bi (D) (mg/L) 0,01  

B (D) (mg/L) 0,10  

Co (D) (mg/L) 0,00  

Li (D) (mg/L) 0,01  

Mg (D) (mg/L) 29,30  

Sr (D) (mg/L) 0,236  

Tl (D) (mg/L) 0,003  

Ti (D) (mg/L) 0,003  

V (D) (mg/L) 0,044  

Από τα παραπάνω προκύπτουν αυξημένες φυσικές συγκεντρώσεις σε αδιατάρακτο περιβάλλον 

μεγαλύτερες των Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών (ΑΑΤ) λόγω φυσικού υποβάθρου για τα 

στοιχεία Ας στο ΥΥΣ Σκουριών. 

Κατ’ αρχήν Αξιολόγηση Τρωτότητας Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων στις θέσεις των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Εξετάζεται ανά θέση η κατ’ αρχήν τρωτότητα της υπόγειας υδροφορίας λαμβάνοντας υπόψη 

τους επιμέρους παράγοντες που την επηρεάζουν (βάθος υδροφορίας, διαπερατότητα, 

χαρακτηριστικά ακόρεστης ζώνης κλπ). 

Με βάση τα στοιχεία του Παραρτήματος ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου που συνοψίζει και 

τα αποτελέσματα και προηγούμενων μελετών στην περιοχή (ΙΓΜΕ κλπ.) δίνονται στη συνέχεια 

στοιχεία ανά παράμετρο εκτίμησης της τρωτότητας:  

✓ Βάθος στάθμης υπόγειου νερού 

Ο υπόγειος υδροφορέας στην περιοχή του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών βρίσκεται σε βάθος 

μεγαλύτερο των 100 m. Το μεγάλο βάθος ανάπτυξης της υδροφορίας υποδηλώνει καλύτερη 

προστασία της και πολύ χαμηλή τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό. Στην περιοχή του 

μελλοντικού φράγματος Καρατζά όπου η υπόγεια στάθμη βρίσκεται σε μικρότερο βάθος η 

τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό είναι μεγαλύτερη. 

✓ Εμπλουτισμός του υδροφορέα 

Η ενεργή κατείσδυση (εμπλουτισμός) είναι η συνολική ποσότητα του νερού, η οποία διηθείται 

στην επιφάνεια του εδάφους και μέσω της ακόρεστης ζώνης καταλήγει στο υπόγειο νερό. 

Συνεπώς αυξημένες τιμές οδηγούν σε ευκολία κίνησης του ρύπου προς τους υδροφορείς.  

Η ενεργή κατείσδυση (εμπλουτισμός) για την περιοχή των Σκουριών εκτιμάται σε 6-16% των 

κατακρημνισμάτων.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εμπλουτισμός του υδροφορέα δηλαδή η ενεργός κατείσδυση είναι 

μικρή άρα και η τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό χαμηλή.  
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✓ Υδρολιθολογική ταξινόμηση (μέσο του υδροφορέα) 

Στην περιοχή συναντώνται εκλεκτικής κυκλοφορίας ρωγματώδεις σχηματισμοί (γνεύσιοι, 

γνευσιοσχιστόλιθοι) που η κυκλοφορία του νερού σ' αυτούς γίνεται μέσω του δευτερογενούς 

πορώδους (πορώδες ρωγμών) με γενικά μικρή έως μέση κατά τόπους υδροπερατότητα.  

 

Η τρωτότητα είναι σχετικά χαμηλή λόγω της δυσκολίας του ρύπου να κινηθεί στο σχηματισμό 

αυτό.  

✓ Εδαφικός τύπος 

Η κοκκομετρία αποτελεί μια σημαντική εδαφική παράμετρος καθώς ανάλογα με την τιμή της 

συντελεί ή όχι στην εξασθένιση της κίνησης ρύπων προς τα βαθύτερα στρώματα. Έτσι η 

επικράτηση λεπτόκοκκων υλικών με μεγάλη ειδική επιφάνεια (πχ. άργιλος) βοηθά στην 

συγκράτηση των ρύπων σε αντίθεση με τα πιο χονδρόκκοκα υλικά (πχ. άμμος, χάλικες κτλ.).  

Στον αποσαθρωμένο μανδύα των γνευσίων επικρατούν αργιλικά υλικά με άμμους, που 

χαρακτηρίζουν χαμηλή την τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό. 

✓ Κλίση αναγλύφου 

Η μορφολογία μιας περιοχής αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα εκτίμησης της τρωτότητας 

καθώς σε περιοχές με ήπιες μορφολογικές κλίσεις ευνοείται η κατείσδυση ρύπου άρα και η 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων. Το αντίθετο συμβαίνει σε περιοχές με απότομες κλίσεις. 

Στην περιοχή του Σκουριών συναντώνται μέτριες έως μεγάλες κλίσεις που δεν ευνοούν 

ιδιαίτερα την κατείσδυση, άρα η τρωτότητα είναι χαμηλή ως προς τον παράγοντα αυτό. 

✓ Επίδραση της ακόρεστης ζώνης 

H ακόρεστη ζώνη είναι η υπεδαφική ζώνη πάνω από τη στάθμη του υπόγειου νερού. Η 

ακόρεστη ζώνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της ρύπανσης λόγω διάφορων 

χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή, όπως: προσρόφηση, ιοντοανταλλαγή, 

αντιδράσεις οξειδοαναγωγής κτλ. Το μεγάλο πάχος της ακόρεστης ζώνης σε συνδυασμό με την 

παρουσία αργιλικών ορυκτών συμβάλλουν στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου. 

 

Στην περιοχή των Σκουριών το υλικό της ακόρεστης ζώνης ( >100 m) αποτελείται από 

αποσαθρωμένο μανδύα γνευσίων – γνευσιοσχιστολίθων και σε μεγαλύτερο βάθος από το υγιές 

υπόβαθρό τους. 

 

Το μεγάλο πάχος της ακόρεστης ζώνης και το υλικό της καθιστούν πολύ χαμηλή την 

τρωτότητα ως προς τον παράγοντα αυτό. 

✓ Υδραυλική αγωγιμότητα υδροφορέα 

H χωρική κατανομή της υδραυλικής αγωγιμότητας αποτελεί καθοριστική παράμετρο σχετικά 

με την ικανότητα του υπόγειου νερού να μεταφέρει τους ρυπαντές. Σε περιοχές που η 

υδραυλική αγωγιμότητα είναι μεγαλύτερη η τρωτότητα είναι αυξημένη. 

 

Η μέση τιμή της υδραυλική αγωγιμότητας στη περιοχή των Σκουριών είναι της τάξης των 

6 x 10-7 m/s δηλαδή άρα η τρωτότητα τους είναι χαμηλή ως προς τον παράγοντα αυτό. 
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✓ Xρήσεις γης 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τον κίνδυνο ρύπανσης σε μια περιοχή είναι 

οι χρήσεις γης. Στην περιοχή όπου αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που 

αυξάνουν την τρωτότητα της περιοχής, λόγω δυνατότητας διαφυγής από τη διαδικασία της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας προϊόντων με υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων και 

βαρέων μετάλλων. 

Από την συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων καταλήγουμε στο πρωταρχικό 

συμπέρασμα ότι η περιοχή των Σκουριών αποτελεί ζώνη χαμηλής τρωτότητας.  

 

Βάση τον παραπάνω η ευαισθησία / ευπάθεια / τρωτότητα των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

της χωρικής ενότητας Σκουριών κατατάσσεται σαν Χαμηλή. 

Αξιολόγηση Κατάστασης Αποδέκτη 

Υψηλή ΟΧΙ 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

9.14.4.2. Πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα ύδατα 

9.14.4.2.1. Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

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

ποτάμια υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• 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. 

• 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.  
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• Διαρροές από συντήρηση μεταλλευτικού εξοπλισμού και από αποθήκη τελικών 

προϊόντων. 

• Όμβριες απορροές πέριξ των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων από εκπλύσεις 

καθιζάνουσας σκόνης 

9.14.4.2.2. Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

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

παράκτια υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• Διάθεση νερών στο ρ. Ασπρόλακκα. 

• Κατασκευή και λειτουργία εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας, με χώρους προσωρινής 

απόθεσης υλικών και έργα υδραυλικής προστασίας. 

9.14.4.2.3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

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

υπόγεια υδατικά συστήματα σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• 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, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν από τις 

προαναφερόμενες πηγές επιπτώσεων στα επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια ύδατα της 

χωρικής ενότητας Σκουριών, λαμβάνοντας υπόψη μέτρα, όρους και περιορισμούς που είναι 

ενσωματωμένοι στο σχεδιασμό του έργου. 

9.14.4.3. Επιπτώσεις στα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα 

9.14.4.3.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των Ποτάμιων Υδατικών 

Συστημάτων πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής των ρεμάτων που 

περιεγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν τέσσερεις (4) 

υπολεκάνες όπως αναλύονται στην συνέχεια. 

Επιπρόσθετα, για την περεταίρω διερεύνηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε υδρολογική 

προσομοίωση όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙ – Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου. Τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης συμπεριλήφθηκαν κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων. 
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Φάση Ανάπτυξης και Φάση Α Λειτουργίας (0-10 έτη)  

1. Υπολεκάνες Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια 

Οι υπό εξέταση υπολεκάνες παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 
Σχήμα 9.14.4-16. Κατάληψη υπολεκάνης Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια 

Η υπό εξέταση υπολεκάνες απαρτίζονται από τα ρέματα Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια. 

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης 

& Α του έργου, θα καταλάβουν έκταση 2,3 km2 και ποσοστό 48,9% της Υπολεκάνης Καρατζά 

καθώς και ποσοστό 2,5% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N». 

Αντίστοιχα, οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις θα καταλάβουν έκταση 0,18 km2 και ποσοστό 

3,1% της Υπολεκάνης Λοτσάνικο καθώς και ποσοστό 0,1% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας 

EL1005R000500023N». 

Συνολικά οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών θα καταλάβουν έκταση 2,55 km2 και 

ποσοστό 2,6% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N». 
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• Ρέμα Καρατζά 

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι επιπτώσεις στο ρέμα του Καρατζά προέρχονται από την κατάληψη 

μεγάλου τμήματος της λεκάνης του κατά την ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα ο χώρος απόθεσης Καρατζά και η ανάπτυξη των 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων θα καλύψουν ποσοστό 48,9% της υπολεκάνης.  

Συνολικός όγκος απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου 

κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου λόγω της ανάπτυξης και λειτουργίας των επιφανειακών 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου και την επαγόμενη κατάληψη της υπολεκάνης του ρέματος , 

αναμένεται σημαντική μείωση τη παροχής του ρ. Καρατζά κατά 76,2% με συνολικό όγκο 

απορροής σε 196.513 m3/y τον 3ο χρόνο ανάπτυξης του έργου. 

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα 

προκαλέσει σημαντική διαφοροποίηση στο ρέμα λόγω του ποσοστού κατάληψης της 

υπολεκάνης του.  

• Ρέμα Λοτσάνικο  

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι επιπτώσεις στο ρέμα Λοτσάνικου περιορίζονται στην κατασκευή 

και λειτουργία του χώρου απόθεσης φυτικής γης ανάντη του. Οι χώροι απόθεσης σε συνδυασμό 

με το οδικό δίκτυο και άλλα συνοδά έργα θα καταλάβουν 3,1% της λεκάνης.  

Συνολικός όγκος απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου 

κατά την Φάση Ανάπτυξης του έργου λόγω των καναλιών εκτροπής και οχετών που θα 

κατασκευαστούν στην περιοχή, αναμένεται αύξηση τη παροχής του ρ. Λοτσάνικο κατά 19,8% 

με συνολικό όγκο απορροής σε 1.259.384 m3/y τον 3ο χρόνο ανάπτυξης του έργου. 

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Η αύξηση της παροχής δύναται να προκαλέσει επιπτώσεις 

στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά της κοίτης από διαβρώσεις στα πρανή και τον πυθμένα 

του ρέματος.  

• Ρέμα Τσάρκια 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά την Φάση Ανάπτυξης στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος Τσάρκια.  
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2. Υπολεκάνη Ασπρόλακκα κατάντη εγκαταστάσεων 

Οι υπό εξέταση υπολεκάνες παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 
Σχήμα 9.14.4-17. Κατάληψη υπολεκάνης Ασπρόλακκα κατάντη εγκαταστάσεων 

Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται κυρίως από το υδάτινο σώμα του Ασπρόλακκα και 

συμπεριλαμβάνει τις υπολεκάνες Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια που αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης 

& Α του έργου, θα καταλάβουν 2,55 km2 και ποσοστό 6,7% της υπολεκάνες Ασπρόλακκα 

καθώς και ποσοστό 2,6% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N». 

Συνολικός όγκος απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου 

αναμένονται διαφοροποιήσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης κατά τις Φάσεις 

Ανάπτυξης & Α του έργου. Πιο συγκεκριμένα ο συνολικός όγκος απορροής της υπολεκάνης 

Ασπρόλακκα θα μειωθεί (σημείο SSW03) σε ποσοστό 6,1% κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με 

την παρούσα κατάσταση. 

• Ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου. 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστική του ρέματος Εκκλησιαστικού 

Μύλου κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του έργου καθώς δεν αναμένεται να επηρεαστεί από 

την ανάπτυξη και λειτουργία του μεταλλείου.  
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• Ασπρόλακκας  

Οι επιπτώσεις στον Ασπρόλακκα, είναι έμμεσες από τη μεταφορά των επιπτώσεων των 

ρεμάτων Καρατζά και Λοτσάνικου, καθώς και άμεσες από την κατασκευή και λειτουργία της 

οδού Σκουριών - Στρατωνίου.  

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Η συνολική απορροή του Ασπρόλακκα εκτιμάται ότι θα 

υποστεί μείωση ως αποτέλεσμα της μείωσης της απορροής στο ρ. Καρατζά. Η μείωση της 

παροχής, που αναλύθηκε παραπάνω, αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στα υδρομορφολογικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος οι οποίες όμως δεν θεωρούνται σημαντικές.  

Φάσεις Β & Γ: Λειτουργίας (10-26 έτη)  

1. Υπολεκάνες Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια 

Οι υπό εξέταση υπολεκάνες παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 
Σχήμα 9.14.4-18. Κατάληψη υπολεκάνης Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια 

Κατάληψη υπολεκάνης. Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται από τα ρέματα Καρατζά, 

Λοτσάνικο και Τσάρκια. 

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου, θα καταλάβουν 

έκταση 1,16 km2 και ποσοστό 24,6% της Υπολεκάνης Καρατζά καθώς και ποσοστό 1,3% της 

υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N». 

Αντίστοιχα, οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις θα καταλάβουν έκταση 0,16 km2 και ποσοστό 

2,8% της Υπολεκάνης Λοτσάνικο καθώς και ποσοστό 0,1% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας 

EL1005R000500023N». 
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Συνολικά οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών θα καταλάβουν έκταση 1,4 έναντι 

2,55 km2 και ποσοστό 1,5 % της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N» έναντι 

2,6% που καταλάμβαναν κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου. Η εν λόγω μείωση στην συνολική 

κατάληψη του έργου προκύπτει από την ολοκλήρωση της αποκατάσταση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 

Καρατζά Λάκκου.  

• Ρέμα Καρατζά 

Συνολικός όγκος απορροής. Παρόλο που κατά την αποκατάσταση της εγκατάσταση απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου θα μειωθεί αισθητά η κατάληψη του έργου επί της 

υπολεκάνης Καρατζά, δεν αναμένεται να μειωθούν οι επιπτώσεις που προκλήθηκαν κατά τις 

προηγούμενες φάσεις του έργου.  

Πιο συγκεκριμένα η μείωση της παροχής εκτιμάται ότι θα παραμείνει με ποσοστό μικρότερο 

από την Φάση Α αλλά αρκετά μεγάλο (κατά μέσο όρο μείωση συνολικού όγκου απορροής 

59,8%) σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση δίνοντας μόνιμο χαρακτήρα στην επίπτωση 

των ποσοτικών χαρακτηριστικών.  

Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι επιπτώσεις που αναλύθηκαν για την Φάση Ά θα 

παραμείνουν στις Φάσεις Β & Γ του έργου.  

• Ρέμα Λοτσάνικο  

Κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου δεν αναμένονται επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ρέμα θα συνεχίσει να έχει 

αυξημένη παροχή από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του 

έργου. 

Η αύξηση της παροχής εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά της κοίτης από διαβρώσεις στα πρανή και τον πυθμένα του ρέματος.  

• Ρέμα Τσάρκια 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου, στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος Τσάρκια. 
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2. Υπολεκάνη Ασπρόλακκα κατάντη εγκαταστάσεων 

Οι υπό εξέταση υπολεκάνες παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 
Σχήμα 9.14.4-19. Κατάληψη υπολεκάνης Ασπρόλακκα κατάντη εγκαταστάσεων 

Η υπό εξέταση υπολεκάνη απαρτίζεται κυρίως από το υδάτινο σώμα του Ασπρόλακκα και 

συμπεριλαμβάνει τις υπολεκάνες Καρατζά, Λοτσάνικο και Τσάρκια που αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

Κατάληψη υπολεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών θα καταλάβουν 1,4 έναντι 

2,55 km2 και ποσοστό 1,5 % της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N» έναντι 

2,6% που καταλάμβαναν κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του έργου. Η εν λόγω μείωση στην 

συνολική κατάληψη του έργου προκύπτει από την ολοκλήρωση της αποκατάσταση της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου.  

Συνολικός όγκος απορροής. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου δεν 

αναμένονται επιπρόσθετες διαφοροποιήσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης 

εκτός εκείνων που αναλύθηκαν κατά τις Φάσεις Α& Β του έργου. Πιο συγκεκριμένα ο 

συνολικός όγκος απορροής της υπολεκάνης Ασπρόλακκα θα συνεχίσει να παρουσιάζει 

μειώσεις (σημείο SSW03) σε ποσοστό 6,1% κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την παρούσα 

κατάσταση. 

• Ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου. 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστική του ρέματος Εκκλησιαστικού 

Μύλου κατά τις Φάσεις Γ & Δ του έργου.  
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• Ασπρόλακκας  

Οι επιπτώσεις στον Ασπρόλακκα, είναι έμμεσες από τη μεταφορά των επιπτώσεων των 

ρεμάτων Καρατζά και Λοτσάνικου, καθώς και άμεσες από την κατασκευή και λειτουργία της 

οδού Σκουριών - Στρατωνίου.  

Η συνολική απορροή του Ασπρόλακκα εκτιμάται ότι θα υποστεί μείωση ως αποτέλεσμα της 

μείωσης της απορροής στο ρ. Καρατζά όπως αναλύθηκε για τις Φάσεις Α & Β του έργου. Η 

μείωση της παροχής αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά 

του ρέματος οι οποίες όμως δεν θεωρούνται σημαντικές. 

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του οδικού δικτύου παραμένουν όπως 

αναλύθηκαν για τις Φάσεις Α & Β του έργου.  

Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη)  

Στην Φάση Αποκατάστασης, θα γίνει τελική διαμόρφωση του αναγλύφου στο ενοποιημένο 

όρυγμα, και απόδοση της αποκατεστημένης έκτασης στις λειτουργίες της λεκάνης απορροής 

του Ασπρόλακκα. Το ίδιο θα συμβεί και με την έκταση του εργοστασίου εμπλουτισμού, με 

συνολική απόδοση αποκατεστημένων εκτάσεων 593 στρ. Αυτό σημαίνει ότι, σε συνδυασμό με 

την αποκατάσταση της εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων που έγινε σε προηγούμενη φάση, 

θα σταματήσει η οποιαδήποτε χρήση επιφανειακών νερών και αυτά θα διοχετεύονται στα 

υδατορεύματα της περιοχής μελέτης. Η επίπτωση αναμένεται θετική και μόνιμη, καθώς θα 

αναστραφεί ένα μέρος από τις αρνητικές επιπτώσεις των προηγούμενων Φάσεων του έργου.  

Τέλος, το μόνο τμήμα του έργου το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη φάση 

αποκατάστασης, θα είναι η οδοποιία, η οποία θα παραδοθεί λειτουργική στο ελληνικό δημόσιο, 

το οποίο δεν αναμένεται να επιφέρει επιπλέον επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

ποτάμιων συστημάτων. 

9.14.4.3.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του έργου αναμένονται 

αρνητικές επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων. Το 

γεγονός αυτό προκύπτει λόγω της κατάληψης σημαντικού μέρους της υπολεκάνης Καρατζά σε 

συνδυασμό με την μείωση του συνολικού όγκου απορροής του ρ. Καρατζά που θα επηρεάσει 

με την σειρά του τον συνολικό όγκο απορροής του Ασπρόλακκα. Συνολικά οι εγκαταστάσεις 

θα καταλάβουν έκταση 2,55 km2 και ποσοστό 2,6% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας 

EL1005R000500023N» . 

Κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου, οι αρνητικές επιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στις 

προηγούμενες φάσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται. Σαν αποτέλεσμα οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις λαμβάνουν μακροχρόνιο χαρακτήρα.  

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά ποτάμιων υδάτινων σωμάτων καθώς θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και 

αποκατάσταση του συνόλου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. Σαν αποτέλεσμα 

αναμένεται ο συνολικός όγκος απορροής των ποτάμιων συστημάτων να επανέρθει σταδιακά 

στα προ έργου επίπεδα.  
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Με βάση τα προαναφερόμενα, οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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 την μείωση του 

συνολικού όγκου απορροής του θα επηρεάσουν τα ποτάμια συστήματα κατάντη και κατ’ 

επέκταση το σώμα του Ασπρόλακκα. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

επιφανειακά υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου. Παρόλα αυτά ο ποταμός 

Ασπρόλακκας που θα επηρεαστεί από την λειτουργία του έργου, χωροθετείται στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται σε επίπεδο 

ευρύτερης περιοχής.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι κατειλημμένες 

εκτάσεις πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως με την εφαρμογή του σχεδίου 

αποκατάστασης μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και πιο 

συγκεκριμένα 26 χρόνια μετά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα επιφανειακά υδατικά 

συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την σταδιακή 

παύση της άντλησης των νερών μεταλλείου Σκουριών κατά την περίοδο της 

αποκατάστασης, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά συστήματα αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών 

συστημάτων θα είναι «Χαμηλές». 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.4.3.3. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Φάση Ανάπτυξης και Φάση Α Λειτουργίας (0-10 έτη)  

Κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α Λειτουργίας του έργου, τα νερά που έρχονται σε επαφή με 

το μεταλλείο δεν θα καταλήγουν σε υδατορέματα ενώ τα νερά που καταλήγουν σε υδατορέματα 

δεν θα έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

 

Ρέμα Καρατζά 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις θα καταλάβουν 

μεγάλο ποσοστό της υπολεκάνης Καρατζά και ως εκ τούτου θα παρουσιαστεί σημαντική 

μείωση του όγκου απορροής του. Η ποιοτική κατάσταση της μειωμένης απορροής του που θα 

προέρχεται κατεξοχήν από τα κανάλια εκτροπής δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σε 

σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.  

• Ρέμα Λοτσάνικο 

Το ρέμα Λοτσάνικο θα περνά πλησίον των σωρών εδαφικού υλικού που θα έχουν αποτεθεί 

στην περιοχή. Οι αποστραγγίσεις των σωρών στο ρέμα δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τα 

ποιοτικά του χαρακτηριστικά με χαμηλή ένταση λόγω της κατασκευής κατάλληλα 

διαμορφωμένων τάφρων. 

 

Επιπρόσθετα, οι αποστραγγίσεις από το οδικό δίκτυο υπό κανονικές συνθήκες δεν εκτιμάται 

ότι να προκαλέσουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος.  

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-184 

ENVECO A.E. 

• Ρέμα Τσάρκια 

Κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης και Α του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος καθώς κανένα μέρος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων δεν θα 

έρχεται σε επαφή με το ρ. Τσάρκια.  

• Ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

Κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης και Α του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος καθώς κανένα μέρος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων δεν θα 

έρχεται σε επαφή με το ρ. Εκκλησιαστικός Μύλος.  

• Ασπρόλακκας 

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ασπρόλακκα κατά τις Φάσεις 

Ανάπτυξης και Α του έργου προκύπτουν κυρίως από την απορροή των ρεμάτων Καρατζά και 

Λοτσάνικο στην κοίτη του Ασπρόλακκα. Επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά του 

χαρακτηριστικά δύναται να προκύψουν από τις αποστραγγίσεις του μεταλλευτικού οδικό 

δικτύου εκτός των εγκαταστάσεων (συνδετήρια οδός) και την διάθεση των επεξεργασμένων 

νερών από την μονάδα κατεργασίας νερών Σκουριών.  

 

Διάθεση επεξεργασμένων νερών. Όσον αφορά την διάθεση των επεξεργασμένων νερών στον 

Ασπρόλακκα, αναμένεται τα νερά να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να τηρούν τα 

νομοθετικά όρια τόσο για διάθεση όσο και για τον αποδέκτη. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία 

δεσμεύεται για εκπομπές σύμφωνα με Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) ενώ ταυτόχρονα θέτει ως τιμές στόχου της εκροής της όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο κεφ. 6.6 της παρούσας. Αντίστοιχα, ο Ασπρόλακκας ως έμμεσος υδάτινος 

αποδέκτης των επεξεργασμένων νερών θα ακολουθεί τις οριακές τιμές που θέτει Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β΄/22.1.2016). 

 

Επιπλέον της παραπάνω δέσμευσης, η μονάδα κατεργασίας νερού Σκουριών έχει ως τιμές 

στόχου συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε μετά την διάθεσή τους στον υδάτινο αποδέκτη και το 

πέρας της ζώνης ανάμιξης, η χημική κατάσταση του αποδέκτη να είναι σύμφωνη με τα 

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β΄/22.1.2016).  

 

Για την διερεύνηση των τιμών στόχου που θα πρέπει να ακολουθούν οι μονάδες επεξεργασίας 

νερού, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση μέσω του λογισμικού CORMIX όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΧVΙ - Διερεύνηση Θεμάτων Διασποράς Ρύπων (Βαρέων 

Μετάλλων) των Υγρών Αποβλήτων των Μονάδων Κατεργασίας Υδάτων των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, που Διαθέτουν σε Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα. Στόχος της προσομοίωσης ήταν 

η αποτύπωση των μέγιστων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων που θα περιέχουν τα 

επεξεργασμένα νερά προς διάθεση ώστε μετά το πέρας της ζώνης ανάμειξης να τηρούνται τα 

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος. Κατά την προσομοίωση ως τιμές εισόδου στο μοντέλο 

θεωρήθηκαν τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος αυξημένα κατά ένα ποσοστό (210% των 

ΠΠΠ για την περιοχή Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου) έως ότου, με βάση τα υδραυλικά 

χαρακτηριστικά του καναλιού διάθεσης και του υδάτινου αποδέκτη, να προκύπτουν τιμές 
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μικρότερες τον προτύπων μετά την ζώνη ανάμιξης. Σημειώνεται ότι κατά την προσομοίωση, 

τα σενάρια που εξετάστηκαν αφορούσαν το σύνολο των μετάλλων και σε περίπτωση που ένα 

από τα εξεταζόμενα μέταλλα δεν πληρούσε τα πρότυπα στο πέρας της ζώνης ανάμιξης το 

σενάριο απορρίπτονταν. Επίσης ως ζώνη ανάμιξης θεωρήθηκε 10 φορές το πλάτος της 

υδάτινης διατομής σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1909/Β’/8.12.2010). Συνοπτικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 9.14.4-15. Μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων επεξεργασμένων νερών 

προς διάθεση στον Μαυρόλακκα.  

  
Οριακές Τιμές Cd-d 

Ni-

d 

Ni-d 

(Bio) 

Pb-

d 

Pb-d 

(Bio) 

As 

(Τ) 

Cu 

(Τ) 

Zn 

(Τ) 

Οριακές τιμές σύμφωνα με 

Η.Π. 51354/2641/Ε103 

(ΦΕΚ 1909/Β/2010) και 

Υ.Α. οικ. 170766/2016 

(ΦΕΚ 69/Β` 22.1.2016)  

ΜΕΣ- ΠΠΠ 0,9 34 - 14 - - - - 

ΕΜΣ-ΠΠΠ 0,15 - 4 - 1,2 30 17 75 

Περιοχή Σκουριών 

Μέγιστες Επιτρεπόμενες 

Συγκεντρώσεις νερών προς 

διάθεση 

ΜΕΣ- ΠΠΠ - 71,4 - 29,4 - - - - 

ΕΜΣ-ΠΠΠ 0,32 - 8,4 - 2,52 63,0 35,7 157,5 

Αποτελέσματα στο πέρας 

της ζώνης ανάμιξης  

ΜΕΣ- ΠΠΠ - 33 - 13,6 - - - - 

ΕΜΣ-ΠΠΠ 0,146 - 3,85 - 1,15 28 16,5 74,1 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τιμές βρίσκονται εντός του διαστήματος μεταξύ των 

δεσμεύσεων και των τιμών στόχων που έχει θέσει η εταιρεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των νερών διάθεσης στους υδάτινους αποδέκτες.  

 

Σημειώνεται ότι με εκροές όπως αναλύθηκαν παραπάνω θα τηρούνται τόσο τα νομοθετικά όρια 

που θέτει η Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985) όσο και 

τα όρια ποιότητας που θέτουν οι Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) 

και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016) για τον ποταμό Ασπρόλακκα.  

 

Φάσεις Β & Γ: Λειτουργίας (10-26 έτη)  

Κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου, τα νερά που έρχονται σε επαφή με το μεταλλείο δεν θα 

καταλήγουν σε υδατορέματα ενώ τα νερά που καταλήγουν σε υδατορέματα δεν θα έρχονται σε 

επαφή με τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

ποτάμιων συστημάτων δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις απορροές που έρχονται σε 

επαφή με το μεταλλευτικό οδικό δίκτυο λόγω των μέτρων που θα λαμβάνονται κατά την 

διακίνηση του μεταλλεύματος.  

• Ρέμα Καρατζά 

Το ρέμα Καρατζά θα συνεχίσει να δέχεται τις ίδιες πιέσεις με αυτές των Φάσεων Ανάπτυξης 

& Α και σαν αποτέλεσμα δεν αναμένεται αν προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά 

του χαρακτηριστικά. Από την άλλη, οι επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν κατά τις Φάσεις 
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Ανάπτυξης & Α του έργου, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος.  

• Ρέμα Λοτσάνικο 

Το ρέμα Λοτσάνικο θα συνεχίσει να δέχεται τις ίδιες πιέσεις με αυτές των Φάσεων Ανάπτυξης 

& Α και σαν αποτέλεσμα δεν αναμένεται αν προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά 

του χαρακτηριστικά. Από την άλλη, οι επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν κατά τις Φάσεις 

Ανάπτυξης & Α του έργου, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος.  

• Ρέμα Τσάρκια 

Κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος καθώς κανένα μέρος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων δεν θα 

έρχεται σε επαφή με το ρ. Τσάρκια.  

• Ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

Κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος καθώς κανένα μέρος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων δεν θα 

έρχεται σε επαφή με το ρ. Εκκλησιαστικός Μύλος.  

• Ασπρόλακκας 

Ο Ασπρόλακκας θα συνεχίσει να δέχεται τις ίδιες πιέσεις με αυτές των Φάσεων Ανάπτυξης & 

Α και σαν αποτέλεσμα δεν αναμένεται αν προκύψουν επιπρόσθετες επιπτώσεις στα ποιοτικά 

του χαρακτηριστικά. Από την άλλη, οι επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν κατά τις Φάσεις 

Ανάπτυξης & Α του έργου, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ποταμού.  

Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη) 

Το μόνο τμήμα του έργου το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη φάση 

αποκατάστασης, θα είναι η οδοποιία, η οποία θα παραδοθεί λειτουργική στο ελληνικό δημόσιο. 

Η επίπτωση η οποία εκτιμήθηκε για τις προηγούμενες φάσεις, θα είναι σαφώς μικρότερη 

δεδομένου ότι θα γίνει καθαρισμός, εξυγίανση και επισκευή των έργων πριν την παράδοσή 

τους, οπότε η εν λόγω επίπτωση να αναμένεται να είναι αρνητική αλλά αμελητέα. 

9.14.4.3.4. Αξιολόγηση επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά τις Φάσεις Ανάπτυξης & Α του έργου αναμένονται 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων κυρίως από την 

διάθεση των επεξεργασμένων νερών της μονάδας κατεργασίας νερού Σκουριών προς το ρ. 

Καρόλακκα, όταν και εφόσον πραγματοποιείται, που όμως λόγω του σχεδιασμού της μονάδας 

εκτιμώνται ως αμελητέες. Επιπρόσθετα, οι απορροές που έρχονται σε επαφή με το 

μεταλλευτικό οδικό δίκτυο δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

ποτάμιων συστημάτων λόγω των μέτρων που θα λαμβάνονται κατά την διακίνηση του 

μεταλλεύματος. 
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Κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου, οι επιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

φάσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται. Σαν αποτέλεσμα οι αναμενόμενες επιπτώσεις λαμβάνουν 

μακροχρόνιο χαρακτήρα.  

 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης του έργου αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτινων σωμάτων καθώς θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και 

αποκατάσταση του συνόλου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών ενώ το οδικό 

δίκτυο θα καθαριστεί πλήρως πριν την διάθεσή του στην τοπική κοινωνία. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια 

επίδραση στα επιφανειακά υδατικά συστήματα της χωρικής ενότητας. 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς τα 

νερά που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες δεν θα διαθέτονται σε 

ρέματα και τα νερά που θα διαθέτονται σε ρέματα δεν 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

ποτάμια υδατικά συστήματα πλησίον του υποέργου (ρ. Καρατζά & ρ. Λοτσάνικο) και ως 

εκ τούτου αξιολογούνται ως τοπικού επιπέδου. Παρόλα αυτά ο ποταμός Ασπρόλακκας 

που θα επηρεαστεί από την λειτουργία του έργου και τις επιπτώσεις στα ρέματα Καρατζά 

και Λοτσάνικο, χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή του έργου και ως εκ τούτου οι 

επιπτώσεις αξιολογούνται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι οι κατειλημμένες 

εκτάσεις πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως με την εφαρμογή του σχεδίου 

αποκατάστασης μετά το κλείσιμο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις στα επιφανειακά υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την 

προστασία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων από τις διάφορες αποστραγγίσεις που 

δύναται να το επηρεάσουν, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 

θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά συστήματα αξιολογείται ως Μεσαίο.  
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Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδατικών 

συστημάτων θα είναι «Χαμηλές». 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων – Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσ

εων 

Αμελη

τέα 
Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλ

ή 
Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαί

α 
Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.4.4. Επιπτώσεις στα Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

9.14.4.4.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Ανάπτυξη και Λειτουργίας (0-26 Έτη) 

Η επίδραση του Έργου στην παράκτια περιοχή σχετίζεται με τις απορροές του ρέματος 

Ασπρόλακκα, του οποίου το δέλτα σχετίζεται με τα παράκτια υδατικά συστήματα του 

Ακάνθιου Κόλπου. Κατά τις Φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του μεταλλείου Σκουριών δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στο δέλτα παρόλη την μείωση του συνολικού όγκου απορροής του 

Ασπρόλακκα. 

Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του δέλτα δύναται να προκύψουν μετά και την 

συμβολή του ρ. Κοκκινόλακκα στον Ασπρόλακκα. Οι αθροιστικές επιπτώσεις εξετάζονται σε 

επόμενο κεφάλαιο. 
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Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη) 

Κατά τη Φάση Αποκατάστασης δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

δέλτα από την αποκατάσταση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ασπρόλακκα.  

 

Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του δέλτα δύναται να προκύψουν μετά και την 

συμβολή του ρ. Κοκκινόλακκα στον Ασπρόλακκα. Οι αθροιστικές επιπτώσεις εξετάζονται σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

Συνολικά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων και κατ’ επέκταση δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση.  

9.14.4.4.2. Επιπτώσεις στα Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Ανάπτυξη και Λειτουργίας (0-26 Έτη)  

Η επίδραση του Έργου στην παράκτια περιοχή σχετίζεται με τις απορροές του ρέματος 

Ασπρόλακκα, του οποίου το δέλτα σχετίζεται με τα παράκτια υδατικά συστήματα του 

Ακάνθιου Κόλπου. Με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν σε προηγούμενη παράγραφο, 

διαπιστώθηκε ότι κατά τη φάση αυτή αναμένεται μη σημαντική επίπτωση στην ποιότητα νερών 

του Ασπρόλακκα εξ αιτίας της ενδεχόμενης απόπλυσης οδοστρωμάτων των προτεινόμενων 

έργων οδοποιίας. 

Από πλευράς ποιότητας επιφανειακών απορροών, δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στη 

σύσταση των νερών του Ασπρόλακκα, καθώς οι εν λόγω απορροές εκτιμάται ότι 

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των ετήσιων απορροών του Ασπρόλακκα και 

ενδεχομένως κάτω από το 0,5% των απορροών Ασπρόλακκα και Καρόλακκα. Ως εκ τούτου, 

τα υψηλά επίπεδα αραίωσης παράλληλα με τις φυσικές διεργασίες αυτοκαθαρισμού, είτε κατά 

μήκος της κοίτης είτε στις προσχώσεις του δέλτα, αναμένεται να περιορίσουν την εκροή ρύπων 

στη θάλασσα. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί κατάλληλα μέτρα προστασίας από απόπλυση 

οδοστρωμάτων και φόρτιση των επιφανειακών νερών σε ρύπους.  

Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη) 

Από τις αναμενόμενες επιπτώσεις των Φάσεων Ανάπτυξης και Λειτουργίας στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών συστημάτων, κατά τη Φάση Αποκατάστασης θα 

αρθεί η επίπτωση που σχετίζεται με την μεταβολή της σύστασης των νερών του Ασπρόλακκα. 

Οι επιπτώσεις από την απόπλυση οδοστρωμάτων και φόρτιση των επιφανειακών νερών σε 

ρύπους θα συνεχιστεί κατά την φάση αποκατάστασης αλλά με την κατάλληλη εφαρμογή των 

μέτρων και των αποστραγγιστικών καναλιών εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις αυτές θα είναι 

αμελητέες.  

9.14.4.4.3. Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Με βάση τα προαναφερόμενα, των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων 

υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις δεδομένου ότι η ανάπτυξη και 

λειτουργία του έργου θα έχει έστω και έμμεσες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των παράκτιων συστημάτων 

• Ένταση επιπτώσεων: 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. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμμεσες δεδομένου 

ότι δεν συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

παράκτια υδατικά συστήματα στην περιοχή μελέτης του υποέργου και ως εκ τούτου 

αξιολογούνται ως περιοχής μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πιθανή.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του έργου 

θα λαμβάνει χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα οι όποιες επιπτώσεις στα παράκτια 

υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις θα περιοριστούν από 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 και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Οι επιπτώσεις με την κατάλληλη εφαρμογή 

των μέτρων και των αποστραγγιστικών καναλιών θα περιοριστούν σημαντικά και ως εκ 

τούτου αξιολογούνται ως αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα παράκτια υδατικά συστήματα αξιολογείται ως Αμελητέο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΟΧΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΝΑΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των παράκτιων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών και 

το μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 
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εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδατικών 

συστημάτων θα είναι «Ασήμαντες». 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.4.5.  Επιπτώσεις στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

9.14.4.5.1. Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

Φάσεις Ανάπτυξης και Λειτουργίας (0-26 έτη)  

Κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων από τις αντλήσεις του υπόγειου μεταλλείου 

Σκουριών και πιο συγκεκριμένα στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191). Θα 

προηγηθεί προ-αποστράγγιση στη ζώνη ανάπτυξης της ανοιχτής εκσκαφής.  

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των αντλούμενων 

ποσοτήτων και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια 

(Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου). Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται η 

υφιστάμενη κατάσταση (έτος 2020).  

Ποσότητες Άντλησης. Οι αντλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή αύξηση. Οι 

ποσότητες που θα αντλούνται εκτιμώνται, με βάση την προσομοίωση, όπως παρουσιάζονται 

στον πίνακα παρακάτω.  

Πίνακας 9.14.4-16. Εκτιμώμενες εισροές υπογείων υδάτων μεταλλείου Σκουριών 

Έτος Εισροές (m3/d) 

0-0,5 έτη 990 

0,5-1,5 5078 

1,5-5 5584 

5-11 5246 

11-20 5237 

>20 4889 
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Συνολικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του 

έργου οι απολήψεις από του Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) εκτιμήθηκαν 

κατά μέσο όρο σε 1,62 hm3/y.  

Επιπρόσθετα, τμήμα των αντλήσεων προ-αποστράγγισης του μεταλλείου θα επανατροφοδοτεί 

την υπόγεια υδροφορία μέσω γεωτρήσεων επανεισπίεσης. Με βάση τα επιμέρους σενάρια 

εκτιμάται ότι θα επανεισπιέζονται ποσότητες καθαρού νερού που θα ανέρχονται κατά μέσο 

όρο σε 875.590 m3/y κατά τον 3ο χρόνο της φάσης ανάπτυξης, με σταδιακή μείωση κατά τον 

9ο χρόνο στα 577.567 m3/y και επιπλέον μείωση κατά τον 18ο χρόνο σε 245.321 m3/y. Οι 

ανωτέρω ποσότητες εκτιμώνται για μέσο υδρολογικό έτος. Η επανεισπίεση καθαρού νερού 

προέρχεται από αποστράγγιση του μεταλλείου. 

Επίσης έχει προβλεφθεί τμήμα των νερών που συγκεντρώνονται στις λίμνες διαχείρισης νερών 

να διοχετεύονται κατόπιν επεξεργασίας στην υπόγεια υδροφορία μέσω γεωτρήσεων 

επανεισπίεσης που θα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 107,211 m3/y για τα πρώτα 3 χρόνια (έως 

το 2026), σε 63.849 m3/y έως το έτος 2033 και έπειτα, μέχρι το πέρας της φάσης Δ, θα 

επανεισπιέζονται νερά μονό κατά την υγρή περίοδο του έτους με εκτιμώμενο όγκο περί τα 

48.720 m3/y. 

 

Για την εκτίμηση του καθαρού όγκου απόληψης από το υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών 

έγινε χρήση του δυσμενέστερου σεναρίου σχετικά με τον συνολικό όγκο επανεισπίεσης νερών 

στο υπόγειο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα χαμηλότερα ποσά εκτίμησης 

επανεισπίεσης καθαρού και επεξεργασμένου νερού, δηλαδή έγινε η υπόθεση για επανεισπίεση 

245.321 m3/y καθαρού νερού και 48.720 m3/y επεξεργασμένου νερού. Σαν αποτέλεσμα κατά 

τις Φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου εκτιμάται ότι θα επανεισπιέζονται κατ’ 

ελάχιστο 0,3 hm3/y.  

Συνοψίζοντας τις εκτιμώμενες ποσότητες άντλησης και επανεισπίεσης προκύπτει ότι από το 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (ΕL1000191) θα αντλούνται 1,32 hm3/y. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο συνολικός όγκος απολήψεων για το Υπόγειο 

Υδατικό Σύστημα Χολομώντα - Ωραιοκάστρου (EL1000190) που περιέχει τα Υπόγεια 

Υδατικά Υποσυστήματα Σκουριών(EL1000191), Ολυμπιάδας(EL1000192) και Χολομώντα - 

Ωραιοκάστρου(EL1000193), υπολογίζεται σε 81,64 hm3/y σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10. Από τα 81,64 hm3/y, τα 5,9 hm3/y (7,2%) προκύπτουν από τις μεταλλευτικές 

δραστηριότητες στο σύνολο της λεκάνης, εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών. 

Οι αντλούμενες ποσότητες κατά τις Φάσεις Α & Β του έργου, εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον 

συνολικό όγκο απολήψεων το πολύ 1,6% (1,32 hm3/ έτος). 

Κώνος Πτώσης Στάθμης. Οι αντλήσεις αυτές αποστράγγισης του μεταλλείου, θα 

δημιουργήσουν ένα ελλειψοειδή κώνο πτώσης στάθμης, με τον μεγάλο άξονα διεύθυνση ΒΔ-

ΝΑ, ενώ η ζώνη που οριοθετεί την πτώση στάθμης κατά 2 m αναπτύσσεται περί τα 3,0 km ΝΑ, 

2,9 km ΒΔ, 2,7 km ΝΔ και 0,9 km Α κατά τον 5 χρόνο λειτουργίας. Την ίδια περίοδο η ζώνη 

που οριοθετεί την πτώση στάθμης των 50m αναπτύσσεται σε μέγιστη απόσταση τα 0,4km προς 

τα ΝΑ. Ο κώνος πτώσης κατά την Φάση Α του έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει τις 

υδρευτικές γεωτρήσεις της περιοχής, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα παρακάτω. 
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Σχήμα 9.14.4-20. Εκτίμηση επέκτασης του κώνου αντλήσεων κατά την ανάπτυξη του 

μεταλλείου, 2028 

Μετά το πέρας της Φάσης Α, η σταδιακή αύξηση των αντλήσεων του υπόγειου μεταλλείου θα 

επιφέρει επιπλέον αύξηση του κώνου πτώσης στάθμης, δημιουργώντας ένας μεγαλύτερο κώνο 

ελλειψοειδούς σχήματος. 

Ο κώνος ταπείνωσης θα φθάνει μέχρι το ρήγμα Γοματίου – Μ. Παναγιάς για τη φάση της 

πλήρους ανάπτυξης (25 χρόνια), η πτώση στάθμης επεκτείνεται στα βόρεια περί τα 4,4 km στα 

νότια περί τα 5,5 km και το 1,0 km προς τα ανατολικά. 

Την ίδια περίοδο η ζώνη που οριοθετεί την πτώση στάθμης των 50 m αναπτύσσεται σε μέγιστη 

απόσταση το 1.0 km προς τα ΝΑ. Ο κώνος ταπείνωσης με πτώση στάθμης 10 m φτάνει το 

ρήγμα Γοματίου – Μ. Παναγιάς στα δυτικά. 
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Σχήμα 9.14.4-21. Εκτίμηση επέκτασης του κώνου αντλήσεων κατά την πλήρη ανάπτυξη 

του μεταλλείου, 2039 

Επιπτώσεις πτώσης Στάθμης. Εντός του δημιουργούμενου κώνου ταπείνωσης της υπόγειας 

στάθμης βρίσκονται μόνο οι γεωτρήσεις ύδρευσης SDW12 και SDW13 στο ΒΔ τμήμα του 

μεταλλείου με προσομοιωμένη πτώση στάθμης περί τα 2 m, η οποία δεν αναμένεται να 

επηρεάσει τη λειτουργία τους. 

 

Η δημιουργία αυτή του κώνου ταπείνωσης λόγω των αντλήσεων, θα επηρεάσει την σημερινή 

εκφόρτιση των μικροπηγών που τροφοδοτούν την βασική επιφανειακή απορροή των ρεμάτων. 

Εκτιμήθηκε κατά την προσομοίωση, ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου και μέχρι 

το τέλος της Φάσης Δ, θα υπάρχει μείωση των διάσπαρτων μικροεκφορτίσεων εντός των 

κοιτών στις λεκάνες του Λοτσάνικου, του Καρόλακκα και κατ’ επέκταση και της βασικής 

απορροής τους κατά 28% (κατά 408 m3/d), κατά 17% (κατά 567 m3/d) αντίστοιχα ενώ 

συνολικά για τη λεκάνη του Ασπρόλακκα εκτιμάται μείωση της βασικής του απορροής κατά 

13% (κατά 960 m3/d). 

 

Εκτιμάται ότι η μείωση της παροχής των μικροπηγών σε μεγάλα υψόμετρα δεν θα είναι 

σημαντική ακόμα και αυτής που βρίσκεται εκτός του κώνου με ταπείνωση της βαθιάς 

υδροφορίας του υποβάθρου μεγαλύτερης των 50 m. Η εμφάνιση των μικροπηγών σε μεγάλα 

υψόμετρα υποδηλώνει δυσκολία βαθιάς διήθησης στην υποκείμενη σε βάθος υδροφορία του 

υποβάθρου, η οποία εκφορτίζεται εντός των στοών του μεταλλείου. 

 

Το καθεστώς αυτό δεν θα αλλάξει δραστικά με τον υποβιβασμό της στάθμης στο χώρο του 

μεταλλείου κατά την εκμετάλλευση. Θα αλλάξει σίγουρα το υδραυλικό φορτίο, αλλά οι 

γεωλογικές – υδρογεωλογικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση των πηγών 

δεν θα αλλάξει. Οι πηγές αυτές συνήθως αποστραγγίζουν επιμέρους αυτόνομες και 

αποκομμένες υδρογεωλογικές λεκάνες του μανδύα αποσάθρωσης και κάποιων τεκτονισμένων 

ζωνών. 
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Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη) 

Μετά το πέρας λειτουργίας του μεταλλείου κατά τη φάση αποκατάστασης (26-30 έτη) με την 

διακοπή των αντλήσεων θα αρχίσει η άνοδος της υπόγειας στάθμης. Κατά την προσομοίωση 

εκτιμήθηκε ότι μετά τον πρώτο χρόνο τερματισμού των εργασιών η υπόγεια στάθμη θα 

υπολείπεται περί τα 10-15 m από το αρχικό επίπεδο (2020).  

 

Μετά από 5 χρόνια η στάθμη θα υπολείπεται 2-5 m από την αρχική στάθμη ενώ μετά από 9 

χρόνια θα έχει επέλθει η πλήρης επάνοδος και αποκατάσταση του κώνου ταπείνωσης σύμφωνα 

με το Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου.  

9.14.4.5.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, η λειτουργία του μεταλλείου θα επιφέρει επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191) λόγω 

των αντλήσεων και του κώνου πτώσης στάθμης που θα εμφανιστεί. Ο κώνος πτώσης όμως δεν 

θα επηρεάσει υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις ύδρευσης ενώ η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα 

αναμένεται να επανέλθει σταδιακά. Πιο συγκεκριμένα το 5ο έτος μετά την παύση των 

αντλήσεων θα επανέλθει 2-5 m χαμηλότερα από το προ-αντλήσεων καθεστώς.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών, χαρακτηρίζονται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, αισθητές που θα 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως χαμηλή καθώς ο 

κώνος στάθμης δεν θα επηρεάσει υδρευτικές γεωτρήσεις της περιοχής. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα στην περιοχή μελέτης του υποέργου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του έργου θα επέλθει πτώση στάθμης της υπόγειας υδροφορίας λόγω των 

αντλήσεων αποστράγγισης του μεταλλείου η οποία όμως θα επανέλθει στα προ άντλησης 

επίπεδα 5 έτη μετά το πέρας της Φάσης Αποκατάστασης παρόλο που ένα τμήμα των 

αντλούμενων ποσοτήτων υπόγειου νερού θα επανεισπιέζεται στην υπόγεια υδροφορία, 

οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα υπόγεια υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως 

μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την παύση των αντλήσεων από 

το υπόγειο μεταλλείο θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 
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• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

θα είναι «Χαμηλές» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.4.5.3. Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Με βάση τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης, η χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων 

δεν έχει επηρεασθεί από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.  
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Συναντώνται, κατά θέσεις, υψηλές τιμές πάνω από τα καθορισμένα όρια, τυχαία στο χώρο 

ανεξαρτήτως ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 

Εκτιμάται ότι και εδώ ο επηρεασμός της υπόγειας υδροφορίας θα περιορίζεται κυρίως στο 

χώρο και πλησίον των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και θα μειώνεται γρήγορα όσο 

απομακρυνόμαστε από αυτές. 

 

Επιπρόσθετα, οι εν δυνάμει κατεισδύσεις που προκύπτουν από την περιοχή των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα προέρχονται από περιοχές που δεν θα είναι 

επιβαρυμένες καθώς οι κατεισδύσεις από εν δυνάμει ρυπασμένες περιοχές θα συλλέγονται 

και θα επεξεργάζονται κατάλληλα.  

 

Τα σημεία του προγράμματος παρακολούθησης της υπόγειας υδροφορίας έχουν αξιολογηθεί 

και ουσιαστικώς μας δίδουν τις τιμές του φυσικού υποβάθρου.  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίδονται οι θέσεις σημείων δειγματοληψίας στην χωρική ενότητα 

Σκουριών.  

 

 
Σχήμα 9.14.4-22. Δίκτυο παρακολούθησης υπογείων υδάτων στη χωρική ενότητα 

Σκουριών. 

 

Στη συνέχεια στα Σχήματα που ακολουθούν δίνονται οι τιμές για χαρακτηριστικά στοιχεία (As, 

SO4) στη χωρική ενότητα Σκουριών για το ΥΥΣ Σκουριών – Μαύρων Πετρών (EL1000191). 
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Σχήμα 9.14.4-23. Συγκεντρώσεις As στη χωρική ενότητα Σκουριών  

 

 
Σχήμα 9.14.4-24. Συγκεντρώσεις θειικών στη χωρική ενότητα Σκουριών  

 

Η ανωτέρω προσέγγιση περί μη επιβάρυνσης της υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων και κατάντη αυτών πιστοποιείται και από το μακροχρόνιο πρόγραμμα 

παρακολούθησης που πραγματοποιείται στις άλλες χωρικές ενότητες (Μαύρων Πετρών – 

Στρατωνίου) με παρόμοιες γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια. 

Φάση Ανάπτυξης και Φάση Α Λειτουργίας (0-10 έτη)  

Κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου, επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191) δύναται να 

προκύψουν από πιθανές διηθήσεις εκπλύσεων των εξορυκτικών αποβλήτων.  
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Η κατασκευή όμως της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά και η ελεγχόμενη εκεί απόθεση των αδρανών 

και μη επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων, θα ελαχιστοποιήσει τις πιθανές διηθήσεις από τις 

εκπλύσεις τους στην υπόγεια υδροφορία.  

 

Για τον έλεγχο της επίπτωσης από τις πιθανές διηθήσεις εκπλύσεων των εξορυκτικών 

αποβλήτων στην υπόγεια υδροφορία, εξετάστηκε η κατ’ αρχήν τρωτότητα της υπόγειας 

υδροφορίας λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους παράγοντες που την επηρεάζουν (βάθος 

υδροφορίας, διαπερατότητα, χαρακτηριστικά ακόρεστης ζώνης κλπ.), όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Η αρχική προσέγγιση της τρωτότητα στις θέσεις αυτές δεν 

περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες φυσικές διαδικασίες απορρόφησης, διασποράς και εξασθένισης 

των συγκεντρώσεων για κάθε στοιχείο χωριστά.  

 

Από την συναξιολόγηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων(καταρχήν τρωτότητα, ποιότητα και 

χαρακτηριστικά υπόγεια υδροφορίας) σε συνδυασμό με την κατάσταση των άλλων χωρικών 

ενοτήτων με παρόμοιες γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, ο βαθμός ευκολίας υπόγειας 

διακίνησης προς την υπόγεια υδροφορία εκτιμάται χαμηλός.  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σημεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση 

διακίνησης ρύπων στα υπόγεια συστήματα.  

 

 
Σχήμα 9.14.4-25. Σημεία Παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης υπόγειων 

συστημάτων Σκουριών 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι λόγω των μέτρων που θα ληφθούν κατά την λειτουργία 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων προς επανεισπίεση, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε 
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κατάλληλη εγκατάσταση, πλήρωση ανενεργών στοών, κατάλληλα διαμορφωμένοι τάφροι 

πέριξ του οδικού δικτύου) δεν αναμένεται υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείων νερών. 

Τέλος, η ποιότητα των επιφανειακών απορροών του Ασπρόλακκα που δύναται να διηθούνται 

στο ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191), όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, θα 

ακολουθεί τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. Η.Π. 

51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β΄/22.1.2016) και κατ’ επέκταση δεν θα προκαλέσουν περαιτέρω υποβάθμιση.  

Φάσεις Β & Γ: Λειτουργίας (10-26 έτη)  

Κατά τις Φάσεις Γ & Δ του έργου, θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της εγκατάστασης 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου). Η 

αποκατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που αναλύθηκαν κατά τις Φάσεις Α & Β, 

δεν αναμένονται επιπρόσθετες επιπτώσεις στο υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών 

(EL1000191). 

Φάση Αποκατάστασης (26-30 έτη) 

Κατά την Φάση Ε του έργου, θα πραγματοποιηθεί κλείσιμο και αποκατάσταση του υπόγειου 

μεταλλείου και επιφανειακών εγκαταστάσεων καθώς και κλείσιμο του εργοστασίου 

εμπλουτισμού. Το μεταλλευτικό δίκτυο θα αποκατασταθεί πλήρως ενώ θα διακοπεί η άντληση 

- διακίνηση νερών μεταλλείου Σκουριών.  

Τα παραπάνω θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα ελαχιστοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού οι διηθήσεις εν 

δυνάμει ρυπασμένων υδάτων από τις περιοχές του υπόγειου μεταλλείου ενώ θα εξαλειφθούν 

οι εκπλύσεις διαλυμάτων με υψηλές συγκεντρώσεις από την γενική λειτουργία του έργου 

(αποθέσεις, εργοστάσιο εμπλουτισμού κλπ.).  

Σαν αποτέλεσμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων θα αρχίσουν 

σταδιακά να επανέρχονται στα επίπεδα του φυσικού του υποβάθρου.  

9.14.4.5.4. Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Σκουριών (EL1000191), 

αναμένονται επιπτώσεις από τις λειτουργίες του μεταλλείου που αναπτύχθηκαν παραπάνω 

αλλά εκτιμάται ότι δεν προκύψει επιπλέον υποβάθμιση της ήδη κακής ποιοτικής κατάστασης 

του συστήματος. 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών, χαρακτηρίζονται από τα 

ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: 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 
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καταλληλά διαμορφωμένους χώρους και της κατάστασης τους (αδρανή και μη 

επικίνδυνα). 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, θα σχετίζονται με τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα στην περιοχή μελέτης του υποέργου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η λειτουργία του έργου 

θα διαρκέσεις μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα υπόγεια 

υδατικά συστήματα αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι επιπτώσεις κατά την υλοποίηση των εργασιών 

αποκατάστασης, θα περιοριστούν και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους, πλήρωση ανενεργών στοών) δεν αναμένεται περαιτέρω 

υποβάθμιση των υπογείων νερών και συνεπώς εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογείται 

ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή ΟΧΙ 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών συστημάτων της χωρικής ενότητας Σκουριών και το 

μέγεθος των αναμενόμενων επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

θα είναι «Χαμηλές». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.4.6. 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. 

9.14.4.7. 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. 

9.14.5. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Η χωρική ενότητα Ευρύτερης Περιοχής Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας παρουσιάζεται στο 

σχήμα παρακάτω.  
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Σχήμα 9.14.5-1. Ευρύτερη Περιοχή Έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα 

στην ευρύτερη περιοχή των έργων.  
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Σχήμα 9.14.5-2. Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα στην Ευρύτερη Περιοχή Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

 
Σχήμα 9.14.5-3. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στην Ευρύτερη Περιοχή Έργων 

Μεταλλείων Κασσάνδρας. 
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Σχήμα 9.14.5-4. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000190) που 

συμπεριλαμβάνει τα υποσυστήματα Σκουριών (EL1000191) Ολυμπιάδας(EL1000192) 

και Χολομώντα - Ωραιοκάστρου(EL1000193) 

9.14.5.1. Αθροιστικές Επιπτώσεις 

Αθροιστικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη και λειτουργία των τριών μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων αναμένεται στα παρακάτω:  

1. Λεκάνη Απορροής Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N) 

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) και Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

3. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) 

9.14.5.1.1. Υπολεκάνη Απορροής Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N) 

Αθροιστικές επιπτώσεις στην Λεκάνη απορροής του Ασπρόλακκα δύναται να προκύψουν από 

την ταυτόχρονη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των περιοχών Στρατωνίου – 

Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών.  

 

Πιο συγκεκριμένα αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις τόσο στα ποσοτικά όσο και στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων όπως αναλύονται 

παρακάτω. 
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Αθροιστικές Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά.  

Φάση Α: Ανάπτυξη (0-5 έτη) 

Κατάληψη λεκάνης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

καταλαμβάνουν έκταση 0,83 km2 και ποσοστό 0,9% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκα 

EL1005R000500023N». Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών θα καταλάβουν έκταση 

2,55 km2 και ποσοστό 2,6% της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N». 

 

Συνολικά, για την υπολεκάνη Ασπρόλακκα υπολογίζεται συνολική κατάληψη 3,38 km2 και 

ποσοστό 3,5% από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και 

Σκουριών. 

 

Συνολικός όγκος απορροής. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου 

θα επηρεάσουν τον συνολικό όγκο απορροής του ρ. Κοκκινόλακκα και κατ’ επέκταση τον 

συνολικό όγκο απορροής που εκβάλει από τον ρ. Κοκκινόλακκα στο υδάτινο σώμα του 

Ασπρόλακκα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (0-5 έτη) οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Σκουριών θα βρίσκονται σε ανάπτυξη και λειτουργία και θα επιφέρουν επιπλέον πιέσεις στον 

συνολικό όγκο απορροής του Ασπρόλακκα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την Φάση Α του έργου (0-5 έτη) και όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου αναμένεται αύξηση του συνολικού όγκου 

απορροής του Ασπρόλακκα (SSW06-σημείο κατάντη συμβολής με ρ. Κοκκινόλακκα) σε 

17.978.238 m3/y (μέσο όρος έτους 2025) κατά 0,1% σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.  

 

 
Σχήμα 9.14.5-5. Λεκάνη Ασπρόλακκα και κατάληψή της από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και Σκουριών κατά την Φάση Α των 

έργων.  
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Φάσεις Λειτουργίας (5-20 έτη) 

Κατά τις φάσεις Β,Γ & Δ των έργων, αναμένεται μείωση της συνολικής κατάληψης της 

λεκάνης του Ασπρόλακκα λόγω της σταδιακής παύσης λειτουργίας και αποκαταστάσεων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου καθώς και της ολοκλήρωσης 

της αποκατάστασης της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.  

 

Κατάληψη Υπολεκάνης. Συνολικά, για την υπολεκάνη Ασπρόλακκα υπολογίζεται συνολική 

κατάληψη 2,03 km2 και ποσοστό 2,2% από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και Σκουριών. Η μείωση της περιοχής κατάληψης, μετά το πέρας της Φάσης Α 

του έργου, της υπολεκάνης «Ασπρόλακκας EL1005R000500023N» εκτιμάται σε 1,3% και 1,35 

km2.  

 

 
Σχήμα 9.14.5-6. Λεκάνη Ασπρόλακκα και κατάληψή της από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και Σκουριών κατά τις Φάσεις 

Λειτουργίας των έργων.  

Συνολικός όγκος απορροής. Κατά της Φάση Β των έργων, αναμένεται διακοπή λειτουργίας της 

μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών και αποκατάστασή της που θα 

επιφέρει μείωση του συνολικού όγκου απορροής του ρ. Κοκκινόλακκα και κατ’ επέκταση και 

μείωση του συνολικού όγκου απορροής του ποταμού Ασπρόλακκα.  

 

Στην συνέχεια και μέχρι το πέρας της Φάσης Δ των έργων (έτος 2040) αναμένεται επιπλέον 

μείωση του συνολικού όγκου απορροής του Ασπρόλακκα ως αποτέλεσμα της μείωσης του 

συνολικού όγκου επεξεργασμένων νερών που διατίθενται στον Κοκκινόλακκα.  
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Συνολικά, το έτος 2040 εκτιμάται ότι ο συνολικός όγκος απορροής του Ασπρόλακκα (SSW06-

σημείο κατάντη συμβολής με ρ. Κοκκινόλακκα) θα ανέρχεται σε 15.033.26 m3/y μειωμένη 

κατά 16,3% σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση (έτος 2020), σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου.  

 

Φάση Αποκατάστασης (έτη 20-30) 

Κατά την Φάση Ε των έργων, θα γίνει πλήρη διακοπή της λειτουργία των δύο μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασή τους. Με την διακοπή λειτουργίας των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών θα επέλθει επιπλέον μείωση του συνολικού όγκου απορροής του 

ποταμού Ασπρόλακκα καθώς εκτιμάται ότι οι συνολικές ποσότητες επεξεργασμένου νερού που 

διατίθενται στον Ασπρόλακκα είναι αμελητέες σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο απορροής 

του Ασπρόλακκα.  

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η συνολική απορροή του 

Ασπρόλακκα θα επηρεαστεί σημαντικά από την διακοπή διάθεσης επεξεργασμένων νερών 

στον ρ. Κοκκινόλακκα από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

ενώ μικρότερη έως μηδαμινή είναι η επιρροή των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων Σκουριών 

στον συνολικό όγκο απορροής του Ασπρόλακκα.  

 

Αθροιστικές Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Φάση Ανάπτυξης (0-5 έτη) 

Οι αθροιστικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού Ασπρόλακκα δύναται 

να προκύψουν από την διάθεση των επεξεργασμένων νερών της περιοχής Στρατωνίου - 

Μαύρων Πετρών στον ρ. Κοκκινόλακκα που συμβάλλει στον Ασπρόλακκα καθώς και από την 

διάθεση επεξεργασμένων νερών στο ρ. Καρόλακκα από την εφεδρική μονάδα κατεργασίας 

νερού της περιοχής των Σκουριών.  

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχει η δέσμευση για εκπομπές 

επεξεργασμένων νερών σύμφωνα με την Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 

(Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985). Επίσης τα ποιοτικά στοιχεία του ρ. Κοκκινόλακκα θα ακολουθούν 

τις οριακές τιμές που θέτει η Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 

573/Β/24.9.1985) για νερά χειμάρρων - Όριο 114.  

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω, με την αναβάθμιση της μονάδας κατεργασίας νερών που 

διατίθενται στο ρ. Κοκκινόλακκα θα συνεισφέρει σημαντικά στην συνολική ποιοτική 

κατάσταση του ρ. Κοκκινόλακκα. Πιο συγκεκριμένα, η νέα μονάδα κατεργασίας νερού θέτει 

ως τιμές στόχου συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων τέτοιες ώστε κατά την διάθεσή τους στο ρ. 

Κοκκινόλακκα και έπειτα από τις υδροδυναμικές διεργασίες στην ζώνη ανάμιξης να τηρούνται 

τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος της Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016).  

 

 
14Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985. Γ) Πρότυπο ποιότητας νερών χειμάρρων για άρδευση: Ισχύουν 

τα ανωτέρω επιτρεπτά όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, που αναφέρθηκαν για τους ειδικούς όρους διάθεσης 

λυμάτων και υγρών αποβλήτων. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας που αφορά στο θέμα αυτό καταργείται από της 

υπογραφής της παρούσης. 
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Οι αποκαταστάσεις (πλατεία Καρά, πλατεία +53 και σωρών της περιοχής +53, σωρού απέναντι 

από πλατεία Καρά) κατά την Φάση Α του υποέργου Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, θα 

οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση των νερών που διατίθενται στο ρ. Κοκκινόλακκα.  

 

Όσον αφορά την ποιότητα των επεξεργασμένων νερών που θα διαθέτονται στο ρ. Καρόλακκα 

και κατ’ επέκταση στον Ασπρόλακκα από την εφεδρική μονάδα κατεργασίας στην περιοχή των 

Σκουριών υπάρχει η δέσμευση, όπως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, για 

ποιότητα επεξεργασμένων νερών σύμφωνα με την Νομαρχιακή απόφαση Χαλκιδικής 

96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985). Επιπλέον των παραπάνω υπάρχουν τιμές στόχου της 

εφεδρικής μονάδας κατεργασίας έτσι ώστε όταν πραγματοποιείται διάθεση προς το ρ. 

Καρόλακκα και κατ’ επέκταση προς τον Ασπρόλακκα και έπειτα από τις υδροδυναμικές 

διεργασίες στην ζώνη ανάμειξης να τηρούνται τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος της Υ.Α. 

Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 

69/Β΄/22.1.2016).  

 

Ακόμα, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις Σκουριών σημειώνεται ότι τα νερά που έρχονται σε 

επαφή με τα μεταλλεία δεν θα διαθέτονται χωρίς επεξεργασία στα πλησίον ρέματα ενώ τα νερά 

που διαθέτονται στα πλησίος ρέματα δεν θα έρχεται σε επαφή με τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις. 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι κατά την λειτουργία των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών και λόγω των 

τιμών στόχων που έχουν τεθεί στις μονάδες κατεργασίας νερών των δύο περιοχών, οι 

αθροιστικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ασπρόλακκα, που είναι ο τελικός 

αποδέκτης, κρίνονται ως χαμηλές.  

 

Φάσεις Λειτουργίας (5-20 έτη) 

Κατά τις φάσεις Β,Γ & Δ των έργων, αναμένεται σταδιακή παύσης λειτουργίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου καθώς και της ολοκλήρωσης 

της αποκατάστασης της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.  

 

Όσον αφορά την διάθεση των επεξεργασμένων νερών στο ρ. Κοκκινόλακκα αναμένεται 

διαφοροποίηση των επιπτώσεων σε σύγκριση με την Φάση Α του έργου. Τα επεξεργασμένα 

νερά που διαθέτονται στο ρέμα Κοκκινόλακκα θα μειωθούν κατά 94% σε σύγκριση με την 

παρούσα κατάσταση. 

 

Θετικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις αποκαταστάσεις στο σύνολο της 

χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου κατά τις Φάσεις Β,Γ & Δ. Οι 

προγραμματισμένες αποκαταστάσεις θα μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος που προκύπτουν από όμβριες απορροές των περιοχών σωρών 

μεταλλευτικών υλικών, όμβριες απορροές οδικού δικτύου, εκπλύσεις καθιζάνουσας σκόνης 

και αποστραγγίσεις αποθέσεων παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.  

 

Όσον αφορά την επίδραση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του Ασπρόλακκα, θετική επίπτωση θα προκαλέσει η ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου. Πιο 
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συγκεκριμένα, με την εν λόγω αποκατάσταση θα ελαχιστοποιηθούν οι αποστραγγίσεις εν 

δυνάμει ρυπασμένων νερών στο ρ. Καρόλακκα και κατ’ επέκταση στον Ασπρόλακκα.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά τις Φάσεις Β,Γ& Δ των έργων αναμένονται θετικές 

επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ασπρόλακκα ως απόρροια των αποκαταστάσεων 

που θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου και Σκουριών.  

 

Φάση Αποκατάστασης (έτη 20-30) 

Κατά την Φάση Ε των έργων αναμένονται θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του Ασπρόλακκα. Το γεγονός αυτό προκύπτει από την παύση διάθεσης επεξεργασμένων νερών 

στο ρ. Κοκκινόλακκα και κατ’ επέκταση στον Ασπρόλακκα. Διακοπή διάθεσης 

επεξεργασμένων νερών θα πραγματοποιηθεί και για τις εγκαταστάσεις Σκουριών επιφέροντας 

επιπλέον θετικές επιπτώσεις στην ποιοτική κατάσταση του Ασπρόλακκα.  

 

Επιπρόσθετα, οι αποκαταστάσεις των υπόγειων μεταλλείων, του οδικού δικτύου και των 

αποθέσεων για τις περιοχές του Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και των Σκουριών, θα 

επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ασπρόλακκα καθώς θα 

εξαλειφθούν οι πιέσεις που δέχεται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.  

9.14.5.1.2. Αξιολόγηση Επιπτώσεων στην Υπολεκάνη Απορροής Ασπρόλακκα 

(EL1005R000500023N) 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις στη Λεκάνη Απορροής 

Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N). 

 

Αναμένονται μεσαίου μεγέθους επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά λόγω της 

κατάληψης μέρους της λεκάνης από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και μείωση του 

συνολικού όγκου απορροής των επιφανειακών συστημάτων κυρίως του Κοκκινόλακκα κατά 

την φάση αποκατάστασης και του Ασπρόλακκα κατά τις φάσεις λειτουργίας και ανάπτυξης του 

μεταλλείου Σκουριών.  

 

Αναμένονται χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά λόγω της 

ποιότητας των επεξεργασμένων νερών προ διάθεση στα επιφανειακά συστήματα καθώς και 

του συνόλου των μέτρων που έχουν προβλεφθεί και εφαρμόζονται.  

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά 

της Λεκάνης απορροής Ασπρόλακκα της Ευρύτερης Περιοχής των Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Από την 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.  

• Ένταση επιπτώσεων: 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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• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν στα επιφανειακά 

υδατικά συστήματα θα σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας των έργων οι επιπτώσεις που θα προκύψουν κυρίως στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι αθροιστικές επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση 

των εργασιών αποκατάστασης και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μη αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των επιφανειακών συστημάτων αξιολογούνται ως μη αντιμετωπίσιμες κυρίως λόγω της 

μείωσης της απορροής μετά το πέρας της Φάσης Ε. Όσον αφορά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί (επεξεργασία αντλούμενων 

υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε ειδικά στεγανά φράγματα, πλήρωση 

ανενεργών στοών) αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά της υπολεκάνης αξιολογείται ως Μεσαίο. 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα/ αξία των επιφανειακών 

υδατικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής των έργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η 

οποία κατατάσσεται ως μεσαία και το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων 

από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις στα 

χαρακτηριστικά της υπολεκάνης θα είναι «Μεσαίες». 
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Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικές 

 
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.5.1.3. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) και Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Αθροιστικές επιπτώσεις αναμένονται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) 

από την ταυτόχρονη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των περιοχών Στρατωνίου 

– Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών. Επιπλέον από το σύνολο των έργων αθροιστικές επιπτώσεις 

αναμένονται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα Ωραιοκάστρου(EL1000190) που 

συμπεριλαμβάνει τα υπόγεια υδατικά υποσυστήματα Σκουριών (EL1000191) και 

Ολυμπιάδας(EL1000192).  

Πιο συγκεκριμένα αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις τόσο στα ποσοτικά όσο και στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αναλύονται παρακάτω. 

Αθροιστικές Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά.  

Φάση Ανάπτυξης και Λειτουργίας (0-5 έτη) 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191)  

Την παρούσα χρονική στιγμή εκπόνησης της μελέτης, αντλήσεις πραγματοποιούνται μόνο για 

το υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών ενώ στο υπόγειο μεταλλείο Σκουριών νερά 

προέρχονται από την διάνοιξη της νέας στοάς. Ο όγκος απόληψης από τα δύο μεταλλεία 

υπολογίζεται κατά μέσο σε 3,67 και 0,63 hm3/y αντίστοιχα και συνολικά σε 4,3 hm3/y.  

Κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων αναμένεται αύξηση των αντλήσεων από τα υπόγεια 

μεταλλεία Σκουριών και Μαύρων Πετρών και κατ’ επέκταση από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Σκουριών(EL1000191). Πιο συγκεκριμένα αναμένονται αντλήσεις κατά μέσο όρο 

3,7 hm3/y από την Περιοχή του Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, αυξάνοντας της σημερινές 

απολήψεις των 3,67 hm3/y κατά 0,8%. Επίσης αναμένονται αντλήσεις κατά μέσο όρο 

1,4 hm3/y από την Περιοχή των Σκουριών αυξάνοντας τις σημερινές απολήψεις των 0,63 

hm3/y.  

Συνολικά εκτιμάται ότι οι αντλήσεις από το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών 

(EL1000191) θα λάβουν τιμές κατά μέσο όρο 5,1 hm3/y. 
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Επιπλέον, κατά την Φάση Α του υποέργου Σκουριών, τμήμα των μη επιβαρυμένων νερών (non- 

contact water) θα επανατροφοδοτεί το υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών (EL1000191) μέσω 

γεωτρήσεων επανεισπίεση με μέση ποσότητα 875.590 m3/y.  

Επίσης, έχει προβλεφθεί τμήμα των εν δυνάμει επιβαρυμένων νερών (contact water) από το 

μεταλλείο Σκουριών να διοχετεύονται στην υπόγεια υδροφορία έπειτα από κατάλληλη 

επεξεργασία μέσω γεωτρήσεων επανεισπίεσης με μέση ποσότητα περί τα 107.211 m3/y κατά 

μέσο όρο. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι θα αντλούνται κατά μέσο όρο 5,1 hm3/y ενώ θα 

επανεισπιέζονται κατά μέσο όρο 0,9 hm3/y κατά την Φάση Α.  

Ο καθαρός όγκος απόληψης από το υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών (EL1000191) 

υπολογίζεται σε 4,2 hm3/y.  

Πίνακας 9.14.5-1. Εκτιμώμενες ποσότητες απολήψεων από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Σκουριών (EL1000191) 

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 

Υφιστάμενες 

απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Ποσότητες 

Επανεισπίεσης 

Καθαρός 

όγκος 

απολήψεων 

hm3 

Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου 
3,67 3,7 - 3,7 

Σκουριών 0,63 1,4 0,9 0,5 

Συνολικά 4,3 5,1 0,9 4,2 

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα 

– Ωραιοκάστρου συμπεριλαμβάνει τα Υπόγεια Υδατικά Υποσύστημα Σκουριών (EL1000191) 

Ολυμπιάδας(EL1000192) και Χολομώντα – Ωραιοκάστρου(EL1000193).  

 

Την παρούσα χρονική στιγμή εκπόνησης της μελέτης πραγματοποιούνται αντλήσεις κατά μέσο 

όρο 3,67 hm3/y από το ΥΥΣ Σκουριών λόγω του υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών, 

0,63 hm3/y από το ΥΥΣ Σκουριών λόγω του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών και 3,02 hm3/y 

από το ΥΥΣ Ολυμπιάδας λόγω του υπόγειου μεταλλείου Ολυμπιάδας.  

 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων, αναμένεται αύξηση του συνολικού όγκου απολήψεων 

από το ΥΥΣ Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190). Πιο συγκεκριμένα εκτιμώνται 

ποσότητες απολήψεων κατά μέσο όρο 3,7 hm3/y από το υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών, 

1,4 hm3/y από το υπόγειο μεταλλείο Σκουριών και 5,27 hm3/y από το υπόγειο μεταλλείου 

Ολυμπιάδας. Συνολικά ο όγκος των απολήψεων από το ΥΥΣ Χολομώντα – Ωραιοκάστρου 

(EL1000190) εκτιμάται σε 10,37 hm3/y από το σύνολο των μεταλλευτικών έργων των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας.  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως μέρος των αντλούμενων ποσοτήτων από το υπόγειο 

μεταλλείο Σκουριών θα επανατροφοδοτεί το ΥΥΣ Σκουριών και κατ’ επέκταση στο ΥΥΣ 

Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190). Εξετάζοντας το σενάριο απολήψεων από το ΥΥΣ 

εκτιμήθηκαν οι ποσότητες επανεισπίεσης σε 0,9 hm3/y. Συμπερασματικά ο καθαρός όγκος 
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απολήψεων από το ΥΥΣ Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) εκτιμάται σε 9,47 

hm3/y κατά μέσο όρο.  

 

Πίνακας 9.14.5-2. Εκτιμώμενες ποσότητες απολήψεων από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190)  

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 

Υφιστάμενες 

απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Ποσότητες 

Επανεισπίεσης 

Καθαρός 

όγκος 

απολήψεων 

hm3 

Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου 
3,67 3,7 - 3,7 

Σκουριών 0,63 1,4 0,9 0,5 

Ολυμπιάδα 3,02 5,27 - 5,27 

Συνολικά 7,32 10,37 0,9 9,47 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ 10 (2017) στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Χολομώντα – Ωραιοκάστρου που εμπεριέχει τα ΥΥΣ Σκουριών, Ολυμπιάδας και Χολομώντα 

- Ωραιοκάστρου, οι μέσες ετήσιες απολήψεις ανέρχονται σε 81,64 hm3/y ενώ η μέση ετήσια 

τροφοδοσία σε 99 hm3/y. Οι μέσες ετήσιες απολήψεις αντιστοιχούν σε 64.60 hm3/y για 

άρδευση, 9.51 hm³/y για ύδρευση, 0,35 για βιομηχανική χρήση και 5,9 hm3/y για μεταλλευτικές 

δραστηριότητες ενώ υπολείπεται 1,28 hm3/y για τα οποία δεν υπάρχει αναφορά της πηγής 

απολήψεων. Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των απολήψεων των 81,64 hm3/y, χωρίς αναφορά στην 

κάλυψη συγκεκριμένων αρδευτικών αναγκών είναι πολύ υψηλές ιδιαίτερα οι ποσότητες που 

αναφέρονται σε αρδεύσεις σε συνδυασμό με τις εκτιμώμενες ποσότητες τροφοδοσίας του ΥΥΣ. 

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση για αύξηση των απολήψεων που πραγματοποιήθηκε παραπάνω, 

φαίνεται να παρουσιάζεται αύξηση της τάξης των 2,15 hm3/y (από 7,32 σε 9,47 hm3/y) για το 

ΥΥΣ Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190). Σαν αποτέλεσμα, οι μέσες ετήσιες 

απολήψεις του υπό εξέταση ΥΥΣ θα αυξηθούν κατά 2,5% και δεν αναμένεται να μπει σε 

καθεστώς υπερεκμετάλλευσης. Τελικώς, οι αντλήσεις από τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών δεν θα επηρεάσουν την συνολική καλή 

ποσοτική κατάσταση του συστήματος.  

 

Πίνακας 9.14.5-3. Εκτιμώμενες ποσότητες απολήψεων από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190)  

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Υφιστάμενες 

απολήψεις 

Καθαρός όγκος 

εκτιμώμενων 

απολήψεων 

Συνολικές Απολήψεις 

σύμφωνα με 1η 

Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ- 

ΥΔ 10 

hm3 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 3,67 3,7 

81,64 
Σκουριών 0,63 0,5 

Ολυμπιάδα 3,02 5,27 

Συνολικά 7,32 9,47 
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Φάσεις Λειτουργίας (5-20 έτη) 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191)  

Κατά την Φάση Β των έργων θα πραγματοποιηθεί διακοπή άντλησης από το υπόγειο 

Μεταλλείο Μαύρων Πετρών ενώ θα αυξηθεί ο όγκος αντλήσεων από το υπόγειο Μεταλλείο 

Σκουριών (1,84 hm3/y από 1,4 hm3/y της Φάσης Α). Σαν αποτέλεσμα, οι συνολικές ποσότητες 

που εκτιμήθηκαν παραπάνω θα μειωθούν κατά 3,3 hm3/y από το ΥΥΣ Σκουριών και σαν 

αποτέλεσμα θα ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις στα ποσοτικά του χαρακτηριστικά.  

 

Επιπλέον, κατά την Φάσεις Λειτουργίας του υποέργου Σκουριών, τμήμα των αν μη 

επιβαρυμένων νερών (non - contact water) θα επανατροφοδοτεί το υπόγειο υδατικό σύστημα 

Σκουριών (EL1000191) μέσω γεωτρήσεων επανεισπίεση με μέση ποσότητα από 577.567 (9ο 

έτος λειτουργίας) έως 245,321 m3/y (18ο έτος λειτουργίας).  

 

Επίσης, έχει προβλεφθεί τμήμα των εν δυνάμει επιβαρυμένων νερών (contact water) από το 

μεταλλείο Σκουριών να διοχετεύονται στην υπόγεια υδροφορία έπειτα από κατάλληλη 

επεξεργασία μέσω γεωτρήσεων επανεισπίεσης με ποσότητα περί τα 63.849 m3/y (9ο έτος) κατά 

μέσο όρο και 48.720 m3/y (18ο έτος λειτουργίας) κατά μέγιστο την υγρή περίοδο. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι θα αντλούνται κατά μέσο όρο 1,84 hm3/y ενώ θα 

επανεισπιέζονται κατά μέσο όρο 0,47 hm3/y κατά την Φάση Α.  

 

Ο μέγιστος καθαρός όγκος απόληψης από το υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών 

(EL1000191) υπολογίζεται σε 1,37 hm3/y μειωμένος κατά 70% σε σύγκριση με τη 

προηγούμενη Φάση των έργων.  

Πίνακας 9.14.5-4: Εκτιμώμενες ποσότητες απολήψεων από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Σκουριών (EL1000191) 

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 

Υφιστάμενες 

απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Ποσότητες 

Επανεισπίεσης 

Καθαρός 

όγκος 

απολήψεων 

hm3 

Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου 
3,67 - - - 

Σκουριών 0,63 1,84 0,47 1,37 

Συνολικά 4,3 1,84 0,47 1,37 

Σαν αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις στην ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Σκουριών θα είναι μεν 

αρνητικές αλλά θα περιοριστούν σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη Φάση των 

έργων.  

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Κατά την Φάση Λειτουργίας των έργων θα πραγματοποιηθεί διακοπή άντλησης από το υπόγειο 

Μεταλλείο Μαύρων Πετρών. Σαν αποτέλεσμα, πιέσεις από απολήψεις στο ΥΥΣ Χολομώντα 

– Ωραιοκάστρου (EL1000190) θα συνεχίσουν να υφίστανται μόνο από τα υπόγεια μεταλλεία 

Ολυμπιάδας και Σκουριών.  
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Ο όγκος των απολήψεων θα μειωθεί κατά 3,3 hm3/y συγκριτικά με την προηγούμενη Φάση 

των έργων, με αποτέλεσμα ο καθαρός όγκος απολήψεων από το ΥΥΣ Χολομώντα – 

Ωραιοκάστρου (EL1000190) να εκτιμάται σε 6,64 hm3/y κατά μέσο όρο. 

Συγκριτικά με την παρούσα κατάσταση που αντλούνται περί τα 7,32 hm3/y αναμένεται μείωση 

κατά 0,74 hm3/y.  

Πίνακας 9.14.5-5. Εκτιμώμενες ποσότητες απολήψεων από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190)  

Μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις 

Υφιστάμενες 

απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Απολήψεις 

Εκτιμώμενες 

Ποσότητες 

Επανεισπίεσης 

Καθαρός 

όγκος 

απολήψεων 

hm3 

Μαύρων Πετρών 

– Στρατωνίου 
3,67 - - - 

Σκουριών 0,69 1,84 0,47 1,37 

Ολυμπιάδα 3,02 5,27 - 5,27 

Συνολικά 7,38 7,11 0,47 6,64 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο συνολικός όγκος απόληψης από το ΥΥΣ Χολομώντα – 

Ωραιοκάστρου (EL1000190) θα ανέρχεται σε 80,9 hm3/y μειωμένος κατά 0,9% σε σύγκριση 

με την παρούσα κατάσταση (81,64 hm3/y). Σαν αποτέλεσμα, το ΥΥΣ Χολομώντα – 

Ωραιοκάστρου (EL1000190) δεν αναμένεται να μπει σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης και οι 

αντλήσεις από τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και 

Σκουριών δεν θα επηρεάσουν την συνολική καλή ποσοτική κατάσταση του συστήματος. 

Πίνακας 9.14.5-6. Εκτιμώμενες ποσότητες απολήψεων από το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190)  

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Υφιστάμενες 

απολήψεις 

Καθαρός όγκος 

εκτιμώμενων 

απολήψεων 

Συνολικές Απολήψεις 

σύμφωνα με 1η 

Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ- 

ΥΔ 10 

hm3 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 3,67 - 

81,64 
Σκουριών 0,63 1,37 

Ολυμπιάδα 3,02 5,27 

Συνολικά 7,32 6,64 

 

Φάση Αποκατάστασης (έτη 20-30) 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191)  

Κατά την Φάση Αποκατάστασης των έργων, θα πραγματοποιηθεί διακοπή των αντλήσεων και 

επανεισπίεσης των νερών από το υπόγειο μεταλλείο Σκουριών προς το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Σκουριών (EL1000191).  

Σας αποτέλεσμα οι ετήσιες ποσότητες αντλήσεις από τα τις μεταλλευτικές δραστηριότητες θα 

μηδενιστούν, εξαλείφοντας τις χαμηλές επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

Υπόγειου Υδατικού Συστήματος που εκτιμήθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις των έργων.  
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2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης των έργων, θα πραγματοποιηθεί διακοπή των αντλήσεων από 

τα υπόγεια μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών προς το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190).  

Σας αποτέλεσμα οι ετήσιες ποσότητες αντλήσεις από τα τις μεταλλευτικές δραστηριότητες θα 

μηδενιστούν, εξαλείφοντας τις χαμηλές επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

Υπόγειου Υδατικού Συστήματος που εκτιμήθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις των έργων.  

Αθροιστικές Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Φάση Ανάπτυξης (0-5 έτη) 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191)  

Το υπόγειο υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) χαρακτηρίζεται από κακή ποιοτική 

κατάσταση σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ10, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη 

οι υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου λόγω μεταλλοφορίας.  

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, η λειτουργία των δύο (2) μεταλλείων Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών δύναται να επιφέρει υποβάθμιση του υπόγειου 

συστήματος αλλά με την χρήση κατάλληλων μέτρων (απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, πλήρωση ανενεργών στοών, κατάλληλα διαμορφωμένων 

τάφρων αποστράγγισης των όμβριων απορροών από το οδικό δίκτυο) θα ελαχιστοποιηθούν οι 

αποστραγγίσεις εν δυνάμει ρυπασμένων περιοχών προς της υπόγεια υδροφορία.  

Επιπλέον, η μη ύπαρξη γενικευμένης ρύπανσης κατάντη των χώρων απόθεσης μεταλλευτικού 

υλικού στην περιοχή του Στρατωνίου- Μαύρων Πετρών σε συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό 

διακίνησης ρυπαντικού φορτίου προς την υπόγεια υδροφορία τόσο στην περιοχή του Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου όσο και στην περιοχή των Σκουριών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

δεν θα επέλθει επιπλέον υποβάθμιση του ΥΣΣ Σκουριών.  

Όσον αφορά την ποιότητα των νερών που θα επανεισπιέζονται στο υπόγειο υδατικό σύστημα 

Σκουριών (EL1000191) από την περιοχή των Σκουριών, εκτιμάται ότι τα νερά που θα 

επανεισπιέζονται θα είναι κατά κύριο λόγο τα νερά των αντλήσεων προ αποστράγγισης που 

χαρακτηρίζονται ως non-contact. Κάποιες ποσότητες επανεισπίεσης θα προέρχονται από 

επεξεργασία νερών μεταλλείου (contact water) που θα έχουν κατάλληλη χημική σύσταση, 

όμοια ή/και καλύτερη με αυτή της υπόγειας υδροφορίας.  

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η λειτουργία των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών δεν θα επιφέρει περεταίρω 

υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης του ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191).  

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Όπως αναλύθηκε στις παραπάνω παραγράφους δεν αναμένεται επιπλέον υποβάθμιση του ΥΥΣ 

Σκουριών (EL1000191).  
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Όσον αφορά το ΥΥΣ Ολυμπιάδας (EL1000192), η ανάπτυξη και η λειτουργία του μεταλλείου 

θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος που όμως λόγω των 

προτεινόμενων αναβαθμίσεων του υποέργου (επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση 

εξορυκτικών αποβλήτων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, πλήρωση ανενεργών στοών, 

αποκαταστάσεις) εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης 

του συστήματος. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μη γενικευμένης ρύπανσης κατάντη των αποθέσεων 

μεταλλευτικού υλικού μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η όποια ποιοτική υποβάθμιση του ΥΥΣ 

Ολυμπιάδας (EL1000192) θα έχει χαρακτήρα τοπικού επιπέδου.  

Συμπερασματικά από τα παραπάνω η συνολική καλή ποιοτική κατάσταση του συστήματος δεν 

αναμένεται να υποβαθμιστεί.  

Φάσεις Λειτουργίας (5-20 έτη) 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191)  

Κατά την Φάση Λειτουργίας του έργου της περιοχής Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

αναμένεται διακοπή και αποκατάσταση του συνόλου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Σαν 

αποτέλεσμα, θα εξαλειφθεί σημαντική πίεση στην ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ Σκουριών.  

Επιπλέον, κατά την φάση Β του έργου της περιοχής Σκουριών (10-15 έτη) αναμένεται να 

ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά 

Λάκκου (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου). Σαν αποτέλεσμα θα ελαχιστοποιηθούν οι 

αποστραγγίσεις εν δυνάμει ρυπασμένων υδάτων από τους χώρους απόθεσης προς την υπόγεια 

υδροφορία και σε συνδυασμό με τα μέτρα που θα λαμβάνονται κατά την λειτουργία 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων προς επανεισπίεση, πλήρωση ανενεργών στοών) εκτιμάται 

ότι ελαχιστοποιήσει την πίεση στην ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ Σκουριών.  

Τα έργα αποκατάστασης των δύο περιοχών σε συνδυασμό με την διακοπή λειτουργίας του 

υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος Σκουριών (EL1000191) καθώς θα 

εξαλειφθούν σημαντικές πηγές πιέσεων.  

Παρόλα τα παραπάνω, δεν αναμένεται η ποιοτική κατάσταση του συστήματος να 

διαφοροποιηθεί κυρίως λόγω του φυσικού υποβάθρου και των αυξημένων συγκεντρώσεων που 

εντοπίζονται σε κάποια στοιχεία όπως το As. 

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Όπως αναλύθηκε στις παραπάνω παραγράφους αναμένεται μείωση των δυνητικών επιπτώσεων 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) λόγω των προγραμματισμένων 

αποκαταστάσεων στην περιοχή των Σκουριών καθώς και την διακοπή και αποκατάσταση της 

περιοχής Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.  

Όσον αφορά το ΥΥΣ Ολυμπιάδας (EL1000192),κατά τις Φάσεις Β & Γ του έργου (5-20 έτη) 

η λειτουργία του μεταλλείου θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος. Λόγω όμως των προγραμματισμένων αποκαταστάσεων και της μεταφοράς των 

αποβλήτων εμπλουτισμού στον χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ) αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι πιέσεις με αποτέλεσμα να περιοριστεί η 

δυνητική υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης του συστήματος. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μη 
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γενικευμένης ρύπανσης κατάντη των αποθέσεων μεταλλευτικού υλικού μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι θα ελαχιστοποιηθεί η ποιοτική υποβάθμιση του ΥΥΣ Ολυμπιάδας 

(EL1000192).  

Συμπερασματικά από τα παραπάνω η συνολική καλή ποιοτική κατάσταση του συστήματος 

αναμένεται να δέχεται συνεχείς πιέσεις κατά τις φάσεις λειτουργία των δύο μεταλλείων 

(Σκουριές και Ολυμπιάδα) που όμως δεν αναμένεται να την υποβαθμίσουν από καλή σε μέτρια.  

Φάση Αποκατάστασης (έτη 20-30) 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191)  

Κατά την Φάση αποκατάστασης της περιοχής των Σκουριών αναμένονται θετικές επιπτώσεις 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Οι συνεχόμενες πιέσεις στην ποιοτική του 

κατάσταση θα εξαλειφθούν αν και δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί η συνολική κατάσταση 

καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το φυσικό υπόβαθρο και η εν γένει μεταλλοφορία της 

περιοχής.  

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Κατά τις φάσεις αποκατάστασης των δύο περιοχών (Σκουριές και Ολυμπιάδα) αναμένεται να 

εξαλειφθούν οι πιέσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του υπόγειου υδατικού συστήματος Χολομώντα – Ωραιοκάστρου (EL1000190) γεγονός που 

θα συμβάλει στην διατήρηση της καλής ποιοτικής κατάστασής του.  

9.14.5.1.4. Αξιολόγηση Επιπτώσεων στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Σκουριών 

(EL1000191) και Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000190) 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις στα ΥΣΣ Σκουριών 

(EL1000191) και ΥΥΣ Χολομώντα Ωραιοκάστρου (EL1000190). 

1. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191) 

Αναμένονται μεσαίου έως χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά λόγω 

των αντλήσεων από τα υπόγεια μεταλλεία Σκουριών και Μαύρων Πετρών.  

Αναμένονται χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά λόγω των πιέσεων 

που θα υφίσταται το σύστημα από την συνολική λειτουργία των έργων.  

2. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα Ωραιοκάστρου 

Αναμένονται μεσαίου μεγέθους επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά λόγω των 

αντλήσεων από τα υπόγεια μεταλλεία Σκουριών, Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας.  

Αναμένονται χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά λόγω των πιέσεων 

που θα υφίσταται το σύστημα από την συνολική λειτουργία των τριών (3) υποέργων. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά 

των υπόγειων υδατικών συστημάτων της Ευρύτερης Περιοχής των Έργων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: 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. 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων εκτιμάται ως μεσαία κυρίως λόγω 

των διαφοροποιήσεων στα ποσοτικά χαρακτηριστικά. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν στα υπόγεια υδατικά 

συστήματα θα σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι η ανάπτυξη και 

λειτουργία των μεταλλείων θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αναμενόμενες 

επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): οι επιπτώσεις στα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογούνται ως μερικώς 

αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε ειδικά στεγανά 

φράγματα, πλήρωση ανενεργών στοών) σε συνδυασμό με τη χαμηλή έως μεσαία 

τρωτότητα του υδροφορέα δεν αναμένεται περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των 

υπογείων νερών. Επιπλέον η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

θα επανέλθει στα προ έργου επίπεδα μετά την εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης. 

Συνολικά εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 
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Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα/ αξία των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων της ευρύτερης περιοχής των έργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας η οποία 

κατατάσσεται ως μεσαία και το μέγεθος των αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων από την 

υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις στα 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων θα είναι «Μεσαίες» 

 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικός 

 
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.5.1.5. Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ – ΥΔ10, το υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα 

(EL1000131) δέχεται τα νερά που διηθούνται από τα επιφανειακά υδάτινα σώματα της 

υπολεκάνης Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N) καθώς και τα νερά που μεταγγίζονται 

πλευρικά από το υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκουριών (EL1000191).  

 

Αθροιστικές επιπτώσεις στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) δύναται να 

προκύψουν από την ταυτόχρονη λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των περιοχών 

Στρατωνίου – Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών.  

 

Να σημειωθεί εδώ ότι σήμερα στην παράκτια ζώνη που αναπτύσσεται το ΥΥΣ Ασπρόλακκα 

κατά τους χειμερινούς μήνες έχουμε άρνηση διήθησης λόγω πλήρωσης της υπόγειας 

υδροφορίας .Η εμφάνιση αλλουβιακών πηγών στην παράκτια ζώνη είναι χαρακτηριστική της 

διαδικασίας αυτής σε συνδυασμό με την πιθανή ανάπτυξη γεωλογικού φραγμού που δεν 

επιτρέπει την εκφόρτιση της φρεάτιας υδροφορίας στη θάλασσα . Η μείωση των απορροών του 

Ασπρόλακκα δεν θα επιφέρει σίγουρα μείωση της συνολικής τροφοδοσίας . Το πιθανότερο 

είναι η τροφοδοσία και με τη μείωση των απορροών, της υπόγειας υδροφορίας να παραμείνει 

η ίδια. Η ύπαρξη επίσης πιθανώς αργιλικού φραγμού πριν την εκφόρτιση προς τη θάλασσα, με 

βάση στοιχεία των μελετών του ΙΓΜΕ, που προστατεύει την φρεάτιο υδροφορία από τη 

θαλάσσια διείσδυση δρα προστατευτικά για την υπόγεια υδροφορία. 

 

Πιο συγκεκριμένα αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις τόσο στα ποσοτικά όσο και στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αναλύονται παρακάτω. 
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Αθροιστικές Επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά.  

Φάση Ανάπτυξης (0-5 έτη) 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών 

αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτινων 

συστημάτων της υπολεκάνης Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N) και του υπόγειου 

Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191) όπως αναλύθηκαν παραπάνω.  

Πιο συγκεκριμένα κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων εκτιμάται ότι οι συνολικές ποσότητες 

που καταλήγουν στο κοκκώδες σύστημα του Ασπρόλακκα (EL1000131) θα αυξηθούν ως 

αποτέλεσμα της αύξησης του συνολικού όγκου απορροής του ποταμού Ασπρόλακκα από την 

διάθεση των επεξεργασμένων νερών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Η εκτιμώμενη 

αύξηση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου, του συνολικού όγκου 

απορροής του Ασπρόλακκα (SSW06) υπολογίζεται σε 0,1% (17.978.238 m3/y) σε σύγκριση με 

την παρούσα κατάσταση. 

Η παραπάνω αύξηση του συνολικού όρκου απορροής του Ασπρόλακκα δεν αναμένεται να 

επηρεάσει τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου Υδατικού Συστήματος Ασπρόλακκα 

(EL1000131).  

Επίσης κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων εκτιμάται αύξηση των απολήψεων από το 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (EL1000191) το οποίο τροφοδοτεί το υπόγειο υδατικό σύστημα του 

Ασπρόλακκα. Οι αυξημένες απολήψεις, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν θα 

επηρεάσουν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου συστήματος Σκουριών και κατ’ 

επέκταση ούτε τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα.  

Από τα παραπάνω εκτιμάται ότι κατά την φάση Ανάπτυξης των έργων, οι αθροιστικές 

επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Ασπρόλακκα 

θα είναι χαμηλές έως αμελητέες.  

Φάσεις Λειτουργίας (5-20 έτη) 

Κατά τις Φάσεις Λειτουργίας εκτιμάται σημαντική μείωση της συνολικής απορροής που 

κατεισδύει στο υπόγειο υδατικό σύστημα Ασπρόλακκα. Το γεγονός αυτό προκύπτει από την 

διακοπή διάθεσης επεξεργασμένων νερών στον ρ. Κοκκινόλακκα από τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Σας αποτέλεσμα της διακοπής διάθεσης 

επεξεργασμένων νερών στο ρ. Κοκκινόλακκα, όπως εκτιμήθηκε και προηγουμένως, ο 

συνολικός όγκος απορροής που εκβάλλει στον Ασπρόλακκα θα ανέρχεται σε 15.033.26 m3/y 

μειωμένη κατά 16,3% σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση (έτος 2020), σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ - Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου.  

Αντίστοιχα οι απολήψεις από το υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών θα μειωθούν σημαντικά 

ως αποτέλεσμα της διακοπής των αντλήσεων από το υπόγειο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπόγειο υδατικό σύστημα του Ασπρόλακκα θα επηρεαστεί 

από τις μειωμένες ποσότητες επιφανειακών απορροών που θα κατεισδύουν αλλά από την άλλη 

δεν θα επηρεαστεί η τροφοδοσία από το υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών λόγω των 

αντλήσεων από τα μεταλλεία.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.14-223 

ENVECO A.E. 

Συνολικά οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος 

Ασπρόλακκα εκτιμώνται ως χαμηλές κυρίως λόγω της μείωσης της επιφανειακής απορροής 

τμήμα της οποίας διηθείται εμπλουτίζοντας της υπόγεια υδροφορία.  

Φάση Αποκατάστασης (έτη 20-30) 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης των έργων θα γίνει διακοπή διάθεσης επεξεργασμένων νερών 

στο ρ. Κοκκινόλακκα και τον Ασπρόλακκα. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παύση άντλησης από 

το υπόγειο μεταλλείο Σκουριών και επανεισπίεση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών 

(EL1000191).  

Τα παραπάνω μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου 

υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα θα επηρεαστούν από την μείωση του συνολικού όγκου 

επιφανειακής απορροής που κατεισδύουν σε αυτό. Η μείωση των απολήψεων από το υπόγειο 

υδατικό σύστημα Σκουριών (EL1000191) δεν θα επηρεάσει τις συνολικές ποσότητες του 

υπόγειου υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα (EL1000131). 

Συνολικά οι επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος 

Ασπρόλακκα εκτιμώνται ως μεσαίες κυρίως λόγω της μείωσης της επιφανειακής απορροής που 

θα κατεισδύει εμπλουτίζοντας της υπόγεια υδροφορία.  

Αθροιστικές Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Φάση Ανάπτυξης (0-5 έτη) 

Κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών 

αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτινων 

συστημάτων της υπολεκάνης Ασπρόλακκα (EL1005R000500023N) και του υπόγειου 

Υδατικού Συστήματος Σκουριών (EL1000191) όπως αναλύθηκαν παραπάνω.  

Όσον αφορά την ποιότητα των επιφανειακών απορροών που θα διηθούνται στο υπόγειο 

υδατικό σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) εκτιμάται ότι θα επιφέρουν υποβάθμιση της 

ποιοτικής του κατάστασης ως αποτέλεσμα της ποιότητας τόσο των επεξεργασμένων νερών της 

διάθεσης επεξεργασμένων νερών από τα ρ. Κοκκινόλακκα και Ασπρόλακκα που στο παρελθόν 

γινόταν ανεξέλεγκτα. Τα επεξεργασμένα νερά που θα διατίθενται θα ακολουθούν τα Πρότυπα 

Ποιότητας Περιβάλλοντος της Υ.Α. Η.Π. 51354/2461/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010) 

και Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016). 

Επιπλέον των παραπάνω, οι προγραμματισμένες αποκαταστάσεις στην περιοχή Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου θα ελαχιστοποιήσουν την περαιτέρω ποιοτική υποβάθμιση τόσο των 

επιφανειακών συστημάτων όσο και του υπόγειου υδατικού συστήματος Σκουριών 

(EL1000191).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την Φάση Ανάπτυξης των έργων, η ποιοτική κατάσταση 

του υπόγειου υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα (EL1000131) δεν εκτιμάται ότι θα υποστεί 

υποβάθμιση και σαν αποτέλεσμα οι αθροιστικές επιπτώσεις στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά 

κατά την Φάση Α θεωρούνται χαμηλές.  
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Φάσεις Λειτουργίας (5-20 έτη) 

Κατά τις Φάσεις Λειτουργίας των έργων αναμένεται διακοπή της άντλησης από το υπόγειο 

Μεταλλείο Μαύρων Πετρών και μείωση της συνολικής επιφανειακής απορροής του 

Ασπρόλακκα, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Επιπλέον, η ποιοτική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος Σκουριών (EL1000191) 

κατά τις φάσεις Λειτουργίας των έργων, δεν θα παρουσιάσει υποβάθμιση από τις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως.  

Σας αποτέλεσμα, η ποιοτική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα 

(EL1000131) δεν αναμένεται να υποστεί υποβάθμιση κατά τις Φάσεις Λειτουργίας των έργων.  

Φάση Αποκατάστασης (έτη 20-30) 

Κατά την Φάση Αποκατάστασης των έργων θα γίνει διακοπή διάθεσης επεξεργασμένων νερών 

στο ρ. Κοκκινόλακκα και τον Ασπρόλακκα. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παύση άντλησης από 

το υπόγειο μεταλλείο Σκουριών και επανεισπίεση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Σκουριών 

(EL1000191).  

Οι διακοπή των παραπάνω λειτουργιών των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα 

επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων 

υδατικών συστημάτων που αλληλοεπιδρούν με τις περιοχές Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και Σκουριών. 

Οι θετικές αυτές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων 

υδατικών συστημάτων, θα επηρεάσει με την σειρά του την ποιοτική κατάσταση του υπόγειου 

υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα.  

Συνολικά οι επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος 

Ασπρόλακκα (EL1000131) εκτιμώνται από χαμηλές έως αμελητέες.  

9.14.5.1.6. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναμένονται αθροιστικές επιπτώσεις στο Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) 

Αναμένονται μεσαίου μεγέθους επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά λόγω της μείωσης 

του συνολικού όγκου απορροής του Ασπρόλακκα που διηθείται και εμπλουτίζει το ΥΥΣ 

Ασπρόλακκα, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες.  

Αναμένονται χαμηλού μεγέθους επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά λόγω των πιέσεων 

που θα υφίσταται το ΥΥΣ Σκουριών και τα επιφανειακά συστήματα που τροφοδοτούν τον 

Ασπρόλακκα που με τις διηθήσεις του εμπλουτίζει το ΥΥΣ Ασπρόλακκα. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το μέγεθος των αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά 

του υπόγειου υδατικού συστήματος Ασπρόλακκα, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:  
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• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Ο χαρακτήρας των επιπτώσεων θεωρείται αρνητικός στο 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ασπρόλακκα (EL1000131) στα ποσοτικά του 

χαρακτηριστικά ενώ ουδέτερο χαρακτήρα θα έχουν στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των επιπτώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ΥΥΣ Ασπρόλακκα (EL1000131) εκτιμάται ως μεσαία. 

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απευθείας με την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν στα επιφανειακά 

υδατικά συστήματα θα σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή μελέτης.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας – Διάρκεια Επιπτώσεων: Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας των έργων οι επιπτώσεις που θα προκύψουν κυρίως στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων που κατεισδύουν στο ΥΥΣ 

Ασπρόλακκα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες, μερικώς 

αναστρέψιμες, μη αναστρέψιμες): Οι αθροιστικές επιπτώσεις στα ποσοτικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων αξιολογούνται ως 

μερικώς αναστρέψιμες.  

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα (αντιμετωπίσιμες, μερικώς 

αντιμετωπίσιμες, μη αντιμετωπίσιμες): Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 

(επεξεργασία αντλούμενων υδάτων, απόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε ειδικά στεγανά 

φράγματα, πλήρωση ανενεργών στοών) σε συνδυασμό με τη χαμηλή έως μεσαία 

τρωτότητα του υδροφορέα δεν αναμένεται περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των 

υπογείων νερών και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις θα είναι μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μέγεθος των αναμενόμενων 

αθροιστικών επιπτώσεων στα χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού συστήματος 

αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα ΟΧΙ 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία / ευπάθεια/ τρωτότητα/ αξία του ΥΥΣ Ασπρόλακκα 

(Χαμηλή καθώς έχει καλή ποσοτική και καλή ποιοτική κατάσταση) και το μέγεθος των 

αναμενόμενων αθροιστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, 
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εκτιμάται ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του ΥΥΣ Ασπρόλακκα θα είναι 

«Χαμηλές». 

Αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων - Αρνητικός 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.5.2. Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Ως συνεργιστικές επιπτώσεις στην περίπτωση των υδάτων, θεωρούμε τις επιπτώσεις που 

προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες) που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με την 

υπό μελέτη έργο εντός της άμεσης περιοχής μελέτης και οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους 

αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από πλευράς 

έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους επιπτώσεων.  

Οι συνεργιστικές επιπτώσεις, όσον αφορά στα ύδατα, αξιολογούνται εντός της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη παράγραφο. 

Όσον αφορά στις πηγές δυνητικών επιπτώσεων στα νερά, έγινε έλεγχος για περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένες δραστηριότητες εντός της άμεσης περιοχής μελέτης από το μητρώο καταγραφής 

ΑΕΠΟ (aepo.gr) της τελευταίας δεκαετίας, από τον οποίο προέκυψαν οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Σχήμα 9.14.5-7. Αποτύπωση άλλων δραστηριοτήτων εντός της άμεσης περιοχής μελέτης 

Από τον παραπάνω έλεγχο οποίο προέκυψε ότι εντός της άμεσης περιοχής πέραν των 

δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν αδειοδοτηθεί:  

• 3 έργα τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

• 2 έργα Μεταφοράς ενέργειας 

• 1 λιμενικό έργο (αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου) 

• 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Στρατωνίου 

Επιπλέον των παραπάνω, χωροθετείται και 1 εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην 

περιοχή της Ολυμπιάδας εντός της ευρύτερης περιοχής, πλησίον του ρέματος Μπαξίνα. 

Από τα ανωτέρω έργα συνεργιστικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον δύναται να 

παρουσιαστούν στα παρακάτω:  

• Ποτάμια Υδατικά Συστήματα. 

Στο σώμα του Μπασδέκη δύναται να παρουσιαστούν συνεργιστικές επιπτώσεις από την 

λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που χωροθετείται πλησίον του ρέματος 

Μπαξίνα το οποίο εκβάλει στο ποταμό Μπασδέκη.  

Στο ρέμα του Κοκκινόλακκα δύναται να παρουσιαστούν συνεργιστικές επιπτώσεις από την 

λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που χωροθετείται πλησίον του ρέματος.  
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• Παράκτια Υδατικά Συστήματα 

Στο παράκτιο σώμα Κόλπος Ιερισσού – Χαλκιδική (EL1043C0002N) δύναται να 

παρουσιαστούν συνεργιστικές επιπτώσεις από το αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου.  

• Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Στα ΥΥΣ Σκουριών (EL1000191) και Ολυμπιάδας (EL1000192) δύναται να παρουσιαστούν 

συνεργιστικές επιπτώσεις από απολήψεις που πραγματοποιούνται για λόγους άρδευσης και 

ύδρευσης. 

9.14.5.2.1. Εκτίμηση συνεργιστικών επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά συστήματα 

Το σώμα του Μπασδέκη, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, δέχεται ήδη πιέσεις 

από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Ολυμπιάδας. Επιπλέον, η εγκατάσταση της 

επεξεργασίας λυμάτων δύναται να επιφέρει επιπρόσθετες επιπτώσεις κυρίως στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος Μπασδέκη καθώς χωροθετείται πλησίον του ρέματος Μπαξίνα 

και γίνεται η υπόθεση για διάθεση των επεξεργασμένων νερών στο ρ. Μπαξίνα που στην 

συνέχεια εκβάλλει στο σώμα του Μπασδέκη. Λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με την 

ποσότητα και την ποιότητα των νερών που διαθέτονται στο ρ. Μπαξίνα από την εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων δεν δύναται να ποσοτικοποιηθεί η συνεργιστική επίπτωση στην 

ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ποταμού Μπασδέκη. Εκτιμάται όμως ότι θα επιφέρει 

επιπρόσθετη πίεση στα χαρακτηριστικά του ρ. Μπαξίνα και κατ’ επέκταση και στα 

χαρακτηριστικά του ποταμού Μπασδέκη.  

Το ρέμα του Κοκκινόλακκα, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, δέχεται ήδη 

πιέσεις από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου. Επιπλέον, η 

εγκατάσταση της επεξεργασίας λυμάτων Στρατωνίου δύναται να επιφέρει επιπρόσθετες 

επιπτώσεις κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρέματος καθώς χωροθετείται πλησίον 

του. Κάνοντας της υπόθεση ότι πραγματοποιείται διάθεση των επεξεργασμένων νερών της 

εγκατάστασης στο ρ. Κοκκινόλακκα που στην συνέχεια εκβάλλει στο σώμα του Ασπρόλακκα 

εκτιμάται ότι θα προκληθούν συνεργιστικές επιπτώσεις στα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του ρ. Κοκκινόλακκα. Λόγω όμως έλλειψης δεδομένων σχετικά με την 

ποσότητα και την ποιότητα των νερών που διαθέτονται από την εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων δεν δύναται να ποσοτικοποιηθεί η συνεργιστική επίπτωση στην ποσοτική και 

ποιοτική κατάσταση του ρ. Κοκκινόλακκα. Εκτιμάται όμως ότι θα επιφέρει επιπρόσθετη πίεση 

στα χαρακτηριστικά του ρ. Κοκκινόλακκα και κατ’ επέκταση και στα χαρακτηριστικά του 

ποταμού Ασπρόλακκα.  

9.14.5.2.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ποτάμια υδατικά συστήματα 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των συνεργιστικών επιπτώσεων τόσο κατά τη 

φάση ανάπτυξης όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της 

συνολικής περιοχής μελέτης, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επέλθει 

συνεργιστική πίεση κυρίως στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

επιφανειακών συστημάτων. 

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη την δυνητική επίδραση στην ποιοτική 

κατάσταση των ποτάμιων συστημάτων λόγω της συνεργιστικής δράσης που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, η ένταση των συνεργιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία.  
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• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον από τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές στη ευρύτερη περιοχή του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως επιπέδου 

ευρύτερης περιοχής.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των υποέργων μεταλλευτικής 

δραστηριότητας καθώς και των άλλων έργων που θα επιφέρουν συνεργιστικές 

επιπτώσεις θα διαρκέσεις μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την λειτουργία των 

έργων στο υδάτινο περιβάλλον δύναται να αντιστραφούν κατά τις φάσεις 

αποκαταστάσεις των έργων και συνεπώς αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις στα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών συστημάτων δύναται να αντιμετωπιστούν 

κατά περίπτωση με την χρήση κατάλληλων μέτρων και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

Μέγεθος επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία των ποτάμιων συστημάτων της ευρύτερης περιοχής μελέτης η οποία 

κατατάσσεται ως μεσαία και το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων από 

την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι 

«Μεσαίες» Σημαντικότητας.  
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Εκτίμηση σημαντικότητας επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον - Αρνητικές 

 
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.5.2.3. Εκτίμηση συνεργιστικών επιπτώσεων στα παράκτια υδατικά συστήματα 

Στο παράκτιο σώμα Κόλπος Ιερισσού – Χαλκιδική (EL1043C0002N) χωροθετείται το 

αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου. Η λειτουργία του αλιευτικού καταφύγιο σε συνδυασμό με 

την λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου δύναται να επιφέρει συνεργιστική 

επίπτωση στην ποιοτική κατάσταση του παράκτιου σώματος.  

Λόγω έλλειψης στοιχείων δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί η εκτίμηση στην ποιοτική 

κατάσταση του παράκτιου μετώπου. Σε κάθε περίπτωση όμως εκτιμάται ότι η λειτουργία του 

αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου δεν δύναται να επιφέρει επιπλέον επιπτώσεις στην 

ποιοτική κατάσταση του σώματος καθώς η παράλληλη λειτουργία των δύο εγκαταστάσεων 

(Μεταλλείου Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών και αλιευτικού καταφυγίου) λαμβάνει χώρα 

πολλά χρόνια και δεν έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση λόγω συνέργειας. 

9.14.5.2.4. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα παράκτια υδατικά συστήματα 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των συνεργιστικών επιπτώσεων τόσο κατά τη 

φάση ανάπτυξης όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της 

συνολικής περιοχής μελέτης, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επέλθει 

συνεργιστική πίεση κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων. 

• Ένταση επιπτώσεων: Η ένταση των συνεργιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως 

αμελητέα.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον από τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές στη περιοχή μελέτης της χωρικής ενότητας Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι πιθανή.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των υποέργων μεταλλευτικής 

δραστηριότητας καθώς και των άλλων έργων που θα επιφέρουν συνεργιστικές 

επιπτώσεις θα διαρκέσεις μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 
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• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την λειτουργία των 

έργων στο υδάτινο περιβάλλον δύναται να αντιστραφούν κατά τις φάσεις 

αποκαταστάσεις των έργων και συνεπώς αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παράκτιων συστημάτων δύναται να αντιμετωπιστούν με την χρήση 

κατάλληλων μέτρων και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Χαμηλές. 

 

Μέγεθος επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον 

Υψηλή OXI 

Μεσαία OXI 

Χαμηλή ΝΑΙ 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του παράκτιου συστήματος της περιοχής μελέτης και το μέγεθος των 

αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, 

εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Ασήμαντες» .  

 

Εκτίμηση σημαντικότητας επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

9.14.5.2.5. Εκτίμηση συνεργιστικών επιπτώσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ το ΥΥΣ Χολομώντα - Ωραιοκάστρου εκτιμάται ότι 

δέχεται στο σύνολό του μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 99,00 x 106 m³/y. Οι μέσες 
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ετήσιες απολήψεις από το σύστημα μέσω γεωτρήσεων και κυρίως πηγών εκτιμώνται σε 

81,64 x 106 m³/y, με 64,60 x 106 m³/y να αντιστοιχούν στην άρδευση, 9,51 x 106 m³/y στην 

ύδρευση και 0,35 x 106 m³/y στην βιομηχανική χρήση. Η ποσοτική κατάσταση του 

υποσυστήματος με βάση το ΣΔΛΑΠ χαρακτηρίζεται καλή.  

Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των απολήψεων των 81,64 hm3/y, χωρίς αναφορά στην κάλυψη 

συγκεκριμένων αρδευτικών αναγκών είναι πολύ υψηλές ιδιαίτερα οι ποσότητες που 

αναφέρονται σε αρδεύσεις σε συνδυασμό με τις εκτιμώμενες ποσότητες τροφοδοσίας του ΥΥΣ. 

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο τον αθροιστικών επιπτώσεων, οι ποσότητες των απολήψεων 

τόσο από τι μεταλλευτικές δραστηριότητες των τριών (3) υποέργων σε συνδυασμό με τις 

ετήσιες απολήψεις για ύδρευση, άρδευση και βιομηχανία δεν θα επηρεάσουν την καλή 

ποσοτική κατάσταση καθώς το ΥΥΣ δεν θα μπει σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης ενώ ο 

αποθεματικός όγκος από την ετήσια τροφοδοσία θα είναι άνω των 10 hm3/y. 

9.14.5.2.6. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα  

Με βάση τα προαναφερόμενα, η αξιολόγηση των συνεργιστικών επιπτώσεων τόσο κατά τη 

φάση ανάπτυξης όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των προτεινόμενων έργων εντός της 

συνολικής περιοχής μελέτης, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

• Χαρακτήρας επιπτώσεων: Αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι θα επέλθει 

συνεργιστική πίεση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του ΥΥΣ. 

• Ένταση επιπτώσεων: Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες αυξομειώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων υδατικών συστημάτων που αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

ένταση των συνεργιστικών επιπτώσεων αξιολογείται ως μεσαία.  

• Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως άμεσες δεδομένου 

ότι συνδέονται απ’ ευθείας με τις επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον από τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων. 

• Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν σχετίζονται με τις 

περιοχές στη ευρύτερη περιοχή του έργου και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως επιπέδου 

ευρύτερης περιοχής.  

• Πιθανότητα εμφάνισης: Η εμφάνιση των επιπτώσεων σχετίζεται με την υλοποίηση του 

έργου και είναι βέβαιη.  

• Χρονικός χαρακτήρας: Δεδομένου ότι η λειτουργία των υποέργων μεταλλευτικής 

δραστηριότητας καθώς και των άλλων έργων που θα επιφέρουν συνεργιστικές 

επιπτώσεις θα διαρκέσεις μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

αξιολογούνται ως μακροχρόνιες. 

• Δυνατότητα ανάταξης με φυσικές διεργασίες: Οι επιπτώσεις από την λειτουργία των 

έργων στο υδάτινο περιβάλλον δύναται να αντιστραφούν κατά τις φάσεις 

αποκαταστάσεις των έργων και συνεπώς αξιολογούνται ως μερικώς αναστρέψιμες. 

• Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα: Οι επιπτώσεις στα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων συστημάτων δύναται να αντιμετωπιστούν κατά 

περίπτωση με την χρήση κατάλληλων μέτρων και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως 

μερικώς αντιμετωπίσιμες. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν κατά τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης, το μέγεθος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής αξιολογείται ως Μεσαίο. 
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Μέγεθος επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον 

Μέγεθος Επιπτώσεων 

Υψηλή OXI 

Μεσαία ΝΑΙ 

Χαμηλή OXI 

Αμελητέα OXI 

 

Συμπέρασμα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ευαισθησία / ευπάθεια/ 

τρωτότητα/ αξία του ΥΥΣ Χολομώντα - Ωραιοκάστρου η οποία κατατάσσεται ως μεσαία και 

το μέγεθος των αναμενόμενων συνεργιστικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές επιπτώσεις θα είναι «Μεσαίες».  

 

Εκτίμηση σημαντικότητας επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον - Αρνητικές 

  
Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

9.15. Επιπτώσεις στον κίνδυνο σημαντικών ατυχημάτων ή καταστροφών 

9.15.1. Γενικά 

Η παρούσα παράγραφος έχει ως στόχο την παράθεση και τεκμηρίωση στοιχείων για την 

κάλυψη των αναγκών ανάλυσης των τυχόν επιπτώσεων που απορρέουν από την ευπάθεια του 

υπό μελέτη έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών, όπως προβλέπεται 

σχετικά βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 

5688/12-03-2018 – ΦΕΚ 988/Β/21-03-2018 «Τροποποίηση των παραρτημάτων του νόμου 

4014/2011 (Α’ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2014/52/ΕΕ» και της παραγράφου 3, του άρθρου 3 της Κ.Y.Α. 1915/24.1.2018 

«Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 

167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) 

υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014», ΦΕΚ 304/Β/2-2-2018.  

 

Στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. και σε ότι αφορά τους κινδύνους και τα μεγάλα ατυχήματα 

γίνεται αναφορά στη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως στην υπ’ αριθμ. 

172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016). Το υπό μελέτη έργο δεν 

συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με υποχρεώσεις, απαιτήσεις ή δεσμεύσεις που προκύπτουν από την 

Οδηγία Seveso ΙΙΙ (περιλαμβανόμενης της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ), όπως ενσωματώθηκε στο 

εθνικό δίκαιο με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., δεδομένου ότι όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 

2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 172058/2016, «η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται…. ε) στην 

εκμετάλλευση, δηλαδή στην έρευνα, στην εξόρυξη και στην επεξεργασία, ορυκτών σε 

μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, μεταξύ άλλων και μέσω γεωτρήσεων, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 3». Σημειώνεται ότι στην παράγραφο 3 αναφέρονται τα εξής: «Ανεξάρτητα από 

τις περιπτώσεις ε) και η) της παραγράφου 2, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 

συμπεριλαμβάνονται: α) η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώματα, σε 

κοιλότητες αλατωρυχείων και σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία/ ορυχεία, και β) οι εργασίες 

χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με τις εργασίες αυτές, 

στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες, καθώς επίσης και εν ενεργεία εγκαταστάσεις 

διάθεσης καταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή φραγμάτων». 

 

Σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων της εγκεκριμένης ΜΠΕ (2010) καθώς και τα 

επικαιροποιημένα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη 

προκύπτουν τα εξής: 

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

ταξινομείται ως εγκατάσταση τύπου Α σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην 

Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009. 

 Η Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά Λάκκου δεν ταξινομείται ως εγκατάσταση διαχείρισης 
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εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ 

του άρθρου 24 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076 Β/2009) ενώ στο πλαίσιο της 

ταξινόμησης της εγκατάστασης καθίσταται σαφές ότι τόσο στην παραγωγική διαδικασία 

του εργοστασίου εμπλουτισμού όσο και στα απόβλητα που προκύπτουν από αυτή δεν 

υφίστανται επικίνδυνες ουσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταξινόμηση της 

εγκατάστασης ως εγκατάσταση κατηγορίας Α. 

 

Για λόγους σαφήνειας και καθαρότητας κρίνεται σκόπιμη η παράθεση στη συνέχεια των 

ορισμών των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το θέμα της παρούσας παραγράφου, όπως 

αυτές προκύπτουν από το εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο, καθώς και από τη σχετική 

επιστημονική βιβλιογραφία.  

 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016) 

«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα 

μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη 

συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 

(Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)» ως: 

 «μεγάλο ατύχημα», (ορίζεται) συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που 

προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης 

που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, το οποίο προκαλεί 

σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 

εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες· 

και ως 

 «εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας», ή απλώς «εγκατάσταση», 

(ορίζεται) ο συνολικός χώρος που τελεί υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης όπου 

υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων 

των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων·οι εγκαταστάσεις κατατάσσονται 

σε κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας. 

 

Καταστροφή (Disaster): Κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό 

συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον (Υπουργική 

Απόφαση 1299/2003 [ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003] με την οποία θεσπίζεται το Γενικό Σχέδιο 

Πολιτικής Προστασίας με την ονομασία «Ξενοκράτης»). Οι καταστροφές είναι συνάρτηση της 

έκθεσης στον κίνδυνο, της τρωτότητας, της ικανότητας ή μη λήψης μέτρων για τη μείωση των 

πιθανών αρνητικών συνεπειών, οι οποίες μπορεί να είναι απώλειες ανθρώπινων ζωών, 

τραυματισμοί, ασθένειες, επιπτώσεις στην σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ευημερία, 

υλικές ζημιές, απώλεια υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική αναστάτωση και περιβαλλοντική 

υποβάθμιση. 

 

Οι φυσικές καταστροφές είναι αποτέλεσμα της εκδήλωσης ακραίων ή μη φυσικών φαινομένων. 

Το μέγεθος της καταστροφής, εξαρτάται από το μέγεθος και την ένταση του φυσικού 

φαινομένου, από το κατά πόσο είναι ευάλωτο ή τρωτό το σύστημα που θα υποστεί την 

εκδήλωση του φαινομένου και από την αξία του στοιχείου που εκτίθεται στον κίνδυνο. Τέτοια 
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φυσικά φαινόμενα είναι οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ηφαίστεια, κλιματικές 

μεταβολές, ακραία καιρικά φαινόμενα και οι σεισμοί. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) διακρίνει πέντε μεγάλες 

κατηγορίες φυσικών καταστροφών: 

 Γεωφυσικές: Σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων και μαζικές κινήσεις της γης 

(κατολισθήσεις, καθιζήσεις). 

 Υδρολογικές: Προέρχονται από αποκλίσεις κατά τον συνήθη κύκλο του νερού και/ή από 

την υπερχείλιση των υδατικών συστημάτων από τον άνεμο, όπως πλημμύρες. 

 Μετεωρολογικές: Προκαλούνται από βραχυπρόθεσμες έως και μεσοπρόθεσμες 

ατμοσφαιρικές διεργασίες (οι διεργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ένα φάσμα 

λίγων λεπτών, έως και ημερών), όπως καταιγίδες, θύελλες, τροπικούς κυκλώνες. 

 Κλιματολογικές: Προκαλούνται από μακροπρόθεσμες διεργασίες (σε φάσμα ενδο-

εποχιακό έως και χρόνιων διακυμάνσεων του κλίματος), όπως είναι οι ακραίες 

θερμοκρασίες (υψηλές-χαμηλές), ξηρασίες, πυρκαγιές. 

 Βιολογικές: Προκαλούνται από την έκθεση των ζώντων οργανισμών σε μικρόβια ή 

επικίνδυνες ουσίες, όπως οι επιδημίες. 

 

Ο κίνδυνος, η τρωτότητα και η διακινδύνευση είναι το μέτρο των φυσικών καταστροφών. 

 

Κίνδυνος (Hazard): ένα φαινόμενο, ουσία, ανθρώπινη δραστηριότητα ή κατάσταση που μπορεί 

να προκαλέσει απώλεια της ζωής, τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, υλικές ζημιές, 

απώλεια των προς το ζην και υπηρεσιών, κοινωνική και οικονομική αναστάτωση ή 

περιβαλλοντική ζημία. 

 

Οι κίνδυνοι που είναι σε θέση να προκαλέσουν καταστροφές μπορεί να είναι φυσικής 

προέλευσης (γεωλογικοί, μετεωρολογικοί, υδρολογικοί, βιολογικοί) ή ανθρωπογενούς 

προέλευσης (υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τεχνολογικοί). Διακρίνονται συνοπτικά στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 Φυσικοί κίνδυνοι: Πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, ακραίες θερμοκρασίες, τυφώνες, 

σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις. 

 Βιολογικοί κίνδυνοι: Επιδημίες, παράσιτα και μόλυνση φυτών, ζώων και ανθρώπων. 

 Τεχνολογικοί κίνδυνοι: Κατάρρευση κοινωνικό-τεχνικών υποδομών, γεωργικές 

πρακτικές, επεξεργασία τροφών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υποδομή και μέσα 

μαζικής μεταφοράς. 

 Πολιτικοί κοινωνικοί κίνδυνοι: Τρομοκρατία, δολιοφθορά, ένοπλες συγκρούσεις, 

πόλεμος. 

 

Η ανάλυση και η εκτίμηση του κινδύνου οδηγούν στη διαχείρισή του. 

 

Η ανάλυση κινδύνου (Hazard analysis) είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος 

αναγνωρίζεται, μελετάται και παρακολουθείται προκειμένου να καθορισθεί η αιτία που τον 

δημιουργεί, η δυναμική του, τα χαρακτηριστικά του και η συμπεριφορά του. Η ανάλυση του 

κινδύνου οδηγεί στην εκτίμησή του (Hazard assessment), που αφορά στην αναγνώριση της 

πιθανότητας εκδήλωσης του φαινομένου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην έντασή 

του καθώς και στα χαρακτηριστικά της περιοχής που θα επηρεάσει. Η εκτίμηση του κινδύνου 

έχει ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό σε τεχνικό επίπεδο και στη ζωνοποίηση της χρήσης 

γης. Για παράδειγμα η εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής λαμβάνεται σοβαρά 
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υπόψη στον πολεοδομικό σχεδιασμό (π.χ. όροι δόμησης, απαγόρευση κατασκευών σε 

συγκεκριμένα εδάφη). 

 

Η τρωτότητα (Vulnerability) εκφράζει το επίπεδο ευπάθειας του φυσικού ή/και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στις επιπτώσεις των κινδύνων. Η τρωτότητα συνδέεται άμεσα 

με τους παράγοντες εκείνους που επιτρέπουν στον κίνδυνο να εξελιχθεί σε καταστροφή αλλά 

και με την ικανότητα του φυσικού ή/και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος να αντισταθεί στις 

αρνητικές συνέπειες της καταστροφής.  

 

Επικινδυνότητα ή διακινδύνευση (risk): Ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός δυνητικού 

κινδύνου να πραγματοποιηθεί και της έκτασης της βλάβης-επίπτωσης που η πραγματοποίηση 

του δυνητικού κινδύνου θα επιφέρει. Η επικινδυνότητα ή διακινδύνευση εκφράζεται από τη 

σχέση: 

 

Επικινδυνότητα = Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου x Τρωτότητα 

 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας ως "∆ιακινδύνευση (risk) πληµµύρας" ορίζεται ο συνδυασμός της 

πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την 

ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 

δραστηριότητες, που συνδέονται µ’ αυτή την πλημμύρα.  

 

Ζημία ή βλάβη: Η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση 

υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο που μπορεί να συμβεί άμεσα ή έμμεσα. 

 

Περιβαλλοντική ζημία ή βλάβη:  

α) Ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων, ήτοι οποιαδήποτε ζημία έχει 

σημαντικά δυσμενείς συνέπειες για την επίτευξη ή τη συντήρηση της ευνοϊκής 

κατάστασης διατήρησης αυτών των οικοτόπων ή ειδών.  

β) Ζημία των υδάτων, ήτοι οιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς, σε σημαντικό βαθμό, την 

οικολογική, χημική ή/και ποσοτική κατάσταση, ή/και το οικολογικό δυναμικό, όπως 

ορίζει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, των συγκεκριμένων υδάτων, εξαιρουμένων των δυσμενών 

επιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 4, παράγραφος 7 της εν λόγω Οδηγίας. 

γ) Ζημία του εδάφους, ήτοι οιαδήποτε ρύπανση του εδάφους η οποία δημιουργεί σοβαρό 

κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή 

έμμεσης εισαγωγής εντός του εδάφους, επί του εδάφους ή στο υπέδαφος, ουσιών, 

παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών. 

9.15.2. Προσδιορισμός δυνητικών κινδύνων 

Όπως προαναφέρθηκε, 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; 
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 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; 

 

Με βάση την παράγραφο «Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον» των 

Παραγράφων 6.2-6.9 του Κεφαλαίου 6, το υπό μελέτη έργο από πλευράς κινδύνων που είναι 

σε θέση να προκαλέσουν καταστροφές, θεωρητικά μπορεί να σχετίζεται είτε με κινδύνους 

φυσικής προέλευσης, όπως γεωλογικοί, μετεωρολογικοί και υδρολογικοί είτε με κινδύνους 

ανθρωπογενούς προέλευσης, όπως υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κατάρρευση υποδομών.  

 

Επισημαίνεται ότι, το υπό μελέτη έργο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

βέλτιστης διεθνώς πρακτικής και, ως εκ τούτου, μεγάλα ατυχήματα θα είναι πολύ απίθανα να 

συμβούν. Σε κάθε περίπτωση, στην επόμενη παράγραφο γίνεται η ανάλυση των πιθανών 

κινδύνων και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας. 

9.15.3. Ανάλυση κινδύνων - Αξιολόγηση επικινδυνότητας 

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα αξιολόγηση προκύπτει από το εγχειρίδιο της 

ΕΕ: «Guidance on Assessing and Costing Environmental Liabilities 2014». 

 

Στο πλαίσιο ανάλυσης των κινδύνων που είναι δυνατό να εμφανισθούν και να έχουν 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον φτάνοντας και το 

επίπεδο της καταστροφής, η πρώτη δράση αφορά την κατάταξη αυτών που σχετίζονται με το 

υπό μελέτη έργο κατ’ αρχήν ως προς την πιθανότητα εμφάνισής τους σε πέντε κατηγορίες από 

πολύ πιθανό έως απίθανο (να συμβούν), όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.15.3-1.  

 

Πίνακας 9.15.3-1. Πίνακας ταξινόμησης κινδύνου - Πιθανότητα εμφάνισης 

Κλίμακα Κατηγορία Περιγραφή 

1 Απίθανο Πολύ χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου  

2 Μη πιθανό Χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου  

3 Λίγο πιθανό Μεσαία πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου  

4 Πιθανό Υψηλή πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου  

5 Πολύ πιθανό Πολύ Υψηλή πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου 

 

Η εκτίμηση της τρωτότητας του έργου, δηλαδή της σπουδαιότητας της επίπτωσης κάποιου 

κινδύνου αποτελεί το δεύτερο βήμα στην ανάλυση των κινδύνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά την κατηγοριοποίηση της αποτίμησης του κινδύνου λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά 

προληπτικά μέτρα ή μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, τα οποία είτε έχουν εξαρχής ενταχθεί 

στο σχεδιασμό του έργου είτε προβλέπεται με δεσμευτικό τρόπο να ληφθούν επικουρικά κατά 

τη διάρκεια κατασκευής/λειτουργίας. Κατά την εκτίμηση της τρωτότητας του έργου οι κίνδυνοι 

κατατάσσονται και πάλι σε πέντε κατηγορίες από το επίπεδο της ελάχιστης επίπτωσης μέχρι το 

επίπεδο της καταστροφικής, όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  
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 Πίνακας 9.15.3-2. Πίνακας ταξινόμησης κινδύνου ως προς την τρωτότητα του έργου σε 

αυτόν 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η πιθανότητα εμφάνισης κάποιου κινδύνου σε συνδυασμό με την 

τρωτότητα του έργου σε αυτόν δίνουν την αξιολόγηση της επικινδυνότητας (risk) ως προς 

Κλίμακα 
Χαρακτηρισμός 

κινδύνου 
Περιγραφή 

1 Ελάχιστος 

Δεν υπάρχει επίδραση ή αμελητέα αλλαγή στο περιβάλλον 

Μικρός αριθμός επηρεαζόμενων ανθρώπων: όχι 

δυστυχήματα και μικρός αριθμός από ελαφρούς 

τραυματισμούς με θεραπεία πρώτων βοηθειών. Όχι ρύπανση, 

τοπική επίδραση <0,5 εκατ. ευρώ. Ελάχιστη τοπική 

διαταραχή των κοινωνικών υπηρεσιών (<6 ωρών). 

2 Περιορισμένος 

Μικρό αντίκτυπο / εντοπισμένο ή ενοχλητικό  

Μόνο δυστύχημα: περιορισμένος αριθμός επηρεασμένων 

ατόμων: ελάχιστοι σοβαροί τραυματισμοί με προσκόμιση σε 

νοσοκομείο με ιατρική θεραπεία. Τοπική απομάκρυνση ενός 

μικρού αριθμού ανθρώπων για 6-24 ώρες. Προσωπική 

εξυπηρέτηση μέσω τοπικού προγραμματισμού. Απλή 

ρύπανση, τοπική επίδραση μικρής διάρκειας 0,5-3 εκατ. 

ευρώ.  Φυσιολογική κοινωνική λειτουργικότητα με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

3 Σοβαρός 

Μέτρια επίδραση στο περιβάλλον  

Σημαντικός αριθμός επηρεασμένων ανθρώπων, 

επηρεασμένη περιοχή με πολλαπλά δυστυχήματα (<5) 

πολλαπλοί σοβαροί και εκτεταμένοι τραυματισμοί (20), 

σοβαρές προσκομίσεις σε νοσοκομείο. Μεγάλος αριθμός 

απομακρυσμένων ανθρώπων για 624 ώρες ή πιθανόν πάνω 

από 500 εκκένωσης. Εξωτερικοί πόροι απαιτούνται για την 

προσωπική υποστήριξη. Απλή ρύπανση, εξαπλωμένη 

επίδραση, εκτεταμένη διάρκεια., 3-10 εκατ. ευρώ 

4 Πολύ σοβαρός 

Σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Από 5-50 δυστυχήματα πάνω από 100 σοβαρά 

τραυματισμένοι πάνω από 2.000 εκκενώσεις. Βαριά ρύπανση 

τοπική επίδραση ή εκτεταμένη διάρκεια. 10-25 εκατ. ευρώ.  

Η λειτουργία της Κοινότητας είναι άσχημη, ελάχιστες 

διαθέσιμες υπηρεσίες 

5 Καταστροφικός 

Μαζική επίδραση σε μια μεγάλη περιοχή, μη αναστρέψιμη σε 

μεσοπρόθεσμη βάση 

Μεγάλος αριθμός ανθρώπων επηρεασμένων με σημαντικό 

αριθμό δυστυχημάτων (>50), εκατοντάδες τραυματισμένοι 

πάνω από 2.000 εκκενώσεις. Πολύ βαριά ρύπανση, 

εξαπλωμένες επιδράσεις μεγάλης διάρκειας >25 εκατ. ευρώ. 

Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές προκαλώντας 

σημαντικές διαταραχές, ή απώλεια σημαντικών υπηρεσιών 

για παρατεταμένη περίοδο. Κοινότητα ανίκανη να 

λειτουργήσει χωρίς σημαντική ενίσχυση. 
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Κεφάλαιο 9  9.15-9 

ENVECO A.E. 

αυτόν. Στον Πίνακας 9.15.3-3 παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης της επικινδυνότητας ως 

προς κάποιον κίνδυνο με αναφορά σε κάποιο έργο ή δραστηριότητα.  

 

Ο πίνακας αξιολόγησης της επικινδυνότητας έχει χρωματική κωδικοποίηση για να παρέχει 

εύκολη ένδειξη της επικινδυνότητας, καθώς και αριθμητική τιμή του ρίσκου που προκύπτει 

από την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου και την τρωτότητα του έργου-δραστηριότητας σε 

αυτόν. Η κόκκινη ζώνη αντιπροσωπεύει τα σενάρια «υψηλής επικινδυνότητας», για τα οποία 

είναι αναγκαίο να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα πρόληψης και να συντάσσονται και να 

τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής γενικά ή/και ειδικά σχέδια αντιμετώπισης και διαχείρισης των 

επιπτώσεων, η πορτοκαλί αντιπροσωπεύει «σενάρια μέσης επικινδυνότητας», για τα οποία 

προτείνεται να συντάσσονται γενικά ή/και ειδικά σχέδια αντιμετώπισης και διαχείρισης των 

επιπτώσεων, των οποίων η εφαρμογή θα κρίνεται κατά περίπτωση και η πράσινη ζώνη 

αντιπροσωπεύει σενάρια «χαμηλής επικινδυνότητας», για τα οποία δεν είναι αναγκαίο να 

συντάσσονται σχέδια αντιμετώπισης και διαχείρισης των επιπτώσεων. Τα σχέδια 

αντιμετώπισης και διαχείρισης των επιπτώσεων θα πρέπει να συνάδουν με γενικές ή ειδικές 

κατά περίπτωση προβλέψεις, ρυθμίσεις, κανονιστικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες 

των σχετικών αρμόδιων φορέων, όπως οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, η Αστυνομία, το Λιμενικό κα. 

 

Πίνακας 9.15.3-3. Αξιολόγηση επικινδυνότητας (risk) 

Χαρακτηρισμός 

κινδύνου με 

βάση την 

πιθανότητα 

εμφάνισής του 

Πολύ 

πιθανός 
5 5 10 15 20 25 

Πιθανός 4 4 8 12 16 20 

Λίγο 

πιθανός 
3 3 6 9 12 15 

Μη 

πιθανός 
2 2 4 6 8 10 

Απίθανος 1 1 2 3 4 5 

Χαρακτηρισμός κινδύνου με 

βάση την τρωτότητα έργου-

δραστηριότητας σε αυτόν 

Ελάχιστος Περιορισμένος Σοβαρός 
Πολύ 

σοβαρός 
Καταστροφικός 

1 2 3 4 5 

 

Ο Πίνακας 9.15.3-4 περιλαμβάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τους βασικούς τύπους 

καταστροφών που διαγνώσθηκαν πιο πάνω ότι μπορεί να σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο. 

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των κινδύνων λήφθηκε υπόψη και η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων κατά τις φάσεις κατασκευής, 

λειτουργίας και αποκατάστασης του έργου. Στον Πίνακα χαρακτηρίζονται οι κίνδυνοι με βάση 

την πιθανότητα εμφάνισής τους σε τέτοια ένταση ώστε να προκαλέσουν καταστροφή, καθώς 

και ως προς τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα έχουν στο υπό μελέτη έργο με βάση την 

τρωτότητα αυτού σε αυτούς. Η ανάλυση των κινδύνων γίνεται αρχικά σε μία γενική 

προσέγγιση ενώ στην συνέχεια εξειδικεύεται ανά μεταλλευτική εγκατάσταση του υπό μελέτη 

έργου. 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 9.15.3-4. Μητρώο κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων υπό μελέτη έργου και χαρακτηρισμός τους ως προς την πιθανότητα εμφάνισης 

και τις επιπτώσεις τους 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

Γενικοί Κίνδυνοι 

1 

Πυρκαγιά 

(Άμεση 

θερμότητα και 

φλόγες) 

Ενδέχεται να προκληθούν 

θέματα στις υποδομές με 

αποτέλεσμα να υπάρχει διαφυγή 

αέριων εκπομπών / καπνού / 

σκόνης κλπ 

Επίπτωση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον / 

στο έδαφος / στα ύδατα 
3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται 

μικρός 

αντίκτυπος στο 

περιβάλλον, 

στον αριθμό 

επηρεασμένων 

ατόμων ενώ 

εξελίσσεται η 

φυσιολογική 

κοινωνική 

λειτουργικότητα 

με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

2 6 

2 
Ανθρώπινο 

λάθος  

Πιθανότητα ατυχήματος κατά 

τη μεταφορά προϊόντων και 

υλικών 

Επίπτωση στο έδαφος  / στα επιφανειακά 

και υπόγεια νερά 
2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται 

μικρός 

αντίκτυπος στο 

περιβάλλον, 

στον αριθμό 

επηρεασμένων 

ατόμων ενώ 

εξελίσσεται η 

2 4 
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α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

φυσιολογική 

κοινωνική 

λειτουργικότητα 

με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

3 
Έντονες 

βροχοπτώσεις 

Οι έντονες βροχοπτώσες μπορεί 

να προκαλέσουν κατολισθήσεις 

με αποτέλεσμα να προκληθούν 

βλάβες στις υποδομές (π.χ. 

οδοποιία) αλλά και τυχόν 

ατυχηματα στους διερχόμενους 

από τις εν λόγω υποδομές 

Ενδεχόμενη επίδραση στις τεχνικές 

υποδομές και στο Κοινωνικο - οικονομικό 

περιβάλλον 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 
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ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

4 Ξηρασία 

Ενδέχεται να προκληθεί 

εξάντληση των διαθέσιμων 

πόρων με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να καλυφθούν οι 

ανάγκες του έργου. Επίσης, στη 

φάση αποκατάστασης ενδέχεται 

να μην μπορούν να καλυφθούν 

οι απαιτούμενες ποσότητες 

νερού για την υλοποίηση του 

στόχου της εν λόγω φάσης. 

Ενδεχόμενη προσωρινή παύση 

λειτουργίας εγκαταστάσεων. Μη 

ολοκλήρωση φάσης αποκατάστασης. 

2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται 

μικρός 

αντίκτυπος στο 

περιβάλλον, 

στον αριθμό 

επηρεασμένων 

ατόμων ενώ 

εξελίσσεται η 

φυσιολογική 

κοινωνική 

λειτουργικότητα 

με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

2 4 

5 Σεισμός 

Ενδέχεται να προκληθούν 

θέματα στις υποδομές με 

αποτέλεσμα να υπάρχει διαφυγή 

χημικών ουσιών, στερεών 

αποβλήτων / προιοντων, υγρών 

αποβλήτων κ.α. 

Πιθανή Ρύπανση στα εδάφη και στα ύδατα 

(υπόγεια και επιφανειακά) 
2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 6 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-13 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

1 

Σεισμός /  

Πλημμύρες /  

Ανθρώπινο 

λάθος 

 

 

Απελευθέρωση χημικών ουσιών 

/ αντιδραστηρίων (Κυανιούχο 

νάτριο, Θειικός χαλκός 

πενταένυδρος, Νατριούχος 

ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX) 

ECOFOAM F-92) που 

υπεισέρχονται στη διαδικασία 

της επίπλευσης του 

κοιτάσματος των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

και έχουν ορισμένες επικίνδυνες 

ιδιότητες, σύμφωνα με την 

ταξινόμηση του κανονισμού 

1272/2008. Σημειώνεται ότι οι 

μέγιστες αποθηκευμένες 

ποσότητες εντός της 

εγκατάστασης είναι μικρότερες 

από τις ποσότητες τόσο της 

ανώτερης, όσο και της 

κατώτερης βαθμίδας του 

παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 

172058/2016, και ως εκ τούτου 

οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

δεν υπάγονται στις διατάξεις της 

ΚΥΑ 172058/2016. 

 

 

Πιθανή ρύπανση εδάφους και υδάτων  3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 
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α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

1 

Σεισμός /  

Πλημμύρες /  

Ανθρώπινο 

λάθος 

Απελευθέρωση χημικών ουσιών 

/ αντιδραστηρίων  (Κυανιούχο 

νάτριο, Καλιούχα 

αμυλοξανθάτη, Θειικός 

ψευδάργυρος επταένυδρος, 

Θειικός χαλκός πενταένυδρος, 

Νατριούχος ισοπροπυλική 

ξανθάτη (SIPX), ECOFOAM F-

92) που υπεισέρχονται στη 

διαδικασία της επίπλευσης του 

κοιτάσματος των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας έχουν ορισμένες 

επικίνδυνες ιδιότητες, σύμφωνα 

με την ταξινόμηση του 

κανονισμού 1272/2008. 

Σημειώνεται ότι οι μέγιστες 

αποθηκευμένες ποσότητες εντός 

της εγκατάστασης είναι 

μικρότερες από τις ποσότητες 

τόσο της ανώτερης, όσο και της 

κατώτερης βαθμίδας του 

παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 

172058/2016, και ως εκ τούτου 

οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

δεν υπάγονται στις διατάξεις της 

ΚΥΑ 172058/2016. 

Πιθανή ρύπανση εδάφους και υδάτων  3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-15 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

2 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες  

Εισροή καθαρών υδάτων από τις 

τάφρους συλλογής καθαρών 

υδάτων στις εγκαταστάσεις του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας στα εν 

δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα και 

πιθανή υπερχείλιση λίμνης 

συλλογής εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

Ενδεχόμενη προσωρινή παύση 

λειτουργίας εγκαταστάσεων. Ενδεχόμενη 

εισροή εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

στο ρ. Μαυρόλακκα 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 

3 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες  

Υπερχείλιση τάφρων συλλογής  

εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων στις εγκαταστάσεις του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Ενδεχόμενη προσωρινή παύση 

λειτουργίας εγκαταστάσεων. Ενδεχόμενη 

εισροή εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

στο ρ. Μαυρόλακκα 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-16 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

4 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες 

(μεγάλη 

διαφοροποίηση 

της όμβριας 

καμπύλης) 

Υπερχείλιση των υδάτων του 

ρέματος Μπασδέκης προς τον 

χώρο της εγκατάστασης όπου 

υπάρχουν διοικητικά κτήρια, 

και εγκαταστάσεις συντήρησης 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

αλλά και περιορισμένης 

έκτασης χώροι απόθεσης. 

Εισροή εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

στο ρ. Μπασδέκης  
3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 

5 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες  

Αστοχία έργων αντιδιαβρωτικής 

προστασίας ρέματος 

Μπασδέκη. Κατείσδηση 

υδάτων εντός του υπόγειου 

μεταλλείου, δημιουργία 

μεγαλύτερων ποσοτήτων εν 

δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων. 

Ωστόσο αναμένεται μικρή 

αύξηση λόγω των διαφορετικών 

χρονικών κλιμάκων των 

φαινομένων 

Ενδεχόμενη μεγάλη αύξηση των εν 

δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 
2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται 

μικρός 

αντίκτυπος στο 

περιβάλλον, 

στον αριθμό 

επηρεασμένων 

ατόμων ενώ 

εξελίσσεται η 

φυσιολογική 

κοινωνική 

λειτουργικότητα 

με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

2 4 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-17 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

6 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες 

(μεγάλη 

διαφοροποίηση 

της όμβριας 

καμπύλης) 

Υπερχείλιση των υδάτων του 

ρέματος Μαυρόλακας προς τον 

χώρο της εγκατάστασης και 

μετατροπή σε εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων 

συμπαρασύροντας και τα 

επιβαρυμένα ύδατα των 

ανοιχτών δεξαμενών συλλογής 

τους. 

Εισροή εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων 

στο ρ. Μαυρόλακκα 
3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένονται 

σημαντικές 

επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

4 12 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

1 

·Αστοχία 

πρανούς 

φράγματος υπό 

στατικές 

συνθήκες 

φόρτισης 

·Αστοχία 

πρανούς 

φράγματος 

λόγω διήθησης 

ή εσωτερικής 

διάβρωσης 

·Αστοχία 

θεμελίωσης 

·Ρευστοποίηση 

των τελμάτων 

υπό στατικές 

συνθήκες 

Στατική Αστοχία του Άνω 

Αναχώματος 

 Ρύπανση υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα και 

εδαφών λεκάνης Κοκκινόλακκα, 

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών  

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-18 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

2 

·Αστοχία 

πρανούς του 

αναχώματος 

λόγω σεισμού 

·Ρευστοποίηση 

του σώματος 

του 

αναχώματος 

λόγω σεισμού. 

Αστοχία του Άνω Αναχώματος 

Λόγω Σεισμού 

 Ρύπανση υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα και 

εδαφών λεκάνης Κοκκινόλακκα, 

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών  

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 

3 

· Πλημμυρικό 

φαινόμενο με 

περίοδο 

επαναφοράς 

που υπερβαίνει 

την περίοδο 

επαναφοράς 

σχεδιασμού 

· Έμφραξη των 

τάφρων 

εκτροπής σε 

συνδυασμό με 

πλημμυρικό 

φαινόμενο. 

Αστοχία Λόγω Υπερχείλισης 

του Άνω Αναχώματος 

 Ρύπανση υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα και 

εδαφών λεκάνης Κοκκινόλακκα, 

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών  

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-19 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

4 

· Αστοχία 

πρανούς υπό 

στατικές 

συνθήκες 

φόρτισης 

· Αστοχία 

πρανούς λόγω 

υδατικής ροής 

ή εσωτερικής 

διάβρωσης 

· Αστοχία 

θεμελίωσης 

· 

Ρευστοποίηση 

των τελμάτων 

υπό στατικές 

συνθήκες 

φόρτισης 

Στατική Αστοχία του Κάτω 

Αναχώματος 

 Ρύπανση υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα και 

εδαφών λεκάνης Κοκκινόλακκα, 

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών  

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 

5 

· Αστοχία 

πρανούς του 

αναχώματος 

λόγω σεισμού 

· 

Ρευστοποίηση 

του σώματος 

του 

αναχώματος 

λόγω σεισμού 

Αστοχία του Κάτω Αναχώματος 

Λόγω Σεισμού 

 Ρύπανση υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα και 

εδαφών λεκάνης Κοκκινόλακκα, 

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών  

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

3 3 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-20 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

6 

· Πλημμυρικό 

φαινόμενο με 

περίοδο 

επαναφοράς 

που υπερβαίνει 

την επαναφορά 

σχεδιασμού  

·  Έμφραξη 

των τάφρων 

εκτροπής σε 

συνδυασμό με 

πλημμυρικό 

φαινόμενο 

Αστοχία Λόγω Υπερχείλισης 

του Κάτω Αναχώματος 

 Ρύπανση υδάτων ρ. Κοκκινόλακκα και 

εδαφών λεκάνης Κοκκινόλακκα, 

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών  

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 

7 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες 

(μεγάλη 

διαφοροποίηση 

της όμβριας 

καμπύλης) 

Υπερπήδηση αναχώματος της 

Εγκατάστασης Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακα και ενδεχόμενη 

κατάρρευση αναχωμάτων  

Εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων του 

Κοκκινόλακα 
3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένονται 

σημαντικές 

επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

4 12 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-21 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

8 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες 

(μεγάλη 

διαφοροποίηση 

της όμβριας 

καμπύλης) 

Yπερχείλιση των τάφρων 

εκτροπής προς την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Ενδεχόμενη προσωρινή παύση 

λειτουργίας του μεταλλείου λόγω 

αποτυχίας λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 

9 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες 

(μεγάλη 

διαφοροποίηση 

της όμβριας 

καμπύλης) 

Ενδεχόμενη υπερχείλιση των 

τάφρων συλλογής καθαρών 

υδάτων και εκροή εντός των 

εγκαταστάσεων και μετατροπή 

σε εν δυνάμει επιβαρυμένων 

Εισροή εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων  

στο ρ. Κοκκινόλακα 
3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-22 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

1 

·Αστοχία 

πρανούς 

φράγματος υπό 

στατικές 

συνθήκες 

φόρτισης. 

·Αστοχία 

πρανούς 

φράγματος 

λόγω διήθησης 

ή εσωτερικής 

διάβρωσης. 

·Αστοχία 

θεμελίωσης. 

·Ρευστοποίηση 

των 

αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

υπό στατικές 

συνθήκες. 

Αστοχία αναχώματος υπό 

στατικές συνθήκες 

· Απόβλητα εμπλουτισμού που θα 

καταλάβουν τμήμα της κοίτης του 

Καρόλακκα 

· Επίδραση στην τρέχουσα κατάσταση 

(χημική και οικολογική) του υδατικού 

σώματος του Ασπρόλακκα 

· Επίδραση στην ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων από τις κατεισδύσεις των 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

· Επίδραση στην ποιότητα (χημική και 

οικολογική)  του παράκτιου σώματος στο 

οποίο καταλήγει ο Ασπρόλακκας 

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 

2 

·Αστοχία του 

πρανούς του 

αναχώματος 

υπό δυναμικές 

συνθήκες λόγω 

σεισμού. 

 

·Ρευστοποίηση 

του σώματος 

του 

αναχώματος 

Αστοχία αναχώματος λόγω 

σεισμού 

· Απόβλητα εμπλουτισμού που θα 

καταλάβουν τμήμα της κοίτης του 

Καρόλακκα  

· Επίδραση στην τρέχουσα κατάσταση 

(χημική και οικολογική) του υδατικού 

σώματος του Ασπρόλακκα 

· Επίδραση στην ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων από τις κατεισδύσεις των 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

· Επίδραση στην ποιότητα (χημική και 

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

3 3 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-23 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

λόγω σεισμού. 

 

·Ρευστοποίηση 

της απόθεσης 

αποβλήτων 

εμπλουτισμού 

λόγω σεισμού. 

οικολογική)  του παράκτιου σώματος στο 

οποίο καταλήγει ο Ασπρόλακκας 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 

·Ανεξέλεγκτη 

αύξηση της 

στάθμης νερού 

στον 

προσωρινό 

ταμιευτήρα. 

·Καθίζηση της 

στέψης.  

·Κατολίσθηση 

εντός του 

προσωρινού 

ταμιευτήρα 

Υπερπήδηση στέψης 

αναχώματος 

· Απόβλητα εμπλουτισμού που θα 

καταλάβουν τμήμα της κοίτης του 

Καρόλακκα  

· Επίδραση στην τρέχουσα κατάσταση 

(χημική και οικολογική) του υδατικού 

σώματος του Ασπρόλακκα 

· Επίδραση στην ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων από τις κατεισδύσεις των 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

· Επίδραση στην ποιότητα (χημική και 

οικολογική)  του παράκτιου σώματος στο 

οποίο καταλήγει ο Ασπρόλακκας 

1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-24 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

4 

Σεισμός /  

Πλημμύρες /  

Ανθρώπινο 

λάθος 

Απελευθέρωση χημικών ουσιών 

/ αντιδραστηρίων (Νατριούχος 

ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX), 

Aeropromoter MX-5010, Όξινο 

θειώδες νάτριο (NaHS)), που 

υπεισέρχονται στη διαδικασία 

της επίπλευσης του 

κοιτάσματος των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών και έχουν ορισμένες 

επικίνδυνες ιδιότητες, σύμφωνα 

με την ταξινόμηση του 

κανονισμού 1272/2008, 

εντούτοις οι μέγιστες 

αποθηκευμένες ποσότητες εντός 

της εγκατάστασης είναι 

μικρότερες από τις ποσότητες 

τόσο της ανώτερης όσο και της 

κατώτερης βαθμίδας του 

παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 

172058/2016, και ως εκ τούτου 

οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

δεν υπάγονται στις διατάξεις της 

ΚΥΑ 172058/2016. 

Πιθανή ρύπανση εδάφους και υδάτων  3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 

5 
Κλιματική 

αλλαγή 

Ανεπάρκεια μόνιμου έργου 

υπερχείλισης (υπερχειλιστής 

ενδιάμεσων φάσεων 

λειτουργίας αναχώματος της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου) και υπερπήδηση 

φράγματος. Θραύση φράγματος 

με 2απορροή εν δυνάμει 

Εκτεταμένη ρύπανση με εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα στο ρ. Ασπρόλακκα 
2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

3 6 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-25 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

επιβαρυμένων υδάτων προς το 

ρ. Ασπρόλακκα 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

6 
Κλιματική 

αλλαγή 

Ανεπάρκεια μόνιμου έργου 

υπερχείλισης (τελικός 

υπερχειλιστής αναχώματος της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά 

Λάκκου) και υπερπήδηση 

φράγματος. Θραύση φράγματος 

με απορροή εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων προς το 

ρ. Ασπρόλακκα 

Εκτεταμένη ρύπανση με εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα στο ρ. Ασπρόλακκα 
2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 6 

7 
Κλιματική 

αλλαγή 

Πιθανή υπερχείλιση τάφρων 

συλλογής καθαρών υδάτων στις 

εγκαταστάσεις εργοστασίου 

εμπλουτισμού του μεταλλείου 

Σκουριών  και ροή με πλέον εν 

δυνάμει  επιβαρυμένα ύδατα 

στους χώρους περί του 

εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ενδεχόμενη Προσωρινή παύση 

λειτουργίας του εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται 

μικρός 

αντίκτυπος στο 

περιβάλλον, 

στον αριθμό 

2 4 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-26 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

επηρεασμένων 

ατόμων ενώ 

εξελίσσεται η 

φυσιολογική 

κοινωνική 

λειτουργικότητα 

με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

8 
Κλιματική 

αλλαγή 

Υπερχείλιση καναλιού νότιας 

εκτροπής ΚΤ1. Εισροή 

καθαρών υδάτων στην 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. 

Μπορεί να συντελέσει στην 

υπερχείλιση του αναχώματος 

Καρατζά Λάκκου 

Ενδεχόμενη Προσωρινή παύση 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζάς Λάκκος 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται 

μικρός 

αντίκτυπος στο 

περιβάλλον, 

στον αριθμό 

επηρεασμένων 

ατόμων ενώ 

εξελίσσεται η 

φυσιολογική 

κοινωνική 

λειτουργικότητα 

με μερικές 

ταλαιπωρίες. 

2 6 

9 
Κλιματική 

αλλαγή 

Υπερχείλιση βόρειου καναλιού 

εκτροπής ΚΤ2 

Εκτεταμένη ρύπανση με εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα στο ρ. Ασπρόλακκα 
1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένονται 

σημαντικές 

4 4 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-27 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου 

1 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες  

Υπερχείλιση τάφρων καθαρών 

υδάτων στις εγκαταστάσεις 

φόρτωσης Στρατωνίου και 

μετατροπή τους σε εν δυνάμει 

επιβαρυμένα ύδατα έπειτα από 

την απορροή τους εντός του 

εργοτάξιου 

Απορροή εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων στην θάλασσα (φυσικό 

περιβάλλον) 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 

2 

Κλιματική 

αλλαγή, η 

οποία οδηγεί 

σε πλημμύρες 

και καταιγίδες  

Υπερχείλιση τάφρων συλλογής 

εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων στις εγκαταστάσεις 

φόρτωσης Στρατωνίου και 

απορροή τους εντός του 

εργοταξίου 

Απορροή εν δυνάμει επιβαρυμένων 

υδάτων στην θάλασσα (φυσικό 

περιβάλλον) 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

3 9 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-28 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 Πλημμύρα 

Διαφυγή υλικού προϊόντων στο 

περιβάλλον είτε από αστοχία 

στο σύστημα ταινιόδρομων είτε 

στις αναβαθμισμένες αποθήκες 

των προϊόντων 

Πιθανή ρύπανση εδάαφους και κατ 

επέκταση υδάτων (επιφανειακών και 

υπόγειων) 

3 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 9 

4 
Ανθρώπινο 

λάθος 

Διαφυγή πετρελαιοειδών από τα 

πλοία στη θάλασσα 
Πιθανή ρύπανσης θάλασσας 2 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται μία 

αμελητέα 

αλλαγή στο 

περιβάλλον, 

κατά κύριο λόγο 

1 2 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 9  9.15-29 

ENVECO A.E. 

α/α Πιθανή αιτία Δυνητικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική επίπτωση 

Τιμή / 

Επίπεδο 

Πιθανότητας 

Αξιολόγηση 

των συνεπειών 

- της  

σπουδαιότητας 

Τιμή / Επίπεδο  

Σπουδαιότητας 

Βαθμολόγηση 

/ Επίπεδο 

Κινδύνου 

(πιθανότητα x 

σπουδαιότητα) 

με τοπική 

επίδραση. 

5 

·Πλημμύρες 

·Kαταιγίδες 

· Μεγάλοι 

κυματισμοί  

Οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και 

οι μεγάλοι κυματισμοί, θα έχουν 

ως αποτέλεσμα να ανέβει η 

στάθμη της θάλασσας, και ως εκ 

τούτου να προκληθούν ζημιές 

στις παράκτιες υλικές υποδομές 

/ αντιπλημμυρρική άμυνα. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα το 

θαλασσινό νερό να έρθει σε 

επαφή με τα συμπυκνώματα. 

Πιθανή ρύπανσης θάλασσας 1 

Σε περίπτωση 

εμφάνισης ενός 

τέτοιου 

γεγονότος 

αναμένεται να 

υπάρξει μέτρια 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

λαμβάνοντας 

υπόψη και τα 

μέτρα που θα 

ληφθούν καθώς 

και κάποιος 

αριθμός 

επηρεασμένων 

ανθρώπων. 

3 3 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) 

του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ENVECO A.E. 

9.15.4. Συμπεράσματα  

Από την προαναφερόμενη ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση της επικινδυνότητας του υπό 

μελέτη έργου 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 

Κοκκινόλακα και ενδεχόμενη κατάρρευση αναχωμάτων  

o Υπερχείλιση των υδάτων του ρέματος Μαυρόλακας 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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

9.16. Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

9.16.1. Πίνακας Σύνοψης Επιπτώσεων 

Σημειώνεται ότι στις στήλες που αφορούν τη Χωρική Ενότητα της Ευρύτερης Περιοχής Έργου, 

παρουσιάζονται οι επιμέρους αθροιστικές επιπτώσεις.  
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  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

Περιβαλλοντική Παράμετρος Χ.Ε. Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  Χ.Ε. Ολυμπιάδας Χ.Ε. Σκουριών Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Κλιματικά και 

Βιοκλιματικά 

Χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις στα 

κλιματικά και 

βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά  

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Α Χ Α 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Α Χ Α 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Α Μ Α 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Α Χ Α 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Α Χ Α 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Α Χ Α 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Α Μ Α 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Α Χ Α 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Α Χ Α 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Α Χ Α 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Α Χ Α 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Α Χ Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Α Χ Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Α Χ Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

26) Α Χ Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Α Χ Α 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Α Χ Α         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-

30) Α Χ Α         

 
                    

Εκπομπές θερμών ή 

ψυχρών αερίων ή 

σημαντικές 

μεταβολές στη 

θερμοχωρητικότητα 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

                 

Εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου 

από τις φάσεις 

κατασκευής και 

λειτουργίας του 

υποέργου 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Χ Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Χ Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Μ Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Χ Α 

                  

Μορφολογικά 

και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Επιπτώσεις στα 

μορφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Μ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Μ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Α Α 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Μ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Μ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Χ Α Α 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Χ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Χ Μ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Χ Μ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Χ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Χ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

26) Χ Μ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Χ Μ Χ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Χ Α Α         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-

30) Χ Χ Χ         

                 

Επιπτώσεις στα 

τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Α Α 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Α Α 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

26) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Μ Μ 

  

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-

30) Μ Χ Μ         
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  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

Περιβαλλοντική Παράμετρος 

Χ.Ε. Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  Χ.Ε. Ολυμπιάδας Χ.Ε. Σκουριών Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Γεωλογικά, 

τεκτονικά και 

εδαφολογικά 

χαρακτηριστικ

ά 

Επιπτώσεις στα 

γεωλογικά 

χαρακτηριστικά 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

 
                

Επιπτώσεις στα 

τεκτονικά 

χαρακτηριστικά 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

                 

Επιπτώσεις στα 

εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-15) Μ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Μ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

15-20) Μ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Μ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

15-26) Μ Μ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Μ Μ Μ 

Φάση Ε (Έτη: 

20-30) Μ Χ Μ         

Φάση Ε (Έτη: 

26-30) Μ Χ Μ         
  

                

Βιοποικιλότητ

α 

Επιπτώσεις στις 

κατηγορίες 

βλάστησης και 

οικοσυστημάτων 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Υ Χ Μ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Υ Υ Υ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Υ Υ Υ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Υ Χ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Υ Μ Υ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Υ Μ Υ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-15) Μ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Υ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-15) Υ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Υ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

15-20) Μ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Υ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

15-26) Υ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Υ Α Χ 

Φάση Ε (Έτη: 

20-30) Μ Χ Μ 

Κατόπιν 

αποκατάσταση

ς ( > 30 έτη) Υ Α Χ 

Φάση Ε (Έτη: 

26-30) Υ Χ Μ         

Κατόπιν 

αποκατάσταση

ς ( > 30 έτη) Μ Α Α     

Κατόπιν 

αποκατάσταση

ς ( > 30 έτη) Υ Α Χ     

                 

Επιπτώσεις στην 

ορνιθοπανίδα 

και λοιπά είδη 

πανίδας 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Υ Μ Υ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Υ Υ Υ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Υ Υ Υ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Υ Χ Μ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Υ Μ Υ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Υ Μ Υ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-15) Μ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Υ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-15) Υ Χ Μ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Υ Μ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

15-20) Μ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Υ Α Χ 

Φάση Δ (Έτη: 

15-26) Υ Χ Μ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Υ Χ Μ 

Φάση Ε (Έτη: 

20-30) Μ Χ Μ         

Φάση Ε (Έτη: 

26-30) Υ Χ Μ 

Κατόπιν 

αποκατάσταση

ς ( > 30 έτη) Υ Α Χ 

Κατόπιν 

αποκατάσταση

ς ( > 30 έτη) Μ Α Α     

Κατόπιν 

αποκατάσταση

ς ( > 30 έτη) Υ Α Χ     

                 
Επιπτώσεις σε 

Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης - 

ΕΖΔ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 
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  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 
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Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Επιπτώσεις σε 

Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας - 

ΖΕΠ (Οδηγία 

2009/147/ΕΚ) 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

 
                

Επιπτώσεις σε 

Προστατευόμενε

ς περιοχές με 

βάση το Ν. 

1650/1986 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

 
                

Επιπτώσεις σε 

Καταφύγια 

Άγριας Ζωής - 

ΚΑΖ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

 
                

Επιπτώσεις σε 

Μνημεία 

Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

 
                

Επιπτώσεις σε 

Δάση και 

Δασικές 

Εκτάσεις 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Υ Α Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Υ Μ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Υ Μ Υ 

 
                

Επιπτώσεις σε 

Τοπία Ιδιαίτερου 

Φυσικού 

Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

 
                

Επιπτώσεις σε 

Σημαντικές 

Περιοχές για τα 

Πουλιά 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

 
                

Επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο 

περιβάλλον 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Υ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Υ Χ Μ 
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Κεφάλαιο 9           9.16-8 

ENVECO A.E. 

 

  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

Περιβαλλοντική Παράμετρος 

Χ.Ε. Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  Χ.Ε. Ολυμπιάδας Χ.Ε. Σκουριών Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  Σημαντικότητα 

Κυματικά - 

ακτομηχανικά 

χαρακτηριστικά 

  

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Χ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Χ Χ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Χ Χ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Χ Χ Χ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Χ Χ Χ         

 
 

                

Ανθρωπογενές 

περιβάλλον 

Επιπτώσεις στο 

χωροταξικό 

σχεδιασμό - 

χρήσεις γης 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Μ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Μ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Χ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Χ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Χ Μ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Χ Χ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Χ Χ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Χ Μ Χ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Χ Χ Χ         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Μ Μ Μ         

 
                

Επιπτώσεις στη 

διάρθρωση και 

τις λειτουργίες 

του 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Μ Χ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Χ Μ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Χ Μ         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Μ Α Α         

 
                

Επιπτώσεις στην 

πολιτιστική 

κληρονομιά 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Χ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Μ Χ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Χ Μ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Μ Α Α         
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Κεφάλαιο 9           9.16-9 

ENVECO A.E. 

 

  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

Περιβαλλοντική Παράμετρος 

Χ.Ε. Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  Χ.Ε. Ολυμπιάδας Χ.Ε. Σκουριών Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  Σημαντικότητα 

 
 

                

Κοινωνικο-

οικονομικές 

επιπτώσεις 

Επιπτώσεις στα 

δημογραφικά 

στοιχεία 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

 
                

Επιπτώσεις στην 

παραγωγική 

διάρθρωση της 

τοπικής 

κοινωνίας 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

 
                

Επιπτώσεις στην 

απασχόληση 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

 
                

Επιπτώσεις στο 

κατά κεφαλήν 

εισόδημα 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

   
              

Επιπτώσεις στην 

ανθρώπινη υγεία 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

 

Τεχνικές υποδομές 

- υλικά αγαθά 

Επιπτώσεις στις 

υποδομές 

χερσαίων, 

θαλάσσιων και 

εναέριων 

μεταφορών 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Μ Μ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Α Α         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Μ Α Α         
 

                
Επιπτώσεις στα 

συστήματα 

περιβαλλοντικώ

ν υποδομών 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

 
                

Επιπτώσεις στα 

δίκτυα και  τις 

τηλεπικοινωνίες 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Χ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Χ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Χ Χ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Χ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Χ Χ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Χ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Μ Μ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Χ Μ         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Μ Μ Μ         



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

 

Κεφάλαιο 9           9.16-10 

ENVECO A.E. 

 

  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

Περιβαλλοντική Παράμετρος 

Χ.Ε. Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  Χ.Ε. Ολυμπιάδας Χ.Ε. Σκουριών Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  Σημαντικότητα 

 
 

                

Συσχέτιση με τις 

ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο 

περιβάλλον 

Πιέσεις στα 

εδάφη 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Μ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Μ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Μ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Μ Μ 

 
                

Πιέσεις 

αγροτικών 

χρήσεων 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

 
                

Πιέσεις στα νερά 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

 
                

Πιέσεις στον 

αέρα 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

                 

Πιέσεις στο 

ακουστικό 

περιβάλλον 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Μ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

                 

Εκμετάλλευση 

φυσικών πόρων 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Μ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Μ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Υ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Υ Υ 

                 

Καθιζήσεις 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

                  

Επιπτώσεις στην 

ποιότητα του αέρα 
  

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Υ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Μ Μ 

  
                

Επιπτώσεις 

θορύβου και 

δονήσεων 

Επιπτώσεις στο 

θόρυβο 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Μ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

 
                

Επιπτώσεις στις 

δονήσεις 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Μ Χ Μ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Α Α Α 

  
                

Επιπτώσεις 

σχετικές με 

ηλεκτρομαγνητικ

ά πεδία 

  

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 

Σύνολο 

Φάσεων                   

(Έτη: 0-30) 
Χ Χ Χ 
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  Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου 

Περιβαλλοντική Παράμετρος 

Χ.Ε. Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών  Χ.Ε. Ολυμπιάδας Χ.Ε. Σκουριών Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Έργων 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάσταση 

Αποδέκτη  Μέγεθος  Σημαντικότητα 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίησης  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  

Σημαντικότητ

α 

Φάση 

υλοποίηση

ς  

Κατάστασ

η 

Αποδέκτη  

Μέγεθο

ς  Σημαντικότητα 

Επιπτώσεις στα 

ύδατα 

Επιπτώσεις στα 

επιφανειακά 

Ύδατα 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) 
Χ Χ Χ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Μ Χ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) 
Χ Χ Χ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Μ Χ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) 
Χ Χ Χ Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Χ Μ Χ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) 
Χ Χ Χ Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Χ Μ Χ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Μ Μ Μ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Μ Μ         

Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Χ Μ Χ         

 
                

Επιπτώσεις στα 

υπόγεια Ύδατα 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Α 

(Έτη: 0-5) Χ Μ Χ 

Φάση Α (Έτη: 

0-5) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Β 

(Έτη: 5-10) Χ Μ Χ 

Φάση Β (Έτη: 

5-10) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

15) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Γ 

(Έτη: 10-15) Χ Μ Χ 

Φάση Γ (Έτη: 

10-20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-

20) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 20-

30) Μ Μ Μ 

Φάση Δ 

(Έτη: 15-26) Χ Μ Χ 

Φάση Δ (Έτη: 

20-30) Μ Μ Μ 

Φάση Ε 

(Έτη: 20-

30) Μ Μ Μ         
Φάση Ε 

(Έτη: 26-30) Χ Μ Χ         
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9.16.2. Υπομνήματα Πινάκων  

Πίνακας 9.16.2-1. Υπόμνημα για την αξιολόγηση της κατάστασης του αποδέκτη 

 
Πίνακας 9.16.2-2. Υπόμνημα για την εκτίμηση του μεγέθους της επίπτωσης 

Υ Υψηλή 
 

Η ευαισθησία του αποδέκτη είναι ο βαθμός στον οποίο ένας συγκεκριμένος αποδέκτης 

είναι περισσότερο ή λιγότερο τρωτός / ευάλωτος σε μια ενδεχόμενη επίπτωση. Η 

ευαισθησία των αποδεκτών λαμβάνει υπόψη τόσο την ανθεκτικότητα και την αξία των 

αποδεκτών. 

 

Η ανθεκτικότητα των αποδεκτών (ή, αντίθετα, η ευπάθεια και η τρωτότητα του) 

περιγράφει την ικανότητα του αποδέκτη να αντέχει σε δυσμενείς επιπτώσεις. 

Λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη σχέση δραστηριότητα-επίπτωση-αποδέκτης, αλλά και τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του αποδέκτη που μπορεί να τον καθιστούν 

περισσότερο ή λιγότερο ανθεκτικό στην αλλαγή. Ως εκ τούτου, το εύρος 

χαρακτηρισμού ενός αποδέκτη, ως προς την ανθεκτικότητα, περιλαμβάνει το φάσμα 

από «ευάλωτο» έως «ανθεκτικό» με τον πρώτο (δηλ. το χαρακτηρισμό «ευάλωτο») να 

έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει σημαντικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα μιας 

ενδεχόμενης επίπτωσης. Η τρωτότητα είναι  ο βαθμός της ευπάθειας μίας παραμέτρου 

απέναντι σε φυσικούς ή τεχνητούς  κινδύνους. Πρόκειται για ένα σύνολο 

καταστάσεων και διαδικασιών, οι οποίες πηγάζουν από φυσικούς, κοινωνικούς, 

οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, που αυξάνουν την ευαισθησία του 

αντίκτυπου και των συνεπειών των φυσικών κινδύνων. 

 

Η αξία του αποδέκτη λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και τη σημασία του. Για 

παράδειγμα, η αξία ενός αποδέκτη μπορεί να αντιπροσωπεύεται από την κατάσταση 

διατήρησής του, την πολιτιστική του σημασία και / ή την οικονομική του αξία. Η αξία 

του αποδέκτη αναγνωρίζει ότι, για μια δεδομένη επίπτωση μεγέθους, διαφορετικοί 

αποδέκτες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μεγαλύτερη σημασία 

και ως εκ τούτου η σημαντικότητα της επίπτωσης να είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος 

της επίπτωσης. 

Μ Μεσαία 

Χ Χαμηλή 

Α Αμελητέα 

Υ 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.  

Μ Μεσαία 

Μετρίως Σημαντική. Οι επιπτώσεις με μέτρια σημαντικότητα είναι πιθανά 

αισθητή και έχει 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. 

Χ 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. 
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Πίνακας 9.16.2-3. Πίνακας για την εκτίμηση της σημαντικότητας της επίπτωσης 

 

  

Ευαισθησία / ευπάθεια & τρωτότητα / Αξία αποδέκτη 

Αμελητέα Χαμηλή Μεσαία Υψηλή 

Μέγεθος 

επιπτώσεων 

Αμελητέα Ασήμαντη Ασήμαντη Ασήμαντη Χαμηλή* 

Χαμηλή Ασήμαντη Χαμηλή Μεσαία* Μεσαία 

Μεσαία Ασήμαντη Χαμηλή* Μεσαία Υψηλή 

Υψηλή Χαμηλή Μεσαία Υψηλή Υψηλή 

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

 

 

 
Εικόνα 9.16.2-1. Πρόσημο Επιπτώσεων  

Α 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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1. Εισαγωγή 

Το νέο επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας διαμορφώθηκε με βάση 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) και το 

εγκριθέν με αυτήν νέο Επενδυτικό Σχέδιο. Οι μεταβολές που επέρχονται στο σχεδιασμό του 

Έργου διασφαλίζουν την προστασία πολλαπλών παραμέτρων περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, 

κάποια από τα σημαντικά μέτρα του σχεδιασμού του έργου που αποσκοπούν πέραν των 

άλλων και στη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του είναι τα εξής: 

• Δεν περιλαμβάνεται το Νέο εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στην περιοχή Μ. 

Λάκκου για τη Β' φάση λειτουργίας με ετήσια τροφοδοσία 800.000 t 

• Δεν περιλαμβάνεται το εργοστάσιο Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

• Δεν περιλαμβάνεται η μονάδα παραγωγής θειικού οξέος 

• Εφαρμογή λιθογόμωσης πάστας στο Υποέργο 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 όμβριων υδάτων από τις περιοχές της κατάληψης του έργου 

• Επεξεργασία των δυνητικά ρυπασμένων υδάτων στο υποέργο 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 του σχεδιασμού του επενδυτικού σχεδίου, για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων από την κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του υπό μελέτη έργου, 

προτείνονται αρχικά κάποια γενικά μέτρα που θα πρέπει να τηρεί ο Φορέας του Έργου και 

στη συνέχεια προτείνονται ειδικά μέτρα τόσο ανά περιβαλλοντικό μέσο όσο και ανά υποέργο, 

όπου αυτό απαιτείται.  

 

Δεδομένου ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ήδη εφαρμόζει τους Περιβαλλοντικούς 

όρους που έχουν επιβληθεί μέσω των Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 201745/26.07.2011 (ΑΔΑ: 

4ΑΣΔ0-ΩΔ0) και Απόφασης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407 της 29/04/2021, (ΑΔΑ: 

ΡΩ7Ζ4653Π8-9ΕΝ) (βλ. Παράρτημα Ι), στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία συσχέτιση του 

προτεινόμενου μέτρου με τους σχετικούς Π.Ο. των εν λόγω Αποφάσεων. 

10.2. Γενικά Μέτρα 

10.2.1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία  

• Ο κύριος του έργου οφείλει στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των 

υπεργολαβιών και κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής, να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: (Π.Ο. δ1.3) 

i. η απαρέγκλιτη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον υπεργολάβο. 
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ii. η αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν περιβαλλοντικής ζημιάς οφειλόμενης σε 

ενέργειες ή παραλείψεις του υπεργολάβου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών 

όρων ή της εκάστοτε κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

• Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 

προστασίας του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση 

απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει προηγουμένως να 

έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και 

εγκρίσεις. (Π.Ο. δ1.4) 

• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων 

που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που 

δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η παρούσα Απόφαση 

ορίζει αλλιώς. (Π.Ο. δ1.5) 

• 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 τρείς (3) μήνες πριν την έναρξη των νέων εργασιών κάθε 

υποέργου. (Π.Ο. δ1.6, δ2.135, δ2.143) 

• Η απόφαση έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση έγκρισης επέμβασης σε δάση 

και δασικές περιοχές. Κατά τα λοιπά, για όλες τις επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού 

χαρακτήρα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί οι εγκριτικές πράξεις που 

προβλέπει η σχετική νομοθεσία, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες. 

Όλες οι εν λόγω πράξεις να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του Έργου. (Π.Ο. δ1.7) 

• 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 

ρεμάτων κλπ) της περιοχής, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και σε 

προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή περιοχές που απέχουν απόσταση 

μικρότερη των 500 m από ποτάμια, λίμνες, ρέματα κλπ. (Π.Ο. δ1.8, δ3.36) 

• Μετά την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών και της διαμόρφωσης τελικών 

επιφανειών να γίνεται φύτευση ύστερα από έγκριση της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης 

από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίσουν αμέσως σε κάθε 

τμήμα στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι 

τελικές επιφάνειες, καθώς και στους χώρους που αποδεσμεύονται. Συγκεκριμένα: 

i. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη,  τα οποία θα αναπτύσσονται και 

συντηρούνται στο Φυτώριο της Εταιρείας και θα μεταφυτεύονται σε 

ενδεικνυόμενες περιοχές. 

ii. Σε όλα τα έργα, η φυτική γη που θα προκύψει από τις χωματουργικές εργασίες θα 

πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστά, να προστατεύεται και διατηρείται σε 

κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες αποκατάστασης. 

(Π.Ο. δ1.9, δ2.108, δ2.136, δ2.143, δ2.167, δ2.303, δ3.2, δ3.9, δ3.19, δ3.24, 

δ3.40, δ3.69) 
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• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής 

και λειτουργίας των έργων και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. (Π.Ο. δ1.12) 

• Στο πλαίσιο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου να καθοριστούν 

διαδικασίες που θα στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. (Π.Ο. δ1.13) 

• Να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου αναφορικά με τη 

διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση και τις εκροές των υγρών αποβλήτων, όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. 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 εγκαταστάσεις 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)  

• Να ακολουθηθούν αυστηρά τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ 

καθώς και οι προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, σε σχέση με τη διαχείριση και τις  

αποθέσεις των στερεών αποβλήτων (εξορυκτικών και βιομηχανικών).  (Π.Ο. δ2.22, 

δ2.36, δ2.37, δ2.105, δ2.119, δ2.137, δ2.169, δ2.181, δ2.195, δ2.205, δ2.225, δ2.227, 

δ2.263, δ2.270, δ2.273, δ2.286, δ2.287, δ2.288, δ2.377) 

Συγκεκριμένα, στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) να διαχειρίζονται τα εξής εξορυκτικά απόβλητα με βάση 

τις μελέτες χαρακτηρισμού που δίνονται  στο ΣΔΑ που συνοδεύει την παρούσα μελέτη 

(Παράρτημα ΙΧ): 

i. Μη επικίνδυνο - Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

ii. Μη επικίνδυνο – Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 

03 06) 

iii. Μη επικίνδυνο – Μικτό απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 03 06) 

iv. Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 01 01) 

v. Επικίνδυνο ως προς τις ιδιότητες ΗΡ14 & ΗΡ15 – Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 03 07*) 

vi. Μη επικίνδυνο – Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

vii. Μη επικίνδυνο – Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

viii. Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Στρατωνίου (ΕΚΑ 01 01 01) 

ix. Επικίνδυνο ως προς τις ιδιότητες ΗΡ10 & ΗΡ15 – Ιλύς εξουδετέρωσης νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (ΕΚΑ 01 03 07*) 

x. Μη επικίνδυνο – Ιλύς εξουδετέρωσης μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

xi. Μη επικίνδυνο – Παλαιοί σωροί αποφρυγμάτων πυριτών Μαντέμ Λάκκου (ΕΚΑ 

01 03 06) 
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xii. Επικίνδυνο – Παλαιοί σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη Στρατωνίου (ΕΚΑ 01 

03 04*) 

xiii. Μη επικίνδυνο – Υπολείμματα και επιβαρυμένα εδάφη από καθαρισμό και 

εξυγίανση παλαιών μεταλλευτικών περιοχών (ΕΚΑ 01 03 06 & 17 05 04) 

xiv. Επικίνδυνο - Υπολείμματα και επιβαρυμένα εδάφη από καθαρισμό και εξυγίανση 

παλαιών μεταλλευτικών περιοχών (ΕΚΑ  01 03 07* & 17 05 03*)  

Στην Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά Λάκκου αντίστοιχα, να διαχειρίζονται τα εξής εξορυκτικά 

απόβλητα με βάση τις μελέτες χαρακτηρισμού που δίνονται  στο ΣΔΑ που συνοδεύει 

την παρούσα μελέτη (Παράρτημα ΙΧ): 

i. Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Σκουριών (ΕΚΑ 01 01 01) 

ii. Μη επικίνδυνο – Απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών (ΕΚΑ 01 03 06) 

• Να επικαιροποιούνται και να ελέγχονται ανά διετία οι παράμετροι της μελέτης θραύσης 

φράγματος, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος. 

(Π.Ο. δ2.133, δ2.284) 

• Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλα 

διαστασιολογημένες περιμετρικές διατάξεις ασφαλείας στις δεξαμενές καυσίμων, 

αντιδραστηρίων και χημικών (λεκάνες ασφαλείας), όγκου τουλάχιστον ίσου με τον 

όγκο των δεξαμενών, όπως περιγράφονται και στην παρούσα ΜΠΕ. (Π.Ο. δ1.14, δ2.99) 

• 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 ελαχιστοποιήση της εκπομπής καυσαερίων να γίνεται προγραμματισμένη 

περιοδική συντήρηση του ντηζελοκίνητου εξοπλισμού μετά τη συμπλήρωση του 

προβλεπόμενου αριθμού ωρών λειτουργίας και έλεγχος της ποιότητας των 

καυσαερίων. (Π.Ο. δ2.103, δ2.190) 

iv. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών ρύπων 

(κυρίως HxCy) από εργασίες που σχετίζονται με την αποθήκευση, μεταφορά και 

τροφοδοσία καυσίμων.  

v. Αποφυγή διάθεσης υλικών που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους 

αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες, υγρά συνεργείων, ή 

χρώματα και γενικά απόβλητα διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα, 

κλπ.) μαζί με οικιακά απορρίμματα.  

vi. Να τηρούνται πρακτικές ορθής κατασκευής και συντήρησης των δεξαμενών 

καυσίμων, ανάλογα με τον τύπο τους (σταθερής ή όχι οροφής), έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων κατά την αποθήκευση των 

καυσίμων, καθώς και κατά την μεταφορά καυσίμων από και προς αυτές.  

vii. Σε περίπτωση ανατροπής φορτηγού ή χωματουργικού μηχανήματος κατά την 

φόρτωση/μεταφορά υλικών, ο κύριος του έργου οφείλει να επέμβει εντός 8ώρου 

το αργότερο, για την άμεση συλλογή των υλικών που πιθανώς να έχουν 

διασκορπιστεί εκτός των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση της 
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επιβαρυμένης έκτασης, με ταυτόχρονη άμεση ενημέρωση των αρμόδιων 

υπηρεσιών.  

viii. Όλες οι εγκαταστάσεις που δύναται να παράγουν σημαντικές ποσότητες σκόνης, 

όπως σταθμοί θραύσης, σιλό τσιμέντου λιθογόμωσης, σιλό υδρασβέστου, τριβεία 

κ.ά., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, να 

φέρουν κατάλληλες διατάξεις αποκονίωσης. Επίσης όπου είναι εφικτό, η 

συλλεγόμενη σκόνη να τροφοδοτείται στα αντίστοιχα εργοστάσια εμπλουτισμού. 

(Π.Ο. δ2.28, δ2.73, δ2.82, δ2.118, δ2.168, δ2.170, δ2.183, δ2.212, δ2.305, 

δ2.317) 

ix. Τα στάδια κατεργασίας του μεταλλεύματος που έπονται της θραύσης να 

διεξάγονται εν υγρώ. (Π.Ο. δ2.28, δ2.118, δ2.158) 

x. Να γίνεται διαβροχή των εσωτερικών και των κύριων εξωτερικών οδών 

εξυπηρέτησης του έργου με κατάλληλα συστήματα. (Π.Ο. δ2.102, δ2.164, δ2.208, 

δ2.302) 

xi. Οι σωροί προσωρινής απόθεσης υλικών (π.χ. προϊόντα εκσκαφής) καθώς και οι 

σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών να διαβρέχονται με κατάλληλα 

συστήματα . (Π.Ο. δ2.91, δ2.93, δ2.109, δ2.368, δ3.21, δ3.38, δ3.54)  

xii. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης 

σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι 

μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε 

μεγάλη απόσταση. (Π.Ο. δ2.134, δ2.142, δ2.163, δ2.301, δ3.22, δ3.39, δ3.55, 

δ3.68) 

• Οποιαδήποτε μεταφορά των παραγόμενων συμπυκνωμάτων, πρώτων υλών καθώς και 

άλλων υλικών (π.χ. απόβλητα εμπλουτισμού, παλαιά τέλματα) να γίνεται με 

σκεπασμένα φορτηγά αυτοκίνητα ή και στεγανής καρότσας, καλύπτοντας τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για μεταφορά αποβλήτων και προϊόντων. (Π.Ο. 

δ2.61, δ2.100, δ2.109, δ2.148, δ2.207, δ2.227, δ2.368, δ2.394, δ3.21, δ3.38, δ3.54) 

• Η μεταφορά τσιμέντου προς χρήση στις εγκαταστάσεις λιθογόμωσης θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα με ειδικά στεγανά σιλοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα, η εκκένωση των 

οποίων θα πρέπει να γίνεται πνευματικά με ρεύμα πεπιεσμένου αέρα στα σιλό 

αποθήκευσης. (Π.Ο. δ2.73, δ2.305) 

• Στις εξόδους των εγκαταστάσεων, να κατασκευαστούν διατάξεις πλύσης των τροχών 

των οχημάτων μεταφοράς, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, 

για τη διασφάλιση του μικρότερου δυνατού διασκορπισμού υλικών. Τα συλλεγόμενα 

νερά από τις εν λόγω διατάξεις, να οδηγούνται προς διαχείριση στην ανά περίπτωση 

κατάλληλη μονάδα του έργου. (Π.Ο. δ2.80, δ2.156, δ2.157, δ2.231, δ2.232, δ2.299) 

• Η αποθήκευση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων να γίνεται σε στεγασμένους και 

κλειστούς χώρους, με δάπεδο επιστρωμένο με σκυρόδεμα και κατάλληλο σύστημα 

συλλογής διαρροών καθώς και διατάξεις αποφυγής εισόδου όμβριων απορροών. (Π.Ο. 

δ2.60, δ2.146, δ2.219) 

• Όλες οι μεταφορικές ταινίες των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι καλυμμένες. 

(Π.Ο. δ2.111, δ2.151, δ2.210, δ2.299) 

• Τα προς χρήση χημικά να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο, στεγασμένο και 

κλειστό χώρο, με στεγανό δάπεδο και σύστημα συλλογής διαρροών. Η αποθηκευτική 

ικανότητα του συστήματος συλλογής στην περίπτωση υγρών να είναι τουλάχιστον ίση 

με τον όγκο της δεξαμενής. (Π.Ο. δ2.62, δ2.147, δ2.218) 

• Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται από το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ με τις αναγκαίες 

γραμμές υψηλής τάσης και υποσταθμούς σε κάθε υποέργο. Παράλληλα, ο κύριος του 
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έργου μπορεί να διατηρεί σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με πετρελαιοκίνητα 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την κάλυψη των αναγκών άντλησης, επεξεργασίας νερών, 

των δικτύων αερισμού και άλλων ζωτικών λειτουργιών των εγκαταστάσεων, για 

περιπτώσεις διακοπής ή ανεπάρκειας της ηλεκτρικής τάσης. Για τη διανομή της 

ηλεκτρικής ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού να 

υπάρχει επαρκής αριθμός υποσταθμών και μετασχηματιστών. (Π.Ο. δ2.81, δ2.312, 

δ2.313, δ2.314) 

• 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 τη διάρκεια της υγρής περιόδου να γίνεται έλεγχος και συντήρηση των έργων 

παρακολούθησης των παροχών των ρεμάτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα 

παρακολούθησης του έργου, τα οποία θα περιγράφονται στην ετήσια έκθεση του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. 

• Κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη λειτουργία αυτών θα πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία. (Π.Ο. δ1.20) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστούν ουσιαστικά (ποιοτικά 

- ποσοτικά), στις περιοχές όλων των θέσεων δραστηριότητας του έργου, οι πηγές και οι 

νόμιμα υφιστάμενες υδροληψίες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κύριος του έργου να 

αναλάβει το κόστος δράσεων αποκατάστασης ή την αντικατάσταση της τροφοδοσίας με 

νερό ίδιας τουλάχιστον ποιότητας και ποσότητας και σε κάθε περίπτωση με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για τις δεδομένες χρήσεις σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. (Π.Ο. δ1.21) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στερεών ή υγρών 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων καθώς και όξινων απορροών σε υδάτινους αποδέκτες και 

αποστραγγιστικά κανάλια. Όσα από τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ή 

των νερών μεταλλείων δεν ανακυκλώνονται και διατίθενται σε επιφανειακούς 

αποδέκτες να επεξεργάζονται κατάλληλα σε μονάδες κατεργασίας, όπως αυτές 

περιγράφονται στη ΜΠΕ του έργου, ώστε η ποιότητα των νερών στον τελικό αποδέκτη 

μετά τη ζώνη ανάμειξης, να συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές προτύπων 

ποιότητας υδάτων των πινάκων των Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/ Ε103/24.11.2010 (ΦΕΚ 

1909/Β΄/2010) και υπ. αρ. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ//Β/2016) και της Νομ/κής 

Απόφασης Χαλκιδικής 96400/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν. (Π.Ο. δ1.22) 

• Να τηρούνται οι εκάστοτε στόχοι, περιορισμοί και όροι του εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύουν κάθε φορά  (Π.Ο. δ1.23  & Π.Ο. δ1.26)) 

• Τα στερεά βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα (παλαιοσίδηρος/scrap, παλαιός 

εξοπλισμός, ξυλεία, κλπ) να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα προστατευμένο 

χώρο (δάπεδο με συλλογή απορροών) εντός των εγκαταστάσεων, από όπου μετά από 

διαχωρισμό τους να προωθούνται για ανακύκλωση. Η απομάκρυνση των αποβλήτων 

αυτών από τις εγκαταστάσεις να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και σε κάθε 

περίπτωση πριν την πλήρωση της διαθέσιμης αποθηκευτικής ικανότητας των χώρων 

προσωρινής αποθήκευσης (Π.Ο. δ1.28) 

• Απαγορεύεται η διάθεση υποπροϊόντων εκ της βιομηχανικής παραγωγής άμεσα ή 

έμμεσα σε αποδέκτη, πέραν αυτών που ρητά αναφέρονται στην παρούσα ΜΠΕ. 

(Π.Ο. δ1.29) 

• Τα επίπεδα θορύβου να μην υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια της κείμενης 

νομοθεσίας και ειδικότερα τα εξής (Π.Ο. δ4.45): 
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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 

iii. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη 

λειτουργία του Έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ.1180/1981 (Α’293) «Περί 

ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». (Π.Ο. γ1.i) 

iv. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του Έργου ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για 

τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους» (Β’ 1418), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (Β’ 

286). (Π.Ο. γ1.ii) 

• Για τον περιορισμό του θορύβου και της αντίστοιχης ηχητικής όχλησης σε οικισμούς, 

θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα, μετά από κατάρτιση σχετικού 

προγράμματος και τήρησης αρχείου εφαρμογής του, στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία της 

Εταιρείας στο Στρατώνι:  

i. Να γίνεται οργάνωση των δρομολογίων των οχημάτων για την ελαχιστοποίηση 

των χρόνων κίνησης έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εκπομπές 

θορύβου που προέρχονται από αυτά. 

ii. Επιλογή κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε να περιορίζεται 

πρωτογενώς ο θόρυβος στο χαμηλότερο πρακτικό επίπεδο. 

iii. Διεργασίες που από τη φύση τους δημιουργούν θορύβους γίνονται σε κλειστούς 

χώρους (π.χ. θραύση/λειοτρίβηση μεταλλεύματος, αεροσυμπιεστές, φυσητήρες 

αέρα κ.λπ.). (Π.Ο. δ1.30) 

iv. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ 

περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. (Π.Ο. δ2.378) 

• Η πλύση των μηχανημάτων του κυρίου του έργου  θα γίνεται στις προβλεπόμενες 

διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στην ΜΠΕ. (Π.Ο. δ2.376) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην δημιουργηθούν οποιασδήποτε 

μορφής προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας από τη 

λειτουργία της σκάλας φόρτωσης του έργου. (Π.Ο. δ2.379) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις που επιβάλλουν στον κύριο 

του έργου: 

i. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής 

καταλοίπων/πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, χημικών, λυμάτων κ.α., των σκαφών 

που θα προσεγγίζουν και εξυπηρετούνται καθώς και Σχεδίου διαχείρισης 

πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριμμάτων πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Κ.Υ.Α. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.2009). 
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ii. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης τις θάλασσας 

από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες 

κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και 

εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης» (CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρμόζεται κατά την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης τις θάλασσας.(Π.Ο. δ2.380, 

δ2.381) 

• Κατά την φορτοεκφόρτωση των χύδην φορτίων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων (σκόνη, θόρυβος) στον 

οικιστικό ιστό του Στρατωνίου. (Π.Ο. δ2.382) 

• Ρύθμιση της μέγιστης ποσότητας ανά επιβράδυνση και προγραμματισμός των 

ανατινάξεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει εδαφική επιτάχυνση στις δομικές 

κατασκευές των κοντινότερων οικισμών χαμηλότερη από το ευρέως χρησιμοποιούμενο 

επιτρεπτό όριο δονήσεων σε δομικές κατασκευές, DIN 4150. Ειδικά όσον αφορά το 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών να τηρούνται οι κατευθύνσεις της Επιθεώρησης 

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ του έργου. (Π.Ο. 

δ2.110, δ2.117, γ2, δ1.31.ii) 

• Αναφορικά με την Ε.Δ.Ε.Α.Κ., οι υποχρεώσεις της εταιρείας σχετικά με την 

αδειοδότηση και λειτουργία της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, 

απορρέουν από την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β/2009). Οι 

προδιαγραφές της στεγάνωσης του χώρου καθορίζονται από την ΚΥΑ 

24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και ειδικότερα στα αναφερόμενα για την εν λόγω 

δραστηριότητα, στο άρθρο 5.7.3 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α, όπως έχουν 

προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες και περιγράφονται στη ΜΠΕ του έργου, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ. Επίσης ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η παρακολούθηση και η 

μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης πρέπει να είναι σε συμφωνία με: 

i. τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009. 

ii. τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας 

iii. τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 

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

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». (Π.Ο. δ2.268, δ2.269) 

• Ο κύριος του έργου να συνδράμει και να επικουρεί την τοπική κοινωνία για την 

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 

σε όλη την έκταση του Δήμου Αριστοτέλη. (Π.Ο. δ1.32) 

• Να καταρτιστεί πρόγραμμα μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του έργου. Η 

παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος να γίνεται μέσω του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. (Π.Ο. δ1.33) 

• Το σύνολο των εκσκαφικών και χωματουργικών εργασιών θα παρακολουθείται από 

αρχαιολόγους που θα υποδείξει η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου 

Όρους και η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας. (Π.Ο. δ1.34) 

• Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, κινητών ή ακινήτων, στις θέσεις της περιοχής 

του εκάστοτε υποέργου, θα σταματήσει οποιαδήποτε εργασία και θα ακολουθήσει 

ανασκαφική έρευνα με χρηματοδότηση του φορέα υλοποίησης του Έργου. Από τα 
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αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η συνέχιση ή μη των εργασιών. (Π.Ο. 

δ1.35) 

• Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές 

εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των 

ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). (Π.Ο. δ1.36) 

• Η Εταιρεία κατά την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ή κατά την 

πρόσληψη εργαζομένων, θα δίνει προτεραιότητα σε πρόσωπα που κατοικούν στην 

περιοχή της Χαλκιδικής και πλησίον της Μεταλλευτικής Περιοχής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση, 

μισθολογικές απαιτήσεις και πληρούν οποιεσδήποτε άλλες εύλογες προϋποθέσεις 

πρόσληψης από την Εταιρεία όσον αφορά τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας, και σε 

κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με 

την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των αγαθών και των υπηρεσιών εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.(Επικαιροποίηση Π.Ο. δ1.37) 

• Η Εταιρεία οφείλει να προσφέρει, τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, στους εργαζομένους 

της ευκαιρίες κατάρτισης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης σε πρόσωπα που 

κατοικούν στην περιοχή της Χαλκιδικής και πλησίον της Μεταλλευτικής Περιοχής με 

σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορεί να είναι συναφείς με την αναζήτηση 

εργασίας στην Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο και το 

ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των αγαθών 

και των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Επικαιροποίηση Π.Ο. δ1.38) 

• Η συμμόρφωση της εταιρείας με τους όρους της παρούσας μελέτης, ελέγχεται μόνο από 

έναν Ανεξάρτητο Ελεγκτή Περιβάλλοντος, ο οποίος θα είναι αδειοδοτημένος στα 

Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και θα διαθέτει διεθνή φήμη και εμπειρία σε 

ανάλογα έργα. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής Περιβάλλοντος ενεργεί ανεξάρτητα, δίκαια 

και αμερόληπτα στις σχέσεις μεταξύ Δημοσίου και Εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες 

του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος ορίζονται στο Παράρτημα Ζ του Νόμου 

4785/ΦΕΚ 42’Α/23.3.2021. (επικαιροποίηση Π.Ο. δ1.39)  

• Για την εσωτερική παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου, ο κύριος του έργου θα πρέπει να συστήσει εσωτερική Επιστημονική 

Ομάδα Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία θα αποτελείται κατ' 

ελάχιστον από: α) έναν (1) επιστημονικά υπεύθυνο, β) δύο (2) ειδικούς επιστήμονες και 

γ) τρεις (3) ειδικούς τεχνικούς. Ο επιστημονικά υπεύθυνος που θα είναι επικεφαλής της 

Ομάδας θα είναι κατάλληλης επιστημονικής ειδικότητας με εμπειρία άνω των 10 ετών 

σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος στη μεταλλευτική βιομηχανία. Η Ομάδα θα 

συνυπογράφει τις ετήσιες εκθέσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης που θα συντάσσει ο κύριος του έργου και τις τεχνικές 

περιβαλλοντικές μελέτες / μελέτες αποκατάστασης που θα καταθέτει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες. (Π.Ο. δ1.40) 

10.2.2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις κατά την αποκατάσταση  

• Για το οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων απόθεσης απαιτείται έγκριση από την 

αδειοδοτούσα αρχή, η οποία προκειμένου να την χορηγήσει, θα πρέπει να: 

i. διενεργήσει τελική επιτόπου επιθεώρηση σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο 

Ελεγκτή Περιβάλλοντος, 
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ii. αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που υπέβαλε ο κύριος του έργου, 

iii. βεβαιώσει την αποκατάσταση του εδάφους που έχει προσβάλλει η εγκατάσταση 

αποβλήτων, 

iv. συντάξει έκθεση πορίσματος για το αν ο κύριος του έργου έχει τηρήσει τις 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις του και για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

αποκατάστασης που τίθενται με την παρούσα απόφαση ή απαιτείται η λήψη 

πρόσθετων μέτρων. (Π.Ο. δ3.1) 

• Θα πρέπει να γίνει άμεση και πλήρης αποκατάσταση οποιασδήποτε επιμέρους 

εγκατάστασης - κύριας ή συνοδευτικής - που ολοκληρώνει τη λειτουργία της, έτσι ώστε 

να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των υπολοίπων περιοχών επέμβασης πριν 

την παύση λειτουργίας της τελευταίας εγκατάστασης. Κατά τη φάση αποκατάστασης 

του κάθε έργου (μετά το τέλος λειτουργίας του) θα γίνεται όπου είναι εφικτό άρση των 

επεμβάσεων εκτροπής των επιφανειακών υδάτων και κάθε άλλης σημαντικής 

επέμβασης στη ροή των τοπικών ποταμών και ρεμάτων. (Π.Ο. δ3.3) 

• Για το κλείσιμο των κτιριακών εγκαταστάσεων να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το 

Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.5) 

• Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς κατά 

τη λειτουργία του λιμένα. (Π.Ο. δ2.383) 

• Τα πλοία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στερεών φορτίων (συμπυκνώματα 

μετάλλων) να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές μεταφοράς τέτοιων φορτίων. (Π.Ο. 

δ2.391) 

• Η επιτυχία των εργασιών κλεισίματος, περιβαλλοντικής και φυτοτεχνικής 

αποκατάστασης του συνόλου του έργου καθώς και των επιμέρους στοιχείων αυτών, να 

κρίνεται με βάση τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. Να 

ακολουθηθούν οι μεθοδολογίες αποκαταστάσεις που περιγράφονται επίσης στο 

Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, με τη συνεργασία των αρμόδιων περιβαλλοντικών 

και δασικών αρχών. (Π.Ο. δ3.8, δ3.9, δ3.11) 

• Οι εγκαταστάσεις που αποκαθίστανται προ του κλεισίματος του συνόλου των 

εγκαταστάσεων του έργου, μετά την αποκατάσταση συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τον 

έλεγχο του κύριου του έργου, ο οποίος θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτές, 

ενώ μετά το οριστικό κλείσιμο και της τελευταίας εγκατάστασης του έργου και την 

τεκμηρίωση της επιτυχίας της αποκατάστασης με την σύνταξη του ανωτέρω 

αναφερόμενου πορίσματος από την αδειοδοτούσα αρχή αποδίδονται στο Ελληνικό 

Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα (νδ 

210/1973). (Π.Ο. δ3.10) 

• Να γίνει λιθογόμωση των έργων προσπέλασης του μεταλλείου μόνο εάν αυτά δεν 

ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη της 

μεταλλευτικής ιστορίας της περιοχής. (Π.Ο. δ3.15, δ3.29) 

• Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών 

στοών προσπέλασης των υπόγειων μεταλλείων. Οι αποψιλωμένοι χώροι θα φυτευτούν 

μετά την αποκατάστασή τους με εδαφικό επίστρωμα κατάλληλου πάχους. Τα είδη των 

φυτών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτόχθονα ώστε να μην αλλοιώνεται η 

βλαστητική φυσιογνωμία της περιοχής. Τα φυτευτικά είδη που θα φυτευτούν θα 

συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και θα αντικαθίστανται όσα από αυτά για 

οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, έως ότου να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

χωρίς φροντίδα. Η επιτυχία των φυτεύσεων να κρίνεται κατά τα όσα αναφέρονται στα 

αντίστοιχα χωρία του Κεφαλαίου 6 της παρούσας ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.16, δ3.30, δ3.47) 
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• 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) 

• Να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα η αποκατάσταση των υπολειπόμενων ιστορικών 

αποθέσεων στην περιοχή που περιγράφονται στην παρούσα ΜΠΕ, με βάση 

χρονοδιάγραμμα και τεχνική έκθεση που θα κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή. (Π.Ο. δ1.41, δ2.87, δ2.88, δ2.92) 

• Να προταθεί, εντός δύο ετών, αναλυτικός τεχνικός σχεδιασμός αποκατάστασης και 

κλεισίματος μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου και λιθογόμωσης παλαιών στοών, ο οποίος να 

κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών 

Ορυκτών για έγκριση. (Π.Ο. δ2.3, δ2.178) 

• Οι δραστηριότητες κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για όλα τα 

υποέργα θα αφορούν τις υφιστάμενες και μελλοντικά λειτουργούσες εγκαταστάσεις, 

όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.12, δ3.13, 

δ3.27, δ3.43, δ3.44, δ3.65) 

• Μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ευθύνη του κατόχου των 

αποβλήτων, ο κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο τους καθώς και για διορθωτικά μέτρα, κατά τη φάση 

μετά το κλείσιμο, και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Το 

προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της 

περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής ανάλογα με το αποτέλεσμα του προγράμματος 

παρακολούθησης. (Π.Ο. δ3.26, δ3.42, δ3.58) 

• 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) 

10.2.3. Παρακολούθηση του έργου και της ποιότητας περιβάλλοντος  

• Για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θα πρέπει να 

τηρείται το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, 

καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου, τα αποτελέσματα του οποίου να αναρτώνται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της. (Π.Ο. δ4.1) 

• 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 
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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) 

• Η καταγραφή για τις βασικές μεταβλητές θα πρέπει να είναι συνεχής ενώ για τις ειδικές 

μεταβλητές μπορεί να είναι ημερήσια και άνω (κατά περίπτωση). Θα πρέπει να 

τηρούνται ψηφιακά αρχεία στα κεντρικά γραφεία του κύριου του έργου, ενώ 

παράλληλα η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Εταιρείας. (Π.Ο. δ4.3) 

• Οι καταγραφές για τις βασικές μεταβλητές που είναι συνεχούς ροής θα πρέπει να έχουν 

κατάλληλη χρονική διακριτότητα, ενώ για τις υπόλοιπες βασικές μεταβλητές θα πρέπει 

να γίνεται συστηματική καταγραφή. Οι μετρήσεις να τηρούνται σε βάση δεδομένων η 

οποία θα έχει δυνατότητα παραγωγής αθροιστικών ή μέσων τιμών ή άλλης κατάλληλης 

επεξεργασίας. (Π.Ο. δ4.4) 

• Τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα πρέπει να 

τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας κάθε υποέργου και δέκα (10) χρόνια μετά 

την παύση λειτουργίας του και να βρίσκονται στη διάθεση των κατά περίπτωση 

αρμοδίων υπηρεσιών για ενημέρωση ή έλεγχο. (Π.Ο. δ4.5) 

• Οι ετήσιες εκθέσεις του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κάθε έτους 

να κατατίθενται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έχει την ευθύνη της συλλογής όλων των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων επί των ετήσιων εκθέσεων, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση 

και κοινοποίηση τυχόν επανορθωτικών μέτρων προς τον κύριο του έργου, εντός 

εξαμήνου από της κατάθεση της ετήσιας έκθεσης. Στην αξιολόγηση αυτή, η Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειόδοτησης θα επικουρείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή 

Περιβάλλοντος ο οποίος υποβάλει σχετική γνωμοδότηση στην υπηρεσία  με βάση το 

άρθρο 24.1 περίπτωση ια της επενδυτικής συμφωνίας. (Π.Ο. δ1.25) 

• Με βάση τα ετήσια στοιχεία του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η 

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σε συνεργασία και σε συμφωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τον κύριο 

του έργου, και κατόπιν γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος, 

μπορούν να εισηγούνται τυχόν διαφοροποίηση όσον αφορά στις θέσεις, στο είδος και 

στη συχνότητα μέτρησης των διαφόρων μεταβλητών της παραγωγής ή του 

περιβάλλοντος. (Π.Ο. δ4.9) 

• Εντός διετίας από την έκδοση της ΑΕΠΟ, ο κύριος του έργου υποχρεούται να 

εκπονήσει ειδική μελέτη η οποία να περιλαμβάνει τα τεχνικά μέτρα οριστικής παύσης 

της λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου, περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης και επανένταξής της στη χρήση που προβλέπει το σχέδιο μετα- 

μεταλλευτικών χρήσεων που περιλαμβάνεται στην ΜΠΕ.  Η μελέτη θα συνοδεύεται 

από οικονομικά στοιχεία τα οποία θα υπολογίζουν το συνολικό κόστος από την παύση 
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λειτουργίας μέχρι και την πλήρη επανένταξη των περιοχών επέμβασης στις 

προβλεπόμενες από το μετα-μεταλλευτικό  σχέδιο χρήσεις. Η μελέτη να κατατεθεί στην 

αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και να 

διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ια ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.6) 

• Ο κύριος του έργου θα πρέπει να: 

i. Ενημερώνει επί της πορείας υλοποίησης των ανωτέρω την Τοπική Κοινωνία και 

ειδικότερα τον οικείο Δήμο σε τακτική ετήσια βάση, προκειμένου να 

ενημερώνονται οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς σε ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο. 

ii. Μεριμνά για την συνεχή εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού, του 

εργατικού δυναμικού αλλά και των εργολάβων με στόχο την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

θεμάτων. (Π.Ο. δ4.11) 

• Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων δεν έρχεται σε αντίθεση και δεν παρακωλύει 

με άλλο τρόπο την εφαρμογή των υφισταμένων Εθνικών ή Περιφερειακών Σχεδιασμών 

Διαχείρισης Αποβλήτων. (Π.Ο. δ5.4) 

• Εγκαίρως και πριν την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκδοση της παρούσας 

απόφασης ο κύριος του έργου υποχρεούται να επανεξετάσει το Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25.9.2009). (Π.Ο. δ5.7) 

10.3. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

10.3.1. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής έργων 

• Πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης που 

προβλέπεται στη ΜΠΕ του έργου, όπως θα διαμορφωθεί μετά από τυχόν τροποποιήσεις 

του (Π.Ο. δ3) 

10.4. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

10.4.1. Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής έργων 

• Αναφορικά με τα νέα έργα οδοποιίας, να γίνεται 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. (Π.Ο. δ1.10, δ2.166) 

• Διαμόρφωση των εξωτερικών πρανών των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων σε 

βαθμίδες για τη σταδιακή δημιουργία τελικών επιφανειών προς αποκατάσταση. 

(Π.Ο. δ2.131, δ2.300) 

•  Συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης 

του Έργου, για διάστημα περίπου 10 ετών, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Έργου, 

έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η επιτυχία του προγράμματος. (Π.Ο. δ3.11) 

10.4.2. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• 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 φυτευτούν με ενδημικά φυτά προκειμένου να ενταχθούν στο μέγιστο 
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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. 

• 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 Εγκατάσταση  Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα να 

κατασκευαστεί ξηρά κάλυψη, τα συστατικά της οποίας θα είναι αυτά που 

παρουσιάζονται στη ΜΠΕ του έργου. Προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι απαιτήσεις της 

ξηράς κάλυψης σε σχέση με την τελική επιλογή των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν και 

την επιτυχία της φυτοτεχνικής αποκατάστασης, η εταιρεία σε συνεργασία με το τοπικό 

δασαρχείο θα πρέπει να δημιουργήσει πιλοτικές αποκαταστάσεις σε περιοχές του 

έργου, μέσω των οποίων θα επιβεβαιωθούν ή προσαρμοστούν τα όσα αναφέρονται στη 

ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.52) 

10.4.3. 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 φυτευτούν 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. 

• 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. 

10.4.4. Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Τα στείρα που θα προκύψουν από την αποκάλυψη της επιφανειακής εκδήλωσης του 

κοιτάσματος και την επιφανειακή εξόρυξη του άνω ορίζοντά του να αξιοποιηθούν κατά 

προτεραιότητα στην κατασκευή του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. του «Καρατζά 

Λάκκου» καθώς και για την αποκατάσταση των τελικών επιφανειών τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανοιχτής εκσκαφής. (Π.Ο. δ2.105) 

• Με την ολοκλήρωση της επιφανειακής εξόρυξης του κοιτάσματος που σηματοδοτεί και 

την επικέντρωση της δραστηριότητας στην υπόγεια εκμετάλλευση, να αρχίσει άμεσα η 

επαναπλήρωσή του ορύγματος για την επαναφορά του σε γεωμορφολογικό ανάγλυφο 

που να συνάδει με αυτό της περιβάλλουσας περιοχής και την τελική αποκατάστασή 

του. (Π.Ο. δ2.106, δ3.32) 

• Για την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου να κατασκευαστεί ξηρά κάλυψη, τα συστατικά 

της οποίας θα είναι αυτά που παρουσιάζονται στη ΜΠΕ του έργου. Προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν οι απαιτήσεις της ξηράς κάλυψης σε σχέση με την τελική επιλογή των 
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ειδών που θα χρησιμοποιηθούν και την επιτυχία της φυτοτεχνικής αποκατάστασης, η 

εταιρεία σε συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο θα πρέπει να δημιουργήσει πιλοτικές 

αποκαταστάσεις σε περιοχές του έργου, μέσω των οποίων θα επιβεβαιωθούν ή 

προσαρμοστούν τα όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ.  (Π.Ο. δ3.34) 

• Στην εξωτερική πλευρά του φράγματος καθώς και στις διαμορφούμενες τελικές 

επιφάνειες εντός της λεκάνης απόθεσης να γίνει διάστρωση και πλήρης κάλυψη των 

αδρανών υλικών 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. δ2.141) 

• 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). 

10.5. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

10.5.1. Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Αναφορικά με την παρακολούθηση του εδάφους, να παρακολουθείται η ποιότητα των 

εδαφών της περιοχής των έργων με  δειγματοληψία μία φορά ανά έτος στις θέσεις που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ. Λόγω της έλλειψης θεσμοθετημένων τιμών 

στόχων για τα εδάφη σε εθνικό επίπεδο, για κάθε περιοχή ορίζονται ως τιμές 

γεωχημικού υποβάθρου αυτές που προτείνονται στο Κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ. 

(Π.Ο. δ4.40) 

• 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) 

• Η οριστική έκταση και το βάθος του εδαφικού μανδύα των περιοχών προς 

αποκατάσταση να καθοριστεί μετά από έρευνα και δοκιμές στην περιοχή εγκατάστασης 

ή απόθεσης, προκειμένου να καθοριστούν τα τυχόν επιβαρυμένα εδαφικά στρώματα τα 

οποία θα πρέπει να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας 

και των δοκιμών θα πρέπει να υποβληθεί στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Περιβάλλοντος 

του έργου και να εγκριθεί από αυτόν πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. 

(Π.Ο. δ2.233, δ3.18, δ3.33, δ3.50) 

• Στη φάση αποκατάστασης, τα έργα οδοποιίας που θα παραδοθούν προς χρήση από τον 

κύριο του Έργου προς το Ελληνικό Δημόσιο θα έχουν πρώτα (με ευθύνη του κύριου 

του Έργου) καθαριστεί και εξυγιανθεί από ρύπους και άλλα υλικά, ενώ θα τους έχει 

γίνει και πρώτη συντήρηση, ώστε να είναι έτοιμα για χρήση από το ευρύ κοινό. 
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10.5.2. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Εντός των ορίων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. μπορεί να αναπτυχθεί δανειοθάλαμος, για την λήψη 

αδρανών υλικών στην περίπτωση που τα αδρανή που θα προκύψουν από τις 

μεταλλευτικές εργασίες δεν επαρκούν. (Π.Ο. δ2.281) 

• 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. 

• Να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης της φυτικής γης που θα προκύψει από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να διατηρηθεί σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στους γενικούς όρους ανωτέρω και να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα 

αποκατάστασης της περιοχής. 

10.5.3. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• Για την κατασκευή των επόμενων φάσεων ανύψωσης του κύριου φράγματος της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα αδρανή υλικά (στείρα 

εξόρυξης) των μεταλλείων Ολυμπιάδας  και Μαύρων Πετρών.  (Π.Ο. δ2.274) 

• 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 

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. 

• Να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης της φυτικής γης που θα προκύψει από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να διατηρηθεί σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στους γενικούς όρους ανωτέρω και να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα 

αποκατάστασης της περιοχής. 

10.5.4. Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Για την κατασκευή του φράγματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. να χρησιμοποιηθούν τα αδρανή 

υλικά (στείρα εξόρυξης) του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου Σκουριών. (Π.Ο. 

δ2.130) 

• Στην εξωτερική πλευρά κάθε φράγματος, καθώς και στις διαμορφούμενες τελικές 

επιφάνειες εντός της λεκάνης απόθεσης, να γίνει διάστρωση και πλήρης κάλυψη των 

υλικών με τα στείρα εδαφικά υλικά και τη φυτική γη, ώστε η τελικά διαμορφούμενη 

επιφάνεια (μετά και τη φάση αποκατάστασης) να έχει ίδια εδαφική και υπεδαφική δομή 

με την υφιστάμενη. (Π.Ο. δ2.141) 

• Οι εδαφικές στρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν να προέρχονται από την αποθηκευμένη 

φυτική γη που θα έχει αφαιρεθεί από την περιοχή για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων. Αυτή η φυτική γη θα πρέπει να εμπλουτιστεί με κατάλληλη οργανική 

ύλη, για την εξασφάλιση σταθερής δομής του εδαφικού στρώματος και αύξηση της 

ικανότητας κατακράτησης νερού από το έδαφος. Παράλληλα, θα πρέπει να βελτιωθεί 

με χρήση ειδικών ανόργανων λιπασμάτων και συμπληρωμάτων, για την υποβοήθηση 

ανάπτυξης της νέα βλάστησης. (Π.Ο. δ3.35) 
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• 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.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. να γίνεται συστηματική 

διαβροχή των επιφανειών από τις οποίες μπορεί να προκύψει επαναιώρηση σκόνης, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών. 

10.6. Βιοποικιλότητα 

10.6.1. Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης να επισημανθούν περιοχές της 

ευρύτερης περιοχής των έργων που αποτελούν θύλακες παρουσίας σημαντικών ειδών 

πανίδας στην περιοχή και σε αυτές να λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των 

οχλήσεων (θόρυβος, δονήσεις, σκόνες) από την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

• Λόγω της συχνής μετακίνησης των βαρέων τροχοφόρων για την μεταφορά των 

προϊόντων, προτείνεται ειδική σήμανση οδικής κυκλοφορίας  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.  

10.6.2. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Προσεκτική διαχείριση και έλεγχος της δίαιτας και της ποιότητας των νερών του 

Κοκκινόλακκα και των παραποτάμων του, ώστε να μη διαταραχθεί το ποτάμιο 

οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής. 

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, 

στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής 

να γίνονται παρατηρήσεις τυχόν ξήρανσης ή μειωμένης ανάπτυξης ειδών χλωρίδας σε 

σχέση με την επίδραση της σκόνης των μεταλλείων στη λειτουργία τους, και να 

προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων. 

• Να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης της φυτικής γης που θα προκύψει από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να διατηρηθεί σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στους γενικούς όρους ανωτέρω και να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα 

αποκατάστασης της περιοχής. 

10.6.3. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• 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. 

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, 

στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής 

να γίνονται παρατηρήσεις τυχόν ξήρανσης ή μειωμένης ανάπτυξης ειδών χλωρίδας σε 

σχέση με την επίδραση της σκόνης των μεταλλείων στην ενδιαίτησή τους, και να 

προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων. 
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10.6.4. Χωρική ενότητα Σκουριών 

• 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.  

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με ιδιαίτερης αξίας οικοσύστημα που είναι 

χαρακτηρισμένο ως ΚΑΖ, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης για τη 

βιοποικιλότητας της περιοχής να γίνονται παρατηρήσεις τυχόν ξήρανσης ή μειωμένης 

ανάπτυξης ειδών χλωρίδας σε σχέση με την επίδραση της σκόνης των μεταλλείων στην 

ενδιαίτησή τους, και να προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων. 

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με περιοχή χαρακτηρισμένη ως ΚΑΖ, στο πλαίσιο του 

προγράμματος παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής να εξεταστεί σε 

συνεργασία με το αρμόδιο δασαρχείο η αναγκαιότητα δημιουργίας θυλάκων ανάπτυξης 

της άγριας ζωής, σε περιοχές πέραν της περιοχής επιρροής του έργου. 

• Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των προγραμμάτων αποκατάστασης των περιοχών 

του έργου να ληφθούν υπόψη και τα θέματα της επαναφοράς της άγριας ζωής στην 

περιοχή των αποκαταστημένων περιοχών με την δημιουργία τεχνικών ή φυσικών 

συνθηκών προσέλκυσης της. 

10.7. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

10.7.1. Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Στην περίπτωση που η νέα οδός μεταφοράς προϊόντων διέρχεται από ιδιοκτησίες 

(αγροκτήματα, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ.), να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μην 

παρακωλύεται η πρόσβαση σε αυτές. (Π.Ο. δ2.162) 

• Οι μετακινήσεις πρώτων υλών και μεταλλευτικών υλικών θα γίνονται εφόσον υπάρχει 

εναλλακτική από οδούς που δεν διέρχονται από οικισμούς. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι δυνατόν θα πρέπει να οργανωθούν τα δρομολόγια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

υπάρχουν διελεύσεις φορτηγών εντός οικισμών τις ώρες της αιχμής των λειτουργιών 

των οικισμών.  

• Το πρόγραμμα των δρομολογίων μεταφοράς μεταλλευτικών υλικών (μεταλλευμάτων, 

συμπυκνωμάτων και εξορυκτικών αποβλήτων) θα καταρτίζεται  και θα 

παρακολουθείται μέσω συστήματος καταγραφής της κίνησης των φορτηγών, με 

κατάλληλο εξοπλισμό που θα πρέπει να τοποθετηθεί σε όλα τα φορτηγά που θα 

εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου.  

• Σε περίπτωση διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς μεταλλευτικών υλικών 

(μεταλλευμάτων, συμπυκνωμάτων και εξορυκτικών αποβλήτων) εντός των οικισμών, η 

ταχύτητα δεν θα ξεπερνά τα 30 km/h, το οποίο θα ελέγχεται μέσω του συστήματος 

καταγραφής της κίνησης των φορτηγών, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται ηχητική 

προειδοποίηση στους οδηγούς σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου. 

10.7.2. Χωρική ενότητα Σκουριών 

• ∆εν θα γίνει καμία παρέμβαση στις θέσεις «Νταµπίζ», «Παλαιοχώρα», «Καµήλα», 

«Καστέλλι» και «Καστελούδι» χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια των αρμοδίων 

υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. (Π.Ο. δ2.113.β) 
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10.8. Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

10.8.1. Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Ο κύριος του έργου καταρτίζει πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού για τις ανάγκες 

του έργου με βασική κατεύθυνση τις προσλήψεις προσωπικού από την τοπική κοινωνία 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

• Ο κύριος του έργου θα οργανώσει σε συνεργασία με τοπικούς φορείς σχολές μαθητίας 

προκειμένου να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους σε εργασίες που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και εν γένει τη βιομηχανική 

παραγωγή. 

• Ο κύριος του έργου θα ενημερώνει τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για το πρόγραμμα 

προμηθειών με βασική κατεύθυνση την κατά το δυνατόν προμήθεια υλικών και 

υπηρεσιών από τις τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της χώρας  

• Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, ανά τριετία θα γίνεται καταγραφή των απόψεων των πολιτών των οικισμών που 

βρίσκονται γύρω από το έργο, όσον αφορά τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό 

αντίκτυπο του έργου στην τοπική κοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας να 

παραθέτονται στην ετήσια έκθεση του προγράμματος παρακολούθησης.  

• Στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης να καταγράφονται 

οι δείκτες οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης του έργου ανά πενταετία, οι οποίοι θα 

παραθέτονται στην ετήσια έκθεση του προγράμματος παρακολούθησης. 

• Ο κύριος του έργου οφείλει εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας, να 

εκπονήσει πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προδιαγράφοντας τις δράσεις και 

τις διαδικασίες της προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Ακολούθως, σε ετήσια βάση, 

μέσω του προγράμματος επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα γίνεται ενημέρωση 

για τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του επόμενου έτους. 

10.9. Τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

10.9.1. Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Για το νέο οδικό δίκτυο μεταφοράς υλικών (πρώτων υλών και προϊόντων), να 

χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι. Το εν λόγω οδικό 

δίκτυο μεταφοράς υλικών να είναι ασφαλτοστρωμένο και για την κατασκευή του να 

ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να κοπεί ο μικρότερος αριθμός δέντρων. Οι εν λόγω εργασίες 

θα πρέπει να γίνουν μετά από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 

Δασαρχείου Αρναίας. (Π.Ο. δ2.160) 

• Σε όλους τους δρόμους εξυπηρέτησης του έργου να κατασκευαστούν τα απαιτούμενα 

έργα υδραυλικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. (Π.Ο. δ2.165) 

• 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 στην περιοχή του 

Δήμου Αριστοτέλη, 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 
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ληφθεί υπόψη προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες βελτίωσης της 

βατότητας των έργων εντός ενός έτους από έγκριση της ΜΠΕ. 

10.10. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

10.10.1. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• 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) 

• Η σκόνη που συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα να μετατρέπεται σε 

πολφό και να οδηγείται στην παραγωγική διαδικασία. (Π.Ο. δ2.214) 

• Να εξεταστεί η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης, οι μηχανές των 

πλοίων να είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ώστε να μην προκύπτουν 

ατμοσφαιρικές εκπομπές. (Π.Ο. δ2.389) 

• Σε όλες τις πλατείες προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος, τελμάτων, στείρων 

υλικών και λοιπών υλικών τόσο στην περιοχή των Μαύρων Πετρών/Μαντέμ Λάκκου 

όσο και στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Στρατωνίου να υπάρχουν συστήματα 

διαβροχής. 

10.10.2. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• Αναφορικά με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, 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.  

• Η σκόνη που συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα να μετατρέπεται σε 

πολφό και να οδηγείται στην παραγωγική διαδικασία. (Π.Ο. δ2.214) 

• Σε όλες τις πλατείες προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος, τελμάτων, στείρων 

υλικών και λοιπών υλικών τόσο στην περιοχή του μεταλλείου και του εργοστασίου 

εμπλουτισμού να υπάρχουν εγκατεστημένα μόνιμα συστήματα διαβροχής. 

10.10.3. Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Ο προγραμματισμός της διαδικασίας των ανατινάξεων στο επιφανειακό μεταλλείο των 

Σκουριών να λαμβάνει υπόψη τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, και να 

αποφεύγεται κατά το δυνατόν στις περιπτώσεις ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών (π.χ. πνοή 

ανέμου προς οικισμούς). (Π.Ο. δ2.110) 

• Για την πρόληψη εκπομπής σκόνης από τις εργασίες αποθήκευσης, μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσης του προθραυσμένου μεταλλεύματος, η πλατεία προσωρινής 

αποθήκευσης να είναι πλήρως σκεπασμένη και με στεγανό δάπεδο, οι μεταφορικές 

ταινίες να είναι σκεπασμένες σε όλο το μήκος τους και να υπάρχει εξοπλισμός 

ψεκασμού νερού στους τροφοδότες. (Π.Ο. δ2.145) 
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• 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. 

• Να διαβρέχονται αδιαλείπτως οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής για την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης και να τοποθετηθούν συστήματα αυτόματου 

ψεκασμού προκειμένου να μην επηρεάζονται κατοικημένες ή προστατευόμενες 

περιοχές. Στο δρόμο προσπέλασης και στο δρόμο μεταφοράς των προϊόντων της 

δραστηριότητας, οι μεταφορές να γίνονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα στεγανής 

καρότσας. (Π.Ο. δ2.109) 

10.11. Ακουστικό περιβάλλον – δονήσεις 

10.11.1. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Εφόσον από τα αποτελέσματα της καταγραφής του κυκλοφοριακού θορύβου στο οδικό 

τμήμα της μεταλλευτικής οδού που βρίσκεται βορειοδυτικά του ορίου του οικισμού του 

Στρατωνίου κατά το  1ο έτος λειτουργίας του υποέργου Μαύρων Πετρών/Στρατωνίου 

προκύψουν αυξημένες τιμές σε σχέση με τις κατευθύνσεις του Διεθνή Οργανισμού 

Υγείας (WHO) για τον αστικό θόρυβο (που είναι 55 dBA για Lday), θα εκπονηθεί 

ΤΕΠΕΜ για την κατασκευή ηχοπετασμάτων σε επιλεγμένες θέσεις του οικισμού. 

• Για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών να τηρηθεί ο περιορισμός της μέγιστης ποσότητας 

γόμωσης ανά χρόνο επιβράδυνσης των 5 kg/επιβράδυνση, κατ’ εφαρμογή του όρου 

Β5.γ της Εγκριτικής Απόφαση ΥΠΕΚΑ, Δ8-Α/7.49.13/23513/4582/21.12.2012 

Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Μαύρων Πετρών. 

• Να αναβαθμιστεί το σύστημα καταγραφής των επιφανειακών μετακινήσεων που είναι 

εγκατεστημένο στον οικισμό Στρατονίκης και να προστεθούν νέα σημεία κάλυψης του 

οικισμού. 

10.12. Ύδατα 

10.12.1. Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• 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) 

• Όλα τα έργα εκτροπής των επιφανειακών νερών, προς αποφυγή κατείσδυσης στα 

υπόγεια μεταλλεία που περιγράφονται στη ΜΠΕ, να διατηρούνται ελεύθερα φερτών 

υλών και βλάστησης και να συντηρούνται σε περιοδική βάση με σκοπό τη διασφάλιση 

της παροχετευτικής τους ικανότητας. (Π.Ο. δ2.30) 

• Να γίνεται συχνός (τουλάχιστον ανά τρίμηνο) καθαρισμός των διατάξεων συνεχούς 

καταγραφής των παροχών των ρεμάτων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου και οπωσδήποτε μετά από περιόδους 

έντονης βροχόπτωσης. 

• Σε κάθε υποέργο να τηρούνται αρχεία για την παρακολούθηση του ισοζυγίου υδάτων 

σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζονται στην ΜΠΕ του έργου. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 10                      10-23 

ENVECO A.E. 

10.12.2. Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Οι ανάγκες του εργοστασίου Στρατωνίου σε πόσιμο νερό να καλύπτονται από το δίκτυο 

ύδρευσης της ομώνυμης κοινότητας. (Π.Ο. δ2.319) 

• Να ακολουθηθεί αυστηρά ο προτεινόμενος σχεδιασμός της υδραυλικής προστασίας της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., του συστήματος στεγάνωσης της εγκατάστασης, καθώς και του 

συστήματος διαχείρισης των απορροών κάτω από τη στεγάνωση, όπως περιγράφονται 

στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. 

• Εντός δύο (2) ετών από την έγκριση της ΜΠΕ, να εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη 

κλεισίματος του μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου, με έμφαση στα θέματα των υπόγειων 

υδάτων. Η μελέτη αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση 

Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ μετά από 

γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. 

• 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) 

• Στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών στην περιοχή των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου (διαρροή προϊόντων, ρύπανση της θάλασσας κατά τη φόρτωση στα πλοία, 

κλπ) να ενημερώνονται εντός εξαώρου η αρμόδια για την κάθε περίπτωση Υπηρεσία 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(Π.Ο. δ2.390) 

10.12.3. Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• Να παρακολουθούνται τυχόν φαινόμενα υφαλμύρινσης στο προσχωματικό υδροφόρο 

ορίζοντα της Ολυμπιάδας, μέσω των καταγραφών του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.  

• Η υφιστάμενη τάφρος εκτροπής του δυτικού κλάδου του Ξηρόλακκα να διατηρείται 

μέχρι το πέρας των εργασιών απόληψης των παλαιών τελμάτων προκειμένου να 

προληφθεί η επαφή επιφανειακών νερών με τη μάζα των αποθέσεων. (Π.Ο. δ2.90) 

• Για τις αρδευτικές ανάγκες του φυτωρίου αλλά και όλων των έργων αποκατάστασης 

στην ευρύτερη περιοχή Ολυμπιάδας να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα τα νερά που 

αποστραγγίζουν από το μεταλλείο, εάν αυτά είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη 

χρήση. (Π.Ο. δ3.23) 

• Να αποκατασταθεί η συνέχεια του χειμάρρου Ξηρόλακκα, μετά την αποκατάσταση της 

παλαιάς λεκάνης τελμάτων Ολυμπιάδας, με σύνδεση και επαναφορά των 

υδατορεμάτων που βρίσκονται ανάντη της προς την κοίτη του Ξηρόλακκα και όχι του 

Μαυρόλακκα. Παράλληλα, να καταργηθεί το υφιστάμενο έργο εκτροπής των 

υδατορεμάτων αυτών προς τον Μαυρόλακκα. (Π.Ο. δ3.25) 

10.12.4. Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Έμφαση να δοθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων ανύψωσης του αναχώματος στην 

αποφυγή μεταφοράς ιζημάτων προς το ρέμα του Ασπρόλακκα, με την εφαρμογή 

κατάλληλων μέτρων συγκράτησης φερτών. 

• Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του επιφανειακού μεταλλείου 

να διανοιχθούν στην περίοδο κατασκευής του έργου περιμετρικά του γεωτρήσεις για 

την ελεγχόμενη προαποστράγγιση των πετρωμάτων. (Π.Ο. δ2.120) 
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• Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του υπόγειου μεταλλείου κατά 

την περίοδο κατασκευής και της λειτουργίας του έργου να αναπτυχθεί σταδιακά 

σύστημα αποστράγγισης στο υπόγειο έργο το οποίο θα ελαχιστοποιεί τις ποσότητες 

νερών επαφής. 

• 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 στη Γενική Δ/νση Υδάτων του ΥΠΕΝ κατόπιν γνωμοδότησης 

του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. Η μελέτη αυτή, μεταξύ άλλων, να αναλύει 

τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των νερών που θα εισπιεστούν, να τεκμηριώνει την 

καταλληλόλητα των θέσεων επανατροφοδήτησης, να περιλαμβάνει μελέτη δίαιτας των 

νερών που επανεισπιέζονται και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης πιθανών 

επιπτώσεων. (Π.Ο. δ2.123) 

• Τα έργα πρόσβασης και διαμόρφωσης των χώρων επανεισπίεσης θα εγκριθούν με 

ΤΕΠΕΜ από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, μετά από 

γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου δασαρχείου και της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και του 

Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. 

• Για τη διερεύνηση της δυνατότητας διάθεσης μέρους της ποσότητα ς του αντλούμενου 

ύδατος για ύδρευση, άρδευση κλπ. στην τοπική κοινωνία κατόπιν συνεννόησης με τον 

οικείο Δήμο, τους τοπικούς φορείς θα εκπονηθεί μελέτη, η οποία θα υποβληθεί για 

έγκριση στην Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης και γνώμη της Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας μετά από 

γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. (Π.Ο. δ2.124) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1. Περιβαλλοντική Διαχείριση 

Για το Έργο έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο 

είναι εγκεκριμένο κατά ISO 14001:2004 από το 2014, ενώ από το 2018 έχει πραγματοποιηθεί 

η μετάβαση σε ISO 14001:2015. Επιπροσθέτως το 2016 το Έργο πιστοποιήθηκε και κατά ISO 

50001:2011 για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας και από το 2017 τα δύο (2) συστήματα 

ενοποιήθηκαν δημιουργώντας το Ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(ΕΣΠΔ). Σημειώνεται τέλος ότι το 2020 έγινε μετάβαση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας 

στην νέα έκδοση ISO 50001:2018, ενώ από το 2018 η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής, για λόγους συντομίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) επαληθεύει τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου βάση του ISO 14064:2006. 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του Ενοποιημένου Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) που εφαρμόζει ο Φορέας του Έργου το οποίο 

προτείνεται να συνεχίζεται να εφαρμόζεται και το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας. 

11.1.1. Ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) 

 Γενικά 

Το ΕΣΠΔ είναι δυναμικό και ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται άμεσα και να ανταποκρίνεται 

σε ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν από αλλαγές στην νομοθεσία, αλλαγές στην 

περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας, αλλαγές των χαρακτηριστικών και λειτουργιών του 

έργου σε συνάρτηση με την εξέλιξη του και οποιεσδήποτε γενικά ανάγκες δύναται να 

προκύψουν. Επιπλέον, η εφαρμογή του ανασκοπείται και αξιολογείται περιοδικά ώστε πέρα 

από τις παραπάνω ανάγκες αλλαγών, να εντοπίζονται και να υλοποιούνται τυχόν ευκαιρίες, 

καθώς αυτές συντελούν σε περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου. 

 

Το ΕΣΠΔ του Έργου ισχύει για το σύνολο των δραστηριοτήτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, όπως ορίζεται άλλωστε και από το πεδίο 

εφαρμογής του, το οποίο περιλαμβάνει γεωλογική έρευνα, προπαρασκευαστικές εργασίες, 

εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και διακίνηση μικτών θειούχων μεταλλευμάτων και προϊόντων 

και έργα αποκατάστασης. Αφορά τόσο τους εργαζόμενους της ίδιας της Εταιρείας, όσο και το 

προσωπικό των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται, 

στο βαθμό που αυτοί βρίσκονται και δραστηριοποιούνται μέσα στις εγκαταστάσεις της 

Εταιρείας ή και για λογαριασμό της Εταιρείας έξω από τα όρια των εγκαταστάσεών της. 

 

Η εφαρμογή του ΕΣΠΔ αποσκοπεί στην βελτιωμένη περιβαλλοντική και ενεργειακή επίδοση 

της εταιρείας και ανασκοπείται - αξιολογείται περιοδικά ώστε πέρα από ανάγκες βελτίωσης να 

εντοπίζονται και να υλοποιούνται τυχόν ευκαιρίες και βελτιώσεις, καθώς αυτές συντελούν σε 

περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. 

 

Η δομή στην οποία έχει στηριχθεί το ΕΣΠΔ αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΡΘΟ 

 

 

 

 

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ 

Σχήμα 11.1.1.1-1. Δομή ΕΣΠΔ 

 

Ο Φορέας του Έργου έχει καθορίσει και εφαρμόζει τις απαραίτητες διεργασίες για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών της σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών 

της και την προστασία του περιβάλλοντος, με το ΕΣΠΔ να αποτελεί μέσο εφαρμογής και 

απόδειξης των διεργασιών αυτών. 

 

Μια σχηματική περιγραφή της δομής του ΕΣΠΔ παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 

Σχήμα 11.1.1.1-2. Πίνακας περιγραφής της αλληλουχίας μεταξύ των διεργασιών του 

ΕΣΠΔ 
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 Διαδικασίες ΕΣΠΔ 

Το υφιστάμενο ΕΣΠΔ του Έργου στηρίζεται και δομείται από μια σειρά διαδικασιών οι οποίες 

αναφέρονται στην συνέχεια. Για κάθε διαδικασία υπάρχει μια σειρά εγγράφων τα οποία και 

την στηρίζουν και τεκμηριώνουν την τήρηση τους.  

 

Οι Διαδικασίες του ΕΣΠΔ είναι: 

• Περιβαλλοντικές πλευρές 

• Νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις 

• Στόχοι, προγράμματα και δείκτες 

• Πόροι, ρόλοι, ευθύνη, υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες 

• Εκπαίδευση προσωπικού ́

• Επικοινωνία συμμετοχή́ και διαβούλευση 

• Έλεγχος εγγράφων και αρχείων 

• Διαχείριση εκτάκτων αναγκών 

• Διακρίβωση εξοπλισμού́ παρακολούθησης 

• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

• Διερεύνηση συμβάντων, μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 

• Εσωτερική́ επιθεώρηση 

• Ανασκόπηση Διοίκησης 

• Διαχείριση Στόλου Οχημάτων 

• Διαχείριση Αποβλήτων 

• Διαδικασία Αξιολόγησης Προμηθευτών Εργολάβων 

• Διαχείριση Ενέργειας 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι των προαναφερόμενων διαδικασιών του 

υφιστάμενου ΕΣΠΔ του Έργου, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας. 

11.1.1.2.1 Περιβαλλοντικές πλευρές 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον 

εντοπισμό των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

καθώς και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αξιολόγηση αυτών εντός 

του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής του ΕΣΠΔ. 

 

Επιγραμματικά, γίνεται ανάλυση δραστηριοτήτων και αναγνώριση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, βάση της οποίας πραγματοποιείται για κάθε δραστηριότητα αξιολόγηση 

περιβαλλοντικού κινδύνου, μέσω αξιολόγησης των εν δυνάμει περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που μπορεί να προκύψουν βάση της επικινδυνότητάς τους και κατατάσσονται ανάλογα με 

αυτή. 

 

Για τον υπολογισμό της επικινδυνότητας ακολουθείται η λογική: 

 

Επικινδυνότητα = Πιθανοφάνεια x Σοβαρότητα = Συχνότητα Έκθεσης x Πιθανότητα x 

Σοβαρότητα 
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Ακολουθεί ορισμός των μέτρων αντιμετώπισης του εκάστοτε περιβαλλοντικού κινδύνου που 

αποσκοπούν στην πρόληψη, εξάλειψη η μείωση του κινδύνου. 

 

Στο ακόλουθο σχήμα αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω διαδικασίας. 

 

 
Σχήμα 11.1.1.2-1. Αναγνώριση κινδύνων και εκτίμηση επικινδυνότητας 

11.1.1.2.2 Νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει τον τρόπο που η Εταιρεία διαχειρίζεται, σε 

συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και του ISO 14064-1:2006, 

τις πληροφορίες που αφορούν νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις 

περιβαλλοντικές και ενεργειακές πλευρές των δραστηριοτήτων της. 

 

Συγκεκριμένα, ο Φορές του Έργου θεσπίζει την παρούσα διαδικασία προκειμένου να: 

• Ενημερώνεται εγκαίρως για τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται 

με τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πλευρές των δραστηριοτήτων της. 

• Ελέγχει τη συμμόρφωση της ως προς το σύνολο αυτών. 

• Υιοθετεί τις νέες απαιτήσεις στην λειτουργία της 

 

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά την παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά άλλους τομείς 

λειτουργίας της Εταιρείας πέραν όσων σχετίζονται με το Περιβάλλον και την ενέργεια. 

11.1.1.2.3 Στόχοι, προγράμματα και δείκτες 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να συντηρήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

εταιρεία υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και του ISO 

14064-1:2006,  σχετικά με τη θέσπιση στόχων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την καθιέρωση 

προγραμμάτων για την επίτευξη αυτών των στόχων και την αναγνώριση συγκεκριμένων και 

κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης για την εφαρμογή των προγραμμάτων. 

 

Οι στόχοι καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη: 
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• Αρχές και δεσμεύσεις της Εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από τις Πολιτικές της. 

• Τις σημαντικές πλευρές και τις αντίστοιχες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και 

προϊόντων της Εταιρείας. 

• Τις νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται η Εταιρεία. 

• Τις συνέπειες της προσπάθειας να επιτευχθούν οι στόχοι σε άλλες δραστηριότητες και 

διεργασίες 

• Τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Την οικονομική διάσταση της θέσπισής τους. 

• Την συμβατότητά τους με τη λειτουργική και επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας. 

• Το κατά πόσο αυτοί είναι εφικτοί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

• Την αποτελεσματικότητά τους ως προς τη δέσμευση της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση. 

• Στόχους από την Ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης. 

 

Μετά τον καθορισμό κάποιου στόχου, αναπτύσσονται προγράμματα με σκοπό την επίτευξη 

του ενώ αναγνωρίζονται συγκεκριμένοι δείκτες για την παρακολούθηση της επίτευξης του. 

11.1.1.2.4 Πόροι, ρόλοι, ευθύνη, υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να συντηρήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

εταιρεία διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και 

βελτίωση του ΕΣΠΔ και καθορίζει τους ρόλους, τις ευθύνες, τις υπευθυνότητες του 

προσωπικού της και τον τρόπο με τον οποίο εκχωρεί δικαιοδοσίες προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων των προτύπων ISO 14001:2015, 

ISO 50001:2018  και του ISO 14064-1:2006. 

11.1.1.2.5 Εκπαίδευση προσωπικού 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να συντηρήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της και το προσωπικό των συνεργαζόμενων – εργολάβων 

σε συμφωνία με το πρότυπο ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και το ISO 14064-1:2006 και 

τη συμμόρφωση με τις Νομοθετικές και άλλες κανονιστικές Περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 

Ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η εκπαίδευση του προσωπικού 

είναι: 

• Σεμινάρια σε αίθουσα από εξειδικευμένο εισηγητή (εντός εγκαταστάσεων η σε 

εξωτερικούς χώρους). 

• Διανομή στους εργαζόμενους έντυπου υλικού ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 

• On the job training στον χώρο εργασίας του εκπαιδευόμενου με την παρουσία και 

παρακολούθηση του προϊσταμένου ο οποίος έχει και τον ρόλο του εκπαιδευτή.  

• Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με εταιρίες με παρεμφερές αντικείμενο εργασίας 

όπου αυτές διαπιστώνονται. 

• Αυτοεκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων. 

• Εκμάθηση συναφών αντικειμένων σε άλλες δραστηριότητες της εταιρείας μέσω 

εσωτερικών μετακινήσεων. 
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11.1.1.2.6 Επικοινωνία συμμετοχή́ και διαβούλευση 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να συντηρήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

εταιρεία υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 σχετικά με 

την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εσωτερικά και εξωτερικά), καθώς και τη 

συμμετοχή και διαβούλευση αυτών για την αποτελεσματικότερη διατήρηση και συνεχή 

βελτίωση του ΕΣΠΔ. 

11.1.1.2.7 Έλεγχος εγγράφων και αρχείων 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να συντηρήσει τον τρόπο με τον οποίo 

διαχειρίζονται τα έγγραφα και τα αρχεία του ΕΣΠΔ σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 

14001:2015, ISO 50001:2018 και του ISO 14064-1:2006. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζει το πως 

η Εταιρεία: 

• εγκρίνει την επάρκεια των εγγράφων προ της κυκλοφορίας τους 

• ανασκοπεί, επικαιροποιεί και επανεγκρίνει τα έγγραφα 

• διασφαλίζει ότι οι αλλαγές σε έγγραφα και η τρέχουσα κατάσταση αναθεωρήσεων έχουν 

προσδιορισθεί 

• διασφαλίζει ότι τα απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα σημεία χρήσης τους 

• διασφαλίζει ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και ιχνηλάσιμα 

• διασφαλίζει την έγκριση του εγγράφου πριν την διανομή 

• διασφαλίζει την ενημέρωση του εμπλεκόμενου προσωπικού σε νέα εγκεκριμένα έγγραφα 

• διασφαλίζει ότι εξωτερικής προέλευσης έγγραφα που έχουν καθορισθεί από την 

επιχείρηση σαν απαραίτητα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του διαχειριστικού 

συστήματος είναι εντοπισμένα και η διανομή τους ελεγχόμενη, και 

• προλαμβάνει ανεπιθύμητη χρήση πεπαλαιωμένων εγγράφων και τους επιθέτει 

κατάλληλη σήμανση αν πρόκειται να φυλαχτούν για οποιοδήποτε λόγο. 

11.1.1.2.8 Διαχείριση εκτάκτων αναγκών 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να καθορίσει και να συντηρήσει τον τρόπο με τον οποίo η 

Εταιρεία υλοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν προετοιμασία και ετοιμότητα για αντιμετώπιση 

εκτάκτων καταστάσεων σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 και 

του ISO 14064-1:2006. 

 

Το σημαντικότερο κομμάτι της εν λόγω διαδικασίας, είναι η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων 

εκτάκτου ανάγκης, Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν: 

• Προσδιορισμό δυνητικών καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

• Καθορισμό του Επικεφαλής Αρμοδίου που θα διαχειριστεί την κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης. 

• Ενέργειες, αρμοδιότητες και καθήκοντα προσωπικού με καθορισμένους ρόλους κατά την 

εξέλιξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης (π.χ. Ομάδα Διάσωσης, Ομάδες 

Πυροπροστασίας, προσωπικό εκπαιδευμένο σε θέματα πυροπροστασίας, προσωπικό Α' 

Βοηθειών) 

• Λεπτομέρειες για τις ενέργειες προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εγκαταστάσεων 

της μονάδας όταν εξελίσσεται η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (επισκέπτες, συνεργάτες, 

υπεργολάβοι, κλπ.), οι οποίοι καλούνται π.χ. να παρουσιασθούν σε καθορισμένα σημεία 

συγκέντρωσης 
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• Καθορισμό των απαιτούμενων μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας 

Έκτακτης Ανάγκης 

• Σχέδια Εκκένωσης 

• Πληροφορίες για την επικοινωνία και συνεργασία με δημόσιες αρχές και φορείς 

• Επικοινωνία με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 

• Οδηγίες για την προστασία σημαντικών αρχείων και εξοπλισμού 

• Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. σχέδια των μεταλλευτικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τοπογραφικά σχέδια, τηλέφωνα επικοινωνίας) 

11.1.1.2.9 Διακρίβωση εξοπλισμού́ παρακολούθησης 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διασφαλίσει ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του 

εξοπλισμού, των οργάνων και των συσκευών μέτρησης της εταιρείας, αλλά και τυχόν 

εξοπλισμού, οργάνων και συσκευών μέτρησης εργολάβων με ανάθεση τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση και άνω, είναι διακριβωμένος, βαθμονομημένος και κατάλληλος προς χρήση. 

11.1.1.2.10 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να περιγράψει και να καθορίσει το πως η εταιρεία 

παραμένει σε συμμόρφωση τόσο με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις, όσο και με 

τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και του ISO 14064-1:2006. 

 

Η συμμόρφωση της Εταιρείας τόσο με τις νομικές απαιτήσεις όσο και με τις άλλες απαιτήσεις 

με τις οποίες δεσμεύεται στα πλαίσια του ΕΣΠΔ, διασφαλίζεται με τους παρακάτω τρόπους: 

• Εσωτερικές επιθεωρήσεις. 

• Εξωτερικές επιθεωρήσεις, είτε από φορείς πιστοποίησης, είτε από τις αρμόδιες αρχές. 

• Από την τακτική παρακολούθηση, αποθήκευση και ανάλυση των νομικών και άλλων 

απαιτήσεων. 

• Τον έλεγχο εγγράφων και αρχείων συμβάντων και εκτιμήσεων επικινδυνότητας. 

• Την ανάλυση αποτελεσμάτων παρακολούθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 14001:2015, ISO 50001:2011  και του ISO 14064-1:2006. 

• Τις ενέργειες που προκύπτουν από την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και 

διαβούλευση. 

11.1.1.2.11 Διερεύνηση συμβάντων, μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες 

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να περιγράψει και να καθορίσει, σε συμμόρφωση με την 

Νομοθεσία και των προτύπων ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και του ISO 14064-1:2006, 

πως η εταιρεία ικανοποιεί: 

• Την απαίτηση για την διερεύνηση συμβάντων που έχουν να κάνουν με το Περιβάλλον. 

• Την απαίτηση εφαρμογής εντοπισμού και καταγραφής μιας Μη Συμμόρφωσης. 

• Την απαίτηση για προληπτικές ενέργειες προκειμένου να επιλύσει ή να αποτρέψει τη 

γέννηση μη συμμορφώσεων. 

• Την απαίτηση για διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να επιλύσει ή να εξαλείψει τις 

αιτίες μη συμμορφώσεων και να αποτρέψει την επανεμφάνισή τους. 
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Σαν μη συμμόρφωση ορίζεται κάθε απόκλιση από τις απαιτήσεις των Προτύπων, της 

Νομοθεσίας η άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, ενώ περιβαλλοντικό συμβάν είναι ένα 

γεγονός σχετιζόμενο με εργασία/διεργασία κατά το οποίο προκλήθηκε ή θα μπορούσε να 

προκληθεί περιβαλλοντική βλάβη. 

 

Οποτεδήποτε υπάρξει κάποια μη συμμόρφωση ή περιβαλλοντικό συμβάν, η εταιρεία προβαίνει 

σε διερεύνηση, ανάλυση, αξιολόγηση και γνωστοποίηση. 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και την αναφορά τόσο 

περιβαλλοντικών συμβάντων ή μη συμμορφώσεων όσο και καταστάσεων που μπορεί να 

οδηγήσουν σε μη συμμορφώσεις (δυνητική μη συμμόρφωση). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι από τα παραπάνω, ο εργαζόμενος υποχρεούται να το αναφέρει στον προϊστάμενό του.   

11.1.1.2.12 Εσωτερική επιθεώρηση 

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να περιγράψει το πως η εταιρεία πραγματοποιεί και 

τεκμηριώνει εσωτερικές επιθεωρήσεις προκειμένου να επαληθευτεί η εφαρμογή και η 

αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΔ σε συμφωνία με τη σχετική απαίτηση του προτύπου ISO 

14001:2015, ISO 50001:2018 και του ISO 14064-1:2006. 

 

Το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων καταρτίζεται αρχές κάθε έτους βασισμένο στις 

εκτιμήσεις επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων, στις αναγνωρισμένες σημαντικές 

περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις της Εταιρείας καθώς και στα αποτελέσματα 

προηγούμενων επιθεωρήσεων. 

 

Πέραν των προγραμματισμένων, έκτακτες εσωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνται: 

• Όταν προκύπτουν αλλαγές είτε στους αναγνωρισμένους κινδύνους και στην εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού κινδύνου, είτε στις αναγνωρισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές 

πλευρές και επιπτώσεις. 

• Όταν αυτό υποδεικνύεται από αποτελέσματα προηγούμενων εσωτερικών επιθεωρήσεων 

• Ανάλογα με το είδος ή την αυξημένη συχνότητα συμβάντων. 

• Όταν οι συνθήκες το υπαγορεύουν. 

• Για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής των Περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων. 

11.1.1.2.13 Ανασκόπηση Διοίκησης 

Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο το ΕΣΠΔ της εταιρείας 

διατηρείται κατάλληλο, επαρκές και αποτελεσματικό, σύμφωνα με την απαίτηση των 

προτύπων ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και του ISO 14064-1:2006. 

 

Στην ουσία περιγράφει μια δομημένη ετήσια συνάντηση της Διοίκησης για την αξιολόγηση του 

βαθμού εφαρμογής του ΕΣΠΔ, της αποτελεσματικότητας του, της επίτευξης στόχων και την 

στοχοθέτηση για την επόμενη χρονιά. 

11.1.1.2.14 Διαχείριση Στόλου Οχημάτων 

Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό να ορίσει την μεθοδολογία και τον τρόπο με τον οποίο το ΕΣΠΔ 

της εταιρείας παρακολουθεί την διαχείριση του στόλου των οχημάτων της, σε συμμόρφωση με 
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τη Νομοθεσία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 

και του ISO 14064-1:2006. 

11.1.1.2.15 Διαχείριση Αποβλήτων 

Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό να διασφαλίσει την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των 

αποβλήτων που προκύπτουν από την εξόρυξη, την επεξεργασία του μεταλλεύματος και τις 

λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας γενικότερα, σύμφωνα με το ΕΣΠΔ και σε 

συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015, ISO 

50001:2018  και του ISO 14064-1:2006. 

 

Οι κατηγορίες των αποβλήτων που σχετίζονται με την δραστηριότητα του φορέα του Έργου 

συνοψίζονται παρακάτω: 

• Εξορυκτικά απόβλητα 

• Νερά μεταλλείου 

• Απόβλητα αστικού τύπου  

• Μη επικίνδυνα (βιομηχανικά) απόβλητα 

• Επικίνδυνα (βιομηχανικά) απόβλητα 

• Αστικά λύματα  

11.1.1.2.16 Διαδικασία Αξιολόγησης Προμηθευτών Εργολάβων 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τη μεθοδολογία που ακολουθείται - 

σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015, ISO 50001:2011  και του ISO 14064-1:2006 

τον εντοπισμό, έλεγχο και αξιολόγηση των προμηθευτών - εργολάβων, εντός του 

καθορισμένου πεδίου εφαρμογής του ΕΣΠΔ. 

 

Το τμήμα προμηθειών τηρεί και εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, για όλα τα στάδια 

υλοποίησης προμήθειας και ανάθεσης σύμβασης έργου σε εργολάβο, οι οποίες και είναι 

εγκεκριμένες από τη διοίκηση. Η αξιολόγηση των προμηθειών πραγματοποιείται μέσω του 

SAP της εταιρίας ενώ η αξιολόγηση των συμβάσεων έργου γίνεται μέσω των εντύπων που 

ορίζονται από τις διαδικασίες προμηθειών της εταιρίας. 

 

Οι εξωτερικοί συνεργάτες που δεν παρακολουθούνται μέσω των διαδικασιών του τμήματος 

προμηθειών, θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον ετησίως. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από 

τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής διαχείρισης της κάθε εγκατάστασης επί τόπου και κατά την 

εκτέλεση των εργασιών του εξωτερικού συνεργάτη. 

11.1.1.2.17 Διαχείριση Ενέργειας 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να παρέχει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος 

Διαχείρισης Ενέργειας και να περιγράψει τη μεθοδολογία που ακολουθείται - σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015, ISO 50001:2018  και του ISO 14064-1:2006  για την συνεχή 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καταγράφοντας, παρακολουθώντας και αξιολογώντας τα 

δεδομένα της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας στις διεργασίες της και ταυτόχρονα τον 

εντοπισμό ευκαιριών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 
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Λέγοντας διαχείριση ενέργειας εννοούμε την διαδικασία εκείνη που το αρχικό της  στάδιο είναι 

η καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των συσχετίσεων μεταξύ κατανάλωσης 

ενέργειας και παραγωγής η άλλης παραμέτρου. 

 

Με βάση την Πολιτική Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης που διατηρεί, προγραμματίζει και 

υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την αναγνώριση των ειδών χρήσης ενέργειας και την 

Διαχείριση αυτών με σκοπό την βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης. 

 

Αυτή περιγράφει:  

• Την αποτύπωση των μορφών ενέργειας που χρησιμοποιείται 

• Τη μέτρηση και παρακολούθηση 

• Τον ενεργειακό έλεγχο και την αξιολόγηση 

• Τους στόχους και τα προγράμματα βελτίωσης της απόδοσης 

• Τον σχεδιασμό έργων και προμήθειας εξοπλισμού 

• Την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

• Την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

• Τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες  

 

Στις λειτουργικές διεργασίες της εταιρείας, εμπλέκεται ένα ευρύ φάσμα ενεργοβόρων 

διεργασιών όπως η εξόρυξη, η επεξεργασία, η λειτουργία, η μεταφορά κλπ. Οι μορφές 

ενέργειας που χρησιμοποιεί είναι ο ηλεκτρισμός και το καύσιμο πετρέλαιο.  

 

Οι υψηλές καταναλώσεις και το υψηλό κόστος χρήσης αυτών, καθώς και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την χρήση τους, δημιουργεί την ανάγκη για την βέλτιστη χρήση τους με 

ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης και τη μείωση του κόστους. 

 Οδηγίες εργασίες 

Το ΕΣΠΔ υποστηρίζεται από μια σειρά πρότυπων οδηγιών εργασίας/διεργασιών (SOP – 

Standard Operating Procedures), οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται βάση 

των αναγκών της εταιρείας. 

 

Οι SOPs που έχουν εκδοθεί περιλαμβάνουν τις παρακάτω. 

• Διαχείριση επιφανειακών απορροών. 

• Διαχείριση επιφανειών προς αποκατάσταση. 

• Αντιμετώπιση διαρροών. 

• Έλεγχος διάβρωσης και καθίζησης. 

• Χρήση θειικού οξέος. 

• Χρήση κυανιούχου Νατρίου. 

• Δειγματοληψία επιφανειακών υδάτων. 

• Δειγματοληψία υπογείων υδάτων. 

• Δειγματοληψία εδάφους, 

• ‘Έλεγχος και διακρίβωση εξοπλισμού. 

• Παρακολούθηση και διαχείριση των δειγμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

• Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας. 

• Έλεγχος και χρήση δεξαμενών καυσίμων. 

• Έλεγχος ηλεκτρογεννητριών. 
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• Πρόληψη ρύπανσης οχημάτων και συνεργείων οχημάτων. 

• Ανακύκλωση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. 

• Οδηγίες ασφάλειας για χρήση, συντήρηση, αποθήκευση και απόρριψη συσσωρευτών. 

• Οδηγίες οργάνωσης συντονισμού και λειτουργίας ομάδας ενεργειακής διαχείρισης 

Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

11.1.2. Σχέδιο Δράσης για την Βιοποικιλότητα (ΣΔΒ) 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης ενός πλήρους ΣΔΒ 

προκειμένου να εφαρμοστεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.  

 Γενικά 

Σκοπός του ΣΔΒ είναι να εξασφαλίσει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στην περιοχή μελέτης και ευθύνης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με έμφαση 

σε συγκεκριμένα οικολογικά σημαντικά είδη και οικοτόπους που ενδέχεται να επηρεαστούν, 

με σκοπό να προστατεύσει και να αποκαταστήσει στον μέγιστο βαθμό τη λειτουργία των 

βιολογικών συστημάτων.  

 

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα είναι:  

• Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης βιοποικιλότητας.  

• Η διενέργεια αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης βιοποικιλότητας μέσα από 

αναλυτικές εργασίες πεδίου.  

• Η διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες για να καθοριστούν οι 

προτεραιότητες ως προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

• Ο καθορισμός των μέτρων και των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν για να επιτευχθεί 

ο σκοπός του Σχεδίου Δράσης για την Βιοποικιλότητα επ’ ωφελεία των καθορισμένων 

οικολογικά σημαντικών στοιχείων.  

• Διαμόρφωση και εγκαθίδρυση ενός προγράμματος παρακολούθησης για την εφαρμογή 

του Σχεδίου Δράσης για την Βιοποικιλότητα και τον έλεγχο της επιτυχίας του.  

 Δομή ΣΔΒ 

Στο ΣΔΒ περιγράφεται επαρκώς: 

• Η υφιστάμενη κατάσταση βιοποικιλότητας. 

• Στόχοι διατήρησης της βιοποικιλότητας και σύνδεση με ανθρωπογενείς πιέσεις. 

• Μέτρα και δράσεις του ΣΔΒ. 

• Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. 

• Αντισταθμιστικά μέτρα βιοποικιλότητας. 

• Σχέδιο οικολογικής διαχείρισης. 

11.1.3. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας (ΣΟΔΒ ή Sustainability 

Integrated Management System SIMS) 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. παράλληλα με τα επιμέρους συστήματα διαχείρισης (ΕΣΠΔ, 

υγιεινής και ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας κτλ.), ξεκίνησε από το έτος 2019 να δομεί και 

να αναπτύσσει ένα ΣΟΔΒ το οποίο προβλέπεται σταδιακά να ενσωματώσει τα επιμέρους 
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συστήματα. Σκοπός του ΣΟΔΒ είναι το ίδιο να ενσωματωθεί πλήρως στο σύνολο των βασικών 

επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας. 

 

Το ΣΟΔΒ αποτελείται από μια σειρά προτύπων που η εταιρεία οφείλει να ακολουθεί, τα οποία 

ομαδοποιούνται ως παρακάτω: 

• Γενικά πρότυπα. 

• Πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας. 

• Πρότυπα Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ). 

• Πρότυπα κοινωνικής επίδοσης. 

• Πρότυπα ασφάλειας εγκαταστάσεων. 

 

Κάθε πρότυπο περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων που η εταιρεία δεσμεύεται να ακολουθεί. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά των ΠΠΠ. 

1. Διαχείριση αέρα, θορύβου και δονήσεων. Περιγράφει τους κανόνες ορθής λειτουργίας 

(απαιτήσεις) που αφορούν τις εκπομπές αερίων ρύπων, θορύβου και δονήσεων. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το σύνολο των 

εργασιών/διεργασιών γίνονται με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Προβλέπει μελέτες υποβάθρου, προγράμματα παρακολούθησης διαφυγούσας σκόνης, 

προληπτικά προγράμματα συντήρησης εξοπλισμού προς αποφυγή έκλυσης σκόνης και 

αερίων και εκπομπής θορύβου και μητρώο παρακολούθησης εκπομπών. 

2. Διαχείριση χημικών ουσιών και πετρελαιοειδών. Η ασφαλής αποθήκευση και 

διαχείριση χημικών ουσιών και πετρελαιοειδών συμβάλλει στη διασφάλιση της 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των εργολάβων. 

Επιπροσθέτως, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των γειτονικών 

κοινοτήτων από κινδύνους που ενδέχεται να προκληθούν. Το παρόν πρότυπο περιγράφει 

τους κανόνες ορθής λειτουργίας (απαιτήσεις) για την αποθήκευση και τη διαχείριση 

χημικών ουσιών και πετρελαιοειδών. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για την ορθή 

περιβαλλοντικά επιλογή προς προμήθεια χημικών ουσιών και πετρελαιοειδών, μητρώο 

παρακολούθησης εισερχόμενων – εξερχόμενων – αποθηκευμένων, ορθούς 

περιβαλλοντικά τρόπους αποθήκευσης και χρήσης. 

3. Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα. Οι πρακτικές που ακολουθούνται στη διαχείριση 

αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της ελαχιστοποίησης της παραγωγής 

αποβλήτων και υπολειμμάτων, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης 

αποβλήτων ή παραπροϊόντων και της με αποδεκτό τρόπο απόθεσης των υλικών που δεν 

μπορούν να ανακυκλωθούν. Το παρόν πρότυπο περιγράφει τους κανόνες ορθής 

λειτουργίας (απαιτήσεις) της υπεύθυνης διαχείρισης των στερεών και επικίνδυνων 

(ειδικού χειρισμού) αποβλήτων. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για μητρώο παραγωγής – 

διαχείρισης αποβλήτων, διαχωρισμό αποβλήτων, βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων 

καθώς και έλεγχο των διαχειριστών αποβλήτων. 

4. Διαχείριση μεταλλευμάτων και στείρων εξορυκτικών αποβλήτων. Το παρόν πρότυπο 

προσδιορίζει τους κανόνες ορθής λειτουργίας (απαιτήσεις) για τη διαχείριση των 

παραγόμενων στείρων εξόρυξης και μεταλλευμάτων. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για 

μητρώο παραγωγής – διαχείρισης, σχέδιο διαχείρισης τους, ευκαιρίες 

επαναχρησιμοποίησης των στείρων εξορυκτικών αποβλήτων. 

5. Λειτουργία Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων. Αναφέρεται στο 

σύνολο των υποδομών, του εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με 

την παραγωγή και διαχείριση των τελμάτων και των λοιπών εξορυκτικών αποβλήτων. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις για μητρώο παραγωγής – διαχείρισης, σχέδιο διαχείρισης τους, 
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ασφάλεια των εγκαταστάσεων διαχείρισης τους και σχέδιο εκτάκτων αναγκών, 

περιοδικές επιθεωρήσεις.  

6. Διαχείριση υδάτων. Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων του εργοταξίου καλύπτει 

τη μεταφορά, την αποθήκευση και την διάθεση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του 

βιομηχανικού νερού, των υγρών αποβλήτων και των ομβρίων υδάτων. Το παρόν πρότυπο 

περιγράφει τους κανόνες ορθής λειτουργίας (απαιτήσεις) για τη διαχείριση των υδάτων. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις για ανάθεση θέσης ευθύνης σχετικά με την διαχείριση των 

υδάτων, δημιουργία και συντήρηση/ενημέρωση υδατικού ισοζυγίου, σχεδίου διαχείρισης 

υδάτων, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 

εκπαίδευσης για κάθε σύστημα επεξεργασίας πόσιμων υδάτων ή υγρών αποβλήτων, 

διαδικασίες και δεσμεύσεις συνεργασίας με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο 

λεκάνης απορροής, προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική διαχείριση της. 

7. Διαχείριση ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ελληνικός Χρυσός 

στο πλαίσιο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου (GHG) δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις 

εγκαταστάσεις της και την χρήση  εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το παρόν πρότυπο 

περιγράφει τους κανόνες ορθής λειτουργίας (απαιτήσεις) για τη διαχείριση της ενέργειας 

και των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για θέσεις ευθύνης 

σχετικά με την διαχείριση ενέργειας και GHG, διαδικασίες μέτρησης των σημαντικών 

πηγών κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στόχους 

μείωσης και δημοσίευσης αποτελεσμάτων. 

8. Βιοποικιλότητα και χρήσεις γης. Το παρόν πρότυπο περιγράφει τους κανόνες ορθής 

λειτουργίας (απαιτήσεις) για τη βιοποικιλότητα και τη χρήση γης. Περιλαμβάνει 

απαιτήσεις για καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, σχέδιο διαχείρισης και δράσης 

βιοποικιλότητας, ελαχιστοποίηση της όποιας επέμβασης και διατάραξης του 

οικοσυστήματος στην απολύτως αναγκαία.  

9. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση. Είναι ουσιαστικής σημασίας να εφαρμόζεται ένα 

στοχευμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εταιρεία τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και 

αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τις δυνητικές επιπτώσεις. Το πρότυπο περιγράφει τους 

κανόνες ορθής λειτουργίας (απαιτήσεις) για την περιβαλλοντική παρακολούθηση. 

11.2. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 

Για τα θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Έργου εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

παρακολούθησης που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. ΕΠΟ 201745/26.7.2011, η οποία 

περιλαμβάνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταλλευτικών – 

μεταλλουργικών εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

 

Στο σημείο αυτό, να σημειωθεί πως το 2012 και σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων δ4.8 

και δ4.31 της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. συνέταξε και υπέβαλε αρμοδίως με το 

με ΑΠ Χ1172/23.1.2012 έγγραφό της την προβλεπόμενη «Τεχνική Έκθεση του Προγράμματος 

Παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας του Περιβάλλοντος για το Έργο 

Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» με τις ακριβείς 

προτεινόμενες θέσεις δειγματοληψίας, μετρούμενες μεταβλητές, μεθόδους μέτρησης, 

συχνότητα, αριθμό δειγμάτων, κλπ. Η εν λόγω τεχνική έκθεση έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα μόνο 

ως προς τα ύδατα με το υπ’ αρ. 149/7.3.2016 έγγραφο της ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, αλλά ο κύριος του 

έργου συνεχίζει να το εφαρμόζει. 
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Για την ενημέρωση των αρχών κατατίθενται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ετήσιες 

εκθέσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Έργου που περιλαμβάνουν 

τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και τα συμπεράσματα αυτού. 

 

Όλες οι εκθέσεις είναι αναρτημένες δημόσια στην ιστοσελίδα του φορέα του Έργου και ποιο 

συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://environmental.hellas-gold.com/ 

 

Το ισχύον και εφαρμοζόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης έχει σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και αποτελεί ένα από τα εκτενέστερα 

και αναλυτικότερα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της χώρας.  

 

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος 

περιλαμβάνει: 

1. παρακολούθηση των βασικών και ειδικών παραμέτρων λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων (Ολυμπιάδας, Σκουριών, Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών, 

Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα και 

εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου) οι οποίες δύναται να επηρεάζουν την ποιότητα του 

περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου. Στις παραμέτρους αυτές 

συγκαταλέγονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών μεταλλείου που 

διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες ή επαναεισπιέζονται στον υδροφόρο ορίζοντα, οι 

μεταβλητές ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των χώρων απόθεσης (στάθμη 

φρεατικής επιφάνειας, συμπύκνωση, φαινόμενα καθίζησης και τυχόν οριζόντια 

μετακίνηση φραγμάτων, σεισμική δραστηριότητα), η στάθμη θορύβου στο όριο των 

εγκαταστάσεων, τα επίπεδα των δονήσεων στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις 

μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, οι καταναλώσεις ενέργειας και πρώτων υλών (τσιμέντο, 

χημικά αντιδραστήρια), οι ποσότητες των παραγόμενων εξορυκτικών προϊόντων και 

αποβλήτων καθώς και οι χημικές αναλύσεις για βαρέα μέταλλα αυτών και τέλος οι αέριες 

εκπομπές (σκόνη, αέριοι ρύποι) τόσο στα σημεία εκπομπής όσο και στα όρια των 

εγκαταστάσεων. 

2. παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του 

Έργου με την μέτρηση και καταγραφή της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, 

των μετεωρολογικών παραμέτρων, των ποσοτικών και ποιοτικών (φυσικοχημικών, 

χημικών και οικολογικών) χαρακτηριστικών των επιφανειακών, υπόγειων και 

θαλάσσιων υδάτων και ιζημάτων, της ποιότητας (χημικά και γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά) των εδαφών, του ακουστικού περιβάλλοντος των γειτονικών οικισμών, 

των δονήσεων και τέλος των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας.  

3. παρακολούθηση και έλεγχο των χαρακτηριστικών των εξορυκτικών αποβλήτων του 

Έργου με την καταγραφή των εξορυκτικών αποβλήτων που παράγονται, τον έλεγχο του 

τρόπου διαχείρισής τους και τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 

τους. Ειδικά για το χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα 

παρακολουθείται και η αποτύπωση της εξέλιξης των αποθέσεων κάτι που θα εφαρμοστεί 

και στην περίπτωση της εγκατάστασης του Καρατζά Λάκκου από την έναρξη λειτουργίας 

του. 

 

https://environmental.hellas-gold.com/
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Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ διαρθρώνεται 

ως ακολούθως: 

• Ενότητα 1: Παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

• Ενότητα 2: Παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

• Ενότητα 3: Παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών και Εγκατάστασης Διαχείρισης 

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

• Ενότητα 4: Παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

• Ενότητα 5: Παρακολούθηση περιβαλλοντικών μέσων στην ευρύτερη περιοχή του υπό 

μελέτη έργου 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά το πρόγραμμα παρακολούθησης που προτείνεται από την 

παρούσα μελέτη το οποίο αποτελεί συνέχεια του εφαρμοζόμενου προγράμματος λαμβάνοντας 

υπόψη τις τροποποιήσεις που προτείνονται από την παρούσα μελέτη. 

11.2.1. Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 Συνεχής παρακολούθηση παραμέτρων στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας υγρών αποβλήτων 

Προτείνεται να παρακολουθούνται συνεχώς η παροχή, καθώς και το pH και η αγωγιμότητα 

των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας κατεργασίας. 

 

Τα υπόγεια νερά του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, μετά την άντλησή τους στην επιφάνεια, να 

οδηγούνται στις υφιστάμενες και αναβαθμισμένες επιφανειακές εγκαταστάσεις κατεργασίας 

στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού 

 

Η έξοδος της μονάδας κατεργασίας μετά από έλεγχο των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της, να οδηγείται στο παρακείμενο ρέμα του Μαυρόλακκα. 

 

Η συνεχής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας να 

γίνεται στις ακόλουθες δύο θέσεις: 

• στην είσοδο της μονάδας κατεργασίας, για τον συνεχή έλεγχο της ποσότητας αλλά και 

της ποιότητας πριν από οποιαδήποτε κατεργασία  

• στην έξοδο της μονάδας κατεργασίας (η οποία μέχρι να αναβαθμιστεί είναι η έξοδος της 

4ης λίμνης διαύγασης), για τον συνεχή έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας των νερών 

που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα.  

 

Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των υγρών αποβλήτων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και η αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 

11.2.1.1-1 που ακολουθεί, ενώ η σχετική τους θέση στο Σχήμα 11.2.1.1-1 που επίσης 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 11.2.1.1-1. Θέσεις παρακολούθησης υγρών αποβλήτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 ΟMW01 Είσοδος μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

2 ΟMW02 Έξοδος μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

 

 
Σχήμα 11.2.1.1-1. Θέσεις παρακολούθησης νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση θα αφορούν τις παρακάτω 

φυσικοχημικές παραμέτρους: 

 

Πίνακας 11.2.1.1-2. Παράμετροι παρακολούθησης υγρών αποβλήτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Παροχή m3/h 

 

Για την παρακολούθηση των νερών μεταλλείου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας, να χρησιμοποιούνται όργανα αυτόματης και συνεχούς (on-line) μέτρησης και 

καταγραφής της παροχής (Q), του pH και της αγωγιμότητας (Conductivity) τόσο στην 

τροφοδοσία της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου, όσο και στην τελική απορροή της. 

Και τα δύο σημεία να είναι πλήρως εξοπλισμένα για την συνεχή παρακολούθηση και 

καταγραφή της ποιότητας των προς διάθεση νερών μεταλλείου, τον έλεγχο της απόδοσης του 
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συστήματος κατεργασίας και την άμεση απόκριση σε περιπτώσεις αλλαγής των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών τους, μέσω υπολογιστών. 

 

Ο εξοπλισμός παρακολούθησης των νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας να αποτελείται από: 

• Αισθητήρες μέτρησης pH στην είσοδο της μονάδας νερού και στην τελική απορροή 

• Αισθητήρες μέτρησης αγωγιμότητας στην είσοδο της μονάδας νερού και στην τελική 

απορροή  

• Αισθητήρες μέτρησης της παροχής στην είσοδο της μονάδας νερού και στην τελική 

απορροή  

• Ελεγκτές (PLC)  

• Κεντρικό σύστημα ελέγχου και καταγραφών 

 

Επιπροσθέτως, σε δεκαπενθήμερη βάση να μετρούνται οι παράμετροι της παροχής στην τελική 

απορροή της μονάδας νερού αλλά και του pH, του δυναμικού οξειδοαναγωγής (ΟRP), της 

αγωγιμότητας (EC) και της θερμοκρασίας με φορητά όργανα πεδίου στην τροφοδοσία της 

μονάδας κατεργασίας και στην τελική απορροή, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 

μεθόδων. 

 

Η μέτρηση της παροχής του νερού ανά δεκαπενθήμερο να γίνεται με φορητό ροόμετρο τύπου 

π.χ. μυλίσκου και οι επιτόπου μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων να γίνονται με 

φορητούς μετρητές για τις παραμέτρους pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής, αγωγιμότητα και 

θερμοκρασία. Όλα τα όργανα να βαθμονομούνται με πρότυπα διαλύματα και διαδικασίες πριν 

από κάθε μέτρηση.  

 

Η συχνότητα λήψης των μετρήσεων των αυτόματων οργάνων συνεχούς (on-line) μέτρησης και 

καταγραφής να ορίζεται μέσω του ειδικού λογισμικού λειτουργίας.  

 Παροχή νερού προς κατανάλωση προσωπικού 

Προτείνεται η παρακολούθηση της παροχής νερού προς κατανάλωση προσωπικού. Οι ανάγκες 

ύδρευσης του προσωπικού να ικανοποιούνται στο σύνολό τους από ιδιόκτητη γεώτρηση της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

 

Η κατανάλωση του νερού να παρακολουθείται στον αγωγό της δεξαμενής πόσιμου νερού των 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 

 

Ο παρακολουθούμενος δείκτης θα είναι η παροχή του νερού σε m3/h. 

 

Για την μέτρηση της κατανάλωσης του νερού να εγκατασταθεί στον αγωγό της δεξαμενής 

πόσιμου νερού ηλεκτρονικό υδρόμετρο με αυτόματο καταγραφικό. 

 

Η μέτρηση της παροχής να είναι συνεχόμενη, με βήμα μέτρησης 30 s, ενώ η καταγραφή να 

γίνεται ανά 5 λεπτά. 

 Σεισμική δραστηριότητα με επιταχυνσιογράφους 

Προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας με χρήση επιταχυνσιογράφου. 
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Προτείνεται μία (1) θέση εγκατάστασης επιταχυνσιογράφου στην περιοχή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, η οποία χωροθετείται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας, και συγκεκριμένα κοντά στο κτήριο της διοίκησης, τα χαρακτηριστικά της οποίας 

δίνονται στον Πίνακα 11.2.1.3-1 και στο Σχήμα 11.2.1.3-1 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.1.3-1. Θέσεις παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α 
Κωδικός 

Σημείου 
Περιγραφή 

Συντεταγμένες Σημείου 

Χ Υ 

1 OSS11 
Βάθρο πλησίον των γραφείων Μεταλλείου 

Ολυμπιάδας 
479119 4493066 

 

 
Σχήμα 11.2.1.3-1. Θέση παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  Ολυμπιάδας 

 

Ο δείκτης παρακολούθησης ο οποίος θα καταγράφεται κατά τη διάρκεια των σεισμικών 

δονήσεων είναι η επιτάχυνση της εδαφικής κίνησης σε g. 

 

Πρόκειται για όργανα μέτρησης της εδαφικής επιτάχυνσης που προκαλείται σε περίπτωση 

ισχυρής δυναμικής ταλάντωσης - κίνησης, κυρίως από σεισμική δραστηριότητα, αλλά και από 

οποιοδήποτε αίτιο μπορεί να την προκαλέσει. Η καταγραφή να γίνεται σε μορφή γεγονότων 

(events), τα οποία θα μετατρέπονται με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας σε γραφήματα που 

θα απεικονίζουν την επιτάχυνση του εδάφους σε σχέση με το χρόνο. 

 

Ο επιταχυνσιογράφος να διαθέτει ψηφιοποιητές (A/D Converters) για τον κάθε άξονα 

καταγραφής του επιταχυνσιομέτρου, με σκοπό την αδιάλειπτη επεξεργασία του σήματος που 

λαμβάνει από αυτούς. Μετά την επεξεργασία του σήματος και εφόσον ξεπεραστεί το ελάχιστο 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-27 

ENVECO A.E. 

προκαθορισμένο όριο επιτάχυνσης (trigger level), τα πρωτογενή δεδομένα θα αποθηκεύονται 

στην εσωτερική μνήμη με τη μορφή γεγονότων (events). Πέραν αυτού, όλες οι καταγραφές 

ανεξάρτητα του μεγέθους τους να αποθηκεύονται προσωρινά στην κυκλική και επανεγγράψιμη 

μνήμη (ring buffer). Με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας, θα προκύπτουν για το κάθε 

γεγονός πληροφορίες όπως η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), η μέγιστη ταχύτητα εδάφους 

(PGV) και η μέγιστη εδαφική μετατόπιση (PGD), ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσής τους 

με τη χρήση διαφόρων αλγορίθμων. Συνηθίζεται η παρουσίαση των γεγονότων σε γραφήματα 

που απεικονίζουν την επιτάχυνση του εδάφους σε σχέση με τον χρόνο.   

 

Η μονάδα να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Η ενεργοποίηση της καταγραφής γεγονότων 

(trigger mode) να γίνεται όταν ξεπεραστεί το καθορισμένο όριο ενεργοποίησης, το οποίο να 

ορισθεί στα 1,2 mg. 

 

Η καταγραφή των εδαφικών επιταχύνσεων να είναι συνεχής. Ο αριθμός των δειγμάτων κατά 

τη διάρκεια των καταγραφών θα καθορίζεται από την καταγραφική μονάδα μέσω του 

λογισμικού λειτουργίας, με το δείγμα δειγματοληψίας να φθάνει μέχρι και τα 1.000 δείγματα 

ανά δευτερόλεπτο για τον κάθε άξονα.  

 Στάθμη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων 

Προτείνεται η παρακολούθηση της στάθμης θορύβου στα εξωτερικά όρια των εγκαταστάσεων 

του Έργου.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας, προτείνεται η 

χωροθέτηση δύο (2) σταθμών μόνιμης παρακολούθησης του θορύβου στα όρια των 

εγκαταστάσεων του υπό μελέτη υποέργου και προς την πλευρά των κοντινότερων οικισμών σε 

αυτά. Στον Πίνακα 11.2.1.4-1 και στο Σχήμα 11.2.1.4-1 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 

θέσεις χωροθέτησης των δύο (2) μόνιμων σταθμών μέτρησης του θορύβου στις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας. 

 

Πίνακας 11.2.1.4-1. Θέσεις χωροθέτησης μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θορύβου 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α 
Κωδικός 

Σημείου 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 

Συντεταγμένες 

Σημείου Περιγραφή Θέσης 

Χ Υ 

1 ONM12 Ολυμπιάδα 479356 4493138 Είσοδος εγκαταστάσεων μεταλλείου  

2 ONM13 Ολυμπιάδα 478730 4494396 Πλησίον εργοστασίου εμπλουτισμού 
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Σχήμα 11.2.1.4-1. Θέσεις χωροθέτησης μόνιμων σταθμών παρακολούθησης του θορύβου 

περιμετρικά των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

Οι πρωτογενώς μετρούμενες μεταβλητές θα είναι οι ακόλουθοι Α-σταθμισμένοι δείκτες:  

• L1, L10, L50, L95, L99 = ποσοστομετρικοί δείκτες θορύβου 

• LΑmax = μέγιστη στάθμη θορύβου 

• LΑmin = ελάχιστη στάθμη θορύβου 

• LΑeq = ενεργειακά ισοδύναμη μέση ηχοστάθμη 

• Leq = ενεργειακά ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου 

• LAF(SPL) = στάθμη ηχητικής πίεσης 

 

Στην συνέχεια, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία θα υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες Α-

ηχοστάθμης: Lden, Lday, Levening και Lnight. 

 

Προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η απαίτηση για συνεχή μηνιαία καταγραφή της στάθμης 

θορύβου στα όρια των εξεταζόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και προς την πλευρά των 

κοντινότερων οικισμών σε αυτά, η μέτρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των διατάξεων του υφιστάμενου ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

(στον οποίο εντάσσεται και ο βιομηχανικός): 

• Της Κ.Υ.Α. 13586/724 (ΦΕΚ 384/Β’/28.3.2006, Εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ «Περί αξιολόγησης και διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου» στην 

Ελληνική Νομοθεσία), η οποία προβλέπει όπως, για την αξιολόγηση και διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου, να χρησιμοποιείται ο δείκτης Lden (day-evening-night level) 

σε dB(A). Ο Lden είναι ο εναρμονισμένος δείκτης στάθμης θορύβου για το 24ωρο με 

κατηγοριοποίηση κατά την ημέρα, το απόγευμα και τη νύχτα. Ο Lnight είναι ο δείκτης 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-29 

ENVECO A.E. 

διαταραχών του ύπνου. Οι ανωτέρω δείκτες θορύβου χρησιμοποιούνται για να 

καταρτιστούν οι χάρτες θορύβου, να εκπονηθούν και να αναθεωρηθούν οι κανονιστικές 

διατάξεις σχετικά με τη στρατηγική χαρτογράφησης του θορύβου, τον σχεδιασμό μέτρων 

και την οριοθέτηση θορύβου. Ο δείκτης Lden έχει αποδεδειγμένη σχέση με τον βαθμό 

κοινής όχλησης θορύβου και ειδικότερα με το ποσοστό αντιδράσεων ισχυρής όχλησης 

(%ΗΑ) και προσδιορίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

 
όπου: 

o Lday: είναι η στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου ημέρας, σταθμισμένη ως προς Α μέση 

στάθμη θορύβου κατά ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη για όλες τις ημερήσιες 

περιόδους ενός έτους, 

o Levening: είναι η στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου απογεύματος, σταθμισμένη ως προς 

Α μέση στάθμη θορύβου κατά ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη για όλες τις 

απογευματινές περιόδους ενός έτους, 

o Lnight: είναι η στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου νύκτας, σταθμισμένη ως προς Α μέση 

στάθμη θορύβου κατά ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη για όλες τις νυκτερινές 

περιόδους ενός έτους. 

 

Σε κάθε 24ωρο υπάρχει ημέρα 12 ωρών, απόγευμα 4 ωρών και νύκτα 8 ωρών. Οι βασικές 

ώρες εκκίνησης και λήξης των τριών (3) χρονικών περιόδων αξιολόγησης είναι:  

o 07.00 – 19.00  για την ημέρα (12 ώρες),  

o 19.00 – 23.00  για το απόγευμα (4 ώρες) και 

o 23.00 – 07.00  για τη νύκτα (8 ώρες).  

 

Το ύψος για μετρήσεις και αξιολογήσεις του Lden εξαρτάται από την εκάστοτε 

περίσταση αλλά για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου είναι 

τέσσερα (4) μέτρα (3,8-4,2) πάνω από το έδαφος και δύο (2) μέτρα τουλάχιστον 

έμπροσθεν της πλέον εκτεθειμένης πρόσοψης. 

 

• Της Κ.Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β’/27.4.2012), η οποία αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.1650/86, και των άρθρων 2, 3 και 5 της Κ.Υ.Α. 

13586/724 (ΦΕΚ 384/Β’/28.3.2006) καθώς και τον καθορισμό ορίων οδικού 

κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες 

αξιολόγησης Lden (24–ωρος) και Lnight (8–ωρος νυκτερινός), έτσι όπως αυτοί ορίζονται 

στην εν λόγω Οδηγία. Σημειώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα Κ.Υ.Α. από την 

οποία να προκύπτουν όρια βιομηχανικού θορύβου. 

 

Όσον αφορά στην συχνότητα παρακολούθησης της στάθμης θορύβου στο εξωτερικό όριο του 

γηπέδου των εγκαταστάσεων, να γίνεται με βήμα καταγραφής 1 s, ανεξάρτητα από τα 

λαμβανόμενα επίπεδα.  

 Στάθμη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών 

Προτείνεται να εγκατασταθούν και να είναι πλήρως λειτουργικοί τρεις (3) σταθμοί συνεχούς 

μέτρησης και καταγραφής δονήσεων στην άμεση περιοχή του μεταλλείου Ολυμπιάδας. 
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Οι θέσεις δονημετρικού ελέγχου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και η 

αντιστοιχία τους δίνονται στον Πίνακα 11.2.1.5-1 και στο Σχήμα 11.2.1.5-1 που ακολουθούν. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος βρίσκεται σε οικία στα όρια του οικισμού Ολυμπιάδας πλησίον 

του μεταλλείου, ο δεύτερος πλησίον των γραφείων του μεταλλείου Ολυμπιάδας και ο τρίτος 

στη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που βρίσκεται μεταξύ του μεταλλείου και του οικισμού 

Καλύβια Βαρβάρας. 

 

Πίνακας 11.2.1.5-1. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή Οικισμός/ Περιοχή 

1 OVM01 Οικία Δουλγέρη X. Ολυμπιάδα 

2 OVM11 Πλησίον γραφείων Μεταλλείου Ολυμπιάδας  Ολυμπιάδα 

3 OVM12 Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ολυμπιάδα 

 

 
Σχήμα 11.2.1.5-1. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δονημετρικού ελέγχου να εντάσσονται όλες αδιακρίτως οι 

δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με δονήσεις και πραγματοποιούνται στην περιοχή 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. 

 

Οι παράμετροι που θα καταγράφονται για κάθε δόνηση θα περιλαμβάνουν: 

• Το φάσμα ταχυτήτων εδαφικής δόνησης (mm/s) σε τρεις ορθογώνιες συνιστώσες 

• Το φάσμα συχνοτήτων (Hz) των τριών συνιστωσών της ταχύτητας δόνησης 
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• Την ένταση θορύβου / πίεσης αέρος (dB(L)) 

• Τη συχνότητα (Hz) του θορύβου / πίεσης αέρος 

 

Όσον αφορά την ταχύτητα των εδαφικών δονήσεων, να συγκεντρώνονται όλες οι καταγραφές 

της μέγιστης ταχύτητας εδαφικής δόνησης κάθε συνιστώσας, και να συγκρίνονται με τα 

προβλεπόμενα από τους ισχύοντες κανονισμούς όρια. 

 

Στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανατινάξεων, εκτός από τις δονήσεις 

εδάφους να συνεκτιμώνται και οι δονήσεις που μεταφέρονται μέσω του αέρα (πίεση αέρος ή 

αέριες δονήσεις).  

 

Όσον αφορά στα θεσμοθετημένα όρια για τις εδαφικές δονήσεις και τον θόρυβο από τις 

ανατινάξεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην §γ στο άρθρο 88§β του Κ.Μ.Λ.Ε.. Για τις εδαφικές 

δονήσεις ορίζονται τα όρια του Γερμανικού Κανονισμού κατά το DIN 4150-3/1999 ενώ για το 

αέριο ωστικό κύμα ορίζονται τα 134 dBL. 

 

Πίνακας 11.2.1.5-2. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της ταχύτητας δόνησης των 

σωματιδίων του εδάφους σε συνάρτηση με τη συχνότητα, για διάφορα είδη κατασκευών 

(Κ.Μ.Λ.Ε., Άρθρο 88, DIN 4150-3/1999) 

Α/Α Είδος κατασκευής 

Ταχύτητα δόνησης 

(mm/s) 

Πίεση 

αέριου 

ωστικού 

κύματος 

(dB(L)) 

<1

0H

z 

10-

50 

Hz 

50-

100 

Hz 

>10

0 

Hz 

1 
Κτίρια γραφείων και εργοστάσια 

20 
20-

40 
40-50 50 

134 

2 Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5-15 15-20 20 

3 

Κατασκευές που λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας τους στις δονήσεις δεν 

εντάσσονται στις κατηγορίες 1 και 2 (π.χ. 

διατηρητέα) 

3 3-8 8-10 10 

 

Οι δονησιογράφοι που θα χρησιμοποιούνται να αποτελούνται από τρία μέρη, το καταγραφικό, 

το εξωτερικό τριαξονικό γεώφωνο (DIN) και το γραμμικό μικρόφωνο (1-350Hz). 

 

Τα όργανα να βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία και να ενεργοποιούνται κάθε φορά που η 

ταχύτητα δόνησης ή/και ένταση θορύβου ενός συμβάντος είναι μεγαλύτερη από το κατώτερο 

όριο ενεργοποίησης του οργάνου, το οποίο να είναι 0,127mm/s και 115dB(L), αντίστοιχα, που 

όσον αφορά στην ταχύτητα δόνησης είναι τάξη μεγέθους μικρότερο από το όριο της 

νομοθεσίας για ευαίσθητες κατασκευές. 

 

Τα ως άνω όργανα να είναι μόνιμα συνδεδεμένα με modem με σκοπό τον συνεχή έλεγχο 

λειτουργίας τους και την μεταφορά των καταγραφών στη βάση δεδομένων.  

 

Η μέτρηση των αερίων δονήσεων να γίνεται με ειδικού τύπου μικρόφωνα, που θα έχουν 

προσαρμοστεί μόνιμα στους δονησιογράφους και θα καταγράφουν ακόμα και τιμές πίεσης, οι 

οποίες λόγω του φάσματος συχνοτήτων τους δεν θα γίνονταν αντιληπτές από κοινά μικρόφωνα 
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ακουστικού θορύβου. Η μέτρηση της έντασης της αέριας δόνησης θα γίνεται σε κλίμακα L και 

οι μονάδες μέτρησης θα είναι dB(L). Σύμφωνα με την παράγραφο 1γ(ii) του άρθρου 88 του 

Κ.Μ.Λ.Ε. η πίεση του αέριου ωστικού κύματος στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται να 

υπερβαίνει την τιμή των 134 dB(L), στην οποία η πιθανότητα για θραύση τζαμιού θεωρείται 

σχεδόν μηδενική.  

 

Η καταγραφή των δονήσεων από όλους τους δονησιογράφους να είναι συνεχής, ανεξάρτητα 

από τις ώρες εκτέλεσης των ανατινάξεων. Ο αριθμός των δειγμάτων κατά την διάρκεια των 

καταγραφών να καθορίζεται από την καταγραφική μονάδα μέσω του λογισμικού λειτουργίας, 

με το δείγμα δειγματοληψίας να φθάνει μέχρι και τα 2.000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο για τον 

κάθε άξονα. 

 Κατανάλωση ενέργειας στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο 

Προτείνεται η παρακολούθηση των καταναλώσεων ενέργειας στο μεταλλείο και στο 

εργοστάσιο Ολυμπιάδας, αντίστοιχα.  

 

Οι θέσεις παρακολούθησης των καταναλώσεων ενέργειας στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο 

Ολυμπιάδας δίνονται στον Πίνακα 11.2.1.6-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.1.6-1. Θέσεις παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 
OEM11 Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας 

2 OEM12 Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 

Ο δείκτης που θα καταγράφεται θα είναι η ενέργεια με μονάδα μέτρησης τη βατώρα (Wh) και 

τα πολλαπλάσιά της ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο ανάγεται η κατανάλωση 

(KWh, MWh κλπ.). 

 

Για την παρακολούθηση να εγκατασταθούν στις παροχές των ρευμάτων, όργανα μέτρησης και 

καταγραφικά.  

 

Το βήμα μέτρησης να οριστεί στα 5 λεπτά, ενώ η καταγραφή θα γίνεται με βήμα πενταλέπτου 

και ημέρας. 

 Ποσότητα μεταλλεύματος στην τροφοδοσία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα μεταλλεύματος που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας να παρακολουθείται καθημερινώς. 

 Ποσότητα συμπυκνώματος στην έξοδο του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα συμπυκνώματος που παράγεται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας να παρακολουθείται καθημερινώς για τα συμπυκνώματα Au, Pb 

και Zn.  
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 Ποσότητα τελμάτων προς την εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα 

Προτείνεται, οι ποσότητες του παραγόμενου τέλματος του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας που θα μεταφέρεται προς απόθεση στην εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών 

αποβλήτων Κοκκινόλακκα να καταγράφονται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τελμάτων προς τη μονάδα λιθογόμωσης. 

Προτείνεται, η καταγραφή της ποσότητας τελμάτων προς τις μονάδες λιθογόμωσης 

Ολυμπιάδας να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Κίνηση φορτηγών οχημάτων 

Προτείνεται, να καταγράφεται ο αριθμός των φορτηγών οχημάτων που κινούνται στην περιοχή 

και μεταφέρουν είτε μετάλλευμα είτε συμπύκνωμα είτε απόβλητα. Προτείνεται, η καταγραφή 

του αριθμού των φορτηγών οχημάτων να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τσιμέντου προς τη μονάδα λιθογόμωσης 

Προτείνεται, η ποσότητα σκυροδέματος προς τις μονάδες λιθογόμωσης του μεταλλείου 

Ολυμπιάδας να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα υλικού λιθογόμωσης προς το μεταλλείο 

Προτείνεται, η ποσότητα υλικού λιθογόμωσης που διοχετεύεται στα υπόγεια έργα του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα ρευμάτων στείρων προς κατασκευή αναχωμάτων, αποκαταστάσεις, 

κλπ. 

Προτείνεται, τα στείρα από τα έργα ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας τα οποία θα 

μεταφέρονται στην περιοχή της εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα στον Μαντέμ Λάκκο για να αξιοποιηθούν ως υλικό είτε για την ανύψωση του 

φράγματος είτε για τη διάστρωση και συμπύκνωση των αποθέσεων και τη διασφάλιση 

πρόσβασης και κυκλοφορίας επί της επιφάνειας των αποθέσεων να παρακολουθούνται 

καθημερινώς.  

 Ποσότητες χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών 

Προτείνεται, η καταγραφή της ποσότητας των χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας να παρακολουθείται στο τελικό σημείο 

κατανάλωσης και στην έξοδό τους από την αποθήκη.  

 Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προσωρινού χώρου απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Κατά τη διάρκεια των έργων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, θα παράγονται στείρα εξόρυξης τα οποία θα μεταφέρονται 
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απευθείας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου προς αξιοποίηση ή απόθεση στο χώρο απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα (π.χ. δομικό υλικό κατασκευής αναχωμάτων, 

διάστρωση και συμπύκνωση αποθέσεων, κλπ.).  

 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνει απευθείας η παραπάνω μεταφορά των στείρων 

εξόρυξης (π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αυξημένης κίνησης) θα αποτίθενται 

προσωρινά στο χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας.  

 

Να γίνεται παρακολούθηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του ως άνω προσωρινού χώρου 

απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων. 

 Εκπομπή σκόνης στην έξοδο του αερισμού του υπόγειου μεταλλείου, στη μονάδα 

λιθογόμωσης και στα όρια των εγκαταστάσεων 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα μετρήσεις της εκπομπής 

σκόνης στην έξοδο αερισμού του μεταλλείου, στη μονάδα λιθογόμωσης και στα όρια του 

γηπέδου των εγκαταστάσεων για μια ημέρα πλήρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων  Ολυμπιάδας.  

 

Η μέτρηση των εκπομπών σκόνης στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου της Ολυμπιάδας θα 

γίνεται με έναν φορητό σταθμό σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα στην έξοδο αερισμού του 

υπόγειου μεταλλείου, στην θέση του παρασκευαστηρίου στην περιοχή της στοάς +70, σε ένα 

σημείο στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων προς τον οικισμό της Ολυμπιάδας και στην 

θέση της μονάδας λιθογόμωσης πάστας στην περιοχή του Φιρέ. Οι θέσεις παρακολούθησης 

και μέτρησης των εκπομπών σκόνης στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου της Ολυμπιάδας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.1.17-1 και στο Σχήμα 11.2.1.17-1 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.1.17-1. Θέσεις παρακολούθησης εκπομπών σκόνης εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου της Ολυμπιάδας 

Α/Α Κωδικός 
Συντεταγμένες 

Περιγραφή 
Χ Υ 

1 OAM41 478464 4494085 Έξοδος Αερισμού 

2 OAM42 478500 4494044 Παρασκευαστήριο στην περιοχή της στοάς +70 

3 OAM43 479379 4493205 Όριο εγκαταστάσεων προς οικισμό Ολυμπιάδας 

4 ΟΑΜ44 478641 4493176 
Μονάδα Λιθογόμωσης Πάστας στην περιοχή του 

Φιρέ 
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Σχήμα 11.2.1.17-1. Θέσεις παρακολούθησης εκπομπών σκόνης εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου της Ολυμπιάδας 

 

Ο φορητός σταθμός παρακολούθησης των εκπομπών σκόνης για τις μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας να αποτελείται από φορητό κονιόμετρο ταυτόχρονης μέτρησης 

αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 και σύστημα αισθητήρων μετεωρολογικών 

παραμέτρων καθώς και δειγματολήπτη αιωρούμενων σωματιδίων PM10 υψηλού όγκου αέρα. 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα εγκατασταθεί σε τροχήλατο όχημα (τρέιλερ), το οποίο θα 

μεταφέρεται κάθε φορά στην αντίστοιχη θέση δειγματοληψίας (π.χ. έξοδος αερισμού 

μεταλλείου, κλπ.). 

 

Οι μεταβλητές οι οποίες θα μετρούνται να είναι η περιεκτικότητα του αέρα σε αιωρούμενα 

σωματίδια ΡΜ2,5 και ΡΜ10, δηλαδή σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο <2,5 μm και <10 μm, 

αντίστοιχα. Οι μονάδες μέτρησης θα αναφέρονται στο περιεχόμενο βάρος των σωματιδίων σε 

συγκεκριμένο όγκο αέρα και θα εκφράζονται σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα 

(μg/m3).  

 

Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιείται είναι η οπτική σκέδαση φωτός (Optical Light 

Scattering), η οποία είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 12341: Air quality - Determination of 

the PM10 fraction of suspended particulate matter - Reference method and field test procedure 

to demonstrate reference equivalence of measurement methods (PM10) και ΕΝ 14907: Ambient 

air quality. Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM2,5 mass 

fraction of suspended particulate matter (PM2,5), USEPA και OSHA.  

 

Η αρχή λειτουργίας του δειγματολήπτη θα είναι η βαρυτομετρική μέθοδος. 
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Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης των PM10 και ΡΜ2,5 θα πραγματοποιούνται με συχνότητα 2 

φορές το μήνα και θα έχουν 24ωρη διάρκεια. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται σε μέσους 

όρους 24 ωρών. 

 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από την είσοδο και την έξοδο της 

μονάδας κατεργασίας νερών 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα δειγματοληψίες και αναλύσεις 

ανιόντων και κατιόντων σε δείγματα νερού από την είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας νερού στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Στο πλαίσιο 

αυτό θα γίνονται πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων και θα 

συγκρίνονται με τα προβλεπόμενα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης Χαλκιδικής 96400/1985, 

Παράγραφος ΙΙΑ (ΦΕΚ 573/Β’/24.9.1985), και τις τιμές στόχους της Κ.Υ.Α. 51354/2010, όπως 

έχει τροποποιηθεί.  
 
Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των υγρών αποβλήτων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και η αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 

11.2.1.18-1 που ακολουθεί, ενώ η σχετική τους θέση στο Σχήμα 11.2.1.18-1 που επίσης 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.1.18-1. Θέσεις παρακολούθησης υγρών αποβλήτων μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 ΟMW01 Είσοδος μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

2 ΟMW02 Έξοδος μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 
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Σχήμα 11.2.1.18-1. Θέσεις παρακολούθησης νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται συστηματικά περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές 

παραμέτρους και χημικές αναλύσεις που δίνονται στον Πίνακα 11.2.1.18-2 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 11.2.1.18-2. Μετρούμενες μεταβλητές στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας  

α/α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), DOC, SO4 mg/l 

5 Παροχή m3/h 

6 
As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn (Ολικό και 

διαλυμμένο κλάσμα) 
μg/l 

7 Pb βιοδιαθέσιμο, Ni βιοδιαθέσιμο (υπολογιστικά) μg/l 

 

Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες πρότυπες μεθόδους και θα 

περιλαμβάνει επί τόπου μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα και 

θερμοκρασία) και λήψη δείγματος 1 L το οποίο θα μεταφέρεται στο εργαστήριο ποιοτικού 

ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τις υπόλοιπες χημικές αναλύσεις.  

 

Η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι δύο φορές το μήνα σε κάθε θέση παρακολούθησης. 
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 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από την παροχή νερού για το προσωπικό 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα μετρήσεις ανιόντων και 

κατιόντων και σε δείγματα από την παροχή νερού για το προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό θα 

γίνονται πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων και θα 

συγκρίνονται με τα προβλεπόμενα όρια της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.  67322 (ΦΕΚ 

3282/Β’/19.9.17) για τα πόσιμα νερά. 

 

Η θέση παρακολούθησης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας και η αντιστοιχία 

ονοματολογίας της δίνονται στον Πίνακα 11.2.1.19-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.1.19-1. Θέση παρακολούθησης παροχής νερού προσωπικού των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 ΟDW12 
Παροχή νερού για προσωπικό των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Ολυμπιάδας 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές παραμέτρους και 

χημικές αναλύσεις που δίνονται στον Πίνακα 11.2.1.19-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.1.19-2. Μετρούμενες μεταβλητές παροχής νερού για το προσωπικό  

α/α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 
Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), Ολικά διαλυμένα 

στερεά (TDS), ORP, SO4, CN-,Cl- 
mg/l 

5 

As, Al, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, Pb, K, Ca, Mg, Zn, 

Ba, Be, Bi, Co, Li, Mo, Se, Sr, Tl, Ti, V, Sb, Hg 

(Διαλυμμένο κλάσμα) 

μg/l 

 

Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες πρότυπες μεθόδους και θα 

περιλαμβάνει επί τόπου μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, 

δυναμικό οξειδοαναγωγής και θερμοκρασία) και λήψη δείγματος 1Lt το οποίο θα μεταφέρεται 

στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τις υπόλοιπες χημικές 

αναλύσεις.  

 

Η συχνότητα δειγματοληψίας να είναι δύο φορές το μήνα.  

11.2.2. Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

 Συνεχής παρακολούθηση παραμέτρων στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας νερών 

Προτείνεται να παρακολουθούνται συνεχώς η παροχή, καθώς και το pH και η αγωγιμότητα 

των νερών του μεταλλείου Σκουριών στην είσοδο και την έξοδο της νέας μονάδας κατεργασίας 
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νερών. Σημειώνεται όπως η συνεχής παρακολούθηση να πραγματοποιείται μόνο κατά την 

χρονική περίοδο λειτουργίας της μονάδας. 

 

Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των νερών της νέας μονάδας κατεργασίας των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών θα είναι στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας νερών. Η αντιστοιχία ονοματολογίας τους και οι ακριβείς συντεταγμένες τους θα 

παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Έργου. 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση θα αφορούν τις παρακάτω 

φυσικοχημικές παραμέτρους: 

 

Πίνακας 11.2.2.1-1. Παράμετροι συνεχής παρακολούθησης  

Α/Α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Παροχή m3/h 

 

Για την παρακολούθηση των νερών της νέας μονάδας κατεργασίας μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών, να χρησιμοποιούνται όργανα αυτόματης και συνεχούς (on-line) 

μέτρησης και καταγραφής της παροχής (Q), του pH και της αγωγιμότητας (Conductivity) τόσο 

στην είσοδο της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου, όσο και στην έξοδο. Και τα δύο 

σημεία να είναι πλήρως εξοπλισμένα για την συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή της 

ποιότητας των προς διάθεση νερών μεταλλείου, τον έλεγχο της απόδοσης του συστήματος 

κατεργασίας και την άμεση απόκριση σε περιπτώσεις αλλαγής των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών τους, μέσω υπολογιστών. 

 

Ο εξοπλισμός παρακολούθησης των νερών της νέας μονάδας θα αποτελείται ενδεικτικά από: 

• Αισθητήρες μέτρησης pH  

• Αισθητήρες μέτρησης αγωγιμότητας  

• Αισθητήρες μέτρησης της παροχής  

• Ελεγκτές (PLC)  

• Κεντρικό σύστημα ελέγχου και καταγραφών 

 

Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός που θα επιλεχθεί θα εξειδικευθεί σε επόμενο στάδιο και θα 

παρουσιαστεί στην ετήσια έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Έργου. 

 

Επιπροσθέτως, σε δεκαπενθήμερη βάση να μετρούνται οι παράμετροι της παροχής, του pH, 

του δυναμικού οξειδοαναγωγής (ΟRP), της αγωγιμότητας (EC) και της θερμοκρασίας με 

φορητά όργανα πεδίου στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων 

προτύπων μεθόδων. 

 

Η μέτρηση της παροχής του νερού ανά δεκαπενθήμερο να γίνεται με φορητό ροόμετρο τύπου 

π.χ. μυλίσκου και οι επιτόπου μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων να γίνονται με 

φορητούς μετρητές για τις παραμέτρους pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής, αγωγιμότητα και 

θερμοκρασία. Όλα τα όργανα να βαθμονομούνται με πρότυπα διαλύματα και διαδικασίες πριν 

από κάθε μέτρηση.  
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Η συχνότητα λήψης των μετρήσεων των αυτόματων οργάνων συνεχούς (on-line) μέτρησης και 

καταγραφής να ορίζεται μέσω του ειδικού λογισμικού λειτουργίας. Σημειώνεται πως η συνεχής 

παρακολούθηση της μονάδας κατεργασίας νερών καθώς και η δεκαπενθήμερη επιτόπια 

μέτρηση της παροχής και των άλλων παραμέτρων να πραγματοποιείται μόνο κατά την χρονική 

περίοδο λειτουργίας της μονάδας. 

 Παροχή υπογείων νερών στις γεωτρήσεις καταβιβασμού στάθμης 

Προτείνεται να παρακολουθείται συνεχώς η παροχή των υπογείων νερών στις γεωτρήσεις 

καταβιβασμού στάθμης. 

 Στάθμη υπόγειων νερών σε πιεζομετρικές γεωτρήσεις μεταξύ των γεωτρήσεων 

καταβιβασμού στάθμης και των πλησιέστερων ορίων οικισμών για την παρακολούθηση του 

κώνου αποστράγγισης 

Προτείνεται η παρακολούθηση της στάθμης των υπογείων νερών σε πιεζομετρικές γεωτρήσεις 

που πρέπει να κατασκευαστούν μεταξύ των γεωτρήσεων καταβιβασμού στάθμης και των 

πλησιέστερων ορίων οικισμών για την παρακολούθηση του κώνου αποστράγγισης. 

 

Η συνεχής παρακολούθηση του κώνου αποστράγγισης του μεταλλείου των Σκουριών 

προτείνεται να γίνει με την κατασκευή δώδεκα (12) υδρογεωτρήσεων παρακολούθησης 

(πιεζόμετρα).  

 

Οι γεωτρήσεις παρακολούθησης του υδροφόρου ορίζοντα μεταξύ του μεταλλείου των 

Σκουριών και των πλησιέστερων οικισμών που έχουν κατασκευαστεί και ενταχθεί στο 

πρόγραμμα παρακολούθησης καθώς και οι υπολειπόμενες θέσεις που έχουν προγραμματιστεί 

να κατασκευαστούν απεικονίζονται στον Πίνακα 11.2.2.3-1 και στο Σχήμα 11.2.2.3-1 που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.2.3-1. Θέσεις παρακολούθησης στάθμης και ποιότητας υδροφόρου 

ορίζοντα μεταξύ μεταλλείου Σκουριών και των πλησιέστερων οικισμών βάση 

σχεδιασμού 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΒΑΘΟΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Χ Υ Ζ (m) 

1 SGW101 474305 4480631 648 500 17,5” Προγραμματισμένη 

2 SGW102 474277 4481458 672,19 334 17,5” Ενταγμένη 

3 SGW103 474271 4482440 630,89 282 12,5” Ενταγμένη 

4 SGW104 473788 4479614 675 500 17,5” Προγραμματισμένη 

5 SGW105 473257 4481061 704,83 352 17,5” Ενταγμένη 

6 SGW106 472355 4481128 697,22 254 12,5” Ενταγμένη 

7 SGW107 474089 4479088 612,37 504 17,5” Ενταγμένη 

8 SGW108 473522 4478438 584,02 352 17,5” Ενταγμένη 

9 SGW109 472927 4477641 552 300 12” Προγραμματισμένη 

10 SGW110 472686 4479012 634 300 12” Προγραμματισμένη 

11 SGW111 474985 4478872 745 500 17,5” Προγραμματισμένη 

12 SGW112 476128 4479442 687 350 17,5” Προγραμματισμένη 
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Σχήμα 11.2.2.3-1. Θέσεις παρακολούθησης στάθμης και ποιότητας υδροφόρου ορίζοντα 

μεταξύ του μεταλλείου Σκουριών και των πλησιέστερων οικισμών 

 

Η μεταβλητή που θα παρακολουθείται σε κάθε πιεζόμετρο είναι η στάθμη του υδροφόρου 

ορίζοντα. Επιπροσθέτως, τα πιεζόμετρα αυτά θα αξιοποιούνται και για την παρακολούθηση 

της ποιότητας των υπογείων υδάτων της περιοχής. 

 

Η καταγραφή της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα θα είναι συνεχής.   

 Παροχή υπόγειου νερού προς την παραγωγή 

Προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση της παροχής υπόγειου νερού προς την παραγωγή. 

 Παροχή υπόγειου νερού προς επανεισπίεση ή άλλου τύπου αξιοποίηση 

Προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση της παροχής νερού προς επανεισπίεση ή άλλου τύπου 

αξιοποίηση. 

 pH και αγωγιμότητα νερών σε κάθε γεώτρηση καταβιβασμού στάθμης, pH και 

αγωγιμότητα νερών προς επανεισπίεση ή άλλου τύπου αξιοποίηση 

Προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση pH και αγωγιμότητα νερών σε κάθε γεώτρηση 

καταβιβασμού στάθμης και σε κάθε γεώτρηση επανεισπίεσης ή παροχή άλλου τύπου 

αξιοποίησης. 
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 Παροχή νερού προς κατανάλωση του προσωπικού 

Προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση της παροχής νερού προς κατανάλωση προσωπικού.  

 Στάθμη φρεατικής επιφάνειας στο φράγμα της εγκατάστασης απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων 

Προτείνεται η παρακολούθηση της στάθμης φρεατικής επιφάνειας στο φράγμα της 

εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου. 

 Συμπύκνωση, φαινόμενα καθίζησης και τυχόν οριζόντια μετακίνηση του 

φράγματος της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

Προτείνεται η παρακολούθηση της συμπύκνωσης, των φαινομένων καθίζησης και τυχόν 

οριζόντιων μετακινήσεων του φράγματος της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων Καρατζά Λάκκου. 

 Σεισμική δραστηριότητα με επιταχυνσιογράφους στη βάση του φράγματος της 

εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου 

Προτείνεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στη βάση του φράγματος της 

εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών. 

 Στάθμη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων 

Προτείνεται η παρακολούθηση της στάθμης του θορύβου στο εξωτερικό όριο των 

εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.  

 

Οι θέσεις παρακολούθησης της στάθμης θορύβου στο εξωτερικό όριο των εγκαταστάσεων των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.2.11-1 και 

στο Σχήμα 11.2.2.11-1 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.2.11-1. Θέσεις χωροθέτησης μόνιμων σταθμών παρακολούθησης του 

θορύβου περιμετρικά των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

Α/Α 
Κωδικός 

Σημείου 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 

Συντεταγμένες 

Σημείου Περιγραφή Θέσης 

Χ Υ 

1 SNM34 Σκουριών 474445 4481274 
Σκουριές - Προς Νεοχώρι - Παλαιοχώρι 

(Πλησίον εργοστασίου εμπλουτισμού) 

2 SNM35 Σκουριών 474367 4480094 
Σκουριές - Προς Μεγάλη Παναγιά  

(Πλησίον επιφανειακού ορύγματος) 
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Σχήμα 11.2.2.11-1. Θέσεις χωροθέτησης μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θορύβου 

περιμετρικά των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.4. 

 Στάθμη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών 

Προτείνεται να εγκατασταθούν και να είναι πλήρως λειτουργικοί τρείς (3) σταθμοί συνεχούς 

μέτρησης και καταγραφής δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών καθώς και ένας (1) εντός των εγκαταστάσεων 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

 

Οι θέσεις δονημετρικού ελέγχου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και η 

αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 11.2.2.12-1 και στο Σχήμα 11.2.2.12-

1 που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 11.2.2.12-1. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή Οικισμός / Περιοχή 

1 SVM01 Οικία Καραβασιλικού Γ. Μ. Παναγία 

2 SVM11 Οικία Λαντούρη Π. Παλαιοχώρι 

3 SVM21 Οικία Βαλοδήμου Γ. Νεοχώρι 

4 SVM31 
Γραφεία Εγκαταστάσεων Μεταλλείου 

Σκουριών   
Σκουριές 
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Σχήμα 11.2.2.12-1. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δονημετρικού ελέγχου θα εντάσσονται όλες αδιακρίτως οι 

δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με δονήσεις και πραγματοποιούνται στην περιοχή 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, περιλαμβανομένων των δομικών έργων και των 

έργων οδοποιίας.  

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.5. 

 Κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο και το μεταλλείο  

Προτείνεται η παρακολούθηση των καταναλώσεων ενέργειας στο μεταλλείο και το εργοστάσιο 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.  

 

Η παρακολούθηση θα γίνεται με όργανα συνεχούς καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας 

τόσο για το μεταλλείο όσο και για το εργοστάσιο.  

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.6. 
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 Ποσότητα μεταλλεύματος στην τροφοδοσία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα μεταλλεύματος που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Σκουριών να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα συμπυκνώματος στην έξοδο του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα συμπυκνώματος που παράγεται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Σκουριών να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τελμάτων προς Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) απόθεσης Καρατζά Λάκκου και επιφανειακού 

ορύγματος 

Προτείνεται, το τέλμα του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών που θα μεταφέρεται προς 

απόθεση στην Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου και επιφανειακού ορύγματος να 

παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τελμάτων προς τη μονάδα λιθογόμωσης 

Προτείνεται, η ποσότητα τελμάτων προς τη μονάδα λιθογόμωσης Σκουριών να 

παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Κίνηση φορτηγών οχημάτων 

Προτείνεται, να καταγράφεται ο αριθμός των φορτηγών οχημάτων που κινούνται στην περιοχή 

και μεταφέρουν είτε μετάλλευμα είτε συμπύκνωμα είτε απόβλητα. Προτείνεται, η καταγραφή 

του αριθμού των φορτηγών οχημάτων να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τσιμέντου προς τη μονάδα λιθογόμωσης 

Προτείνεται, η ποσότητα σκυροδέματος προς τη μονάδα λιθογόμωσης του μεταλλείου 

Σκουριών να παρακολουθείται καθημερινώς. 

 Ποσότητα υλικού λιθογόμωσης προς το μεταλλείο 

Προτείνεται, η ποσότητα υλικού λιθογόμωσης που χρησιμοποιείται στα υπόγεια έργα του 

μεταλλείου Σκουριών να παρακολουθείται καθημερινώς. 

 Ρεύματα στείρων προς κατασκευή αναχωμάτων, αποκαταστάσεις, κλπ 

Προτείνεται, τα στείρα από τα έργα ανάπτυξης του μεταλλείου Σκουριών τα οποία θα 

μεταφέρονται στην περιοχή της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου να παρακολουθούνται 

καθημερινώς.  

 Ποσότητες και είδος χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών 

Προτείνεται η ποσότητα και το είδος των χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου των μεταλλευτικών 
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εγκαταστάσεων Σκουριών να παρακολουθείται στο τελικό σημείο κατανάλωσης και στην 

έξοδό τους από την αποθήκη.  

 Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προσωρινού χώρου απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Ένα μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων εξόρυξης θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή της 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου. Τα υπόλοιπα απόβλητα εξόρυξης θα αξιοποιούνται για την 

αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας (αύξηση του πορώδους πριν την τοποθέτηση της 

φυτικής γης) τόσο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου όσο και του επιφανειακού ορύγματος 

(μετά την επαναπλήρωσή του με τέλματα εμπλουτισμού).   

 

Επιπροσθέτως, προτείνεται όπως τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που θα παραχθούν από την 

κατασκευή του δρόμου μεταφοράς προϊόντων και των εσωτερικών δρόμων εξυπηρέτησης των 

εγκαταστάσεων να αποθηκεύονται προσωρινά σε αποθεσιοθαλάμους δίπλα στην εσωτερική 

οδοποιία προκειμένου να αξιοποιηθούν στην συνέχεια σε αποκαταστάσεις των εγκαταστάσεων 

απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού Καρατζά Λάκκου και του ενοποιημένου ορύγματος. 

 

Να γίνεται παρακολούθηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των ως άνω χώρων απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων. 

 Εκπομπή σκόνης στην έξοδο του αερισμού του υπόγειου μεταλλείου, στη μονάδα 

λιθογόμωσης και στα όρια των εγκαταστάσεων 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα μετρήσεις της εκπομπής 

σκόνης στην έξοδο αερισμού του μεταλλείου, πλησίον της μονάδας λιθογόμωσης και στα όρια 

των εγκαταστάσεων, για μια ημέρα πλήρους λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Σκουριών. 

 

Η παρακολούθηση των εκπομπών σκόνης στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου των Σκουριών 

θα γίνεται με φορητό σταθμό στις θέσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.2.24-1 και 

στο Σχήμα 11.2.2.24-1 που ακολουθούν. Όταν κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία η 

μονάδα λιθογόμωσης, θα ενταχθεί και αυτή στο πρόγραμμα παρακολούθησης. 

 

Πίνακας 11.2.2.24-1. Θέσεις παρακολούθησης εκπομπών σκόνης εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου Σκουριών 

Α/Α Κωδικός 
Συντεταγμένες 

Περιγραφή 
Χ Υ 

1 SAM41 474358 4480101 Όριο εγκαταστάσεων προς Μ. Παναγιά 

2 SAM42 474942 4480631 Έξοδος αερισμού υπόγειου μεταλλείου 

3 SAM43 474287 4480864 Όριο εγκαταστάσεων προς Παλαιοχώρι-Νεοχώρι 
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Σχήμα 11.2.2.24-1. Θέσεις παρακολούθησης εκπομπών σκόνης εγκαταστάσεων του 

μεταλλείου Σκουριών 

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.17. 

 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από γεωτρήσεις καταβιβασμού στάθμης, 

από το ρεύμα νερού επανεισπίεσης, και από την είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας νερού 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα μετρήσεις των ανιόντων και 

κατιόντων σε δείγματα νερού από κάθε γεώτρηση καταβιβασμού στάθμης, από το ρεύμα νερού 

επανεισπίεσης και από την είσοδο και την έξοδο της μονάδας κατεργασίας νερού.  

11.2.2.25.1 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από τις γεωτρήσεις καταβιβασμού 

στάθμης 

Προτείνεται να παρακολουθούνται τα ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από τις 

γεωτρήσεις καταβιβασμού.  

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.179. 

11.2.2.25.2 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από το ρεύμα νερού επανεισπίεσης 

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω Παράγραφο 11.2.2.25.1. 
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11.2.2.25.3 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από την είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας νερών 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο (2) φορές το μήνα δειγματοληψίες και 

αναλύσεις ανιόντων και κατιόντων σε δείγματα νερού από την είσοδο και την έξοδο της 

μονάδας κατεργασίας νερών στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνονται πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων 

μετάλλων και θα συγκρίνονται με τα προβλεπόμενα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης 

Χαλκιδικής 96400/1985, Παράγραφος ΙΙΑ (ΦΕΚ 573/Β’/24.9.1985), και τις τιμές στόχους της 

Κ.Υ.Α. 51354/2010, όπως έχει τροποποιηθεί.  

 

Σημειώνεται όπως η δειγματοληψία και η ανάλυση που προτείνεται ανωτέρω να 

πραγματοποιείται μόνο κατά την χρονική περίοδο λειτουργίας της μονάδας.  

 

Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των νερών της νέας μονάδας κατεργασίας των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων των Σκουριών θα είναι στην είσοδο και την έξοδο της 

μονάδας κατεργασίας νερών. Η αντιστοιχία ονοματολογίας τους και οι ακριβείς συντεταγμένες 

τους θα παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Έργου. 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται συστηματικά περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές 

παραμέτρους και χημικές αναλύσεις που δίνονται στον Πίνακα 11.2.2.25-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.2.25-1. Μετρούμενες μεταβλητές στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας μεταλλείου Σκουριών 

α/α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), DOC, SO4 mg/l 

5 Παροχή m3/h 

6 
As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn (Ολικό & διαλυμμένο 

κλάσμα) 
μg/l 

7 Pb βιοδιαθέσιμο, Ni βιοδιαθέσιμο (υπολογιστικά) μg/l 

 

Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες πρότυπες μεθόδους και θα 

περιλαμβάνει επί τόπου μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα και 

θερμοκρασία) και λήψη δείγματος 1Lt το οποίο θα μεταφέρεται στο εργαστήριο ποιοτικού 

ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τις υπόλοιπες χημικές αναλύσεις.  

 

Η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι δύο φορές το μήνα σε κάθε θέση παρακολούθησης και 

κατά το διάστημα λειτουργίας της μονάδας. 

 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από την παροχή νερού για το προσωπικό 

Προτείνεται να παρακολουθούνται τα ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από την παροχή 

νερού για το προσωπικό. 
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Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης, και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.19. 

11.2.3. Παρακολούθηση της Λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών και της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 Παροχή, pH και αγωγιμότητα νερών μεταλλείου στην είσοδο και στην έξοδο των 

μονάδων κατεργασίας νερών 

Προτείνεται να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση η παροχή, το pH και η αγωγιμότητα στην 

είσοδο και την έξοδο των μονάδων κατεργασίας των νερών μεταλλείου. 

 

Οι θέσεις παρακολούθησης των νερών μεταλλείου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών και η αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 

11.2.3.1-1 που ακολουθεί και η σχετική τους θέση στο Σχήμα 11.2.3.1-1 που επίσης ακολουθεί. 

 

 
Σχήμα 11.2.3.1-1. Θέσεις παρακολούθησης των νερών μεταλλείων στην είσοδο και έξοδο 

των μονάδων κατεργασίας νερών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών 
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Πίνακας 11.2.3.1-1. Θέσεις παρακολούθησης των νερών μεταλλείου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α 
Κωδικός 

θέσης 
Περιγραφή 

1 MMW01 Είσοδος μονάδας κατεργασίας νερών Στρατωνίου 

2 MMW02 Έξοδος μονάδας κατεργασίας νερών Στρατωνίου 

3 MMW11 Είσοδος μονάδας κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου 

4 MMW12 Έξοδος μονάδας κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου 

 

Πέραν των ανωτέρω προτείνεται να παρακολουθούνται επίσης συνεχώς η παροχή, το pH και η 

αγωγιμότητα των νερών της νέας μονάδας κατεργασίας νερών κατάντη του φράγματος 

Κοκκινόλακκα. 

 

Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των νερών της νέας μονάδας κατεργασίας στον 

Κοκκινόλακκα θα είναι στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας κατεργασίας νερών. Η 

αντιστοιχία ονοματολογίας τους και οι ακριβείς συντεταγμένες και θα παρουσιαστούν στην 

ετήσια έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Έργου. 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές 

παραμέτρους που δίνονται στον Πίνακα 11.2.3.1-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.3.1-2. Μεταβλητές συνεχούς παρακολούθησης υγρών αποβλήτων 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Παροχή m3/h 

 

Για την παρακολούθηση των νερών μεταλλείου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών, θα χρησιμοποιούνται όργανα αυτόματης και συνεχούς (on-

line) μέτρησης και καταγραφής της παροχής (Q), του pH και της αγωγιμότητας τόσο στην 

τροφοδοσία όσο και στην τελική απορροή των μονάδων. Οι μονάδες κατεργασίας θα είναι 

πλήρως εξοπλισμένες για την συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας των προς 

διάθεση νερών μεταλλείων, τον έλεγχο της απόδοσης του συστήματος κατεργασίας και την 

άμεση απόκριση σε περιπτώσεις αλλαγής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών, μέσω 

υπολογιστών που θα βρίσκονται στις αντίστοιχες αίθουσες ελέγχου. 

 

Αναλυτικότερα, ο εξοπλισμός παρακολούθησης της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου 

στο Στρατώνι θα αποτελείται από: 

• Ηλεκτρικούς αισθητήρες μέτρησης pH και αγωγιμότητας και υπέρηχο αισθητήρα 

μέτρησης της παροχής. 

• Σύστημα PLC συλλογής των σημάτων από την τροφοδοσία και την τελική απορροή, 

αντίστοιχα.  

• Λογισμικό SCADA παρακολούθησης των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time) 

και καταγραφής τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα βρίσκεται στην αίθουσα 

ελέγχου του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου. 
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Ο αντίστοιχος εξοπλισμός παρακολούθησης της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου στο 

Μαντέμ Λάκκο θα αποτελείται από: 

• Ηλεκτρικούς αισθητήρες μέτρησης pH και αγωγιμότητας και υπέρηχο αισθητήρα 

μέτρησης της παροχής. 

• Σύστημα PLC συλλογής των σημάτων από την τροφοδοσία και την τελική απορροή, 

αντίστοιχα.  

• Λογισμικό SCADA παρακολούθησης των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time) 

και καταγραφής τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα βρίσκεται στην αίθουσα 

ελέγχου της μονάδας. 

 

Η συχνότητα λήψης των μετρήσεων θα ορισθεί μέσω του ειδικού λογισμικού λειτουργίας της 

κάθε μονάδας και θα είναι ενδεικτικά μία μέτρηση ανά λεπτό. Σημειώνεται πως η συνεχής 

παρακολούθηση της μονάδας κατεργασίας νερών πραγματοποιείται μόνο κατά την χρονική 

περίοδο λειτουργίας της μονάδας. 

 

Η μέτρηση της παροχής του νερού ανά δεκαπενθήμερο να γίνεται με φορητό ροόμετρο π.χ. 

τύπου μυλίσκου και οι επιτόπου μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων να γίνονται με 

φορητούς μετρητές για τις παραμέτρους pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής, αγωγιμότητα και 

θερμοκρασία. Όλα τα όργανα να βαθμονομούνται με πρότυπα διαλύματα και διαδικασίες πριν 

από κάθε μέτρηση. 

 Παροχή νερού προς κατανάλωση προσωπικού 

Προτείνεται η παρακολούθηση της παροχής νερού προς κατανάλωση προσωπικού. Ο 

παρακολουθούμενος δείκτης θα είναι η παροχή του νερού σε m3/h. 

 

Η κατανάλωση του νερού και στις δύο (2) θέσεις (Μαύρες Πέτρες, Στρατώνι) να 

παρακολουθείται με ηλεκτρονικά υδρόμετρα εξοπλισμένα με αυτόματο καταγραφικό. Η 

καταγραφή της παροχής και στις δύο (2) θέσεις (Μαύρες Πέτρες, Στρατώνι) προτείνεται να 

γίνεται με βήμα 5 min. 

 Στάθμη φρεατικής επιφάνειας στα φράγματα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Προτείνεται η σε συνεχή βάση παρακολούθηση της στάθμης της φρεατικής επιφάνειας στα 

φράγματα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

 

Για την παρακολούθηση της στάθμης της φρεατικής επιφάνειας στα φράγματα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

κατασκευάστηκαν φρεάτια εντός των οποίων έχουν εγκατασταθεί αυτόματα όργανα συνεχούς 

μέτρησης και καταγραφής της στάθμης. Οι θέσεις των φρεατίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

11.2.3.3-1 που ακολουθεί και στο Σχήμα 11.2.3.3-1 που επίσης ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.3.3-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης φρεατικής επιφάνειας της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ.  

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) 

1 MW01 482159 4485295 210,22 11 MW11 482667 4484400 160,96 

2 MW02 482217 4485281 218,17 12 MW12 482617 4484324 130,89 

3 MW03 482342 4485239 225,81 13 MW13 482645 4484218 119,27 

4 MW04 482512 4485172 233,69 14 MW14 482560 4484200 136,58 
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α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) 

5 MW05 482602 4485197 236,97 15 MW15 482599 4484319 130,08 

6 MW06 482726 4485119 234,80 16 MW16 482538 4484355 151,06 

7 MW07 482904 4485007 221,30 17 MW17 482452 4484415 180,52 

8 MW08 482881 4484865 229,67 18 MW18 482015 4484637 219,04 

9 MW09 482723 4484788 227,16 19 MW19 482140 4484783 216,92 

10 MW10 482785 4484512 209,83 20 MW20 482094 4485081 218,13 

 

 
Σχήμα 11.2.3.3-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης φρεατικής επιφάνειας στην περιοχή 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Κατά την αυτοματοποιημένη ενόργανη μέτρηση, η μετρούμενη μεταβλητή είναι η υδροστατική 

πίεση η οποία μετατρέπεται αυτόματα από το όργανο σε ύψος στήλης νερού. Για λόγους 

ποιοτικού ελέγχου, γίνονται και χειροκίνητες μετρήσεις. 

 

Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη μέτρηση, πρόκειται για αυτόνομα αυτόματα καταγραφικά 

(Data Loggers) τα οποία εγκαθίστανται εντός φρεατίου παρακολούθησης (υδρογεώτρησης), με 

σκοπό την παρακολούθηση της στάθμης των υπογείων υδάτων. Οι μετρήσεις της στάθμης των 

υδάτων λαμβάνονται με συνεχή ροή μέσω των αυτόματων καταγραφικών της πιεζομετρικής 

στάθμης και στην συνεχεία μεταδίδονται από σύστημα ασύρματης τηλεμετρίας το οποίο 

αποστέλλει τα δεδομένα του καταγραφικού κατευθείαν σε email ή σε διαδικτυακό τόπο. 

 

Όσον αφορά την χειροκίνητη μέτρηση, γίνεται απευθείας σταθμημέτρηση με φορητό 

σταθμήμετρο. 
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Η παρακολούθηση με αυτόματα καταγραφικά γίνεται σε συνεχή βάση με βήμα μέτρησης 5min. 

Η χειροκίνητη μέτρηση γίνεται σε μηνιαία βάση. 

 Συμπύκνωση, φαινόμενα καθίζησης και τυχόν οριζόντια μετακίνηση φραγμάτων 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Προτείνεται η σε συνεχή βάση παρακολούθηση της συμπύκνωσης, των φαινομένων καθίζησης 

και της τυχόν οριζόντιας μετακίνησης φραγμάτων. 

11.2.3.4.1 Συμπύκνωση και φαινόμενα καθίζησης 

Για τον έλεγχο της συμπύκνωσης και των φαινομένων καθίζησης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. έχουν 

εγκατασταθεί υδροστατικές κυψέλες, κυψέλες συνολικών πιέσεων/ωθήσεων γαιών, μαγνητικά 

μηκυνσιόμετρα και πιεζόμετρα παλλόμενης χορδής στο σώμα των φραγμάτων και στη 

θεμελίωσή τους.  

 

Οι θέσεις των οργάνων που έχουν εγκατασταθεί για την παρακολούθηση της συμπύκνωσης και 

των φαινομένων καθίζησης δίνονται στους Πίνακες και στα Σχήματα που ακολουθούν που 

ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.3.4-1. Θέσεις υδραυλικών κυψελών μέτρησης καθιζήσεων 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 HSC03-01 482553 4484552 170,22 Σώμα κατάντη αναχώματος – Δεξί αντέρισμα 

2 HSC03-02 482547 4484491 170,28 Σώμα κατάντη αναχώματος – Δεξί αντέρισμα 

3 HSC03-03 482541 4484531 170,39 Σώμα κατάντη αναχώματος – Δεξί αντέρισμα 

4 HSC02-01 482548 4484484 190,50 
Σώμα κατάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρισμα 

5 HSC02-02 482541 4484523 190,55 
Σώμα κατάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρισμα 

6 HSC01-01 482227 4485231 206,88 
Πυρήνας ανάντη φράγματος – Κατά μήκος 

του άξονα 

7 HSC01-02 482208 4485196 206,95 
Πυρήνας ανάντη φράγματος – Κατά μήκος 

του άξονα 

8 HSC01-03 482189 4485160 206,82 
Πυρήνας ανάντη φράγματος – Κατά μήκος 

του άξονα 

9 HSC01-04 482170 4485125 206,93 
Πυρήνας ανάντη φράγματος – Κατά μήκος 

του άξονα 

10 HSC01-05 482151 4485089 206,95 
Πυρήνας ανάντη φράγματος – Κατά μήκος 

του άξονα 
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Σχήμα 11.2.3.4-1. Θέσεις πυδραυλικών κυψελών μέτρησης καθιζήσεων 

 

Πίνακας 11.2.3.4-2. Θέσεις κυψελών μέτρησης συνολικών πιέσεων/ωθήσεων γαιών 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 EPC02-2 482179 4485147 179,50 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - κέντρο 

2 EPC02-1 482188 4485143 179,39 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - κέντρο 

3 EPC01-1 482221 4485203 190,26 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – αριστερό 

αντέρεισμα 

4 EPC01-2 482211 4485208 190,00 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – αριστερό 

αντέρεισμα 

5 EPC02-4 482180 4485147 190,11 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - κέντρο 

6 EPC02-3 482188 4485143 190,28 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - κέντρο 

7 EPC03-1 482163 4485097 199,86 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – δεξί 

αντέρεισμα 

8 EPC03-2 482156 4485100 199,76 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – δεξί 

αντέρεισμα 

9 EPC02-5 482186 4485143 199,88 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - κέντρο 

10 EPC02-6 482181 4485146 199,87 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - κέντρο 

11 EPC01-3 482219 4485204 199,80 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – αριστερό 

αντέρεισμα 

12 EPC01-4 482213 4485207 199,79 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – αριστερό 

αντέρεισμα 
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Σχήμα 11.2.3.4-2. Θέσεις κυψελών μέτρησης συνολικών πιέσεων/ωθήσεων γαιών 

 

Πίνακας 11.2.3.4-3. Θέσεις μαγνητικών μηκυνσιομέτρων 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 IN02 482218 4485208 200,91 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

2 IN06 482160 4485100 200,62 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 

αντέρεισμα 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-56 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 11.2.3.4-3. Θέσεις μαγνητικών μηκυνσιομέτρων 

 

Πίνακας 11.2.3.4-4. Θέσεις πιεζομέτρων δονούμενης χορδής στο σώμα του φράγματος 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 Pz02-4 482183 4485146 179,50 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

2 Pz02-3 482184 4485145 179,48 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

3 Pz02-2 482195 4485139 179,10 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

4 Pz02-1 482198 4485138 180,04 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

5 Pz01-4 482215 4485205 190,17 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

6 Pz01-3 482217 4485204 190,23 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

7 Pz01-2 482225 4485200 190,56 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

8 Pz01-1 482227 4485199 190,84 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

9 Pz02-8 482183 4485145 190,38 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

10 Pz02-7 482184 4485144 190,38 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

11 Pz02-6 482192 4485140 190,80 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

12 Pz02-5 482195 4485139 191,28 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

13 Pz03-1 482168 4485094 199,78 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 

αντέρεισμα 

14 Pz03-2 482166 4485095 199,56 Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 
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α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

αντέρεισμα 

15 Pz03-4 482159 4485099 199,84 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 

αντέρεισμα 

16 Pz03-3 482160 4485099 199,87 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 

αντέρεισμα 

17 Pz02-10 482183 4485146 199,83 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

18 Pz02-9 482185 4485145 199,82 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

19 Pz01-6 482215 4485205 199,82 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

20 Pz01-5 482216 4485204 199,83 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

21 Pz03-6 482159 4485099 209,37 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 

αντέρεισμα 

22 Pz03-5 482160 4485099 209,37 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Δεξί 

αντέρεισμα 

23 Pz01-8 482215 4485204 209,66 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

24 Pz01-7 482217 4485204 209,55 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

25 Pz02-12 482183 4485145 209,25 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

26 Pz02-11 482184 4485144 209,35 Πυρήνας ανάντη αναχώματος - Κέντρο 

 

 
Σχήμα 11.2.3.4-4. Θέσεις πιεζομέτρων δονούμενης χορδής στο σώμα του φράγματος 
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Πίνακας 11.2.3.4-5. Θέσεις πολλαπλών πιεζομέτρων δονούμενης χορδής σε πλήρως 

ενεματούμενες γεωτρήσεις 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 VW26 482495 4484583 144,14 Κατάντη ανάχωμα – Στηθαίο σκυροδέματος 

2 VW27 482493 4484534 139,69 Κατάντη ανάχωμα – Στηθαίο σκυροδέματος 

3 VW28 482552 4484456 130,60 Κατάντη ανάχωμα – Κατάντη παρειά 

4 VW29 482585 4484381 126,79 Κατάντη ανάχωμα – Κατάντη παρειά 

5 VW16 482210 4485139 181,83 Ανάντη ανάχωμα – Κεντρικός άξονας 

6 VW17 482232 4485128 181,51 Ανάντη ανάχωμα – Κεντρικός άξονας 

7 VW18 482254 4485116 181,56 Ανάντη ανάχωμα – Κεντρικός άξονας 

8 VW15 482188 4485151 180,00 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – κεντρικός 

άξονας 

9 VW14 482187 4485152 180,00 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – κεντρικός 

άξονας 

10 VW11 482165 4485165 181,81 Ανάντη ανάχωμα – Κεντρικός άξονας 

11 VW10 482143 4485176 189,50 Ανάντη ανάχωμα – Κεντρικός άξονας 

12 VW05 482214 4485204 187,41 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

13 VW06 482216 4485203 187,41 
Πυρήνας ανάντη αναχώματος – Αριστερό 

αντέρεισμα 

14 VW07 482238 4485191 188,23 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας αριστερού 

αντερείσματος 

15 VW08 482260 4485178 186,63 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας αριστερού 

αντερείσματος 

16 VW02 482192 4485216 190,14 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας αριστερού 

αντερείσματος 

17 VW19 482136 4485111 191,27 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας δεξιού 

αντερείσματος 

18 VW01 482172 4485227 193,38 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας αριστερού 

αντερείσματος 

19 VW24 482182 4485086 195,00 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας δεξιού 

αντερείσματος 

20 VW22 482157 4485100 195,82 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας δεξιού 

αντερείσματος 

21 VW23 482159 4485099 195,89 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας δεξιού 

αντερείσματος 

22 VW09 482288 4485171 192,49 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας αριστερού 

αντερείσματος 

23 VW25 482204 4485074 195,00 
Ανάντη ανάχωμα – Άξονας δεξιού 

αντερείσματος 
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Σχήμα 11.2.3.4-5. Θέσεις πολλαπλών πιεζομέτρων δονούμενης χορδής σε πλήρως 

ενεματούμενες γεωτρήσεις 

 

 
Σχήμα 11.2.3.4-6. Θέσεις παρακολούθησης συμπύκνωσης και φαινομένων καθίζησης 

στην περιοχή της εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα 
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Οι μετρούμενες μεταβλητές για το σύνολο των οργάνων είναι απόλυτα νούμερα, τα οποία μέσω 

κατάλληλων εξισώσεων μοναδικών για κάθε όργανο, μετατρέπονται σε αποστάσεις. 

 

Η παρακολούθηση των μαγνητικών μηκυνσιομέτρων γίνεται σε δεκαπενθήμερη βάση, ενώ η 

παρακολούθηση των υδροστατικών κυψελών μέτρησης καθιζήσεων, των κυψελών μέτρησης 

συνολικών πιέσεων / ωθήσεων γαιών και των πιεζόμετρων παλλόμενης χορδής, τόσο αυτών 

που βρίσκονται στο σώμα του φράγματος όσο και αυτών στις ενεματούμενες γεωτρήσεις, 

γίνεται σε συνεχή βάση με βήμα μέτρησης 5min και στο ανάντη και στο κατάντη φράγμα.   

11.2.3.4.2 Οριζόντιες μετακινήσεις 

Για τον έλεγχο τυχόν οριζόντιων μετακινήσεων στα φράγματα της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., έχουν 

εγκατασταθεί κλισιόμετρα, βάθρα μέτρησης τριγωνομετρικών σημείων – επιφανειακών 

μετακινήσεων και οριζόντια μηκυνσιόμετρα. 

 

Στους Πίνακες καθώς και στο Σχήμα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι θέσεις των οργάνων 

παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί για την παρακολούθηση τυχόν οριζόντιων 

μετακινήσεων στα φράγματα. 

 
Πίνακας 11.2.3.4-6. Θέσεις κλισιομέτρων 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 IN07new 482527 4484473 200,80 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

2 IN08new 482564 4484434 179,94 
Κατάντη ανάχωμα – Κέντρο κατάντη 

παρειάς 

3 K03 482776 4484814 228,61 Περιοχή σπαστήρα ΕΛΛΑΤ 

4 K04 482939 4484608 231,49 
Περιοχή σπαστήρα ΕΛΛΑΤ – Κατάντη 

γραφείων Ε.Χ. 

 

Πίνακας 11.2.3.4-7. Θέσεις εγκατάστασης βάθρων μετακινήσεων 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) 

1 M02 482243 4485248 219 

2 M03 482222 4485210 219 

3 M04A 482200 4485169 219 

4 M04 482185 4485142 219 

5 M05 482159 4485093 219 

6 M17 482648 4484475 192 

7 M18 482485 4484449 192 

8 M19 482555 4484460 192 

9 M20 482663 4484451 182 

10 M21 482590 4484439 181 

11 M21Α 482592 4484440 181 

12 M22 482531 4484430 181 

13 M23 482506 4484426 181 

14 M24 482658 4484424 172 

15 M25 482564 4484409 171 
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α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) 

16 M26 482525 4484403 172 

17 M27Ν 482653 4484398 161 

18 M28 482598 4484390 160 

19 M28Α 482600 4484390 161 

20 M29 482539 4484381 161 

21 M30 482632 4484370 151 

22 M31 482572 4484360 151 

23 M32 482605 4484345 141 

24 M33 482608 4484326 131 

25 M52A,B, Γ 482108 4485155 193 

26 M70 482464 4484464 201 

27 M73 482520 4484474 201 

28 M74 482666 4484497 201 

29 Mlp11 482085 4485138 212 

30 Mlp12 482078 4485076 227 

31 Mlp18 482971 4484659 241 

32 Mlp19 483026 4484701 240 

33 Mlp21 482576 4484263 138 

34 Mlp23 482185 4484981 222 

35 Mlp24 482092 4484928 222 

36 Mlp26 482194 4484818 224 

37 Mlp27 482055 4484716 225 

38 Mlp28 482057 4484663 225 

39 Mlp38 482091 4484761 223 

40 Mlp39 482187 4484542 223 

41 Mlp41 482303 4484440 219 

42 Mlp42 482869 4484897 226 

43 Mlp44 482767 4484817 226 

44 Mlp45 482723 4484794 226 

45 Mlp46 482720 4484734 226 

46 Mlp48 482797 4484727 226 

47 Mlp52 482793 4484803 235 

48* PT2 482144 4485223 200 

* Στην τελική φάση λειτουργίας του χώρου απόθεσης (στέψη κατάντη φράγματος στο +215), η παρακολούθηση των επιφανειακών 

μετακινήσεων να γίνεται με βάθρα που θα καλύπτουν όλη την περιοχή κατάληψης των δύο φραγμάτων καθώς και τα όρια της 

λεκάνης απόθεσης. 
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Πίνακας 11.2.3.4-8. Θέσεις αισθητήρων οριζόντιων μηκυνσιομέτρων κατά μήκος του 

άξονα του πυρήνα στην στέψη του ανάντη φράγματος 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 EXT01-01 482237 4485248 207,14 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

2 EXT01-02 482227 4485231 207,14 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

3 EXT01-03 482218 4485213 207,18 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

4 EXT01-04 482209 4485195 207,12 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

5 EXT01-05 482199 4485178 207,13 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

6 EXT01-06 482189 4485160 207,09 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

7 EXT01-07 482180 4485142 207,21 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

8 EXT01-08 482170 4485125 207,16 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

9 EXT01-09 482161 4485107 207,15 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

10 EXT01-10 482151 4485089 207,20 Πυρήνας ανάντη αναχώματος 

 

Πίνακας 11.2.3.4-9. Θέσεις αισθητήρων οριζόντιων μηκυνσιομέτρων εγκάρσια στην 

στέψη του κατάντη φράγματος 

α/α Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Περιγραφή θέσης 

1 EXT02-01 482550 4484466 190,65 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

2 EXT02-02 482549 4484470 190,70 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

3 EXT02-03 482549 4484474 190,70 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

4 EXT02-04 482548 4484479 190,75 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

5 EXT02-05 482547 4484484 190,75 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

6 EXT02-06 482546 4484489 190,78 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

7 EXT02-07 482545 4484494 190,79 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

8 EXT02-08 482545 4484499 190,83 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

9 EXT02-09 482544 4484504 190,76 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

10 EXT02-10 482543 4484509 190,79 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

11 EXT02-11 482541 4484513 190,78 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

12 EXT02-12 482542 4484518 190,78 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

13 EXT02-13 482540 4484523 190,83 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

14 EXT03-01 482557 4484422 170,49 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

15 EXT03-02 482555 4484432 170,47 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

16 EXT03-03 482554 4484442 170,46 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

17 EXT03-04 482552 4484452 170,41 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

18 EXT03-05 482551 4484462 170,41 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

19 EXT03-06 482549 4484472 170,38 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

20 EXT03-07 482547 4484482 170,36 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

21 EXT03-08 482546 4484491 170,52 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

22 EXT03-09 482544 4484501 170,47 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

23 EXT03-10 482543 4484511 170,47 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

24 EXT03-11 482541 4484521 170,48 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 

25 EXT03-12 482540 4484531 170,55 Κατάντη ανάχωμα – Στέψη 
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Σχήμα 11.2.3.4-7. Θέσεις παρακολούθησης τυχόν οριζόντιων μετακινήσεων στην 

περιοχή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Οι μετρούμενες μεταβλητές για το σύνολο των οργάνων είναι απόλυτα νούμερα, τα οποία μέσω 

κατάλληλων εξισώσεων μοναδικών για κάθε όργανο, μετατρέπονται σε αποστάσεις, με 

εξαίρεση τους οπτικούς στόχους όπου γίνεται τοπογραφική μέτρηση. 

 

Η παρακολούθηση των βάθρων μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων γίνεται 2 φορές τη 

βδομάδα για όσα είναι εγκατεστημένα στη στέψη και στο κυρίως σώμα των αναχωμάτων, και 

δύο φορές το μήνα για όλα τα υπόλοιπα, ενώ η παρακολούθηση των κλισιομέτρων και των 

οριζόντιων μηκυνσιομέτρων, γίνεται σε συνεχή βάση με βήμα μέτρησης 5min τόσο στο ανάντη 

όσο και στο κατάντη ανάχωμα.  

11.2.3.4.3 Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση διηθήσεων 

Για την ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των διηθήσεων έχουν εγκατασταθεί δέκα (10) 

λυσίμετρα και προτείνονται να εγκατασταθούν άλλα έξι (6). 

 

Οι θέσεις των λυσιμέτρων τα οποία να εγκατασταθούν εντός της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 11.2.3.4-10 και απεικονίζονται στο Σχήμα 11.2.3.4-8  που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.3.4-10. Θέσεις λυσιμέτρων εντός της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

A/A Κωδικός  X (m) Y (m) Z (m) Κατάσταση 

1 LS01 482279,72 4485096,07 175,14 Ισχύουσα θέση 

2 LS02 482308,19 4485107,28 175,03 Ισχύουσα θέση 

3 LS03 482504,42 4485048,24 187,10 Προτεινόμενη θέση 

4 LS04 482805,67 4484968,50 188,70 Προτεινόμενη θέση 
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5 LS05 482656,72 4484952,06 187,20 Προτεινόμενη θέση 

6 LS06 482599,91 4484918,14 174,60 Προτεινόμενη θέση 

7 LS07 482420,18 4484924,27 162,30 Προτεινόμενη θέση 

8 LS08 482211,03 4484920,12 198,70 Προτεινόμενη θέση 

9 LS09 482315,64 4484862,64 169,85 Ισχύουσα θέση 

10 LS10 482319,14 4484793,55 169,15 Ισχύουσα θέση 

11 LS11 482418,15 4484823,83 155,26 Ισχύουσα θέση  

12 LS13 482432,45 4484768,74 153,32 Ισχύουσα θέση 

13 LS14 482450,95 4484715,91 153,74 Ισχύουσα θέση 

14 LS15 482467,28 4484624,59 157,89 Ισχύουσα θέση 

15 LS16 482343,41 4484598,37 170,24 Ισχύουσα θέση 

16 LS17 482220,65 4484666,92 171,10 Ισχύουσα θέση 

 

 

 
Σχήμα 11.2.3.4-8. Θέσεις παρακολούθησης τυχόν οριζόντιων μετακινήσεων στην 

περιοχή της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Οι μετρούμενες μεταβλητές είναι όμοιες με αυτές της παρακολούθησης υπογείων υδάτων που 

αναφέρονται στην Παράγραφο 11.2.5.2.2. Επιπλέον δύναται να μετρηθεί και ο όγκος του 

νερού που θα συσσωρεύεται σε κάθε λυσίμετρο. 

 

Οι μετρήσεις γίνονται χειροκίνητα με συχνότητα 15 ημερών. 

 

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-65 

ENVECO A.E. 

11.2.3.4.4 Γεωτεχνική παρακολούθηση επιχώματος Καρακολίου 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων φάσεων του έργου, και με την ολοκλήρωση κατασκευής του 

επιχώματος Καρακολίου προτείνεται η εγκατάσταση οργάνων με σκοπό την πλήρη γεωτεχνική 

παρακολούθησή του.  

 

Πιο συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση τη στάθμης των υπογείων υδάτων, προτείνεται η 

εγκατάσταση ενός (1) πιεζόμετρου ανοικτού τύπου, SP01, στην περιοχή επιχώματος 

Καρακολίου (στo απόλυτο υψόμετρο +225 m). Το βάθος εγκατάστασης να είναι 30m και το 

πιεζόμετρο να τοποθετηθεί όταν κατασκευαστεί το δευτερεύον ανάχωμα Καρακολίου του 

κατάντη αναχώματος. Το όργανο αυτό να εγκατασταθεί εντός γεώτρησης.  

Για τον έλεγχο της συμπύκνωσης και των φαινομένων καθίζησης του επιχώματος να 

εγκατασταθεί ένα μαγνητικό μηκυνσιόμετρο, συνολικού μήκους 40m. Ο προσωρινός κωδικός 

σημείου είναι ΙΝ09. 

 

Για τον έλεγχο τυχόν οριζόντιων μετακινήσεων να εγκατασταθούν και βάθρα μέτρησης 

τριγωνομετρικών σημείων – επιφανειακών μετακινήσεων. 

 

Οι ακριβείς συντεταγμένες και η αντίστοιχη ονοματολογία των παραπάνω οργάνων να 

παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Έργου, όταν 

ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους. 

 Σεισμική δραστηριότητα με επιταχυνσιογράφους στη βάση των φραγμάτων της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

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

Προτείνεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στη βάση των φραγμάτων της 

εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα. 

 

Προτείνεται να παρακολουθείται η δυναμική συμπεριφορά των φραγμάτων κατά τη διάρκεια 

σεισμικών γεγονότων με την εγκατάσταση επιταχυνσιομέτρων στη βάση και στην στέψη τους. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκατασταθεί επιταχυνσιόμετρα επάνω σε ειδικά διαμορφωμένα 

βάθρα στις ως άνω θέσεις, καθώς και καταγραφικές μονάδες (επιταχυνσιογράφοι) στους 

τερματικούς οικίσκους των οργάνων. 

 

Οι θέσεις εγκατάστασης των επιταχυνσιομέτρων στο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα δίνονται 

στον Πίνακα 11.2.3.5-1 και απεικονίζονται στο Σχήμα 11.2.3.5-1 που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 11.2.3.5-1. Θέσεις παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Α/Α 
Κωδικός 

Σημείου 
Περιγραφή 

Συντεταγμένες Σημείου 

Χ Υ 

1 A01 Στέψη ανάντη αναχώματος 482186,76 4485162,51 

2 A02 Περιοχή ανάντη αναχώματος 482084,31 4485128,81 

3 A03 Στέψη κατάντη αναχώματος 482509,74 4484473,08 

4 A04 Περιοχή κατάντη αναχώματος 482552,20 4484311,36 
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Σχήμα 11.2.3.5-1. Θέσεις παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας με 

επιταχυνσιογράφους στην περιοχή των φραγμάτων του χώρου της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

 

Η παράμετρος που καταγράφεται κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων είναι η 

επιτάχυνση της εδαφικής κίνησης σε g.  

 

Σε ότι αφορά την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, 

ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 11.2.1.3. 

11.2.3.5.2 Παρακολούθηση επιταχυνσιογράφων Στρατονίκης 

Επιπροσθέτως, προτείνεται να συνεχιστεί ο έλεγχος της σεισμικής δραστηριότητας στον 

οικισμό Στρατονίκης. Στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιούνται οι δύο επιταχυνσιογράφοι που έχουν 

εγκατασταθεί, κατόπιν συνεννόησης με το ΙΤΣΑΚ Θεσσαλονίκης, στο ιερό της εκκλησίας της 

Αγίας Παρασκευής Στρατονίκης, που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο ρήγμα Στρατωνίου, και 

στην οικία του Νίκου Αδάμ εντός του οικισμού Στρατονίκης.  

 

Οι θέσεις εγκατάστασης των επιταχυνσιογράφων στον οικισμό Στρατονίκης παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 11.2.3.5-2 και στο Σχήμα 11.2.3.5-2 που ακολουθούν. 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 11.2.3.5-2. Θέσεις παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 

περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α Κωδικός Σημείου Περιγραφή Θέσης 
Συντεταγμένες Σημείου 

Χ Υ 

1 MSS35 
Οικία Ν. Αδάμ (εντός οικισμού 

Στρατονίκης) 
479906 4486073 

2 MSS36 
Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής (βόρεια 

Στρατονίκης) 
479837 4486441 

 

 
Σχήμα 11.2.3.5-2. Θέσεις παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 

περιοχή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

 

Σε ότι αφορά τους δείκτες παρακολούθησης, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.3.5.1. 

 Στάθμη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων 

Προτείνεται η παρακολούθηση της στάθμης θορύβου στο εξωτερικό όριο των εγκαταστάσεων 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών και της Ε.Δ.Ε.Α.Κ..  

 

Προτείνονται τρεις (3) μόνιμες θέσεις σταθμών παρακολούθησης της στάθμης θορύβου στο 

εξωτερικό όριο των εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – 

Μαύρων Πετρών και παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.3.6-1 και στο Σχήμα 11.2.3.6-1 που 

ακολουθούν. 
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Κεφάλαιο 11  11-68 

ENVECO A.E. 

Πίνακας 11.2.3.6-1. Θέσεις χωροθέτησης μόνιμων σταθμών παρακολούθησης του 

θορύβου μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α 
Κωδικός 

Σημείου 
Περιγραφή Θέσης 

Συντεταγμένες 

Σημείου 

Χ Υ 

1 MNM21  Μαντέμ Λάκκος - Προς Στρατονίκη  ΣΤΟΑ 410 480635 4486144 

2 MNM22 Μαντέμ Λάκκος - Προς Στρατώνι 483130 4484920 

3 MNM23 Στρατώνι - Είσοδος εγκαταστάσεων 485272 4484662 

 

 
Σχήμα 11.2.3.6-1. Θέσεις χωροθέτησης μόνιμων σταθμών παρακολούθησης του θορύβου 

περιμετρικά των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.4. 

 Στάθμη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισμών των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Προτείνεται να παρακολουθείται συνεχώς η στάθμη των δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των 

γειτονικών οικισμών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 

 

Οι θέσεις δονημετρικού ελέγχου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων 

Πετρών και η αντίστοιχη ονοματολογία τους δίνονται στον Πίνακα 11.2.3.7-1 και στο Σχήμα 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-69 

ENVECO A.E. 

11.2.3.7-1 που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται μόνιμα εγκατεστημένοι πέντε (5) 

δονησιογράφοι εντός του οικισμού Στρατονίκης, ένας (1) εντός του οικισμού Σταγείρων και 

ένας (1) εντός του οικισμού Στρατωνίου. 

 

Πίνακας 11.2.3.7-1. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή Οικισμός/ Περιοχή 

1 ΜVM01 Ξενώνας Μπεκιάρικα Στρατώνι 

2 ΜVM11 Οικία Παπαδημητρίου Γ. Στρατονίκη 

3 MVM12 Οικία Αδάμ Ν. Στρατονίκη 

4 MVM13 Οικία Λάμπρου Ν. Στρατονίκη 

5 MVM14 Οικία Μαυρουδή Κ. Στρατονίκη 

6 MVM16 Δασονομείο Στρατονίκης Στρατονίκη 

7 ΜVM21 
MAM21 (Βενζινάδικο στο όριο Σταγείρων-

Στρατονίκης)  
Στάγειρα 

 

 
Σχήμα 11.2.3.7-1. Θέσεις παρακολούθησης δονημετρικού ελέγχου μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δονημετρικού ελέγχου εντάσσονται όλες αδιακρίτως οι 

δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με δονήσεις και πραγματοποιούνται στην περιοχή 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών, περιλαμβανομένων των 

έργων προσπέλασης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης. 

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.5. 
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Κεφάλαιο 11  11-70 

ENVECO A.E. 

 Κατανάλωση ενέργειας στο μεταλλείο και στο εργοστάσιο 

Προτείνεται η παρακολούθηση των καταναλώσεων ενέργειας στο μεταλλείο και το εργοστάσιο 

των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών.  

 

Οι θέσεις παρακολούθησης των καταναλώσεων ενέργειας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών και 

το εργοστάσιο επίπλευσης Στρατωνίου δίνονται στον Πίνακα 11.2.3.8-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.3.8-1. Θέσεις παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 MEM01 Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας εργοστασίου επίπλευσης Στρατωνίου 

2 MEM11 Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών 

 

Ο δείκτης που θα καταγράφεται είναι η ενέργεια με μονάδα μέτρησης τη βατώρα (Wh) και τα 

πολλαπλάσιά της ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο θα ανάγεται η κατανάλωση 

(KWh, MWh, κλπ.). 

 

Για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας έχουν εγκατασταθεί στις παροχές των 

ρευμάτων όργανα μέτρησης. Το βήμα μέτρησης είναι στα 5 λεπτά, ενώ η καταγραφή γίνεται 

με βήμα πενταλέπτου και ημέρας. 

 Ποσότητα μεταλλεύματος στην τροφοδοσία του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα μεταλλεύματος που τροφοδοτείται στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Στρατωνίου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων 

Πετρών να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα συμπυκνώματος στην έξοδο του εργοστασίου εμπλουτισμού 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα συμπυκνώματος γαληνίτη και σφαλερίτη που παράγεται 

από την κατεργασία του μεταλλεύματος των Μαύρων Πετρών στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Στρατωνίου να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τελμάτων προς την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Προτείνεται να παρακολουθούνται καθημερινώς η περίσσεια των αδρομερών τελμάτων καθώς 

και τα λεπτομερή τέλματα που οδηγούνται προς διάθεση στην Ε.Δ.Ε.Α.Κ..  

 

Επιπροσθέτως, προτείνεται να παρακολουθείται καθημερινώς η ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών καθώς και η ιλύς κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ 

Λάκκου – Στρατωνίου μετά από αφύγρανση που επίσης οδηγούνται προς διάθεση στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ..   

 Ποσότητα τελμάτων προς τη μονάδα λιθογόμωσης 

Προτείνεται να παρακολουθούνται καθημερινώς τα αδρομερή τέλματα από το εργοστάσιο 

εμπλουτισμού Στρατωνίου που θα μεταφέρονται στις επιφανειακές εγκαταστάσεις 
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ENVECO A.E. 

λιθογόμωσης για να αξιοποιηθούν μετά από ανάμειξη με τσιμέντο για την επαναπλήρωση των 

κενών εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών. 

 Κίνηση φορτηγών οχημάτων 

Προτείνεται, να καταγράφεται ο αριθμός των φορτηγών οχημάτων που κινούνται στην περιοχή 

και μεταφέρουν είτε μετάλλευμα είτε συμπύκνωμα είτε απόβλητα. Προτείνεται, η καταγραφή 

του αριθμού των φορτηγών οχημάτων να παρακολουθείται καθημερινώς.  

 Ποσότητα τσιμέντου προς τη μονάδα λιθογόμωσης 

Προτείνεται, η ποσότητα σκυροδέματος προς τη μονάδα λιθογόμωσης του μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών να παρακολουθείται καθημερινώς. 

 Ποσότητα υλικού λιθογόμωσης προς το μεταλλείο 

Προτείνεται, η ποσότητα υλικού λιθογόμωσης που θα διοχετεύεται στα υπόγεια έργα του 

μεταλλείου Μαύρων Πετρών να παρακολουθείται καθημερινώς. 

 Ρεύματα στείρων προς κατασκευή αναχωμάτων, αποκαταστάσεις, κλπ. 

Προτείνεται, η συνολική ποσότητα στείρων που θα παραχθούν από τα έργα ανάπτυξης και 

παραγωγής του μεταλλείου Μαύρων Πετρών καθώς και αυτή που θα μεταφερθεί στην περιοχή 

της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. για να αξιοποιηθεί ως υλικό είτε για την ανύψωση του φράγματος είτε για τη 

διάστρωση και συμπύκνωση των αποθέσεων και την διασφάλιση πρόσβασης και κυκλοφορίας 

επί της επιφάνειας των αποθέσεων να παρακολουθείται καθημερινώς. Τα υπόλοιπα στείρα να 

αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη διάστρωση των δαπέδων των στοών προσπέλασης. 

 Ποσότητες και είδος χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο 

εργοστάσιο εμπλουτισμού και στη μονάδα κατεργασίας νερών 

Προτείνεται, η ποσότητα και το είδος των χημικών αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιούνται 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου και στις μονάδες κατεργασίας νερών μεταλλείων 

Μαντέμ Λάκκου, Κοκκινόλακκα και Στρατωνίου να παρακολουθείται καθημερινώς στο 

σημείο τελικής κατανάλωσης και κατά την έξοδό τους από την αποθήκη. 

 Εκπομπή σκόνης στην έξοδο του αερισμού του υπόγειου μεταλλείου και στη 

μονάδα λιθογόμωσης 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα μετρήσεις της εκπομπής 

σκόνης στην έξοδο αερισμού του υπόγειου μεταλλείου, στη μονάδα λιθογόμωσης και στο 

πλησιέστερο όριο των εγκαταστάσεων προς τον οικισμό Στρατωνίου, για μια ημέρα πλήρους 

λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών. 

 

Οι θέσεις παρακολούθησης και μέτρησης των εκπομπών σκόνης στις εγκαταστάσεις του 

μεταλλείου των Μαύρων Πετρών παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.3.18-1 και στο Σχήμα 

11.2.3.18-1 που ακολουθούν. 
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ENVECO A.E. 

Πίνακας 11.2.3.18-1. Θέσεις παρακολούθησης εκπομπών σκόνης στην περιοχή των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών  

Α/Α Κωδικός 

Συντεταγμένες 

ΕΓΣΑ 87 Περιγραφή 

Χ Υ 

1 MAM32 480782 4486063 Μονάδα Λιθογόμωσης 

2 MAM33 481683 4485385 Έξοδος Αερισμού 

3 MAM34 483166 4484935 Όριο εγκαταστάσεων προς Στρατώνι 

 

 
Σχήμα 11.2.3.18-1. Θέσεις παρακολούθησης εκπομπών σκόνης στην περιοχή των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.17. 

 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα νερού από την είσοδο και την έξοδο των 

μονάδων κατεργασίας νερών 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα δειγματοληψίες και αναλύσεις 

ανιόντων και κατιόντων σε δείγματα νερού από την είσοδο και την έξοδο των μονάδων 

κατεργασίας νερών στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός. Στο πλαίσιο 

αυτό θα γίνονται πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων και θα 

συγκρίνονται με τα προβλεπόμενα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης Χαλκιδικής 96400/1985, 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 
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ENVECO A.E. 

Παράγραφος ΙΙΑ (ΦΕΚ 573/Β’/24.9.1985), και τις τιμές του όρου β2.β με εφαρμογή της 

Κ.Υ.Α. 51354/2010, όπως έχει τροποποιηθεί.  
 

Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των υγρών αποβλήτων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών και η αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται 

στον Πίνακα 11.2.3.19-1 που ακολουθεί, ενώ η σχετική τους θέση στο Σχέδιο 11.3.2.19-1 που 

επίσης ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.3.19-1. Θέσεις παρακολούθησης των νερών μεταλλείου των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 MMW01 Είσοδος μονάδας κατεργασίας νερών Στρατωνίου 

2 MMW02 Έξοδος μονάδας κατεργασίας νερών Στρατωνίου 

3 MMW11 Είσοδος μονάδας κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου 

4 MMW12 Έξοδος μονάδας κατεργασίας νερών Μαντέμ Λάκκου 

 

 
Σχήμα 11.2.3.19-1. Θέσεις παρακολούθησης των νερών μεταλλείων στην είσοδο και 

έξοδο των μονάδων κατεργασίας νερών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

– Μαύρων Πετρών 

 

Οι προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης των νερών της νέας μονάδας κατεργασίας στον 

Κοκκινόλακκα θα είναι στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας κατεργασίας νερών. Η 

αντιστοιχία ονοματολογίας τους και οι ακριβείς συντεταγμένες και θα παρουσιαστούν στην 

ετήσια έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του Έργου. 
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Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται συστηματικά περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές 

παραμέτρους και χημικές αναλύσεις που δίνονται στον Πίνακα 11.2.3.19-2 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 11.2.3.19-2. Μετρούμενες μεταβλητές στην είσοδο και την έξοδο της μονάδας 

κατεργασίας των νερών Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων 

Πετρών  

α/α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), DOC, SO4 mg/l 

5 Παροχή m3/h 

6 
As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn (Ολικό και διαλυμμένο 

κλάσμα) 
μg/l 

7 Pb βιοδιαθέσιμο, Ni βιοδιαθέσιμο (υπολογιστικά) μg/l 

 

Η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι δύο φορές το μήνα σε κάθε θέση παρακολούθησης. 

 Ανιόντα και κατιόντα σε δείγματα από την παροχή νερού για το προσωπικό 

Προτείνεται να διενεργούνται με συχνότητα δύο φορές το μήνα μετρήσεις ανιόντων και 

κατιόντων σε δείγματα από την παροχή νερού για το προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνονται 

πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων και θα συγκρίνονται με 

τα προβλεπόμενα όρια της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.  67322 (ΦΕΚ 3282/Β’/19.9.17) 

για τα πόσιμα νερά. 

 

Οι θέσεις παρακολούθησης της παροχής νερού για το προσωπικό των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών δίνονται στον Πίνακα 11.2.3.20-1 και στο 

Σχήμα 11.2.3.20-1 που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 11.2.3.20-1. Θέσεις παρακολούθησης παροχής νερού προσωπικού των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

1 ΜDW33 
Παροχή νερού για το προσωπικό των εγκαταστάσεων Μαντέμ 

Λάκκου 

2 MDW34 Παροχή νερού για το προσωπικό των εγκαταστάσεων Στρατωνίου 
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Σχήμα 11.2.3.20-1. Θέσεις παρακολούθησης παροχής νερού προσωπικού των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

 

Σε ότι αφορά τις μετρούμενες μεταβλητές, την μέθοδο μέτρησης και ανάλυσης και την 

συχνότητα και τον αριθμό δειγμάτων, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 

11.2.1.18. 

11.2.4. Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Λιμένα 

Στρατωνίου 

Προτείνεται να παρακολουθείται η ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος σε ένα σημείο 

εντός του λιμένα, σε ένα σημείο εκτός του λιμένα (σε απόσταση 100 μέτρων από το εξωτερικό 

όριο της λιμενολεκάνης), καθώς και στην παραλία Στρατωνίου, εβδομαδιαίως. Σε εφαρμογή 

αυτού, θα γίνονται συστηματικές δειγματοληψίες με κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και οι 

αντίστοιχες χημικές αναλύσεις. 

 

Οι θέσεις δειγματοληψίας με τον κωδικό τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 11.2.4-

1 και απεικονίζονται στο Σχέδιο 11.2.4-1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.4-1. Θέσεις δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων λιμένα Στρατωνίου 

Κωδικός 

Θέσης 

Βάθος 

Δειγματοληψίας (m) 
Περιγραφή 

MSM10 0,5 
Ποιότητα θαλάσσιου περιβάλλοντος εντός του 

λιμένα 

MSM11 0,5 Ποιότητα θαλάσσιου περιβάλλοντος εκτός του 
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Κωδικός 

Θέσης 

Βάθος 

Δειγματοληψίας (m) 
Περιγραφή 

λιμένα                         (σε απόσταση 100 μέτρων) 

MSM12 0,5 
Ποιότητα θαλάσσιου περιβάλλοντος παραλίας 

Στρατωνίου 

 

 
Σχήμα 11.2.4-1. Θέσεις δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων λιμένα Στρατωνίου 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται στους σταθμούς δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων 

λιμένα Στρατωνίου δίνονται στον Πίνακα 11.2.4-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.4-2. Μεταβλητές προγράμματος παρακολούθησης θαλάσσιων υδάτων 

λιμένα Στρατωνίου 

Σημεία 
Παράμετροι 

Συχνότητα 
Φυσικοχημικές Χημικές 

3 
pH, αγωγιμότητα, θερμοκρασία και 

διαλελυμένο οξυγόνο 
Pb, Fe, Cu, Zn, As εβδομαδιαία 

 

Η προσέγγιση των σημείων δειγματοληψίας θα γίνεται με μικρό σκάφος παράκτιας αλιείας με 

εξωλέμβιο κινητήρα. Ο ακριβής χαρακτηρισμός των σημείων δειγματοληψίας θα γίνεται με τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες οι οποίες θα λαμβάνονται μέσω GPS.  

 

Τα δείγματα θαλασσινού νερού θα λαμβάνονται από το βάθος του μισού μέτρου (0,5 m) από 

την επιφάνεια της θάλασσας με ειδικές συσκευές δειγματοληψίας στήλης νερού.  
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Στους σταθμούς δειγματοληψιών από όπου θα λαμβάνονται δείγματα νερού, θα γίνεται και 

επιτόπου μέτρηση με φορητά όργανα μέτρησης των ευμετάβλητων παραμέτρων του νερού (pH, 

αγωγιμότητα και θερμοκρασία). Η απαιτούμενη προεπεξεργασία – σταθεροποίηση των 

δειγμάτων (π.χ. διήθηση, οξύνιση, προσθήκη χημικών σταθεροποιητικών ουσιών, κλπ.) θα 

γίνεται εντός ολίγων ωρών. 

 

Ο συνολικός αριθμός των σταθμών δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων λιμένα Στρατωνίου θα 

είναι 3 και η συχνότητα παρακολούθησής τους θα είναι εβδομαδιαία. 

11.2.5. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Μέσων 

 Παρακολούθηση Ατμοσφαίρας 

11.2.5.1.1 Παρακολούθηση λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων στους οικισμούς της περιοχής 

Προτείνεται η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στους οικισμούς της ευρύτερης 

περιοχής με τρεις (3) αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 καθώς και τρεις 

(3) δειγματολήπτες PM10 υψηλού όγκου (High Volume Sampler), σε κάθε έναν από τους επτά 

(7) οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του έργου, ήτοι στους οικισμούς Ολυμπιάδα, Στρατώνι, 

Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Μ. Παναγία. Συνολικά το δίκτυο 

παρακολούθησης περιλαμβάνει εικοσιένα (21) αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και 

PM2,5 καθώς και εικοσιένα (21) δειγματολήπτες PM10 σε δεκατέσσερις (14) σταθμούς 

παρακολούθησης εκπομπών σκόνης και σε επτά (7) σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων.   

 

Οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών αυτών παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 11.2.5.1-1. Θέσεις εγκατάστασης των σταθμών παρακολούθησης των 

εκπομπών σκόνης 

Α/Α 
Κωδικός 

Σταθμού 

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 
Οικισμός – Θέση – Περιοχή 

X Y 

1 OAM31 481282 4492855 Ολυμπιάδα – Θέση 2 – Περιοχή γηπέδου 

2 OAM32 481385 4493421 Ολυμπιάδα – Θέση 3 –Περιοχή Απόπλους 

3 SAM31 472055 4483883 Νεοχώρι – Θέση 2 –Περιοχή γηπέδου 

4 SAM32 472586 4483809 Νεοχώρι – Θέση 3 –Περιοχή Kαραούλι 

5 SAM33 469948 4482315 
Παλαιοχώρι – Θέση 2 – Περιοχή πεζογέφυρα 

Χαβρία / Πάρκο 

6 SAM34 470017 4482008 
Παλαιοχώρι – Θέση 3 – Περιοχή Δημοτικού 

Σχολείου/Παιδική χαρά 

7 ΜΑΜ21 479254 4486254 
Στάγειρα – Θέση 2 – Όρια Σταγείρων – 

Στρατονίκης / Βενζινάδικο 

8 ΜΑΜ22 479182 4486433 Στάγειρα – Θέση 3 –Περιοχή νεκροταφείου 

9 ΜΑΜ23 480214 4485538 Στρατονίκη – Θέση 2 –Περιοχή Προφήτη Ηλία 

10 ΜΑΜ24 479952 4485619 Στρατονίκη – Θέση 3 –Περιοχή γηπέδου 

11 ΜΑΜ25 485117 4484401 Στρατώνι – Θέση 2 –Περιοχή ΟΑΕΔ 

12 ΜΑΜ26 484760 4484682 Στρατώνι – Θέση 3 –Περιοχή 
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Σαρανταδυάρια 

13 SAM35 472290 4477386 Μ. Παναγία – Θέση 2 

14 SAM36 472325 4476732 Μ. Παναγία – Θέση 3 

 

 
Σχήμα 11.2.5.1-1. Θέσεις εγκατάστασης των σταθμών παρακολούθησης των εκπομπών 

σκόνης 

 

Πίνακας 11.2.5.1-2. Θέσεις εγκατάστασης των σταθμών παρακολούθησης ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων 

Α/Α 
Κωδικός 

Σταθμού 

Συντεταγμένες 

ΕΓΣΑ’87 Οικισμός – Θέση – Περιοχή 

X Y 

1 OAM21 480241 4493480 Ολυμπιάδα – Θέση 1 – Περιοχή κόμβος 

2 SAM21 472897 4484535 
Νεοχώρι – Θέση 1 – Περιοχή Αγίου 

Δημητρίου/ Παιδική Χαρά 

3 SAM22 469741 4481456 Παλαιοχώρι – Θέση 1 – Περιοχή γηπέδου 

4 MAM11 478581 4486446 
Στάγειρα – Θέση 1 – Περιοχή Κούτρος/ 

Παναγούδα 

5 MAM12 479965 4486215 Στρατονίκη – Θέση 1 – Περιοχή παλιά γαλαρία 

6 MAM13 484930 4484853 
Στρατώνι – Θέση 1 – Περιοχή Ξενώνας 

Μπεκιάρικα 

7 SAM23 472196 4477585 Μ. Παναγία – Θέση 1 
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Σχήμα 11.2.5.1-2. Θέσεις εγκατάστασης των σταθμών παρακολούθησης ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων  

 

Οι μεταβλητές οι οποίες θα μετρούνται είναι η περιεκτικότητα του αέρα σε αιωρούμενα 

σωματίδια ΡΜ2,5 και ΡΜ10, δηλαδή σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο <2,5 μm και 

<10 μm, αντίστοιχα.  

 

Οι μονάδες μέτρησης θα αναφέρονται στο περιεχόμενο βάρος των σωματιδίων σε 

συγκεκριμένο όγκο αέρα και θα εκφράζονται σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα 

(μg/m3).  

 

Επιπλέον, θα αναλύονται τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 ως προς τις συγκεντρώσεις των 

ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 

πρότυπο EN14902: Ambient air quality – Standard method for the measurement of Pb, Cd, As 

and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter.  

 

Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιείται είναι η οπτική σκέδαση φωτός (Optical Light 

Scattering), η οποία θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 12341: Air quality - Determination 

of the PM10 fraction of suspended particulate matter - Reference method and field test 

procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods (PM10) και ΕΝ 

14907: Ambient air quality, Standard gravimetric measurement method for the determination 

of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate matter (PM2,5), USEPA και OSHA.  

 

Η αρχή λειτουργίας του δειγματολήπτη θα είναι η βαρυτομετρική μέθοδος. 
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Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης των PM10 και ΡΜ2,5 θα είναι συνεχείς, με βήμα μέτρησης 

ανά 3 λεπτά. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται σε μέσους όρους 24 ωρών. Η 

δειγματοληψία για την ανάλυση των ΡΜ10 ως προς τις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Pb, 

Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu, Cr και Ni θα είναι 24ωρη και θα γίνεται με συχνότητα δύο (2) φορές 

το μήνα. 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι οριακές τιμές των συγκεντρώσεων των 

PM10 και PM2,5 όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 

14122/549/Ε.103 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» (ΦΕΚ 488/Β’/30.3.2011). 

 

Πίνακας 11.2.5.1-3. Οριακές τιμές PM10 

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή 

24 ώρες 

50 μg/m3  ΡΜ10 των οποίων δεν πρέπει να σημειώνεται 

υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά ημερολογιακό 

έτος 

Ημερολογιακό έτος 40 μg/m3 

 

Πίνακας 11.2.5.1-4. Οριακή τιμή PM2,5 

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή 

Ημερολογιακό έτος 25 μg/m3 

 

Η Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» (ΦΕΚ 488/Β’/30.3.2011) 

καθορίζει οριακή τιμή για το Μόλυβδο (Pb), ενώ η Η.Π. 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β’/2007) 

θέτει οριακές τιμές για αρσενικό (As), κάδμιο (Cd) και νικέλιο (Ni) οι οποίες παρατίθενται 

στους Πίνακες που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.5.1-5. Οριακές τιμές για Pb στην ατμόσφαιρα (Κ.Υ.Α. 

14122/549/Ε.103/2011)   

Περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό του 

μέσου όρου 
Οριακή τιμή 

Ημερολογιακό έτος 0,5 μg/m3 

 

Πίνακας 11.2.5.1-6. Οριακές τιμές για As, Cd και Ni στην ατμόσφαιρα (Η.Π. 

22306/1075/Ε103/2007) 

Περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό 

του μέσου όρου 
As Cd Ni 

Ημερολογιακό έτος 6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 
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11.2.5.1.2 Παρακολούθηση ποιότητας της ατμόσφαιρας στους οικισμούς της περιοχής 

Προτείνεται η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στους οικισμούς της ευρύτερης 

περιοχής με σειρά 3 αναλυτών αερίων: (α) για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), (β) για τα 

οξείδια του αζώτου (NO-ΝΟ2-ΝΟx) και (γ) για το διοξείδιο του θείου (SO2) και το υδρόθειο 

(H2S) σε κάθε έναν από τους επτά (7) οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του έργου, ήτοι στους 

οικισμούς Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Μ. Παναγία. 

Συνολικά δηλαδή το δίκτυο παρακολούθησης περιλαμβάνει 7 σειρές αναλυτών αερίων σε επτά 

(7) σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και 

μετεωρολογικών παραμέτρων. Ο εξοπλισμός βρίσκεται εντός των σταθμών της προηγούμενης 

παραγράφου.  

 

Οι μονάδες μέτρησης θα αναφέρονται στην κατά βάρος περιεκτικότητα του αέρα στο κάθε ένα 

αέριο και θα εκφράζονται σε μέρη στο εκατομμύριο (ppm) ή χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 

κυβικό μέτρο αέρα (mg/m3). 

 

Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα 

(CO) θα είναι η υπέρυθρη φασματοσκοπία απορρόφησης – IR Absorption spectroscopy, η 

οποία είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14626: Ambient air quality, Standard method for the 

measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy.  

 

Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των οξειδίων του αζώτου  (NO, 

ΝΟ2, ΝΟx) θα είναι η Χημειοφωταύγεια – Chemiluminescense, η οποία είναι σύμφωνη με το 

πρότυπο EN 14211 (NO,NO2/NOX): Ambient air, Standard method for the measurement of the 

concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence.  

 

Τέλος, η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου 

(SO2) και του υδρόθειου (H2S) θα είναι η μέθοδος φθορισμού με υπεριώδη ακτινοβολία – UV 

Fluorescense η οποία είναι σύμφωνη με το πρότυπο 14212: Ambient air, Standard method for 

the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence.  

 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων στους σταθμούς παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας ΜΑΜ11, ΜΑΜ12, ΜΑΜ13, ΟΑΜ21, SAM21, SAM22 και 

SAM23 θα είναι συνεχής, με βήμα δειγματοληψίας το 1 λεπτό, βάση του οποίου θα 

υπολογίζονται οι ωριαίοι μέσοι όροι. 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι οριακές τιμές των συγκεντρώσεων των 

αέριων ρύπων CO, NO2 και SO2 όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 

14122/549/Ε.103 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» (ΦΕΚ 488/Β’/30.3.2011). 

 

Πίνακας 11.2.5.1-7. Οριακές τιμές Μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην ατμόσφαιρα 

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή 

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 

8ώρου 
10 mg/m3 
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Πίνακας 11.2.5.1-8. Οριακές τιμές Διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) στην ατμόσφαιρα 

Περίοδος αναφοράς  Οριακή τιμή 

1 ώρα 
200 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 

18 φορές σε ένα ημερολογιακό έτος 

Ημερολογιακό έτος 40 μg/m3 

 

Πίνακας 11.2.5.1-9. Οριακές τιμές Διοξειδίου του θείου (SO2) στην ατμόσφαιρα 

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή 

24 ώρες 
125 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 3 

φορές σε ένα ημερολογιακό έτος 

1 ώρα 
350 μg/m3, δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 

24 φορές σε ένα ημερολογιακό έτος 

11.2.5.1.3 Παρακολούθηση μετεωρολογικών μεταβλητών 

Προτείνεται η παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στους 

οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του έργου με σειρά αισθητήρων μετεωρολογικών 

παραμέτρων (βροχή, ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, εξάτμιση, ταχύτητα 

ανέμου, διεύθυνση ανέμου και ηλιακή ακτινοβολία) σε κάθε έναν από τους επτά (7) σταθμούς 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών 

παραμέτρων. Ο εξοπλισμός βρίσκεται στους οικίσκους των σταθμών παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, εκπομπών σκόνης και μετεωρολογικών παραμέτρων. 

 

Στο πρόγραμμα παρακολούθησης των μετεωρολογικών παραμέτρων εντάσσονται και οι τρεις 

(3), επίσης αυτόματοι, μετεωρολογικοί σταθμοί που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων 

των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το 1997. Τέλος, στο πρόγραμμα παρακολούθησης να 

ενταχθεί και ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται 

στην παραλία Στρατωνίου MMS01. 

 

Πίνακας 11.2.5.1-10. Θέσεις λοιπών μετεωρολογικών σταθμών εντός των 

εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

A/A Σταθμός Κωδικός Περιγραφή θέσης 

1 Μαντέμ Λάκκος MMS31 
Περιοχή Μαντέμ Λάκκου, πάνω στη στέψη του 

παλαιού χώρου απόθεσης Καρακολίου 

2 Στρατώνι MMS01 
Παραλία Στρατωνίου, πλησίον κτιρίου παλαιού 

Λιμεναρχείου 

3 Ολυμπιάδα OMS01 

Περιοχή υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας, πλησίον λίμνης διαύγασης νερών μεταλλείου 

Νο.3 

4 Σκουριές SMS31 Περιοχή εργοταξιακών γραφείων κατασκευής 

 

Οι παράμετροι που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργούν στην 

ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.5.1-11 

που ακολουθεί. 
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Πίνακας 11.2.5.1-11. Μετεωρολογικές παράμετροι που καταγράφονται από τους 

σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

A/A Παράμετρος Μονάδες 

1 Θερμοκρασία (T) C 

2 Σχετική υγρασία(RH) % 

3 Βροχόπτωση (R) mm 

4 Εξάτμιση (EV) mm 

5 Ηλιακή ακτινοβολία (SR) W/m2 

6 Ταχύτητα ανέμου (WS) m/s 

7 Διεύθυνση ανέμου (WD) Degrees 

8 Ατμοσφαιρική πίεση hPa 

 

Όλοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί διαθέτουν καταγραφική μονάδα στην οποία αποθηκεύονται 

τα μετεωρολογικά στοιχεία από τους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε κατάλληλο ιστό. 

Η τροφοδοσία των σταθμών με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται απευθείας από το δίκτυο της 

ΔΕΔΗΕ. Οι μετρήσεις μεταφέρονται σε κεντρικό υπολογιστή (server) με ασύρματη ζεύξη, ενώ 

η τροφοδοσία τους γίνεται με ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Στους σταθμούς των οικισμών Στρατωνίου (ΜΑΜ13), Ολυμπιάδας (ΟΑΜ21), Στρατονίκης 

(ΜΑΜ12), Σταγείρων (ΜΑΜ11), Νεοχωρίου (SAM21), Παλαιοχωρίου (SAM22) και Μ. 

Παναγίας (SAM23) η καταγραφική μονάδα καταγράφει τα στοιχεία από τους αισθητήρες κάθε 

5s, ενώ για τους τρεις σταθμούς εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου 

(MMS31), Ολυμπιάδας (OMS01) και Σκουριών (SMS31), κάθε 15min. 

 Παρακολούθηση Υδάτων & Ιζημάτων 

11.2.5.2.1 Παρακολούθηση επιφανειακών νερών 

Μέτρηση απορροών ποτάμιων υδάτων 

Προτείνεται η συνεχής μέτρηση της παροχής του κάθε υδατορέματος της ευρύτερης περιοχής 

του Έργου με την κατάλληλη διευθέτηση της κοίτης χωρίς να δημιουργείται στένωση και την 

εγκατάσταση αυτόματου καταγραφέα στάθμης νερού. Μια φορά το μήνα να διεξάγεται και 

υδρομέτρηση από εξειδικευμένο συνεργείο.  

 

Οι μηνιαίες υδρομετρήσεις παροχών, θα γίνονται ταυτόχρονα με τη διαδικασία δειγματοληψίας 

για την παρακολούθηση της χημικής ποιότητας των ποτάμιων υδάτων που περιγράφεται στην 

συνέχεια. 
 

Τα χαρακτηριστικά των λειτουργικών σταθμών παρακολούθησης των απορροών των 

επιφανειακών υδάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.5.2-1 που ακολουθεί. Στις ίδιες 

θέσεις θα πραγματοποιείται και η παρακολούθηση της χημικής ποιότητας των επιφανειακών 

υδάτων. 
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Πίνακας 11.2.5.2-1. Θέσεις συνεχούς παρακολούθησης απορροών των επιφανειακών 

υδάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Ρέμα Μαυρόλακκα 

1 OSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων 

2 OSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ξηρόλακκα 

Ρέμα Μπασδέκη 

3 OSW11 Ανάντη ζώνης διηθήσης 

4 OSW12 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπαξίνα 

5 OSW13 Εκβολές 

Ρέμα Μπαξίνα 

6 ΟSW21 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπασδέκη 

Ρέμα Πετρόλακκας 

7 ΟSW31 Τελική απορροή 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών & Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Ρέμα Κοκκινόλακκα 

8 MSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων Μεταλλείου 

9 MSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Βαθύλακκα 

10 MSW03 Έξοδος σήραγγας εκτροπής ρέματος Κοκκινόλακκα 

11 MSW11 Ρέμα Βαθύλακκα πριν την συμβολή του με το ρέμα Κοκκινόλακκα 

Ρέμα Καρβουνόσκαλας 

12 MSW21 Ανάντη εργοταξιακού δρόμου 

13 MSW22 Τελική απορροή ρέματος Καρβουνόσκαλας 

Ρέμα Αργυρώς 

14 MSW31 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

15 MSW32 Τελική απορροή ρέματος Αργυρώς 

Ρέμα Πόρτο 

16 MSW41 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

17 MSW42 Τελική απορροή ρέματος Πόρτο 

 

Για την συνεχή καταγραφή της παροχής του νερού στους ποταμούς και χειμάρρους της 

ευρύτερης περιοχής του Έργου, θα γίνεται συνεχής μέτρηση της στάθμης του νερού σε χιλιοστά 

(mm) σε επιλεγμένες διατομές.  

 

Η συχνότητα λήψης των μετρήσεων θα ορίζεται μέσω του ειδικού λογισμικού λειτουργίας της 

κάθε μονάδας. Τα όργανα μέτρησης θα είναι ρυθμισμένα να πραγματοποιούν μία μέτρηση κάθε 

30 λεπτά. 
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Παρακολούθηση χημικής ποιότητας ποτάμιων υδάτων 

Προτείνεται να παρακολουθείται η χημική ποιότητα των συστημάτων ποτάμιων υδάτων της 

ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό αυτό, στις θέσεις που περιγράφονται στην 

συνέχεια, σε μηνιαία βάση εκτός από υδρομέτρηση, θα λαμβάνεται και δείγμα νερού στο οποίο 

θα γίνονται μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και πλήρεις χημικές αναλύσεις και θα 

συγκρίνονται με τα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 

573/Β’/24.9.1985) και τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Υ.Α. Η.Π. 

51354/2641/Ε103/2010 [ΦΕΚ 1909/Β’/8.12.2010]) όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

(Κ.Υ.Α. 170766/2016 [ΦΕΚ 69/Β’/22.1.2016]).  

 

Οι θέσεις παρακολούθησης της χημικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της ευρύτερης 

περιοχής του έργου και η αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.2-2 

που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 11.2.5.2-2. Θέσεις παρακολούθησης χημικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων 

της ευρύτερης περιοχής του έργου 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

Ρέμα Μαυρόλακκα 

1 OSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων 

2 OSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ξηρόλακκα 

Ρέμα Μπασδέκη 

3 OSW11 Ανάντη ζώνης διήθησης  

4 OSW12 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπαξίνα 

5 OSW13 Εκβολές 

Ρέμα Μπαξίνα 

6 ΟSW21 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μπασδέκη 

Ρέμα Πετρόλακκα 

7 ΟSW31 Τελική απορροή 

Ρέμα Ξηρόλακκα 

8 ΟSW41 Ανάντη συμβολής με ρέμα Μαυρόλακκα 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών & Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

Ρέμα Κοκκινόλακκα 

9 MSW01 Ανάντη εγκαταστάσεων μεταλλείου 

10 MSW02 Ανάντη συμβολής με ρέμα Βαθύλακκα 

11 MSW11 
Ρέμα Βαθύλακκα πριν την συμβολή του με το ρέμα 

Κοκκινόλακκα 

12 MSW03 200m κατάντη σήραγγας εκτροπής ρέματος Κοκκινόλακκα 

13 MSW04 Κοκκινόλακκας ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 

Ρέμα Καρβουνόσκαλας 

14 MSW21 Ανάντη εργοταξιακού δρόμου 

15 MSW22 Τελική απορροή ρέματος Καρβουνόσκαλας 

Ρέμα Αργυρώς 

16 MSW31 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

17 MSW32 Τελική απορροή ρέματος Αργυρώς 
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Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

Ρέμα Πόρτο 

18 MSW41 Ανάντη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού 

19 MSW42 Τελική απορροή ρέματος Πόρτο 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

Ρέμα Τσαρκιά 

20 SSW01 Ανάντη συμβολής με Λοτσάνικο Λάκκο 

Ρέμα Λοτσάνικο 

21 SSW11 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 1 

22 SSW12 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 2 

23 SSW13 Ανάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 3 

24 SSW14 Κατάντη χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 

Ρέμα Καρατζά 

25 SSW22 Ανάντη χώρου απόθεσης Καρατζά 2 

26 SSW23 Ανάντη χώρου απόθεσης Καρατζά 3 

27 SSW24 Κατάντη χώρου απόθεσης Καρατζά 

Ρέμα Καρόλακκα 

28 SSW02 Κατάντη συμβολής με Καρατζά Λάκκο 

29 SSW03 Ανάντη συμβολής με ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου  

Ρέμα Εκκλησιαστικός Μύλος 

30 SSW31 Ανάντη συμβολής με ρέμα Ασπρόλακκα 

Ρέμα Ασπρόλακκα 

31 SSW04 Κατάντη συμβολής με ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου 

32 SSW05 Ανάντη συμβολής με ρέμα Κοκκινόλακκα 

33 SSW06 Εκβολές  

 

Οι μεταβλητές που θα μετριούνται θα περιλαμβάνουν την παροχή καθώς και τις φυσικοχημικές 

παραμέτρους και χημικές αναλύσεις που δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.2-3 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.5.2-3. Παράμετροι παρακολούθησης χημικής ποιότητας επιφανειακών 

υδάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου 

α/α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 
Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), Ολικά διαλυμένα στερεά 

(TDS), DOC, SO4, CN-,Cl- 
mg/l 

5 Παροχή m3/h 

6 
As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Cr, Ba, Ca, K, Se,  Na, Hg 

(ολικά και διαλελυμένα) 
μg/l 

7 Pb βιοδιαθέσιμο, Ni βιοδιαθέσιμο (υπολογιστικά) μg/l 
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Η δειγματοληψία των επιφανειακών νερών γίνεται βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 

μεθόδων και περιλαμβάνει μέτρηση παροχής, επιτόπου μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων 

και συλλογή δείγματος για χημικές αναλύσεις. 

 

Η μέτρηση της παροχής γίνεται ανάλογα με την κατάσταση του σημείου δειγματοληψίας (π.χ. 

σταθερή ή μη διατομή, κλπ.) με τη μέθοδο (α) του επιπλέοντος σώματος, (β) της μέτρησης 

χρόνου πλήρωσης ορισμένου όγκου και (γ) με φορητό ροόμετρο π.χ. τύπου μυλίσκου.  

 

Οι επιτόπου μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού γίνονται με φορητούς 

μετρητές για τις παραμέτρους pH, αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP) και 

θερμοκρασία. Όλα τα όργανα βαθμονομούνται με πρότυπα διαλύματα και διαδικασίες πριν από 

κάθε μέτρηση.  

 

Τα δείγματα μεταφέρονται εντός 24ωρου στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε., μέσα σε φορητά ψυγεία για μέτρηση των υπολοίπων φυσικοχημικών 

παραμέτρων, προκατεργασία (μικροδιήθηση, οξύνιση, συντήρηση) και χημική ανάλυση. Στο 

εργαστήριο πραγματοποιείται ο προσδιορισμός μιας σειράς παραμέτρων σε υδατικά δείγματα. 

Ανάλογα με την παράμετρο και το σχετικό όριο ποιότητας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

αναλυτικές μέθοδοι. 

 

Επιπλέον, προτείνεται ο προσδιορισμός των βιοδιαθέσιμων συγκεντρώσεων των Pb και Ni στο 

πλαίσιο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 170766/2016 με την υπολογιστική μέθοδο. Ειδικότερα, 

προτείνεται ο υπολογισμός των βιοδιαθέσιμων συγκεντρώσεων των ουσιών Ni και Pb, όπως 

ορίζεται από τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) της Κ.Υ.Α. 170766 / 2016 [ΦΕΚ 

Β΄ 69 / 22.1.2016], να πραγματοποιείται με την χρήση του λογισμικού Bioavailability tool 

(https://bio-met.net/).  

 

Τέλος, προτείνεται η συχνότητα δειγματοληψίας να είναι μηνιαία. 

 

Παρακολούθηση οικολογικής ποιότητας ποτάμιων υδάτων 

Προτείνεται να παρακολουθείται η οικολογική ποιότητα των συστημάτων ποτάμιων υδάτων 

της ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό αυτό, σε ορισμένες εκ των παραπάνω θέσεων 

θα πρέπει ανά δύο έτη (κατά προτίμηση σε ημερομηνίες υδρομετρήσεων) να γίνονται 

δειγματοληψίες για διάτομα, βενθικά μακροασπόνδυλα και ψάρια, σε δύο περιόδους (υψηλή 

και χαμηλή περίοδος). 

 

Στον Πίνακα 11.2.5.2-4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των σημείων στα 

οποία προτείνεται να συνεχιστεί η δειγματοληψία οικολογικών παραμέτρων ποταμών της 

ευρύτερης περιοχής του Έργου. 

 

Πίνακας 11.2.5.2-4. Σημεία δειγματοληψίας οικολογικών παραμέτρων ποταμών 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Χ Υ 

1 OWE01 477114 4494972 

Ανάντη 

Μαυρόλακκα 

(Reference Point) 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

2 OWE02 477942 4494921 
Ανάντη 

Μαυρόλακκα 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

https://bio-met.net/
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Χ Υ 

3 OWE03 479091 4494187 
Κατάντη 

Μαυρόλακκα 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

4 OWE04 481120 4494480 
Εκβολές 

Μαυρόλακκα 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

5 OWE11 478435 4492615 Μπασδέκης Ανάντη 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

6 OWE12 479371 4493152 Μπασδέκης κατάντη 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

7 OWE13 481163 4493548 Εκβολές Μπασδέκη 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

8 SWE01 476448 4485290 Ανάντη Τσαρκιά 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

9 SWE02 476778 4481328 Κατάντη Τσαρκιά 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

10 SWE31 480340 4479578 
Εκκλησιαστικός 

Μύλος 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

11 SWE03 482444 4478469 Ασπρόλακκας 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

12 SWE04 484888 4479322 
Εκβολές 

Ασπρόλακκα 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

13 MWE01 480643 4486431 
Ανάντη  

Κοκκινόλακκα 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

14 MWE02 482727 4483398 
Κατάντη 

Κοκκινόλακκα 

Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

15 MWE31 485200 4484759 Αργυρώ 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

16 MWE41 485610 4485040 Εκβολές Πόρτο 
Ψάρια-Μακροασπόνδυλα- 

Διάτομα 

 

Χημική και οικολογική ποιότητα παράκτιων υδάτων 

Προτείνεται να παρακολουθείται η χημική και οικολογική ποιότητα των υδάτων στις περιοχές 

εκβολών του π. Μαυρόλακκα, του ρ. Μπασδέκη Λάκκου και του π. Ασπρόλακκα. Επίσης 

προτείνεται να παρακολουθείται η ποιότητα νερών του λιμένα Στρατωνίου. Θα πρέπει να 

λαμβάνονται δύο δείγματα, ένα σε βάθος 1 m και ένα σε στάθμη 0.5 m πάνω από τον πυθμένα. 

Σε ότι αφορά την χημική ποιότητα των παράκτιων υδάτων προτείνεται να υλοποιείται σε δύο 

περιόδους (υψηλή και χαμηλή περίοδος) κάθε έτος, ενώ σε ότι αφορά την οικολογική ποιότητα 

προτείνεται να υλοποιείται σε δύο περιόδους (υψηλή και χαμηλή περίοδος) ανά δύο έτη. 

 

Στον Πίνακα 11.2.5.2-5 που ακολουθεί παρουσιάζεται το προτεινόμενο δίκτυο σταθμών 

παρακολούθησης παράκτιων υδάτων. 
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Πίνακας 11.2.5.2-5. Σημεία δειγματοληψίας οικολογικών και χημικών παραμέτρων 

παράκτιων υδάτων 

Α/

Α 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕ

Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
Χ Υ 

1 MSE06a1 
49026

0 
4485093 

Στρατώνι 

Βόρεια_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

2 MSE06i1 
49003

0 
4485051 

Στρατώνι 

Βόρεια_Μακροασπόνδυλα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

3 MSE06s1 
49020

6 
4484986 

Στρατώνι 

Βόρεια_Αγγειόσπερμα 
Αγγειόσπερμα 

4 MSE07a1 
48749

9 
4485128 

Λιμένας 

Στρατωνίου_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

5 MSE07i1 
48592

4 
4484998 

Λιμένας 

Στρατωνίου_Μακροασπόνδυ

λα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

6 MSE07i2 
48562

6 
4484819 

Λιμένας 

Στρατωνίου_Μακροασπόνδυ

λα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

7 MSE07s1 
48602

3 
4484999 

Λιμένας 

Στρατωνίου_Αγγειόσπερμα 
Αγγειόσπερμα 

8 MSE08i1 
48515

7 
4483707 

Στρατώνι 

Νότια_Μακροασπόνδυλα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

9 OSE01a1 
48081

5 
4496256 

Ολυμπιάδα 

Βόρεια_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

10 OSE01i1 
48047

4 
4497008 

Ολυμπιάδα 

Βόρεια_Μακροασπόνδυλα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού- 

11 OSE01s1 
48082

7 
4497026 

Εκβολές 

Μαυρόλακα_Αγγειόσπερμα 
Αγγειόσπερμα 

12 OSE01s1 
48082

7 
4497026 

Ολυμπιάδα 

Βόρεια_Αγγειόσπερμα 
Αγγειόσπερμα 

13 OSE02a1 
48329

1 
4495730 

Ολυμπιάδα 

Καυκανάς_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

14 OSE02i1 
48320

8 
4495825 

Ολυμπιάδα 

Καυκανάς_Μακροασπόνδυλ

α 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

15 OSE02s1 
48314

1 
4495717 

Ολυμπιάδα 

Καυκανάς_Αγγειόσπερμα 
Αγγειόσπερμα 

16 OSE03i1 
48150

8 
4494665 

Εκβολές 

Μαυρόλακα_Μακροασπόνδυ

λα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 
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Α/

Α 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕ

Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
Χ Υ 

17 OSE03i2 
48204

8 
4494826 

Εκβολές 

Μαυρόλακα_Μακροασπόνδυ

λα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

18 OSE04i1 
48152

4 
4493836 

Εκβολές 

Μπασδέκη_Μακροασπόνδυλ

α 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

19 OSE04i2 
48177

9 
4493815 

Εκβολές 

Μπασδέκη_Μακροασπόνδυλ

α 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

20 OSE05a1 
48241

4 
4493241 

Ολυμπιάδα 

Νότια_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

21 OSE05i1 
48217

4 
4493238 

Ολυμπιάδα 

Νότια_Μακροασπόνδυλα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

22 SSE09a1 
48478

5 
4482216 

Κρυονέρι 

Βόρεια_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

23 SSE09i1 
48488

9 
4481991 

Κρυονέρι 

Βόρεια_Μακροασπόνδυλα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

24 SSE10i1 
48521

5 
4479395 

Εκβολές 

Ασπρόλακα_Μακροασπόνδυ

λα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

25 SSE10i2 
48549

7 
4479453 

Εκβολές 

Ασπρόλακα_Μακροασπόνδυ

λα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

26 SSE11a1 
48648

6 
4476417 

Κρυονέρι 

Νότια_Μακροφύκη 
Μακροφύκη 

27 SSE11i1 
48628

0 
4476848 

Κρυονέρι 

Νότια_Μακροασπόνδυλα 

Μακροασπόνδυλα-

Χλωροφύλλη-Χημικές 

Αναλύσεις Νερού 

28 SSE11s1 
48713

5 
4476122 

Κρυονέρι 

Νότια_Αγγειόσπερμα 
Αγγειόσπερμα 

 

Οι χημικές παράμετροι που θα παρακολουθούνται δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.2-3. 

11.2.5.2.2 Παρακολούθηση υπόγειων νερών 

Παρακολούθηση χημικής ποιότητας υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής 

Προτείνεται να παρακολουθείται η χημική ποιότητα των συστημάτων υπογείων υδάτων της 

ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό αυτό, στις υδρογεωτρήσεις παρακολούθησης, 

πέρα από την μέτρηση της στάθμης σε μηνιαία βάση, θα λαμβάνεται και δείγμα νερού στο 
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οποίο θα γίνονται πλήρεις αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων και 

θα συγκρίνονται με τα όρια της Υ.Α. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β’/30.11.2011).  

 

Οι θέσεις παρακολούθησης των υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής του έργου και η 

αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.2-6 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας11.2.5.2-6. Θέσεις παρακολούθησης υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής 

του έργου 

Α/Α Περιοχή 
Παράμετρος 

παρακολούθησης 

Κωδικός 

γεώτρησης 

Βάθος 

γεώτρησης 

(m) 

Παρατηρήσεις/ 

Αυτόματο 

καταγραφικό 

στάθμης 

YΠΟΕΡΓΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

ΑΝΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 

Κλάδος Μαυρόλακκα 

ανάντη και πλησίον 

παλαιού χώρου 

απόθεσης τελμάτων 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW03 150,00 Φ 

2 

Κλάδος Μαυρόλακκα 

ανάντη παλαιού χώρου 

απόθεσης τελμάτων 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW04 200,80 Φ 

3 Κηπουρίστρα Στάθμη, ποιότητα ΟGW07 11,00 Φ 

4 

Κλάδος Μαυρόλακκα 

ανάντη παλαιών σωρών 

αρσενοπυρίτη 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW112 60,00 Φ / Ν 

ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5 
Πλατεία εργοστασίου 

εμπλουτισμού 
Στάθμη, ποιότητα ΟGW01 30,00 Φ / Ν 

6 

Κατάντη παλαιών 

σωρών Αρσενοπυρίτη 

πλατείας ελιάς 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW02 30,00 Φ / Ν 

7 

Μαυρόλακκας κατάντη 

παλαιού χώρου 

απόθεσης 

Αρσενοπυρίτη 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW101 34,00 Φ / Ν 

8 

Κλάδος Μαυρόλακκα 

που διέρχεται από την 

περιοχή των παλαιών 

σωρών αρσενοπυρίτη  

Στάθμη, ποιότητα ΟGW111 35,00 Φ / Ν 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

9 

Κατάντη παλαιού 

χώρου απόθεσης 

Αρσενοπυρίτη, 500m 

μετά τον οικισμό 

Καλύβια 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW102 30,00 Φ / Ν  
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Α/Α Περιοχή 
Παράμετρος 

παρακολούθησης 

Κωδικός 

γεώτρησης 

Βάθος 

γεώτρησης 

(m) 

Παρατηρήσεις/ 

Αυτόματο 

καταγραφικό 

στάθμης 

10 

Κατάντη παλαιού 

χώρου απόθεσης 

Αρσενοπυρίτη, πριν τον 

οικισμό Καλύβια 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW103 30,00 Φ / Ν 

11 

Κατάντη παλαιού 

χώρου απόθεσης 

Αρσενοπυρίτη,  1500m 

πριν τον οικισμό 

Καλύβια Βαρβάρας 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW104 36,00 Φ / Ν 

12 

1500m κατάντη 

εγκαταστάσεων 

μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, μεταξύ 

των ρεμάτων 

Μπασδέκη και 

Μαυρόλακκα 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW105Α 204,00 Φ / Ν 

13 

1500m κατάντη 

εγκαταστάσεων 

μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, μεταξύ 

των ρεμάτων 

Μπασδέκη και 

Μαυρόλακκα 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW105Β 36,00 Φ / Ν 

14 

800m κατάντη 

εγκαταστάσεων 

μεταλλείου 

Ολυμπιάδας, πλησίον 

του ρέματος Μπασδέκη 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW106 36,00 Φ / Ν 

15 

350m ανατολικά της 

Ι.Μ. Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW107 36,00 Φ / Ν 

16 

Κατάντη της εισόδου 

των γραφείων του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW108 50,50 Φ / Ν 

17 

Κατάντη των παλαιών 

χώρων απόθεσης 

αρσενοπυρίτη και 

τελμάτων, πλησίον του 

ρέματος Μαυρόλακκα 

 

 

Στάθμη, ποιότητα ΟGW110 45,00 Φ / Ν 
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Α/Α Περιοχή 
Παράμετρος 

παρακολούθησης 

Κωδικός 

γεώτρησης 

Βάθος 

γεώτρησης 

(m) 

Παρατηρήσεις/ 

Αυτόματο 

καταγραφικό 

στάθμης 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ – ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

ΑΝΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

18 Στάγειρα Στάθμη, ποιότητα MGW16 180,00 Φ 

19 
Προφήτης Ηλίας-

Στρατονίκη 
Στάθμη, ποιότητα MGW17 180,00 Φ 

20 
Κατάντη του γηπέδου 

Στρατονίκης 
Στάθμη, ποιότητα MGW18 175,00 Φ 

21 

Άγιοι Ανάργυροι, 

ανάντη λιθογόμωσης 

Μαύρων Πετρών 

Στάθμη, ποιότητα MGW20 123,00 Φ 

ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

22 Χώρος απόθεσης 

συμπυκνώματος 

σιδηροπυρίτη Πλατεία 

Καρρά 

Στάθμη, ποιότητα MGW14 36,80 Φ 

23 Στάθμη, ποιότητα MGW15 23,80 Φ 

24 

Κατάντη του χώρου 

απόθεσης 

συμπυκνώματος 

σιδηροπυρίτη                  

Πλατεία Καρρά 

Στάθμη, ποιότητα MGW109 80,00 Φ / Ν 

25 

Ανάντη του χώρου 

απόθεσης 

συμπυκνώματος 

σιδηροπυρίτη                  

Πλατεία Καρρά 

Στάθμη, ποιότητα MGW110 100,00 Φ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 

ΑΝΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 

26 

Ανάντη εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα-περιοχή 

παλιού σχολείου 

Μαντέμ Λάκκου 

Στάθμη, ποιότητα MGW101 152,00 Φ / Ν 

27 

Ανάντη εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα-πλησίον 

της εισόδου της 

σήραγγας εκτροπής   

Στάθμη, ποιότητα MGW102 119,91 Φ / Ν 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ (ΖΩΝΗ <100μέτρων) 

28 

Κατάντη - νότια 

εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα εντός 

ζώνης 100m 

Στάθμη, ποιότητα 

MW13 20,00 

 

Φ / Ν 
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ENVECO A.E. 

Α/Α Περιοχή 
Παράμετρος 

παρακολούθησης 

Κωδικός 

γεώτρησης 

Βάθος 

γεώτρησης 

(m) 

Παρατηρήσεις/ 

Αυτόματο 

καταγραφικό 

στάθμης 

29 

Κατάντη - νότια 

εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα εντός 

ζώνης 100m 

Στάθμη, ποιότητα 

MW14 24,00 

Φ / Ν 

30 

Κατάντη - νότια 

εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα εντός 

ζώνης 100m 

Στάθμη, ποιότητα MGW107 120,00 Φ / Ν 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ (ΖΩΝΗ <500μέτρων) 

31 

Κατάντη – 

νοτιοανατολικά 

εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα εντός 

ζώνης 500m 

Στάθμη, ποιότητα MGW103 120,00 Φ / Ν 

32 

Κατάντη - δυτικά 

εγκαταστάσεων 

Κοκκινόλακκα εντός 

ζώνης 500m 

Στάθμη, ποιότητα MGW108 140,00 Φ / Ν 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ (ΖΩΝΗ 600-1200μέτρων) 

33 
Παλαιά υδρευτική 

γεώτρηση Στρατωνίου 
Στάθμη, ποιότητα MGW01 100,00 Φ 

34 

Κατάντη 

εγκαταστάσεων 

πλησίον κόμβου οδού 

Αρναίας-Ιερισσού 

Στάθμη, ποιότητα MGW104 107,91 Φ / Ν 

35 

Κατάντη 

εγκαταστάσεων 

πλησίον του ρέματος 

Κοκκινόλακκα 

Στάθμη, ποιότητα MGW105 87,89 

Φ / Ν 

36 

Κατάντη 

εγκαταστάσεων 

πλησίον παλαιάς 

υδρευτικής γεώτρησης 

Στρατωνίου 

Στάθμη, ποιότητα MGW106 119,66 

Φ / Ν 

ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΛΑΚΚΑ 

37 

Εκβολές Ασπρόλακκα 

Στάθμη, ποιότητα MGW21 35,80 Α 

38 Στάθμη, ποιότητα MGW22 11,60 

Α 

 

  

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 
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ENVECO A.E. 

Α/Α Περιοχή 
Παράμετρος 

παρακολούθησης 

Κωδικός 

γεώτρησης 

Βάθος 

γεώτρησης 

(m) 

Παρατηρήσεις/ 

Αυτόματο 

καταγραφικό 

στάθμης 

ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

39 Μεταξύ του 

μεταλλείου, του 

εργοστασίου 

εμπλουτισμού και του 

χώρου απόθεσης 

Καρατζά Λάκκου 

Στάθμη SGW126 48,26 Φ 

40 Στάθμη SGW127 50,36 Φ 

41 

Μεταξύ του μεταλλείου 

και του χώρου 

απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου 

Στάθμη SGW08 100,00 Φ 

42 

Μεταξύ των χώρων 

απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου και 

Λοτσάνικου 

Στάθμη SGW128 42,00 Φ 

43 

Μεταξύ εργοστασίου 

εμπλουτισμού και 

χώρου απόθεσης 

Καρατζά Λάκκου 

Στάθμη SGW129 30,52 Φ 

44 Μεταξύ εργοστασίου 

εμπλουτισμού και 

χώρου απόθεσης 

Λοτσάνικου 

Στάθμη SGW(L)116 301,00 Φ 

45 Στάθμη SGW(L)117 300,00 Φ 

46 

Βόρεια  του 

ενοποιημένου 

επιφανειακού 

ορύγματος των 

Σκουριών 

Στάθμη SGW(L)122 350,00 Φ 

47 

Δυτικά του 

ενοποιημένου 

επιφανειακού 

ορύγματος των 

Σκουριών 

Στάθμη SGW(L)123 350,00 Φ 

48 

Νότια του 

ενοποιημένου 

επιφανειακού 

ορύγματος των 

Σκουριών 

Στάθμη SGW(L)124 350,00 Φ 

549 
Εντός του εργοστασίου 

εμπλουτισμού 

Στάθμη, ποιότητα 
SGW21 75,00 Φ 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 
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ENVECO A.E. 

Α/Α Περιοχή 
Παράμετρος 

παρακολούθησης 

Κωδικός 

γεώτρησης 

Βάθος 

γεώτρησης 

(m) 

Παρατηρήσεις/ 

Αυτόματο 

καταγραφικό 

στάθμης 

50 Εντός του χώρου 

απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου 

Στάθμη SGW130 123,45 Φ 

51 
Στάθμη SGW131 30,10 Φ 

ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

52 
Πλησίον του ρέματος 

Τσαρκιά 
Στάθμη SGW23 170,30 Φ 

ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

53 Μεταξύ μεταλλείου 

Σκουριών και 

Νεοχωρίου 

Στάθμη, ποιότητα SGW102 334,00 Φ/Ν 

54 Στάθμη, ποιότητα SGW103 282,00 Φ/Ν 

55 Μεταξύ μεταλλείου 

Σκουριών και 

Παλαιοχωρίου 

Στάθμη, ποιότητα SGW105 352,00 Φ/Ν 

56 Στάθμη, ποιότητα SGW106 254,00 Φ/Ν 

57 
Μεταξύ μεταλλείου 

Σκουριών και 

Μ.Παναγίας 

Στάθμη, ποιότητα SGW107 504,00 Φ/Ν 

58 Στάθμη, ποιότητα SGW108 352,00 Φ/Ν 
Ε: Επιφανειακά ανώτερα στρώματα των χώρων απόθεσης 
Φ: Φυσικό Υπόβαθρο 
Α: Αλλουβιακή λεκάνη 
Ν: Αυτόματο Σύστημα Μέτρησης & Καταγραφής Στάθμης 

 

Όταν υπάρχουν ζημιές ή καταστροφές σε γεωτρήσεις να γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης 

ή αντικατάστασης αυτών των γεωτρήσεων με νέες στην γύρω περιοχή. 

 

Οι μεταβλητές που θα μετριούνται περιλαμβάνουν την στάθμη καθώς και τις φυσικοχημικές 

παραμέτρους και χημικές αναλύσεις που δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.2-7 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.5.2-7. Παράμετροι παρακολούθησης χημικής ποιότητας υπογείων υδάτων 

της ευρύτερης περιοχής του έργου 

Α/Α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 
Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), Ολικά 

διαλυμένα στερεά (TDS), SO4,Cl- 
mg/l 

5 Στάθμη, Απόλυτο υψόμετρο στάθμης m 

6 

Al, As, Fe, Pb, Zn, Mn, Cu, Cd, Cr, Ni, Ca, 

K, Na, Ba, Se, Hg, CN-   (Διαλυμένο 

κλάσμα) 

μg/l 
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Κεφάλαιο 11  11-97 

ENVECO A.E. 

Η δειγματοληψία των υπογείων υδάτων γίνεται μέσα από γεωτρήσεις επενδυμένες με 

πιεζομετρικούς σωλήνες. Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος εξασφαλίζεται με την 

απομάκρυνση του νερού που πιθανόν να έχει μείνει στάσιμο εντός του πιεζομετρικού σωλήνα 

(απομάκρυνση του τριπλάσιου του όγκου της στήλης νερού) και γίνεται βάσει διεθνών 

πρότυπων μεθόδων με τη βοήθεια αντλίας αέρα και ειδικού εξοπλισμού που βρίσκεται 

εγκατεστημένος σε αυτοκίνητο. 

 

Πριν από τη δειγματοληψία, πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του νερού με φορητό 

σταθμήμετρο των 100 ή των 300 μέτρων, ανάλογα με το βάθος της γεώτρησης.   

 

Αναλόγως του βάθους της στάθμης του νερού, η δειγματοληψία θα γίνεται είτε με 

παλινδρομική αντλία ή με αντλία αέρα ή ογκομετρικό δειγματολήπτη τύπου bailer. 

 

Πίνακας 11.2.5.2-8. Τεχνικά χαρακτηριστικά οργάνων δειγματοληψίας υπογείων νερών 

Α/Α Περιγραφή οργάνου 
Ελάχιστη διάμετρος 

γεώτρησης 

Μέγιστο βάθος 

δειγματοληψίας 

1 Παλινδρομική αντλία  30mm 30m 

2 Aντλία αέρα  50mm 100m 

3 Ογκομετρικός δειγματολήπτης (bailer) 40mm 300m 

 

Η επιτόπου μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων θα γίνεται με τη χρήση των ίδιων 

οργάνων που χρησιμοποιούνται στα επιφανειακά νερά. 

 

Τα δείγματα θα μεταφέρονται εντός 24 ωρών στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε., μέσα σε φορητά ψυγεία για μέτρηση των υπολοίπων φυσικοχημικών 

παραμέτρων, προκατεργασία (μικροδιήθηση, οξύνιση, συντήρηση) και χημική ανάλυση. Πριν 

την πραγματοποίηση της χημικής ανάλυσης, θα πραγματοποιείται διήθηση από ηθμό 0,45μm 

όπως ορίζεται και στην «ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Δίκτυο Παρακολούθησης Υπογείων 

Νερών, Εφαρμογή Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015» σελίδα 26  

(http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/ bootstrap/pdfs/PROTOCOLS_GROUNDWATER.pdf) 

όσον αφορά τους δείκτες ρύπανσης και τα ιχνοστοιχεία και ως εκ τούτου θα προσδιορίζεται το 

διαλυτό κλάσμα. 

 

Όσον αφορά την συνεχή μέτρηση της στάθμης, χρησιμοποιείται εξοπλισμός που περιλαμβάνει 

αισθητήρα τύπου LEV 2 και καταγραφικά. 

 

Η δειγματοληψία και η μέτρηση των προαναφερόμενων μεταβλητών θα γίνεται σε όλες τις 

θέσεις με συχνότητα μία φορά τον μήνα. Η συνεχής μέτρηση και καταγραφή της στάθμης θα 

γίνεται με βήμα ώρας. 

 

Παρακολούθηση πηγών και έργων υδροληψίας των οικισμών στην ευρύτερη περιοχή 

ανάπτυξης του Έργου 

Οι θέσεις παρακολούθησης των πόσιμων νερών των κοινοτήτων που βρίσκονται στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου και η αντιστοιχία ονοματολογίας τους δίνονται στον Πίνακα 

11.2.5.2-9 ακολουθεί. 

 

http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/%20bootstrap/pdfs/PROTOCOLS_GROUNDWATER.pdf
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Πίνακας 11.2.5.2-9. Θέσεις παρακολούθησης υδροληψίας ποσίμου νερού στις 

Κοινότητες της ευρύτερης περιοχής του έργου 

Α/Α Κωδικός θέσης Περιγραφή 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

1 ODW01 Υδρευτική γεώτρηση Ολυμπιάδας, θέση "Σχολείο" 

2 ODW02 Υδρευτική γεώτρηση Ολυμπιάδας, θέση "Κρανόλακκας" 

3 ODW05 Υδρευτική πηγή Ολυμπιάδας, θέση "Μπάσκου - Μπασδέκη" 

4 ODW06 Υδρευτική πηγή Ολυμπιάδας, θέση "Μπαξίνα" 

5 ODW010 Υδρευτική γεώτρηση Ολυμπιάδας, θέση "Μηλιά" 

6 ODW11 Υδρευτική γεώτρηση εργοταξίου Ολυμπιάδας, θέση "Στόλνα" 

7 ODW011 Υδρευτική γεώτρηση Ολυμπιάδας, θέση "Ξυδάς" 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών & Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

8 MDW01 Υδρευτική γεώτρηση Στρατωνίου (Α) 

9 MDW02 Υδρευτική γεώτρηση Στρατωνίου (Β) 

10 MDW03 Υδρευτική γεώτρηση Κρυονερίου (A) 

11 MDW04 Υδρευτική γεώτρηση Ιερισσού (Α) 

12 MDW05 Υδρευτική γεώτρηση Ιερισσού (Β) 

13 MDW06 Υδρευτική γεώτρηση Κρυονερίου (B) 

14 MDW07 Υδρευτική γεώτρηση Στρατωνίου (Γ) 

15 MDW08 Υδρευτική γεώτρηση Κρυονερίου (Γ) 

16 MDW011 Υδρευτική γεώτρηση Κρυονερίου (Δ) 

17 MDW11 Υδρευτική γεώτρηση Στρατονίκης 

18 MDW21 Υδρευτική γεώτρηση Σταγείρων 

19 MDW31 Υδρευτική γεώτρηση εγκαταστάσεων μεταλλείου 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

20 SDW01 Υδρευτική γεώτρηση Μ. Παναγίας, θέση "Αγ. Αθανάσιος" 

21 SDW02 Υδρευτική γεώτρηση Μ. Παναγίας, θέση "Αγ. Φανούριος" 

22 SDW03 Υδρευτική γεώτρηση Μ. Παναγίας, θέση "Λόγγος" 

23 SDW04 Υδρευτική γεώτρηση Μ. Παναγίας, θέση "Σταυροδρόμια" 

24 SDW05 Υδρευτική γεώτρηση Μ. Παναγίας, θέση "Προφήτης Ηλίας"(βοηθητική) 

25 SDW06 Υδρευτική γεώτρηση Μ. Παναγίας, θέση "Προφήτης Ηλίας" 

26 SDW12 Υδρευτική γεώτρηση Παλαιοχωρίου 

27 SDW13 Υδρευτική γεώτρηση Παλαιοχωρίου, θέση "Αμπελούδια" 

28 SDW14 Υδρευτική γεώτρηση Παλαιοχωρίου, θέση "Πάτος" 

29 SDW15 Νέα Υδρευτική γεώτρηση Παλαιοχωρίου2 

30 SDW21 Παλαιά υδρευτική πηγή Νεοχωρίου, θέση "Αγ. Αθανάσιος" 

31 SDW23 Νέα Υδρευτική γεώτρηση Νεοχωρίου, θέση “Ραφτάδικα” 

32 SDW24 Νέα Υδρευτική γεώτρηση Νεοχωρίου, θέση “Πέπερας” 

 

Οι μεταβλητές που παρακολουθούνται περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές παραμέτρους και 

χημικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 11.2.5.2-10. Μετρούμενες μεταβλητές υδροληψίας ποσίμου νερού  

α/α Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14 

2 Αγωγιμότητα μS/cm 

3 Θερμοκρασία (T) ◦C 

4 
Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), Ολικά διαλυμένα 

στερεά (TDS), ORP, SO4, CN-,Cl- 
mg/l 

5 

As, Al, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, Pb, K, Ca, Mg, Zn, 

Ba, Be, Bi, Co, Li, Mo, Se, Sr, Tl, Ti, V, Sb, Hg 

(Διαλυμένο κλάσμα) 

μg/l 

Η μέτρηση της παροχής των πηγών θα γίνεται με τη μέθοδο της μέτρησης χρόνου - πλήρωσης 

ορισμένου όγκου.   

 

Η δειγματοληψία και η μέτρηση των σχετικών μεταβλητών θα γίνεται σε όλες τις θέσεις, μία 

φορά τον μήνα. 

11.2.5.2.3 Παρακολούθηση θαλάσσιων νερών 

Παρακολούθηση ποιότητας θαλάσσιων υδάτων και ιζήματος 

Προτείνεται οι δειγματοληψίες θαλάσσιων υδάτων να πραγματοποιούνται σε πέντε (5) θέσεις 

ανοικτά του προβόλου των εγκαταστάσεων Στρατωνίου, σε βάθος (α) μισού μέτρου από την 

επιφάνεια της θάλασσας και (β) περίπου ενός μέτρου από τον πυθμένα. Στις ίδιες θέσεις θα 

λαμβάνονται και δείγματα ιζημάτων από τον πυθμένα της θάλασσας. 

 

Οι θέσεις δειγματοληψίας των εξαμηνιαίων δειγματοληψιών θαλάσσιων υδάτων και ιζημάτων 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 11.2.5.2-11 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11.2.5.2-11. Θέσεις παρακολούθησης θαλασσίων υδάτων και ιζημάτων στον 

κόλπο Στρατωνίου 

Κωδικός Θέσης 

Σημείο Δειγματοληψίες 

Περιγραφή 
Βάθος Δειγματοληψίας (m) 

Ολικό Βάθος 

(m) 

MSM01 
0,5 

13 

Ανοικτά Προβόλου 

12 

MSM02 
0,5 

18 
17 

MSM03 
0,5 

17 
16 

MSM04 
0,5 

18 
17 

MSM05 
0,5 

13 
12 

 

Οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται σε όλους τους σταθμούς δειγματοληψίας θαλάσσιων 

υδάτων δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.2-12 που ακολουθεί ενώ οι μεταβλητές που θα 
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παρακολουθούνται σε όλους τους σταθμούς δειγματοληψίας θαλάσσιων ιζημάτων δίνονται 

επίσης στον Πίνακα 11.2.5.2-13 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 11.2.5.2-12. Μεταβλητές προγράμματος παρακολούθησης θαλάσσιων υδάτων 

στον κόλπο Στρατωνίου 

Σημεία 
Παράμετροι 

Συχνότητα 
Φυσικοχημικές Μικροβιολογικές Χημικές 

10 

DO, BOD5, COD, αιωρούμενα 

σωματίδια, διαλυμένα στερεά, 

pH, αλατότητα, αγωγιμότητα,  

θερμοκρασία, NH4, NO3, 

χρώμα, θολερότητα, πισσώδη 

κατάλοιπα, και επιπλέοντα 

υλικά 

Κολοβακτηριοειδή 

ολικά και 

κοπρανώδη 

Κ.Υ.Α.νιούχα, Ag, 

Al, B, Ba, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, 

Pb, Zn, Hg, As και 

Se 

εξαμηνιαία 

 

Πίνακας 11.2.5.2-13. Μεταβλητές προγράμματος παρακολούθησης θαλάσσιων ιζημάτων 

στον κόλπο Στρατωνίου 

Σημεία 
Παράμετροι 

Συχνότητα 
Γεωλογικές Βιολογικές Χημικές 

5 Μορφολογία 
Μακροσκοπική 

παρατήρηση 

Cd, Pb, Ni, Cu, Cr, As, Zn, 

Al,Ba,Be, Ca, Fe, Mg, Co, Li, 

K, Mn, Mo, Na, Sr, Th, V και 

Sn 

εξαμηνιαία 

 

Η προσέγγιση των σημείων δειγματοληψίας θα γίνεται με μικρό σκάφος παράκτιας αλιείας με 

εξωλέμβιο κινητήρα. Ο ακριβής χαρακτηρισμός των σημείων δειγματοληψίας θα γίνεται με τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες οι οποίες θα λαμβάνονται μέσω GPS.  

 

Τα δείγματα θαλασσινού νερού θα λαμβάνονται από το προδιαγεγραμμένο συγκεκριμένο 

βάθος με ειδικές συσκευές δειγματοληψίας στήλης νερού. 

 

Στους σταθμούς δειγματοληψιών από όπου θα γίνεται συλλογή των δειγμάτων νερού, θα 

γίνεται και επιτόπου μέτρηση των ευμετάβλητων παραμέτρων του νερού (DO, θερμοκρασία, 

αγωγιμότητα, κλπ.) με ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης και καταγραφής πολλαπλών 

παραμέτρων ποιότητας νερού. Η απαιτούμενη προεπεξεργασία – σταθεροποίηση των 

δειγμάτων (π.χ. διήθηση, οξύνιση, προσθήκη χημικών σταθεροποιητικών ουσιών, κλπ.) θα 

γίνεται εντός ολίγων ωρών. Τα ευμεγέθη ξένα υλικά, τα πετρελαιοειδή, τα πισσώδη κατάλοιπα, 

κλπ. θα αναζητούνται οπτικά με αυτοψία των περιοχών ενδιαφέροντος. 

 

Τα δείγματα θαλασσινού ιζήματος θα λαμβάνονται από τον πυθμένα με ειδική συσκευή 

δειγματοληψίας ιζήματος τύπου Van Veen. 

 

Ο συνολικός αριθμός των σταθμών δειγματοληψίας θαλάσσιων υδάτων ανέρχεται σε 10 και η 

συχνότητα παρακολούθησής των θα είναι εξαμηνιαία. Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθμός των 

σταθμών δειγματοληψίας θαλάσσιων ιζημάτων ανέρχεται σε 5 και η συχνότητα 

παρακολούθησης των θα είναι επίσης εξαμηνιαία.  
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 Έδαφος 

11.2.5.3.1 Παρακολούθηση ποιότητας εδαφών 

Προτείνεται να παρακολουθείται η ποιότητα των εδαφών της περιοχής των έργων με 

δειγματοληψία μία φορά ανά έτος.  

 

Οι θέσεις παρακολούθησης για τις περιοχές των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών 

(κωδικοί SGM), Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών (κωδικοί MGM) και Ολυμπιάδας (κωδικοί 

OGM) δίνονται στον Πίνακα 11.2.5.3-1 και στα Σχήματα 11.2.5.3-1 έως και 11.2.5.3.-3 που 

ακολουθούν.  

 

Πίνακας 11.2.5.3-1. Θέσεις παρακολούθησης ποιότητας εδαφών 

A/A Κωδικός Περιγραφή 

X (m) Y (m) 

Σύστημα αναφοράς 

ΕΓΣΑ’87 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

1 OGM01 160 m ΒΔ περιμέτρου αποθέσεων 478106 4494615 

2 OGM02 
Καλύβια Βαρβάρας - 200 m ΝΑ περιμέτρου 

αποθέσεων 
478893 4494613 

3 OGM03 

Δασώδης περιοχή - 1700 m ΝΔ εργοστασίου 

Ολυμπιάδας. Πρόσβαση από Επαρ. Οδ. 

Βαρβάρας Μαραθούσας (σημείο γεωχημικού 

υποβάθρου) 

477305 4492705 

4 OGM05 Όρια εγκαταστάσεων 479359 4493224 

5 OGM06 Προαύλιο εργοστασίου Ολυμπιάδας 478454 4494037 

6 OGM07 
Οικισμός Ολυμπιάδας - όρια προς 

εγκαταστάσεις 
480393 4493483 

7 OGM08 Εγκαταστάσεις - πλησίον πλατείας πηγαδιού 478862 4492820 

8 OGM09 Οικισμός Ολυμπιάδας - κέντρο 481145 4493265 

9 OGM10 Οικισμός Ολυμπιάδας – κέντρο προς παραλία 481460 4493191 

10 OGM11 Χώρος αποκατάστασης αρσενοπυριτών 478211 4494455 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών & Ε.Δ.Ε.Α.Κ. 

11 MGM01 

Πλησίον περιπτέρου παρατήρησης επί της 

Επ.Οδ. Ιερισσού - Σταυρού (σημείο ανάντη 

οικισμού και εγκαταστάσεων) 

484900 4485365 

12 MGM02 
Εγκαταστάσεις μεταλλείου.                                     

Πλησίον εξόδου αερισμού +220 
481705 4485372 

13 MGM03 Περίπου 500 m νότια από Καρακόλι 482934 4484037 

14 MGM04 
Νότια πλευρά νέου έργου απόθεσης 

αποβλήτων 
481592 4484294 

15 MGM05 
Ανάντη υφιστάμενων - σχεδιαζόμενων 

εγκαταστάσεων (σημείο γεωχ. υποβάθρου) 
482553 4486150 

16 MGM06 
Ανατολικό όριο σχεδιαζόμενων 

εγκαταστάσεων 
483350 4484521 
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A/A Κωδικός Περιγραφή 

X (m) Y (m) 

Σύστημα αναφοράς 

ΕΓΣΑ’87 

17 MGM07 Δυτική πλευρά οικισμού Στρατωνίου 484376 4484368 

18 MGM08 
Όριο οικισμού Στρατωνίου - πλησίον χώρου 

παλαιών αποθέσεων 
484573 4484602 

19 MGM09 
Οικισμός Στρατωνίου- πλησίον ορίων 

εργοστασίου 
485217 4484765 

20 MGM10 Οικισμός Στρατωνίου 485161 4484562 

21 MGM11 
Εγκαταστάσεις , μονάδα λιθογόμωσης  Μ. 

Πετρών πλησίον σημείου ΜΡΜ31 
480789 4486024 

22 MGM12 
Οικισμός Στρατονίκης- ανατολικό όριο 

προς  Μ. Λάκκο 
480003 4486110 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών 

23 SGM01 
Εγκαταστάσεις μεταλλείου Σκουριών- πλησίον 

εξόδου αερισμού και μονάδας λιθογόμωσης 
474990 4480527 

24 SGM02 Συμβολή Κοκκινόλακα και Ασπρόλακκα 482817 4478829 

25 SGM03 Εκβολές Ασπρόλακκα 484284 4478687 

26 SGM04 
Ανάντη εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών 

ΝΔ σημείου SPM33 
474372 4481780 

27 SGM05 
Όρια εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών 

προς Παλαιοχώρι 
474227 4480854 

28 SGM06 
Κατάντη αποθέσεων φράγματος Καρατζά 

Λάκκου 
476893 4481254 

29 SGM07 Όρια οικισμού Μ. Παναγιάς 473039 4477105 

30 SGM08 
Όρια εγκαταστάσεων Σκουριών προς Μ. 

Παναγιά 
474889 4478805 

31 SGM09 Ανάντη μεταλλείου Σκουριών προς τα ΝΔ 474243 4479201 

32 SGM10 Δασώδης περιοχή εντός ΚΑΖ 477617 4477193 

33 SGM11 Δασώδης περιοχή εντός ΚΑΖ 477348 4477776 

34 SGM12 Δασώδης περιοχή εντός ΚΑΖ 479067 4476990 

35 SGM13 Συμβολή Εκκλ. Μύλου και Ασπρόλακκα 480722 4478878 
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Σχήμα 11.2.5.3-1. Θέσεις δειγματοληψίας εδαφών στην περιοχή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

 
Σχήμα 11.2.5.3-2. Θέσεις δειγματοληψίας εδαφών στην περιοχή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών  
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Σχήμα 11.2.5.3-3. Θέσεις δειγματοληψίας εδαφών στην περιοχή των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που θα ακολουθείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

• Σε κάθε θέση δειγματοληψίας θα λαμβάνεται ένα διαταραγμένο, σύνθετο εδαφικό δείγμα 

(disturbed, composite sample) μετά από ανάμιξη πέντε σημειακών υποδειγμάτων από τις 

κορυφές και το κέντρο τετραγώνου πλευράς 10 m (δειγματοληπτικό τετράγωνο). Όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό, η πλευρά του τετραγώνου θα ελαττώνεται στα 5m, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα που ακολουθεί. Η μέτρηση του μήκους των πλευρών του δειγματοληπτικού 

τετραγώνου θα γίνεται είτε με μετροταινία είτε με βήματα. 

 

Σχήμα 11.2.5.3-4. (α) Δειγματοληπτικό τετράγωνο εμβαδού 100 m2 από το οποίο 

λαμβάνεται σύνθετο εδαφικό δείγμα με ανάμιξη τεσσάρων σημειακών υπο-δειγμάτων 

(κλειστοί κύκλοι στο σχήμα) συν του κέντρου του τετραγώνου, (β) Τρόπος λήψης διπλού 

υπαίθριου δείγματος με περιστροφή του δειγματοληπτικού τετραγώνου κατά 45ο και 

επανάληψη της συλλογής του σύνθετου δείγματος 

 

• Η ακριβής τοποθέτηση του δειγματοληπτικού τετραγώνου θα απέχει τουλάχιστον 5-10 

μέτρα από δρόμους οχημάτων. Για την ακριβή τοποθέτηση του δειγματοληπτικού 
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τετραγώνου θα αποφεύγονται περιοχές που αποκλίνουν από τη γενική εικόνα της θέσης 

π.χ. περιθώρια χωραφιών, περιοχές αυξημένης εδαφικής υγρασίας, κλπ. Ο 

προσανατολισμός του δειγματοληπτικού τετραγώνου θα είναι τυχαίος. Οι ακριβείς 

συντεταγμένες του κέντρου του τετραγώνου θα σημειώνονται με GPS. 

• Η συλλογή του εδάφους από τα σημεία εντός του δειγματοληπτικού τετραγώνου θα 

γίνεται χειρωνακτικά είτε με χρήση γεωλογικού σφυριού και σέσουλας, είτε με χρήση 

φτυαριού, είτε με χρήση χειροκίνητου γεωτρύπανου (auger). Σε κάθε περίπτωση θα 

διασφαλίζεται ότι η ποσότητα του σημειακού δείγματος που συλλέγεται παραμένει 

σταθερή σε όλα τα σημεία. 

• Το βάθος συλλογής των σημειακών δειγμάτων θα είναι 0-25 cm από την επιφάνεια. Σε 

κάθε σημείο αρχικά θα απομακρύνεται το στρώμα βλάστησης και η φυτική γη (humus) 

και στη συνέχεια το έδαφος θα σκάβεται με φτυάρι ή γεωλογικό σφυρί ή θα δημιουργείται 

διάτρημα με auger έως το βάθος των 25 cm.  

• Η ποσότητα του δείγματος θα συλλέγεται σε ανθεκτική πλαστική σακούλα στην οποία 

θα έχει προσημειωθεί με αδιάβροχο μαρκαδόρο ο κωδικός του δείγματος - θέσης και η 

ημερομηνία συλλογής. Το πάνω μέρος της σακούλας θα κλείνει με ασφάλεια πριν τη 

μεταφορά του δείγματος. 

• Η ποσότητα του σύνθετου δείγματος θα είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των 

εδαφικών ιδιοτήτων που θα εξεταστούν και επαρκής για το σύνολο των επακόλουθων 

εργαστηριακών δοκιμών. Από κάθε δειγματοληπτικό τετράγωνο θα συλλέγεται δείγμα 

μάζας περίπου 5 kg με ανάμιξη των πέντε σημειακών δειγμάτων εντός της σακούλας 

δειγματοληψίας.  

• Θα λαμβάνεται φροντίδα για τον καθαρισμό των εργαλείων από θέση σε θέση για 

αποφυγή της μόλυνσης των δειγμάτων. Προς τούτο θα γίνεται χρήση βούρτσας και 

πανιού καθώς και καθαρισμός των εργαλείων με εδαφικό υλικό σε κάθε θέση 

δειγματοληψίας πριν τη συλλογή του δείγματος. 

• Η θέση δειγματοληψίας θα αποκαθίσταται πλήρως μετά τη δειγματοληψία φροντίζοντας 

να μην μένουν ανοιχτές οπές στην εδαφική επιφάνεια. 

• Διπλά δείγματα υπαίθρου για την εκτίμηση της μεταβλητότητας των εδαφικών 

παραμέτρων εντός της θέσης δειγματοληψίας θα λαμβάνονται σε πέντε (5) από τις 35 

θέσεις δειγματοληψίας.  

• Η συλλογή του διπλού δείγματος θα γίνεται με αλλαγή στον προσανατολισμό του 

δειγματοληπτικού τετραγώνου (περιστροφή κατά 45o) και επανάληψη της συλλογής του 

σύνθετου δείγματος με διαδικασία ίδια με αυτή του αρχικού δείγματος. Ο κωδικός του 

διπλού δείγματος θα διαφοροποιείται από αυτόν του αρχικού. Προς τούτο θα γίνεται 

χρήση χαρακτήρα προσαύξησης Α και Β στους κωδικούς διπλών υπαίθριων δειγμάτων 

π.χ. 2018OGM01_Α, 2018OGM01_Β. 

• Σημειώσεις υπαίθρου θα καταχωρούνται στο φύλλο δεδομένων υπαίθριας 

δειγματοληψίας σε κάθε θέση. Οι σημειώσεις θα αφορούν την καταγραφή των καιρικών 

συνθηκών, την περιγραφή της θέσης και τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες του 

δειγματοληπτικού τετραγώνου. Επίσης την μακροσκοπική περιγραφή του σύνθετου 

εδαφικού δείγματος ως προς την υφή, το χρώμα και την υγρασία. Στα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις θα σημειώνονται τυχόν εμφανείς εδαφικές αλλοιώσεις π.χ. 

αποχρωματισμοί ή χρώσεις, ανάπτυξη κρυστάλλων ή επανθημάτων και οσμές. Επίσης 

θα σημειώνεται η παρουσία παραγόντων που εμποδίζουν την συλλογή του δείγματος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές (π.χ. έντονο ριζικό δίκτυο, υψηλό ποσοστό τεμαχών 

πετρώματος σε μικρό βάθος). Εάν υπάρχουν εμφανίσεις του γεωλογικού υποβάθρου, θα 

σημειώνεται ο τύπος του πετρώματος πλησίον της θέσης δειγματοληψίας. 
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• Η μεταφορά των εδαφικών δειγμάτων θα γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την αποφυγή 

της μόλυνσης ή αλλοίωσης των δειγμάτων και θα αποκλείει το ενδεχόμενο φθοράς του 

περιέκτη των δειγμάτων (πλαστικές σακούλες) και αλλοίωσης των κωδικών των 

δειγμάτων. 

 

Οι κυριότερες μετρούμενες μεταβλητές είναι οι εξής:  

• Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Cd, Al, As, Ba, Bi, B, Ca, Co, Mg, Mo, K, Se, Sr, Tl, Ti, V, 

Na, Sb, Sn, Ag, U και Hg 

• Sολικό 

• paste pH (αδιάστατο) 

 

Οι μέθοδοι ανάλυσης που θα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων 

παραμέτρων συνοψίζονται στον Πίνακα 11.2.5.3-2 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 11.2.5.3-2. Μέθοδοι ανάλυσης εδαφικών δειγμάτων 

Παράμετρος Προκατεργασία Μέτρηση 

pH - ISO 10390:2005 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα - ISO 11265:1994 

S - 
LECO analyzer (ISO 

15178) 

TOC - ISO 10694:1995 

Ιοντοανταλλάξιμα κατιόντα ISO 13536:1995 ICP-MS 

Pb, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Cd, Al, As, Ba, Β, 

Bi, Ca, Co, Mg, Mo, K, Se, Sr, Tl, Ti, Li, V, 

Na, Sb, Sn, Ag, U, Hg 

ISO 14869-1:2001 ICP-MS 

Δοκιμή έκπλυσης ISO 12457-4:2002 ICP-MS 

 

Η συχνότητα της δειγματοληψίας εδάφους θα είναι 1 φορά ανά έτος. Ο αριθμός των δειγμάτων 

θα είναι 40 (1 δείγμα σε κάθε μία από τις 35 θέσεις δειγματοληψίας και από 1 διπλό δείγμα σε 

5 από τις 35 θέσεις δειγματοληψίας). 

 

Σε ότι αφορά τις οριακές τιμές, όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα 

όρια εδαφών με βάση τα οποία θα μπορούσε να αξιολογηθεί η ποιότητα των εδαφών της 

περιοχής μελέτης. Για αυτό το λόγο, η αξιολόγηση οποιονδήποτε αποτελεσμάτων χημικών 

αναλύσεων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα αναλύσεων του γεωχημικού υπόβαθρου της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 

Πιο αναλυτικά, η έλλειψη θεσμοθετημένων οριακών τιμών για ουσίες σε εδάφη από την 

Ελληνική Νομοθεσία αλλά και το υψηλό εδαφικό γεωχημικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης 

ως προς πιθανά ρυπογόνα στοιχεία και κυρίως τα Pb, Zn, Cu, As, Cd, Mn τα οποία συνδέονται 

με τις μεταλλοφορίες της περιοχής, υπαγορεύουν την επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης των 

οποιονδήποτε δεδομένων με βάση τις τοπικές γεωχημικές συνθήκες του εδάφους.  
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Σύμφωνα με τους Reimann and Garrett1 (2005) η έννοια του γεωχημικού υποβάθρου 

(geochemical background) έχει αποδοθεί στην βιβλιογραφία με ποικίλους τρόπους, αλλά 

γενικά αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών συγκέντρωσης στοιχείων στο έδαφος οι οποίες 

θεωρούνται φυσιολογικές για μία περιοχή σε δεδομένη χωρική κλίμακα. Επισημαίνουν δε ότι 

η φυσική διακύμανση των τιμών μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε η διάκριση της 

ανθρωπογενούς επίδρασης στο μέσο δειγματοληψίας που εξετάζεται (π.χ. έδαφος) να είναι 

δύσκολη και αναγνωρίσιμη μόνο σε τοπική κλίμακα. Για τον προσδιορισμό του γεωχημικού 

υποβάθρου, προτείνουν την συλλογή ικανού αριθμού δειγμάτων εντός της υπό μελέτη περιοχής 

ώστε να είναι δυνατή η γεωχημική χαρτογράφηση και ο εντοπισμός σχετικά ομοιογενών βιο-

γεωχημικά περιοχών (biogeochemical domains), υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της περιοχής. Τονίζουν, επίσης, 

ότι προκειμένου οι τιμές του γεωχημικού υποβάθρου να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή 

οριακών τιμών συγκέντρωσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με αυτά των 

μελετών βιοπροσβασιμότητας και οικοτοξικότητας. 

 

Πρακτικά, μία κριτική παρουσίαση και σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού του γεωχημικού 

υποβάθρου και του κατωφλίου (threshold)2 έχει παρουσιαστεί από τους Reimann et al. (2005)1. 

Στην ανάλυσή τους επισημαίνουν ότι οι συνήθεις, μη συμμετρικές στατιστικές κατανομές των 

γεωχημικών ερευνών επηρεάζονται ισχυρά από περιορισμένο αριθμό απόμακρων τιμών και 

δεν επιτρέπουν τη χρήση του κανόνα [μέση τιμή ± 2 τυπικές αποκλίσεις] για τον προσδιορισμό 

του εύρους τιμών του γεωχημικού υποβάθρου. Συνεπώς η χρήση παραμέτρων και μεθόδων που 

δεν απαιτούν στατιστικές προϋποθέσεις και αξιώματα είναι πιο κατάλληλες. Η χρήση της 

διαμέσου ως παραμέτρου εγγύτητας του πληθυσμού σε μία κεντρική τιμή αλλά και η γραφική 

απεικόνιση της κατανομής με χρήση θηκογραμμάτων προτείνονται ως κατάλληλες για τη 

διαμόρφωση εποπτικής εικόνας του πληθυσμού, τον ορισμό του εύρους τιμών του γεωχημικού 

υποβάθρου (γεωχημικό πλαίσιο) και την επιλογή κατάλληλων τιμών κατωφλίου. Ειδικά για 

τον προσδιορισμό τιμών κατωφλίου συνίσταται η χρήση εκατοστοδιαστημάτων (percentiles) 

των τιμών σε συνδυασμό με τη χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των υπό μελέτη χημικών 

στοιχείων. 

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες από τη βιβλιογραφία αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης (παρουσία ποικιλίας τύπων μεταλλοφορίας, περισσότερο ή λιγότερο έντονη 

μεταλλευτική δραστηριότητα στο παρελθόν) κρίνεται σκόπιμο οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων στα δείγματα παρακολούθησης ποιότητας εδάφους που συλλέγονται να 

συγκρίνονται ανά περιοχή (Σκουριές, Στρατώνι, Ολυμπιάδα) με αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

από προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή (βλ. Πίνακα 11.2.5.3-3). Για την περιοχή 

των Σκουριών γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές προέκυψαν από 

συστηματική δειγματοληψία 65 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ3 

του ‘Έργου (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Προκαταρκτική γεωχημική διασκόπιση εδαφών της 

λεκάνης Πιάβιτσας», Τεχνική Έκθεση ΕΚΠΑ, Αργυράκη Α., 2006. Για την περιοχή του 

Στρατωνίου γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές προέκυψαν από 

συστηματική δειγματοληψία 54 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ3 

 
1 Reimann C, Garrett RG. Geochemical background--concept and reality. Sci Total Environ. 2005. 

2 ως κατώφλιο ορίζεται η συγκέντρωση που αντιστοιχεί στο ανώτερο σημείο του εύρους τιμών του γεωχημικού υποβάθρου και η 

οποία διακρίνει τις τιμές του φυσιολογικού γεωχημικού πλαισίου από τη γεωχημική ανωμαλία. 

3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ–ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ENVECO Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 2010 
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του ‘Έργου (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Αποτίμηση Ποιότητας Εδαφών στην Ευρύτερη 

Περιοχή Στρατωνίου», Τεχνική Μελέτη EΚΠΑ, Κελεπερτζής 1999. Τέλος, για την περιοχή της 

Ολυμπιάδας γίνεται σύγκριση με το εύρος τιμών συγκέντρωσης όπως αυτές προέκυψαν από 

συστηματική δειγματοληψία 29 δειγμάτων εδαφών και αναφέρονται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ3 

του ‘Έργου (2010), Παράρτημα ΙΙΙ.1.3., «Έκθεση Ποιότητας Εδαφών Ολυμπιάδας», 

Environmental Analysis Ltd, 1998, τα οποία και αξιοποιήθηκαν για την εκπόνηση της 

«Μελέτης αποκατάστασης παλαιών χώρων απόθεσης αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα 

Χαλκιδικής», Νοέμβριος 2015.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εύρη τιμών υποβάθρου, για όλες τις περιοχές 

ενδιαφέροντος, χρησιμοποιούνται ήδη για την αξιολόγηση των αναλύσεων των δειγμάτων 

εδαφών του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Έργου από το 2014 μέχρι 

και σήμερα.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα εύρη τιμών που προτείνεται 

να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αξιολόγησης εδαφικών συγκεντρώσεων. 

 

Πίνακας 11.2.5.3-3. Κριτήρια αξιολόγησης εδαφικών συγκεντρώσεων (mg/kg) με βάση 

προηγούμενες εδαφογεωχημικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή 

 

Παράμετρος  

Εύρος τιμών 

υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής 

Σκουριών 

Εύρος τιμών υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής 

Στρατωνίου 

Εύρος τιμών υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής 

Ολυμπιάδας 

(ΕΧ, Μελέτη 

αποκατάστασης 

αρσενοπυριτών 

Ολυμπιάδας, 2015) 

 
(ΕΚΠΑ, Αργυράκη, 

2006) 
(ΕΚΠΑ, Κελεπερτζής, 1999)  

n = 65 n= 54 n = 29  

Pb 38 - 5060 9 - 26037 13.3 - 2144  

Zn 63 – 1880 39 - 7220 56 - 1166  

Cu 24 - 143 12 - 2609 21.8 - 99.1  

As 8 - 943 6 - 51083 3.1 - 912  

Cd 10 - 25 <0.4 - 88 <0.1 - 4.2  

Co - <2 - 169 12.9 - 37  

Mn 502 – 12900 45 - 43203 328 - 3093  

Fe 27600 - 65700 18300 - 291000 27600 - 58900  

Ni 9 - 728 7 - 1287 20.3 - 145.6  

Cr 57 - 788 20 - 2824 28 - 278  

Sb 1 - 173 <5 - 1217 <0.10 - 105.4  

11.2.5.3.2 Παρακολούθηση ευστάθειας και βαθμού διάβρωσης πρανών 

Προτείνεται 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 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-109 

ENVECO A.E. 

δυνατή η εκτίμηση της αναγκαιότητας πρόσθετων μέτρων προστασίας ειδών πανίδας και 

ενδιαιτημάτων. Η παρακολούθηση να γίνεται κάθε τρεις (3) μήνες.  

 

Για την παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων εντός των τεσσάρων (4) εργοταξίων 

της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., έχουν δημιουργηθεί Γεωδαιτικά Δίκτυα Ελέγχου 

Μικρομετακινήσεων, αποτελούμενα από το Δίκτυο Αναφοράς ως δίκτυο πύκνωσης των 

υφιστάμενων Τριγωνομετρικών και Χωροσταθμικών Δικτύων στην περιοχή, καθώς και το 

Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου αποτελούμενου από τους Μάρτυρες 

Καθίζησης. Τα στοιχεία των Γεωδαιτικών Δικτύων Ελέγχου ανά εργοτάξιο περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

Α. Εργοτάξιο Σκουριών 

Για την παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του 

εργοταξίου των Σκουριών, θα χρησιμοποιείται: 

• Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου το οποίο θα αποτελείται από 

εξήντα τέσσερα (64) Σημεία Ελέγχου (μάρτυρες επιφανειακής μετακίνησης).  

• Δίκτυο Αναφοράς, το οποίο θα αποτελείται από εξήντα εννιά (69) Τριγωνομετρικά 

Σημεία, εκ των οποίων: 

o Τα πενήντα ένα (51) σημεία θα χρησιμοποιούνται ως σταθερά σημεία για την 

παρακολούθηση των σημείων του Δικτύου Ελέγχου και θα βρίσκονται πλησίον των 

επιμέρους περιοχών μελέτης.  

o Τα υπόλοιπα δεκαοκτώ (18) σημεία, τα οποία θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 

των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων, σε απόσταση από τις υπό μελέτη περιοχές και 

θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν στις υπό παρακολούθηση μετακινήσεις και 

παραμορφώσεις που αφορούν στο δίκτυο ελέγχου, και θα χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο της σταθερότητας των «σταθερών» σημείων. 

 

Οι θέσεις των μαρτύρων ελέγχου ευστάθειας και διάβρωσης πρανών στις εγκαταστάσεις 

Σκουριών, παρουσιάζονται στην αεροφωτογραφία του Σχήματος 11.2.5.3-5 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 11.2.5.3-5. Γεωδαιτικό Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου 

Ευστάθειας Πρανών εγκαταστάσεων Σκουριών 

 

Β. Εργοτάξιο Μαντέμ Λάκκου 

Για την παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του 

εργοταξίου του Μαντέμ Λάκκου, θα χρησιμοποιείται: 

• Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από 

πενήντα τρία (53) Σημεία Ελέγχου (μάρτυρες επιφανειακής μετακίνησης).  

• Δίκτυο Αναφοράς, το οποίο θα αποτελείται από πενήντα ένα (51) Τριγωνομετρικά 

Σημεία, εκ των οποίων: 

o τα σαράντα τρία (43) σημεία θα χρησιμοποιούνται ως σταθερά σημεία για την 

παρακολούθηση των σημείων του Δικτύου Ελέγχου και θα βρίσκονται πλησίον των 

επιμέρους περιοχών μελέτης 

o τα υπόλοιπα οκτώ (8) σημεία, τα οποία θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων, σε απόσταση από τις υπό μελέτη περιοχές και 

θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν στις υπό παρακολούθηση μετακινήσεις και 

παραμορφώσεις που αφορούν στο δίκτυο ελέγχου, και θα χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο της σταθερότητας των «σταθερών» σημείων. 

 

Οι θέσεις των μαρτύρων ελέγχου ευστάθειας και διάβρωσης πρανών στις εγκαταστάσεις 

Μαντέμ Λάκκου, παρουσιάζονται στην αεροφωτογραφία του Σχήματος 11.2.5.3-6 που 

ακολουθεί. 
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Σχήμα 11.2.5.3-6. Γεωδαιτικό Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου 

Ευστάθειας Πρανών εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου 

 

Γ. Εργοτάξιο Ολυμπιάδας 

Για την παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του 

εργοταξίου της Ολυμπιάδας, θα χρησιμοποιείται: 

• Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου το οποίο θα αποτελείται από 

είκοσι τέσσερα (24) Σημεία Ελέγχου (μάρτυρες επιφανειακής μετακίνησης), και  

• Δίκτυο Αναφοράς, το οποίο θα αποτελείται από σαράντα πέντε (45) Τριγωνομετρικά 

Σημεία, εκ των οποίων: 

o τα τριάντα τρία (33) σημεία θα χρησιμοποιούνται ως σταθερά σημεία για την 

παρακολούθηση των σημείων του Δικτύου Ελέγχου και θα βρίσκονται πλησίον των 

επιμέρους περιοχών μελέτης,  

o τα υπόλοιπα δώδεκα (12) σημεία, τα οποία θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων, σε απόσταση από τις υπό μελέτη περιοχές και 

θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν στις υπό παρακολούθηση μετακινήσεις και 

παραμορφώσεις που αφορούν στο δίκτυο ελέγχου, και θα χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο σταθερότητας των «σταθερών» σημείων.  

 

Οι θέσεις των μαρτύρων ελέγχου ευστάθειας και διάβρωσης πρανών στις εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας, παρουσιάζονται στην αεροφωτογραφία του Σχήματος 11.2.5.3-7 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 11.2.5.3-7. Γεωδαιτικό Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου 

Ευστάθειας Πρανών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

 

Δ. Εργοτάξιο Στρατωνίου 

Για την παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του 

εργοταξίου του Στρατωνίου, θα χρησιμοποιείται: 

• Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από οκτώ 

(8) Σημεία Ελέγχου (μάρτυρες επιφανειακής μετακίνησης), και  

• Δίκτυο Αναφοράς, το οποίο θα αποτελείται από δεκαπέντε (15) Τριγωνομετρικά Σημεία, 

εκ των οποίων: 

o τα δέκα (10) σημεία θα χρησιμοποιούνται ως σταθερά σημεία για την παρακολούθηση 

των σημείων του Δικτύου Ελέγχου και θα βρίσκονται πλησίον των επιμέρους 

περιοχών μελέτης,  

o τα υπόλοιπα πέντε (5) σημεία, τα οποία θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων, σε απόσταση από τις υπό μελέτη περιοχές και 

θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν στις υπό παρακολούθηση μετακινήσεις και 

παραμορφώσεις που αφορούν στο δίκτυο ελέγχου, και θα χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο της σταθερότητας των «σταθερών» σημείων. 

 

Οι θέσεις των μαρτύρων ελέγχου ευστάθειας και διάβρωσης πρανών στις εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου, παρουσιάζονται στην αεροφωτογραφία του Σχήματος 11.2.5.3-8 που ακολουθεί. 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 11  11-113 

ENVECO A.E. 

 
Σχήμα 11.2.5.3-8. Γεωδαιτικό Δίκτυο Οριζοντιογραφικού και Υψομετρικού Ελέγχου 

Ευστάθειας Πρανών εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

Για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των μαρτύρων ελέγχου ευστάθειας πρανών, στο 

σύνολο των εργοταξίων, θα πραγματοποιούνται μετρήσεις τριγωνισμού με γεωδαιτικό σταθμό 

υψηλής ακρίβειας από τουλάχιστον δύο (2) τριγωνομετρικά σημεία του Δικτύου Αναφοράς. Οι 

μετρήσεις θα πραγματοποιούνται σε δύο (2) θέσεις τηλεσκοπίου και τέσσερεις (4) περιόδους. 

Με τον τρόπο αυτό οι συντεταγμένες των σημείων προσδιορίζονται με χρήση της μεθόδου 

Ελαχίστων Τετραγώνων για Οριζόντια και Υψομετρικά δίκτυα για συνόρθωση της 

πληροφορίας. 

 

Για τον έλεγχο της ευστάθειας των πρανών, στο σύνολο των εργοταξίων, το Γεωδαιτικό Δίκτυο 

Ελέγχου Μικρομετακινήσεων θα ενταχθεί στο υφιστάμενο σύστημα της περιοχής. Το σύστημα 

αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 

(ΕΓΣΑ ‘87) και η γεωδαιτική απεικόνιση (προβολικό σύστημα) που θα γίνει η επίλυση των 

μετρήσεων είναι η Εγκάρσια Μερκατορική απεικόνιση μίας ζώνης ή ΤΜ ’87, υπολογίζοντας 

τον αντίστοιχο συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης ανά εργοτάξιο. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του δικτύου έχει πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη 

τις ακόλουθες βασικές παραδοχές:  

• Τα σημεία να μην καταστραφούν κατά τη διάρκεια κατασκευής των επιμέρους έργων. 

• Τα σημεία να μην δέχονται επιρροές από περισσότερες της μιας παρεμβάσεις, καθώς δεν 

θα είναι αντικειμενικός ο υπολογισμός του μεγέθους των μικρομετακινήσεων και 

παραμορφώσεων. 

• Το κάθε σημείο του Δικτύου Ελέγχου να είναι ορατό από τουλάχιστον τρία (3) σταθερά 

σημεία του Δικτύου Αναφοράς. 

 

Οι μετρήσεις για την παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών, στο σύνολο των 

εργοταξίων, θα πραγματοποιούνται σε τριμηνιαία βάση.  
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Εάν από την ανάλυση των μελλοντικών μετρήσεων προκύψει μετακίνηση / παραμόρφωση και 

απαιτηθεί συχνότερη λήψη μετρήσεων για την παρακολούθηση κάποιου φαινομένου, τότε το 

χρονικό διάστημα θα τροποποιηθεί ανάλογα. 

 Παρακολούθηση Ακουστικού Περιβάλλοντος 

Προτείνεται να διενεργούνται ανά μήνα μετρήσεις των επιπέδων θορύβου στα πλησιέστερα 

όρια των οικισμών Μ. Παναγιά, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Στρατώνι και 

Ολυμπιάδα, προς την πλευρά των εγκαταστάσεων. Οι μετρήσεις προτείνεται να λαμβάνονται 

σε ημέρες πλήρους λειτουργίας και σε ημέρες υπολειτουργίας των εγκαταστάσεων και των 

δρομολογίων. Για σταθερές πηγές, οι μετρήσεις να είναι συνεχείς κατά τα προβλεπόμενα για 

το θόρυβο στα όρια εγκαταστάσεων.  

 

Για την παρακολούθηση του ακουστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων προτείνονται δεκατέσσερις (14) θέσεις για 24ωρες 

καταγραφές, 1 φορά το μήνα, η σχετική θέση των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 

11.2.5.4-1 και στο Σχήμα 11.2.5.4-1 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 11.2.5.4-1. Θέσεις χωροθέτησης κινητών σημείων παρακολούθησης του 

θορύβου 

 
Α/Α Κωδικός 

Συντεταγμένες 
Περιγραφή 

Χ Υ 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

1 ONM05 479958 4493505 
Διασταύρωση Ολυμπιάδας - 

Βαρβάρας 

2 ONM06 480312 4493061 Ολυμπιάδα γέφυρα Μπαξίνα 

3 ONM07 480642 4492798 
Ολυμπιάδα μεταξύ Μπαξίνα - 

Πετρόλακκα 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

4 SNM22 472694 4483694 Όρια Νεοχωρίου προς Σκουριές 

5 SNM12 470492 4481763 
Όρια Παλαιοχωρίου προς 

Σκουριές 

6 SNM05 471049 4478167 Προς Σκουριές 

7 SNM08 473037 4476616 Μεγάλη Παναγιά προς Σκουριές 

8 SNM07 472158 4476393 
 Διασταύρωση προς Μεγάλη 

Παναγιά 

ΜΑΥΡΕΣ 

ΠΕΤΡΕΣ – 

ΜΑΝΤΕΜ 

ΛΑΚΚΟΣ 

9 MNM14 479066 4486338 Στάγειρα 

10 MNM12 479978 4486214 Στρατονίκη 

11 MNM13 479991 4485738 Στρατονίκη 

12 MNM07 484101 4484298 Στρατώνι (Είσοδος Στρατωνίου) 

13 MNM08 484839 4484871 Στρατώνι 

14 ΜΝΜ09 483273 4484530 

Στρατώνι (Είσοδος προς 

εργοταξιακό δρόμο Στρατωνίου – 

Μαντέμ Λάκκου) 
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Σχήμα 11.2.5.4-1. Θέσεις χωροθέτησης κινητών σημείων παρακολούθησης του θορύβου 

 

Προτείνεται τα σημεία να προσαρμόζονται στις συνθήκες ανάπτυξης του έργου σε κάθε έτος 

λειτουργίας. 

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β’/28.3.2006) και την Κ.Υ.Α. 

211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β’/27.04.2012) ως δείκτες αξιολόγησης του περιβαλλοντικού 

θορύβου ορίζονται οι εξής: 

• ο δείκτης Lden (day-evening-night level) = σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 

24−ωρου = (Lημέρας−απογεύματος−νύκτας), 

• Lday (12−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) 

• Levening (4−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού θορύβου)  

• Lnight (8−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 

 

Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω επιμέρους δείκτες αφορούν σταθμισμένες κατά Α−κλίμακα 

μακροπρόθεσμες μέσες ηχοστάθμες, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ISO 1996−2:1987 και 

τις τυχόν αναθεωρήσεις του. 

 

Για την αξιολόγηση του θορύβου θα επεξεργάζονται οι ληφθείσες μετρήσεις και θα 

υπολογίζονται οι ακόλουθοι Α-σταθμισμένοι δείκτες: 

• LΑeq = ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου  

• LΑmax = μέγιστη στάθμη θορύβου  

• LΑN% = ποσοστομοριακή στάθμη και συγκεκριμένα L1, L10, L50, L95, L99  
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Η λήψη των μετρήσεων θα γίνεται για διάστημα 24 ωρών, η δε δειγματοληψία ανά 1 

δευτερόλεπτο. Η θέση εγκατάστασης του ηχομέτρου θα είναι σε ύψος περί τα 4 μέτρα πάνω 

από το έδαφος με κατεύθυνση του οργάνου προς την πηγή εκπομπής του θορύβου. Όπου το 

όργανο βρίσκεται μπροστά από κτίρια θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2,0 μέτρων από την 

πρόσοψη του κτιρίου, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλεται ο ανακλώμενος θόρυβος.  

 

Όσον αφορά στην συχνότητα της μέτρησης επιπέδων θορύβου στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου, αυτή θα λαμβάνει χώρα μια φορά το μήνα σε κάθε σημείο/θέση. 

 Παρακολούθηση Δονήσεων – Ακτινοβολιών 

11.2.5.5.1 Παρακολούθηση δονήσεων 

Η παρακολούθηση των δονήσεων περιγράφεται στις αντίστοιχες παραγράφους της 

παρακολούθησης της λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θα ενημερώνεται άμεσα 

η αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς 

της. 

11.2.5.5.2 Μέτρηση ακτινοβολιών 

Προτείνεται η μέτρηση της ακτινοβολίας που θα αφορά στους υποσταθμούς ενέργειας καθώς 

και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματης επικοινωνίας μια φορά το έτος από 

εξειδικευμένο συνεργείο με εμπειρία σε παρόμοια θέματα, οι οποίες πιθανόν να εγκατασταθούν 

για τις ανάγκες του Έργου.  

 Παρακολούθηση Τύπων Οικοτόπων, Χλωρίδας & Πανίδας 

Προτείνεται ανά τριετία η παρακολούθηση οικολογικών στοιχείων (τύποι οικοτόπων, χλωρίδα, 

ορνιθοπανίδα και λοιπά είδη πανίδας) στην άμεση περιοχή μελέτης, όπως παρουσιάζεται στην 

παρούσα ΜΠΕ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των Μεταλλευτικών – 

Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στη Χαλκιδική.  

 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παρακολούθηση των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος (οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα) στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλευτικών – 

Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

Προτείνεται 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. 

 

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος 

παρακολούθησης θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα της Εποπτείας (Νέα 

επικαιροποιημένη βάση δεδομένων εποπτείας. Παραδοτέα Δ12 Συντονιστή του έργου της 

εποπτείας, ΥΠΕΝ, 2015). Οι καταγραφές των εργασιών πεδίου θα εισαχθούν σε βάση 

δεδομένων σύμφωνα με την μεθοδολογία του Παραδοτέου Δ12 της Εποπτείας.  
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Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα εκπονείται με βάση τις εργασίες πεδίου που θα λαμβάνουν 

χώρα και στις 4 εποχές (χειμερινή, εαρινή, θερινή και φθινοπωρινή) του έτους. 

 

Οι περιοχές μελέτης θα αφορούν τρεις επιμέρους περιοχές (Σκουριές, Ολυμπιάδα, Στρατώνι) 

γύρω από τις περιοχές επέμβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 11.2.5.6-1. 

 

Πίνακας 11.2.5.6-1. Περιοχές μελέτης 

Περιοχές 

μελέτης 

Έκταση 

(στρέμματα) 
Εντός των διοικητικών ορίων 

Σκουριές 39.948 
των δημοτικών διαμερισμάτων Σταγείρων, Μεγάλης 

Παναγιάς και Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη 

Ολυμπιάδα 24.805,22 
των δημοτικών διαμερισμάτων Σταγείρων και 

Ολυμπιάδος του Δήμου Αριστοτέλη 

Στρατώνι 34.575,44 
των δημοτικών διαμερισμάτων Στρατονίκης, Σταγείρων 

και Στρατωνίου του Δήμου Αριστοτέλη 

Σύνολο 99.328,66 Δήμος Αριστοτέλη της Π.Ε Χαλκιδικής 

 

Ως ευρύτερη περιοχή έχει οριστεί η περιοχή που περιλαμβάνει τις ανωτέρω περιοχές μελέτης. 

Έχει έκταση 279.569,36 στρέμματα και περιλαμβάνει τμήματα των δημοτικών διαμερισμάτων 

Σταγείρων, Μεγάλης Παναγιάς, Νεοχωρίου, Ολυμπιάδος, Στρατωνίου και Στρατονίκης του 

Δήμου Αριστοτέλη. 

 Παρακολούθηση Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Προτείνεται να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών 

αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό  στην Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος Παρακολούθησης του 

Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος να περιλαμβάνεται ειδικό Κεφάλαιο με τα 

αποτελέσματα της παρακολούθησης και των ελέγχων των εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς 

στοιχεία για τα απόβλητα εξόρυξης που παρήχθησαν ή διαχειρίσθηκαν κατά τον προηγούμενο 

χρόνο.  

 

Επιπροσθέτως, ειδικά για την Ε.Δ.Ε.Α.Κ. και την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου να γίνεται 

καταγραφή των εισερχομένων αποβλήτων καθώς και ενημέρωση του τοπογραφικού 

διαγράμματος με την εξέλιξη της απόθεσης.  

 

Οι κύριοι τύποι εξορυκτικών αποβλήτων που θα παράγονται από την εξόρυξη και επεξεργασία 

του μεταλλεύματος από τις επιμέρους μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, Σκουριών 

και Μαύρων Πετρών των οποίων και θα παρακολουθούνται τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά καθώς και η συχνότητα παρακολούθησης αυτών συνοψίζονται στον Πίνακα 

11.2.5.7-1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 11.2.5.7-1. Τύποι και συχνότητα δειγματοληψίας εξορυκτικών αποβλήτων  

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Α/Α Κωδικός Περιγραφή 

Συχνότητα 

Δειγματοληψίας 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

1 OWR01 Εξορυγμένο στείρο υλικό (ΣΤΕ-ΟΛ) Εβδομαδιαία  

2 OWT01 

Αδρομερές Απόβλητο 

Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (ΑΑΕ-

ΟΛ) 

Ημερήσια  

3 OWT02 

Λεπτομερές Απόβλητο 

Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (ΛΑΕ-

ΟΛ) 

Ημερήσια  

4 ΟWT03 
Μικτό Απόβλητο Εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας (ΜΑΕ-ΟΛ) 
Ημερήσια  

5 OWS01 
Ίλυς Νερών Μεταλλείου 

Ολυλμπιάδας 
Ημερήσια 

ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

1 SWR01 Εξορυγμένο στείρο υλικό (ΣΤΕ-ΣΚ) Εβδομαδιαία 

2 SWT01 
Απόβλητο Εμπλουτισμού Σκουριών    

(ΑΕ-ΣΚ) 
Ημερήσια 

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

1 MWR01 
Εξορυγμένο στείρο υλικό (ΣΤΕ-

ΜΠ) 
Εβδομαδιαία  

2 MWT01 

Αδρομερές Απόβλητο 

Εμπλουτισμού Μαύρων Πετρών 

(ΑΑΕ-ΜΠ)  

Ημερήσια  

3 MWT02 

Λεπτομερές Απόβλητο 

Εμπλουτισμού Μαύρων Πετρών 

(ΛΑΕ-ΜΠ) 

Ημερήσια  

4 MWS01 

Ιλύς Κατεργασίας Νερών 

Μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 

(μονάδα Στρατωνίου) 

Ημερήσια  

5 MWS02 

Ιλύς Κατεργασίας Νερών 

Μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

(μονάδα Μ. Λάκκου) 

Ημερήσια  

 

Σύμφωνα με την απόφαση 2009/360/ΕΚ, ο χαρακτηρισμός των εξορυκτικών αποβλήτων 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:  

α) γενικές πληροφορίες  

β) γεωλογικό υπόβαθρο του προς εκμετάλλευση κοιτάσματος  

γ) είδος των αποβλήτων τους και προβλεπόμενος χειρισμός αυτών 

δ) γεωτεχνική συμπεριφορά των αποβλήτων (κοκκομετρία, πλαστικότητα, πυκνότητα και 

περιεκτικότητα σε νερό, βαθμός συμπίεσης, διατμητική αντοχή και γωνία τριβής, 

διαπερατότητα και λόγος κενών, συμπιεστότητα και στερεοποίηση) 

ε) γεωχημικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά των αποβλήτων 

 

Προτείνεται να επανελέγχονται / παρακολουθούνται σε ετήσια βάση και σε κάθε είδος 

παραγόμενου εξορυκτικού αποβλήτου τα ακόλουθα γεωχημικά χαρακτηριστικά:  

• Χημική ανάλυση 
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• Ορυκτολογική ανάλυση 

• Προσδιορισμός pΗ πολφού 

• Πρότυπες δοκιμές εκχυλισιμότητας / εκπλυσιμότητας  

 

Οι μέθοδοι που προτείνονται για τον έλεγχο / περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των εξορυκτικών 

αποβλήτων συνοψίζονται στον Πίνακα 11.2.5.7-2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας11.2.5.7-2. Μέθοδοι μέτρησης και ανάλυσης για τον περιβαλλοντικό 

χαρακτηρισμό των εξορυκτικών αποβλήτων 

Α/Α Μέθοδος Πρότυπο / Μέθοδος 

1 Χημική ανάλυση 

1.1 Διαλυτοποίηση με βασιλικό νερό ΕΛΟΤ ΕΝ 13657 

1.2 
Ανάλυση As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn 

Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης 

(AAS) 

2 Ορυκτολογική ανάλυση Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 

3 Δυναμικό παραγωγής οξύτητας 

3.1 
Προσδιορισμός ισοζυγίου οξέος-

βάσης 
ΕΛΟΤ EN 15875 

4 Πρότυπες δοκιμές εκχυλισιμότητας/εκπλυσιμότητας 

4.1 

Δοκιμή συμμόρφωσης για 

αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους μορφής και ιλύων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 

5 Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων στα υδατικά διαλύματα 

5.1 pH pHμετρο METROHM827 

5.2 Αγωγιμότητα Φορητό αγωγιμόμετρο WTW LF95 

6 Χημική ανάλυση υδατικών διαλυμάτων 

6.1 Ανάλυση As, SB, Se ICP – MS (EAΓME) 

6.2 Ανάλυση Cu, Zn AAS, Φούρνος γραφίτη 

6.3 Ανάλυση Ba, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb ICP OES PE Optima 8000 

6.4 Ανάλυση Cd AAS, Φλόγα 

6.5 Ιόντα φθορίου APHA 4500-F- SPADNS 

6.6 Ιόντα χλωρίου Τιτλοδότηση με AgNO3, APHA, 4500-Cl-B 

6.7 Θειικά ανιόντα APHA 4500-F- SPADNS 

6.8 Ολικά Κ.Υ.Α.νιούχα 
Απόσταξη /UV-VIS (Εξωτερικό εργαστήριο 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ) 

 

Οι έλεγχοι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των εξορυκτικών αποβλήτων θα 

πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε σύνθετα αντιπροσωπευτικά δείγματα. Συγκεκριμένα: 

• Η δειγματοληψία των στείρων εξόρυξης θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση από το υλικό 

το οποίο προκύπτει μετά την ανατίναξη.  

• Η δειγματοληψία του αποβλήτου εμπλουτισμού θα γίνεται σε ημερήσια βάση από την 

ταινία μεταφοράς του.  

• Η δειγματοληψία της ιλύος κατεργασίας νερών μεταλλείου θα γίνεται επίσης σε 

ημερήσια βάση από την ταινία μεταφοράς της. 
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Από την προαναφερόμενη διαδικασία θα προκύπτουν τα σύνθετα δείγματα του μήνα και στη 

συνέχεια τα σύνθετα δείγματα του έτους τα οποία θα αποστέλλονται σε εξωτερικό εργαστήριο 

για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών. 

 

Σημειώνεται ότι έχει εκπονηθεί για το Έργο, η μελέτη με τίτλο «Προσδιορισμός proxies μεταξύ 

της χημικής ανάλυσης και του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των εξορυκτικών αποβλήτων», 

από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, το σύνολο της οποίας επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα VI της παρούσας μελέτης.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των 

περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων στα δείγματα των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 

Στρατωνίου και Ολυμπιάδας της περιόδου 2016-2020 για τον προσδιορισμό proxies προκύπτει 

ότι: 

 

Μ.Ε. Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

• Για τα εξεταζόμενα δείγματα των Μ.Ε. Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών (στείρα, 

αδρομερές) υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ του λόγου NP/AP της δοκιμής ABA με 

το λόγο των συγκεντρώσεων (Ca+Mg)/S. Η απαιτούμενη τιμή του λόγου (Ca+Mg)/S 

ώστε να ικανοποιείται το κριτήριο NP/AP>3 για τα στείρα και το αδρομερές τέλμα 

υπολογίστηκε 4,4 και 4,2 αντίστοιχα. 

• Για τα δείγματα αδρομερούς αποβλήτου εμπλουτισμού Μαύρων Πετρών βρέθηκε ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ του pH πολφού και της εκπλυσιμότητας As και Sb. 

• Για τα δείγματα στείρων, η σχέση του ποσοστού διαλυτοποίησης As με το pH 

εκπλύματος της δοκιμής εκπλυσιμοτητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 περιγράφεται από μία 

πολυωνυμική εξίσωση δευτέρου βαθμού. Η ανάλυση κύριων συνιστωσών δεν έδειξε 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων παραμέτρων της χημικής ανάλυσης καθώς 

και του pH πολφού και της εκπλυσιμότητας As και Sb. Αυτό πιθανά οφείλεται στην 

ετερογένεια των δειγμάτων στείρων. 

 

Μ.Ε. Ολυμπιάδας 

• Για τα εξεταζόμενα δείγματα στείρων υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ του λόγου 

NP/AP της δοκιμής ABA με το λόγο των συγκεντρώσεων (Ca+Mg)/S. Η απαιτούμενη 

τιμή του λόγου (Ca+Mg)/S ώστε να ικανοποιείται το κριτήριο NP/AP>3 υπολογίστηκε 

4,7. 

• Για τα δείγματα αποβλήτων εμπλουτισμού των Μ.Ε. Ολυμπιάδας, υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ του λόγου NP/AP της δοκιμής ABA με το λόγο των συγκεντρώσεων 

(Ca+Mg)/Sθειούχο. Για τιμή του λόγου NP/AP μεγαλύτερη του 3, η απαιτούμενη τιμή 

του λόγου (Ca+Mg)/Sθειούχο στα δείγματα αδρομερούς, λεπτομερούς και μικτού 

αποβλήτου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας υπολογίστηκε 4,2, 4,4 και 4,2 αντίστοιχα. 

• Η εκπλυσιμότητα των κρίσιμων στοιχείων As και Sb από τα δείγματα αποβλήτων 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδας επηρεάζεται από το ποσοστό οξείδωσης του θείου 

(αδρομερές, λεπτομερές) και τη συγκέντρωση S(SO4). Με βάση την ανάλυση κύριων 

συνιστωσών, το pH πολφού έχει ισχυρή συσχέτιση με την εκπλυσιμότητα As και Sb από 

το αδρομερές απόβλητο, ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση στο λεπτομερές και το μικτό. 

• Για τα δείγματα στείρων, η αύξηση του pH πολφού σε τιμές μεγαλύτερες από pH: 9,0 

συνδέεται με αυξημένη εκπλυσιμότητα του As. Η ανάλυση κύριων συνιστωσών δεν 

έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων παραμέτρων της χημικής ανάλυσης 
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και της εκπλυσιμότητας As και Sb. Αυτό πιθανά οφείλεται στην ετερογένεια των 

δειγμάτων στείρων. 

 Μικρομετακινήσεις 

Προτείνεται να υλοποιείται πρόγραμμα παρακολούθησης μικρομετακινήσεων (α) στο 

δομημένο περιβάλλον του οικισμού της Στρατονίκης και (β) στην περιοχή των παλαιών 

εκμεταλλεύσεων Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών. 

 

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των επιφανειακών μετακινήσεων 

στην περιοχή των παλαιών εκμεταλλεύσεων Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών, θα 

δίνονται οι μετρήσεις του συνόλου των μαρτύρων του παλαιού δικτύου παρακολούθησης, το 

οποίο θα αποτελείται από τα 12 σημεία ελέγχου σε βάθρα (μάρτυρες επιφανειακής 

μετακίνησης) Κ1 – Κ12. Οι μετρήσεις θα γίνονται σε όλα τα βάθρα με τη χρήση Fast static 

εντοπισμού GPS και εξάρτηση από μόνιμο δίκτυο αναφοράς GPS (οπότε δεν χρειάζονται 

σταθερά σημεία αναφοράς). 

 

Παράλληλα, για την παρακολούθηση των τυχόν μικρομετακινήσεων εντός του οικισμού 

Στρατονίκης θα χρησιμοποιείται το δίκτυο οπτικών στόχων που είχε εγκατασταθεί σε 

επιλεγμένες θέσεις (κτίρια) του οικισμού. Πρόκειται για δεκατρείς (13) συνολικά οπτικούς 

στόχους που θα εγκατασταθούν μόνιμα στις ακόλουθες θέσεις και θα παρακολουθούνται από 

αυτόματο σύστημα γεωδαιτικής παρακολούθησης: 

• S 1: Κτίριο Μπουρί Πέτρινο (ιδιοκτησία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ) 

• S 2: Οικία Γκοντίνου Άκη 

• S 3: Οικία Σιδηρέλη Χρήστου  

• S 4: Οικία Αδάμ Νικολάου  

• S 5: Οικία Σταύρου Αθανασίου 

• S 6: Οικία Χατζή Κων/νου 

• S 7: Οικία Μήλιου Αθανάσιου 

• S 8: Οικία Τσέλιου Παντελή  

• S 9: Οικία Δασκαλάκη Εμμανουήλ  

• S 10: Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης 

• S 11: Δασονομείο Στρατονίκης 

• S 12: Οικία Λάμπρου ΝικολάουS 13: Οικία Μαυρουδή Νικολάου 

 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των επιφανειακών μετακινήσεων στην περιοχή των 

παλαιών εκμεταλλεύσεων Μαντέμ Λάκκου - Μαύρων Πετρών θα πραγματοποιούνται 

μετρήσεις συντεταγμένων με τη χρήση GPS με τη χρήση Fast static εντοπισμού GPS και 

εξάρτηση από μόνιμο δίκτυο αναφοράς GPS.. 

 

Η παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων εντός του οικισμού Στρατονίκης θα γίνεται με 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα μέτρησης των ολικών μετακινήσεων (3D) σε πραγματικό χρόνο 

το οποίο θα χρησιμοποιεί για την λήψη των μετρήσεων servo-κινούμενo γεωδαιτικό σταθμό 

τύπου LEICA TCA 2003. 

 

Οι μετρήσεις στην περιοχή των καθιζήσεων των παλαιών εκμεταλλεύσεων των μεταλλείων 

Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών θα γίνονται ανά τρίμηνο, ενώ για τον οικισμό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

12.1. Σχέδιο ΑΕΠΟ 

12.1.1. Θέμα Απόφασης 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε.» στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η εφαρμογή των οποίων βαρύνει την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. 

 Είδος Απόφασης 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

α. Ονομασία έργου: Νέο Επενδυτικό Σχέδιο Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

β. Επωνυμία Φορέα: εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

γ. Γεωγραφικός Προσδιορισμός θέσης έργου: 

 

Η διοικητική υπαγωγή της άμεσης περιοχής μελέτης και της περιοχής έρευνας παρουσιάζεται 

ακολούθως υπό μορφή Πίνακα 12.1.1-1.  

 

Πίνακας 12.1.1.1-1. Διοικητική υπαγωγή μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μεταλλείων 

Κασσάνδρας 

 

1. Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, 

2. Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα, 

3. Λιμενικές Εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 

Σκουριών 

Περιφέρεια 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφερειακή 

Ενότητα 
Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Ε. Χαλκιδικής 

Δήμος Δήμος Αριστοτέλη Δήμος Αριστοτέλη Δήμος Αριστοτέλη 

Δημοτική 

Ενότητα 
Δ.Ε. Σταγίρων - Ακάνθου 

Δ.Ε. Σταγίρων 

Ακάνθου 

Δ.Ε. Αρναίας 

Δ.Ε. Παναγιάς 
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12.2. Προοίμιο 

12.2.1. Νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

έργου και βασικές κανονιστικές πράξεις της 

Το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του 

Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. To Ν.4622/2019 (ΦΕΚ.133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109. 

4. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4785/2021 (ΦΕΚ 42/Α) «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». 

6. Την αρ. οικ. 905/21-12-2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4675/Β) 

«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και της 

αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

7. Την Υ.Α. αριθ. Υ.Π.ΕΝ./ΕΓΥ/41389/332/2018 (ΦΕΚ 2638/Β) «Έγκριση του Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

8. Την υπ’ αρ. οικ. 201745/26.07.2011 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) «Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές– Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμό & 

Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στο Νομό Χαλκιδικής». 

9. H υπ’αρ. 21746/1420/24-03-21 (ΑΔΑ: 9Θ1Δ4653Π8-8ΒΤ) διαπιστωτική πράξη του 

Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, για την παράταση ισχύος 

της 201745/26-07-2011 ΑΕΠΟ του έργου, έως 26-07-2025, με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 1 του Ν.4685/2020, λόγω εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001. 

10. Την Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στον «Κανονισμό Μεταλλευτικών και 

Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ 1227/Β/14.6.2011). 

11. Την Οδηγία 85/337/ΕOΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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12. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 

Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Την Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) περί «Κατάταξης δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «Διαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 

(ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.09.03) «Καθορισμός τρόπου 

ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

16. α) Την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για τη διατήρηση 

των άγριων πτηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β) Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  

γ) Την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ης Νοεμβρίου 2009, για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. 

17. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των Δασών και των 

Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από 

το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003) για την προστασία των δασικών 

οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις και το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 

129/Α/23.07.2021) ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων.  

18. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) για την «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 

134/Α/31.7.2021) για εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές 

υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 

19. Την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985) περί «Μέτρων διαχείρισης της 

άγριας πτηνοπανίδας». 

20. Την Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/28.121998) για τον «Καθορισμό μέτρων 

και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6.9.2010) για τον «Καθορισμό 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 

22. Το Π.Δ. της 18.10.1979 (ΦΕΚ 614/Δ/1979) «Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων εις την εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Ν. 

Χαλκιδικής και τροποποιήσεώς του από 1.7.1977 Π. Δ/τος «περί καθορισμού των όρων 

και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εις περιοχάς εκτός σχεδίου 

οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής» ΦΕΚ 200/Δ΄)». 

23. Το Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) περί «Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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24. α) Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) περί «Αιγιαλού, παραλίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β) Την υπ’ αριθμ. 2670/1973 (ΦΕΚ 155/Δ/4.6.1973) Απόφαση του Νομάρχη 

Χαλκιδικής «Περί καθορισμού χειμερίου κύματος εις θέσιν παραλία Στρατωνίου 

Νομού Χαλκιδικής».  

γ) Την υπ’ αριθμ. οικ. 765/4.2.1999 Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για την «Ανανέωση άδειας χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας στον 

όρμο Στρατωνίου Χαλκιδικής, της εταιρείας TVX Hellas Α.Ε.».  

25. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 

Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008).  

26. Το Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10.2.1981) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην 

Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της 

Αρχαιολογικής Κληρονομιάς».  

27. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4761/2020 

«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και 

μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό 

Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Άνω γειανάκης» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 

248/Α/13.12.2020) 

28. Το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/Α/17.10.1977) «Περί προστασίας του θαλασσίου 

περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 

55/98 (ΦΕΚ 58/Α/20.3.1998) για την «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 

29. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) περί «Προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4519/2018 

για τους «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

25/Α/20.02.2018). 

30. Την Π.Υ.Σ. 2/1.2.2001 (ΦΕΚ 15/Α/2-2-2001) περί «Καθορισμού των κατευθυντήριων 

και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

4ης Μαΐου 1976». 

31. Την Κ.Υ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/3.7.1986) για την «Απαιτούμενη ποιότητα 

των επιφανειακών νερών που προσδιορίζονται για «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση 

ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», μεθόδους 

μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που 

προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 

79/869/ΕΟΚ». 

32. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997) περί «Μέτρων και όρων για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων». 

33. Την Κ.Υ.Α. οικ. 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β/9.3.2001) περί «Μέτρων και περιορισμών 

για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα 

καθορισμού οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον 

Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976». 

34. Την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001) περί ««Ποιότητας του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998», όπως τροποποιήθηκε 
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και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 

630/Β/26.4.2007). 

35. Την Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/12.12.2003) περί «Τροποποίησης 

και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «Καθορισμός των 

κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α΄15)»». 

36. Την Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.2005) περί «Κατηγοριών αδειών χρήσης 

υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασίας έκδοσης, περιεχόμενου και 

διάρκειας ισχύος αυτών». 

37. Την Κ.Υ.Α. HΠ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26.2.2009) περί «Ποιότητας και 

μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 

και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.σχετικά με την ποιότητα και διαχείριση των 

υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ και την 

κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ». 

38. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25.9.2009) περί «Καθορισμού 

μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία 

των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006»».  

39. Την Κ.Υ.Α. HΠ 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/21.7.2010) περί «Αξιολόγησης 

και διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». 

40. Την Κ.Υ.Α. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) περί «Καθορισμού 

Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων 

και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις 

της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση 

των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ 

και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων 

στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις». 

41. Την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) περί «Καθορισμού μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 

άλλες διατάξεις». 

42. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/22.1.1965 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) «Περί 

διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. 

αρ. Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986/Β/10.12.1971), Γ4/1305/2.8.1974 (ΦΕΚ 

801/Β/9.8.1974) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008) 

όμοιες.  

43. Την υπ’ αρ. 6708/2006 Απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

944/Δ/1.11.2006) περί «Επικύρωσης οριογραμμών 12α ρεμάτων στη λεκάνη 

«Κοκκινόλακκα» περιοχής Στρατώνι-Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου 

του Ν. Χαλκιδικής». 
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44. Την υπ’ αρ. 3891/2008 Απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

298/Δ/1.7.2008) περί «Επικύρωσης καθορισμού οριστικών οριογραμμών των ρεμάτων 

«Μπασδέκη, Μαυρόλακκα και Ξυρόλακκα» στις περιοχές «Ολυμπιάδας (Δ. 

Σταγείρων−Ακάνθου) και Βαρβάρας (Δ. Αρναίας) − Ν. Χαλκιδικής»». 

45. Τη Νομ/κή Απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) «Περί των όρων 

διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του 

Νομού Χαλκιδικής». 

46. Τη Νομ/κή Απόφαση Χαλκιδικής 01α/434/2009 (ΦΕΚ 719/Β/16.4.2009) περί «Όρων 

διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του 

Νομού Χαλκιδικής». 

47. Την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 

απόβλητα. 

48. Την Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 

των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 

παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, όπως αυτή εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις των 

μη εξορυκτικών αποβλήτων. 

49. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 

μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 

του Συμβουλίου.  

50. Την Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων.  

51. α) Την Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και:  

β) την Απόφαση 2009/335/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2009, σχετικά με τις 

τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα 

με την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, 

γ) την Απόφαση 2009/337/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον 

καθορισμό των κριτηρίων ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 

σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές 

βιομηχανίες,  

δ) την Απόφαση 2009/358/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2009, για την 

εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου 

που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 18 της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας,  

ε) την Απόφαση 2009/359/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Απριλίου, για τη συμπλήρωση 

του ορισμού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 

στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, 

στ)την Απόφαση 2009/360/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2009, για τη 

συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων, 

τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας.  
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52. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου , της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 

οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006.  

53. α) Την από 7 Ιανουαρίου 2009 υιοθέτηση από την Ευρ. Επιτροπή της Ε.Ε. του σχετικού 

εγγράφου αναφοράς (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές) για το σκοπό της Οδηγίας 

2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαχείριση 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (2009/C81/06).  

β) Την από τον Αύγουστο 2006 υιοθέτηση από την Ευρ. Επιτροπή της Ε.Ε. του σχετικού 

εγγράφου αναφοράς (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές – BREF 08.2006) «Waste 

Treatment Industries» στα πλαίσια της Οδηγίας IPPC (European IPPC Bureau).  

54. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) για την «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 

Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων» (Β’40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».  

55. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004) για τα «Μέτρα και όρους για την εναλλακτική 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση τους».  

56. Το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5.3.2004) για την «Αντικατάσταση αρ. 73537/1438/1995 

Κ.Υ.Α. διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες 

επικίνδυνες ουσίες (Β΄781) και αρ. 19817/2000 Κ.Υ.Α. τροπ/ση της αρ. 73537/1995 

Κ.Υ.Α. κλπ. μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση».  

57. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004) για τα «Μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1000/53/ΕΚ». 

58. Το Ν. 4819/2021(ΦΕΚ 129/Α/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση 

των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης, διατάξεις για πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις». 

59. Την Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11.10.2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με 

τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 200/103/ΕΚ «για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 

συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τη 

τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

60. Το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/3.2.2006) για τη «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004 (Α/82) 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».  
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61. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001) περί «Συσκευασιών και εναλλακτικής 

διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

62. Την Κ.Υ.Α.29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002) για τα «Μέτρα και όρους για 

την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», η οποία ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999, για την υγειονομική 

ταφή των αποβλήτων. 

63. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) που αναφέρεται σε «Μέτρα 

και Όρους για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

64. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) που αναφέρεται στα «Μέτρα 

όρους και περιορισμούς για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604)». 

65. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.2006) που αναφέρεται στην «Έγκριση 

Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 

91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»».  

66. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2.3.2007) που αναφέρεται στην «Έγκριση Εθνικού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 

(παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας 

του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.13588/725/2006 

κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/206 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791)».  

67. Την Π.Υ.Σ. 34/2002 (ΦΕΚ 125/Α/5.6.2002) με την οποία καθορίζονται «Οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του 

αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

68. Την Κ.Υ.Α. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β/27.2.2004) με την οποία καθορίζονται 

«Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και 

μονοξείδιο του άνθρακα».  

69. Την Κ.Υ.Α. 38638/2016/2005 (ΦΕΚ 1334/Β/21.9.2005) με την οποία καθορίζονται 

«Οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό 

αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον 

ατμοσφαιρικό αέρα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων».  

70. Την Κ.Υ.Α. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.2007), με την οποία καθορίζονται 

«Τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, 

του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
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στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ 

Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα του Συμβουλίου της 15ης 

Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

71. Την Κ.Υ.Α 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), στην οποία καθορίζονται 

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση 

σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 

286/Β/2.3.2007)». 

72. Την Κ.Υ.Α 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28.3.2006) η οποία αφορά στον «Καθορισμό 

μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 

περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25ης 

Ιουνίου 2002».  

73. Την Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992) περί «Καθορισμού 

δεικτών και ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την 

κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα». 

74. Τον Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις».  

75. Την Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/25.4.2002) για τα «Μέτρα προφύλαξης 

του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

χαμηλών συχνοτήτων». 

12.2.2. Έγγραφα και στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου, που υποβλήθηκαν με βάση τυχόν προτάσεις που προέκυψαν από 

τη διαδικασία διαβούλευσης 

Θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της συγγραφής της ΑΕΠΟ. 

12.2.3. Γνωμοδοτήσεις-απόψεις υπηρεσιών, φορέων, πολιτών και του φορέα του έργου 

κατά τη διαβούλευση – δημοσιοποίηση του σχετικού φακέλου 

Θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της συγγραφής της ΑΕΠΟ. 

12.2.4. Έγγραφα και στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου 

Θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της συγγραφής της ΑΕΠΟ. 

12.3. Διατακτικό Μέρος Απόφασης 

12.3.1. Είδος Απόφασης 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

12.3.2. Ονομασία Έργου  

Νέο Επενδυτικό Σχέδιο Μεταλλείων Κασσάνδρας  
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12.3.3. Επωνυμία Φορέα 

Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. 

12.3.4. Γεωγραφικός Προσδιορισμός θέσης έργου 

Η διοικητική υπαγωγή της άμεσης περιοχής μελέτης και της περιοχής έρευνας παρουσιάζεται 

ακολούθως υπό μορφή Πίνακα 12.3.4-1. 

 

Πίνακας 12.3.4-1. Διοικητική υπαγωγή υποέργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

 

1. Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, 

2. Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα, 

3. Λιμενικές Εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας 

Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις 

Σκουριών 

Περιφέρεια 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφερειακή 

Ενότητα 
Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Ε. Χαλκιδικής 

Δήμος Δήμος Αριστοτέλη Δήμος Αριστοτέλη Δήμος Αριστοτέλη 

Δημοτική 

Ενότητα 
Δ.Ε. Σταγίρων - Ακάνθου 

Δ.Ε. Σταγίρων 

Ακάνθου 

Δ.Ε. Αρναίας 

Δ.Ε. Παναγιάς 

12.4. Περιγραφή Έργου 

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. (κύριος του Έργου) έχει υποβάλλει στο 

Ελληνικό Δημόσιο εκτεταμένο σχέδιο επένδυσης (εις το εξής: επένδυση) για την πλήρη 

ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ανατολική Χαλκιδική εντός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόμενο έργο αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένων υποέργων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται εντός 

συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρεμμάτων, κάτοχος της οποίας είναι ο 

φορέας του έργου με βάση σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Ελληνικό Δημόσιο (αρ. 

σύμβασης: 22138/12-12-2003) και κυρώθηκε με το Ν. 3220/18.01.2004 (ΦΕΚ 15Α/2004) και 

όπως τροποποιήθηκε με σχετική Επενδυτική Συμφωνία που κυρώθηκε με τον Ν.4785/2021 

(ΦΕΚ 42Α/23.3.2021).  

 

Το συγκρότημα των προς αδειοδότηση μεταλλευτικών εγκαταστάσεων βρίσκεται στην 

ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής περίπου 110 km ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης. Τα όρια των περιοχών επέμβασης των προτεινόμενων έργων παρουσιάζονται 

στον Χάρτη 2 της παρούσας ΜΠΕ. Πρόκειται για μια ενιαία αδιαίρετη επένδυση, με 

επεμβάσεις ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αλλά και 

επεμβάσεις εκτεταμένης αποκατάστασης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις οριοθετούνται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής. 
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12.4.1. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του μεταλλείου Μαύρων Πετρών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

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

201745/26.07.2011.  

• Το υπόγειο μεταλλείο Μαύρων Πετρών στο Δ.Δ. Στρατονίκης, από το οποίο 

εξορύσσονται μικτά θειούχα μεταλλεύματα αργυρούχου μολύβδου και ψευδαργύρου με 

τη μέθοδο των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων, μεταξύ των επιπέδων ~+300 

m έως ~+120 m, και το εξοφλημένο υπόγειο μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου, το οποίο 

βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού αποκατάστασης. Προτείνεται με την παρούσα η 

ανάπτυξη του υφιστάμενου μεταλλείου Μαύρων Πετρών χαμηλότερα του επιπέδου +120 

m, και προς τα Ν-ΝΔ για την εκμετάλλευση κοιτάσματος μικτών θειούχων με 

δυναμικότητα εξόρυξης 1,8 x 106 t μεταλλεύματος (εφόσον τα αποθέματα επιβεβαιωθούν 

από το πρόγραμμα μεταλλευτικής διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη). 

• Το εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Δ.Δ. Στρατωνίου μέσης δυναμικότητας 50 t/h και 

ετήσιας παραγωγής 400.000 t, στο οποίο γίνεται η κατεργασία του εξορυσσόμενου 

μεταλλεύματος, για την παραγωγή συμπυκνωμάτων γαληνίτη και σφαλερίτη.  

• Τη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην πλατεία της στοάς 

+216 m, δυναμικότητας 450 m3/h η οποία προτείνεται με την παρούσα να αναβαθμιστεί. 

• Τη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου - Στρατωνίου, 

δυναμικότητας 250 m3/h η οποία προτείνεται με την παρούσα να αναβαθμιστεί. 

• Την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

• Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οι οποίες προτείνεται με 

την παρούσα να αναβαθμιστούν / επεκταθούν.  

 

Πίνακας 12.4.1-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

Περιγραφή 

Ξηρό 

βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

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 0,13 προϊόν  

Συμπύκνωμα ZnS 0,26 0,26 προϊόν  
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Εξορυκτικά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 

ΕΚΑ: 01 01 01 
0,52  

0,52 

(αν δεν 

αξιοποιηθούν) 

Αδρομερές κλάσμα 

αποβλήτου 

εμπλουτισμού 

ΕΚΑ:01 03 06 

1,07 

0,64 

συστατικό του υλικού 

λιθογόμωσης 

0,43 

(αν δεν 

αξιοποιηθούν) 

Λεπτομερές κλάσμα 

αποβλήτου 

εμπλουτισμού 

ΕΚΑ: 01 03 06 

0,36  0,36 

Ιλύς εξουδετέρωσης 

νερών μεταλλείου 

Μαντέμ Λάκκου (και 10 

έτη μετά το κλείσιμο) 

ΕΚΑ:01 03 07* 

0,25  0,25 

Ιλύς εξουδετέρωσης 

νερών μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών  

ΕΚΑ: 01 03 06 

0,08  0,08 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 
2,67 1,03 1,64 

 

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, κλεισίματος 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις του Μαύρων 

Πετρών – Στρατωνίου, διακρίνονται σε δύο ομάδες εργασιών: 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση των υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Β. Κλείσιμο και αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων, από τη μακρόχρονη 

προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα 

12.4.2. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας 

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 χρυσοφόρων πυριτών (αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη), σφαλερίτη και 

γαληνίτη με τη χρήση των ακόλουθων μεθόδων εκμετάλλευσης: α) Μέθοδος των 

εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων με ανερχόμενη φορά (Drift and Fill, DAF) / 

Διαμήκη Προσανατολισμό - Εγκάρσιο Προσανατολισμό, και β) Μέθοδος διπλών κοπών 

και λιθογομώσεων. Με την παρούσα προτείνεται η εφαρμογή και των ακόλουθων 

μεθόδων εκμετάλλευσης: γ) Μέθοδος των επιμήκων ανοιγμάτων σε εγκάρσια ανάπτυξη 

με τυφλά ανιόντα διατρήματα και επαναπλήρωση (Transverse Longhole Stoping, TLHS), 

δ) Μέθοδος επιμήκων ανοιγμάτων σε διαμήκη ανάπτυξη και επαναπλήρωση 

(Longitudinal Longhole Stopping, LLHS) και ε) Μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών 

και λιθογομώσεων με κατερχόμενη φορά. 
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• Το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο με την ολοκλήρωση της 

αναβάθμισής του η δυναμικότητα του θα ανέλθει σε 650.000 t (±10%) ετησίως. 

• Τη μονάδα κατεργασίας νερών δυναμικότητας 650 m3/h η οποία με την παρούσα 

προτείνεται να αναβαθμιστεί. 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

• Λοιπά συνοδά έργα - Βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οι οποίες προτείνεται με 

την παρούσα να αναβαθμιστούν / επεκταθούν.  

 

Πίνακας 12.4.2-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας 

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Υλικά προς κατεργασία / Πρώτες ύλες 

Μετάλλευμα ROM 12,38 

Κατεργασία στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού για την παραγωγή 

συμπυκνωμάτων PbS, ZnS και 

μίγματος χρυσοφόρων FeAsS – 

FeS2 

 

Προϊόντα 

Συμπύκνωμα PbS 0,78 
0,78 

προϊόν προς πώληση 
 

Συμπύκνωμα ZnS 1,21 
1,21 

προϊόν προς πώληση 
 

Συμπύκνωμα πυριτών 

(μίγματος  FeAsS – FeS2) 
3,47 

3,47 

προϊόν προς πώληση 
 

Εξορυκτικά απόβλητα 

Απόβλητα εξόρυξης 

(ΕΚΑ 01 01 01) 
3,74 

0,34 

για την κατασκευή και 

αποκατάσταση της εγκατάστασης 

Κοκκινόλακκα 

0,60 

Συστατικό εναλλακτικών μορφών 

λιθογόμωσης 

2,80 

(αν δεν 

αξιοποιηθούν) 

Απόβλητα εμπλουτισμού 

(ΕΚΑ 01 03 06) 
6,92 

6,18 συστατικό υλικού 

λιθογόμωσης 
0,74 

Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 

(ΕΚΑ 01 03 07*) 

0,10 

0,10 ανακύκλωση στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ή 

απόθεση στον χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα (όταν 

κρίνεται ανέφικτη η αξιοποίηση μέσω ανακύκλωσης) 

 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών 
16,22 12,58 3,64 
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Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι δραστηριότητες παύσης λειτουργίας, κλεισίματος 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, 

διακρίνονται σε δύο ομάδες εργασιών: 

Α. Κλείσιμο και αποκατάσταση των υφιστάμενων και προτεινόμενων εγκαταστάσεων 

Β. Κλείσιμο και αποκατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων, από τη μακρόχρονη 

προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα 

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

Η εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειμάρρου 

Κοκκινόλακκα, βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης – Στρατωνίου και 

περιλαμβάνει επίσης, μονάδα κατεργασίας νερών, δυναμικότητας 250 m3/h. 

 

Η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. έχει σχεδιαστεί προκειμένου να φιλοξενήσει και τις παλαιές ρυπογόνες 

αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής. Μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2020) έχουν αποτεθεί στην 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. συνολικά περίπου 1,68 Μm3 εξορυκτικών αποβλήτων από την παραγωγική 

δραστηριότητα και των υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού 

και αποκατάστασης παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών επέμβασης. 

Οι συνολικές ανάγκες χωρητικότητας για τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας και των 

έργων αποκατάστασης των παλαιών περιοχών ανέρχονται κατά μέγιστο στα 7,95 Μm3 έναντι 

της συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας των 10,85 Mm3.   

 

Οι εργασίες του κλεισίματος και αποκατάστασης της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. αφορούν στο σχεδιασμό και 

τις ενέργειες που θα λάβουν χώρα κατά τα τελευταία έτη της εκμετάλλευσης. 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. 

12.4.4. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών 

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, στην πλευρά της περαιτέρω βελτίωσης 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υποέργου. Ειδικότερα, το περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένο έργο 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 επιφανειακή και 

υπόγεια εκμετάλλευση.  

• Εργοστάσιο Εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, 

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

συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού και χρυσού dore. 

• 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 
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εργοστασίου εμπλουτισμού.  

• Μονάδας κατεργασίας 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. 

 

Πίνακας 12.4.4-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων 

Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Σκουριών 

Περιγραφή 
Ξηρό βάρος 

(Mt) 

Τρόπος διαχείρισης 

Αξιοποίηση (Μt) Απόθεση (Mt) 

Υλικά προς κατεργασία / Πρώτες ύλες 

Μετάλλευμα ROM 175,78 

Κατεργασία στο εργοστάσιο για 

την παραγωγή συμπυκνώματος 

xαλκού – xρυσού και κράματος 

χρυσού dorė 

 

Προϊόντα(1) 

Συμπύκνωμα Cu-Au 2,90 
2,90 

προϊόν 
 

Κράμα Au dorė 0,594 (Μoz) 
0,594 (Moz) 

προϊόν 
 

Εξορυκτικά απόβλητα(2) 

Απόβλητα εξόρυξης 

(ΕΚΑ:01 01 01) 
51,27 

51,27 

για την κατασκευή των 

αναχωμάτων και άλλων τεχνικών 

εντός της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. και την 

αποκατάσταση του ενοποιημένου 

ορύγματος 

 

Απόβλητα  εμπλουτισμού 

(ΕΚΑ:01 03 06) 
172,88 

Επιφανειακή απόθεση 

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 
63,31 

  

55,86 

συστατικό του υλικού 

λιθογόμωσης υπογείων 

 

  

53,71 

για επαναπλήρωση του 

ενοποιημένου ορύγματος 

 

Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου 
0,10 

0,10 

ανακύκλωση στο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού 

 

Σύνολο μεταλλευτικών 

υλικών (1+2) 
227,15 163,84 63,31 
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12.4.5. Οδοποιία Σκουριών 

Η εξωτερική οδοποιία Σκουριών περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας οδού Σκουριών – 

Στρατωνίου μήκους 28,7 km και την ήδη αναβαθμισμένη κύρια οδό πρόσβασης που συνδέει 

το εθνικό επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Παναγιάς με το εργοτάξιο Σκουριών 

μήκους 6,9 km. 

 

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

τεσσάρων υφιστάμενων κόμβων της υπό μελέτη οδού μεταφοράς προϊόντων με 

συμβαλλόμενες οδούς. Επιπλέον, για τις ανάγκες αυτής της νέας οδού θα κατασκευαστούν 

τρεις φορείς γεφυρών στις χιλιομετρικές θέσεις 19+437.17, 19+741.34,  και 20+479.74, με 

μήκος 30 m, 105 m και 90 m αντίστοιχα. 

12.4.6. 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 τα ακόλουθα τμήματα: 

• Αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης μικρών πλοίων. 

• Σύστημα μεταφορικών ταινιών και πύργου φόρτωσης με ταινιοαποθέτη για τη μεταφορά 

και φόρτωση σε πλοία των παραγόμενων συμπυκνωμάτων σε χύδην μορφή. 

• Στεγασμένη πλατεία για την αποθήκευση των τελικών προϊόντων των εργοστασίων 

εμπλουτισμού των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Προτείνεται να αναβαθμιστεί στο πλαίσιο 

της παρούσας ΜΠΕ, περιλαμβάνοντας τις βέλτιστες εφαρμογές (Industry Best) ελέγχου 

σκόνης και εκπομπών οχημάτων, καθώς και μέτρα πρόληψης ηχητικής, οπτική και άλλης 

όχλησης στο παραλιακό μέτωπο Στρατωνίου. 

 

Οι εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου εξυπηρετούνται και συμπληρώνονται με μία νέα 

αποθήκη τελικών προϊόντων εμπλουτισμού που εγκαθίσταται στις εγκαταστάσεις Μαύρων 

Πετρών. 

12.4.7. Μελλοντική Έρευνα 

Οι μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες θα συμπεριλάβουν ένα συνδυασμό περιφερειακών 

γεωλογικών, γεωφυσικών και γεωχημικών ερευνών, με στόχο τον προσδιορισμό νέων στόχων 

και προγραμμάτων γεωτρήσεων για τον εντοπισμό και διεύρυνση των ορυκτών πόρων και τη 

μετατροπή των ορυκτών πόρων σε μεταλλευτικά αποθέματα. Η έρευνα θα λάβει χώρα σε έξι 

περιοχές, αυτές των Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, της Άνω Βαγιωνίας, της περιοχής Σεβαλιέ 

– Άγιος Νικόλαος – Κουλοχέρα, της Ολυμπιάδας, της Πιάβιτσας και των Σκουριών, και θα 

περιλαμβάνει 157 γεωτρήσεις, σε σύνολο περίπου 71.160 m με περίπου 35 δείγματα πυρήνων 

ανά 100 m γεώτρησης, οι οποίες θα γίνουν εξ’ ολοκλήρου από υφιστάμενους δασικούς 

δρόμους.  

 

 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 12  12-22 

ENVECO A.E. 

12.4.8. Ομάδα, υποκατηγορία και είδος έργου 

Η κατάταξη των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 

του Ν. 4014/2011, πραγματοποιείται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21B/13-1-2012) όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει». Οι τροποποιήσεις επί της Υ.Α. 37674/2016 που αφορούν το υπό μελέτη έργο είναι 

οι κάτωθι: 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656/Β` 22.10.2020). Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας. 

• Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β` 9.9.2020)    Κατάταξη στις κατηγορίες 

της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-

3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/2020 (ΦΕΚ 1482/Β` 21.4.2020)    Τροποποίηση της 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 

4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την 

κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας. 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018, (ΦΕΚ 4420/Β/4.10.2018) «Τροποποίηση της 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10.8.2016), απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την 

υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την 

κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας».Υ.Α. οικ. 2307/2018, 

(ΦΕΚ 439/Β/14.2.2018) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 ΦΕΚ: 

2471/Β/10.8.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 

(209/Α)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 

3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο του έργου κατατάσσεται ως εξής: 

• Ομάδα 5η, «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» με: 

o  α/α 2, «Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση 

μεταλλευμάτων» και στην Υποκατηγορία Α1,  

o α/α 11, «Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων» και στις 

Υποκατηγορίες Α1 και Α2. 

• Ομάδα 9η, « Μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις», με: 

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-921081045f152020-fek-3833b-992020
http://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-ypenddy2459329022020-fek-1482b-2142020
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o α/α 153 «Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου από μετάλλευμα, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπυκνωμάτων τους» και στην Υποκατηγορία Α1  

o α/α 156 «Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των 

συμπυκνωμάτων αυτού» και στην Υποκατηγορία Α1 και 

o α/α 147, «Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων» και στην Υποκατηγορία Α1, 

• Ομάδα 1η, «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» με α/α 19, «Εκσυγχρονισμός, 

επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας» και στην 

Υποκατηγορία Β. 

• Ομάδα 2η, «Υδραυλικά έργα» με α/α 1 «Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης 

υδατορεμάτων» και στην Υποκατηγορία Α2,  

• Ομάδα 3η, «Λιμενικά έργα» με: 

o α/α 2, «Λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων» και στην Υποκατηγορία Α2 

o α/α 8, «Έργα προστασίας ακτής από τη διάβρωση – β) επί της ακτογραμμής 

παράλληλα» και στην Υποκατηγορία Α2. 

• Ομάδα 4η, «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» με α/α 25 «Μεμονωμένες 

εγκαταστάσεις φυσικοχημικής επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων (εργασία 

D9)» και στην Κατηγορία Β. 

 

Συνοψίζοντας, το έργο κατατάσσεται τελικώς στην Υποκατηγορία Α1. 

 

Επίσης, κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων 

(ΣΤΑΚΟΔ 08 και NACE Rev.2) η δραστηριότητα έχει κωδικό: 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη 

σιδηρούχων μεταλλευμάτων με κύριους κωδικούς ΚΑΔ 07.29.15: Εξόρυξη 

συμπυκνωμάτων  μόλυβδου και ψευδάργυρου, ΚΑΔ 07.29.19: Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων 

μεταλλευμάτων, ΚΑΔ 07.29.11: Εξόρυξη συμπυκνωμάτων Χαλκού, ΚΑΔ 07.29.14: Εξόρυξη 

συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων και ΚΑΔ 46720000: Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και 

μεταλλευμάτων. 

 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

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

σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.10.2011) «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», 

όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 

και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Γενική Δ/νση 

Περιβάλλοντος, στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ). 

12.4.9. Χαρτογραφική αποτύπωση έργου 

Στην παρακάτω Εικόνα 12.4.9-1, παρουσιάζεται η θέση του υπό μελέτη έργου στην ευρύτερη 

περιοχή καθώς και τα όρια των εγκαταστάσεών του. 
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Εικόνα 12.4.9-1. Θέση του υπό μελέτη έργου στην ευρύτερη περιοχή καθώς και τα όρια 

των εγκαταστάσεών του 

 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Στον Πίνακα 12.4.9.1-1, που ακολουθεί παρατίθενται οι συντεταγμένες του υπό μελέτη έργου 

στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) καθώς και στο Παγκόσμιο 

Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS '84). Οι συντεταγμένες των χωρικών ενοτήτων Ολυμπιάδας, 

Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου και Σκουριών δίνονται κεντροβαρικά, οι συντεταγμένες της 

οδοποιίας Σκουριών δίνονται για την αρχή, τη μέση και τέλος της, ενώ για τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις δίνονται οι κορυφές των περιοχών μελλοντικής έρευνας. 

 

Πίνακας 12.4.9.1-13. Κεντροβαρικές συντεταγμένες περιοχών επέμβασης 
Προβολικό Σύστημα 

Αναφοράς 
Συντεταγμένες 

Χωρική Ενότητα Ολυμπιάδας 

ΕΓΣΑ ‘87 
Χ Υ 

478898 4493989 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚59ʹ90ʺ 23˚75ʹ23ʺ 

Χωρική Ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

ΕΓΣΑ ‘87 
Χ Υ 

493739 4485224 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚52ʹ02ʺ 23˚80ʹ98ʺ 

Χωρική Ενότητα Σκουριών 

ΕΓΣΑ ‘87 
Χ Υ 

475459 4480934 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚48ʹ13ʺ 23˚71ʹ22ʺ 

Οδοποιία Σκουριών - Στρατωνίου 

ΕΓΣΑ ‘87 
Αρχή 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

474160 4480506 
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Προβολικό Σύστημα 

Αναφοράς 
Συντεταγμένες 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚28ʹ38.7ʺ 23˚41ʹ48.9ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 
Μέση 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

482162 4476688 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚26ʹ35.6ʺ 23˚47ʹ29.1ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 
Τέλος 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

482987 4484223 

WGS ‘84 
Φ λ 

40˚30ʹ40.1ʺ 23˚48ʹ3.4ʺ 

Κύρια Οδός πρόσβασης Σκουριών 

ΕΓΣΑ ‘87 
Αρχή 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

470781 4478329 

WGS ‘84 
Φ λ 

40o27’27.7” 23o39’25.7” 

ΕΓΣΑ ‘87 
Μέση 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

472572 4480380 

WGS ‘84 
Φ λ 

40o28’34.4” 23o40’41.4” 

ΕΓΣΑ ‘87 
Τέλος 

Οδοποιίας 

Χ Υ 

474257 4480853 

WGS ‘84 
Φ λ 

40o28’50.0” 23o41’52.9” 

Μελλοντική έρευνα – Ερευνητικές γεωτρήσεις 

ΕΓΣΑ ‘87 

Περιοχή Α 

Χ Υ 

478207 4493068 

478563 4493602 

479045 4493068 

WGS ‘84 

Φ λ 

40˚59ʹ07ʺ 23˚74ʹ42ʺ 

40˚59ʹ55ʺ 23˚74ʹ84ʺ 

40˚59ʹ07ʺ 23˚75ʹ12ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 

Περιοχή Β 

Χ Υ 

480257 4487405 

480870 4487421 

483538 448656 

483699 4484859 

482942 4484364 

480129 4486881 

WGS ‘84 

Φ λ 

40˚53ʹ97ʺ 23˚76ʹ86ʺ 

40˚53ʹ99ʺ 23˚77ʹ59ʺ 

40˚53ʹ22ʺ 23˚80ʹ74ʺ 

40˚51ʹ69ʺ 23˚80ʹ93ʺ 

40˚51ʹ24ʺ 23˚80ʹ04ʺ 

40˚53ʹ50ʺ 23˚76ʹ71ʺ 

ΕΓΣΑ ‘87 Περιοχή Γ 

Χ Υ 

476821 4483272 

475490 4483322 

474432 4486820 
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Προβολικό Σύστημα 

Αναφοράς 
Συντεταγμένες 

474549 4487187 

477178 4485979 

WGS ‘84 

Φ λ 

40˚50ʹ24ʺ 23˚72ʹ82ʺ 

40˚50ʹ28ʺ 23˚71ʹ25ʺ 

40˚53ʹ43ʺ 23˚69ʹ99ʺ 

40˚53ʹ76ʺ 23˚70ʹ12ʺ 

40˚52ʹ68ʺ 23˚73ʹ23ʺ 

12.5. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου και 

των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της 

12.5.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης της 

 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ισχύουν τα ακόλουθα εγκεκριμένα χωροταξικά και 

πολεοδομικά σχέδια: 

 

Θεσμοθετημένα όρια οικισμών: 

• Στρατονίκη–Στάγειρα: αρ. πρωτ. οικ 58629/30.7.1987 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 

(ΦΕΚ 810/Δ/26.8.1987) 

• Στρατώνι: αρ. πρωτ. ΕΠΑ 1520/93/26.1.1994 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 

121/Δ/11.2.1994) 

• Ολυμπιάδα: υπ’ αριθμ. 55254/22.1.1988 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 

128/Δ'/12.2.1988), υπ' αριθμ. 1083/29.5.1991 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 

383/Δ'/24.6.91) και υπ' αριθμ. ΕΠΑ/1301/23.7.1992 Απόφαση Ν Χαλκιδικής (ΦΕΚ 

890/Δ'/26.8.1992) 

• Καλύβια Βαρβάρας: υπ' αριθμ. οικ/55255/22.1.1988 Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 

(ΦΕΚ 127/Δ'/12.2.1988). Τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 55146/20.1.1989 Απόφαση 

Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 32/Δ'/26.1.89) 

• Νεοχώρι: υπ' αριθμ. οικ/58629/30.7.1987 (ΦΕΚ 810/Δ'/26.8.1987) Απόφαση Νομάρχη 

Χαλκιδικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1191/5.7.1991 Απόφαση Νομάρχη 

Χαλκιδικής (ΦΕΚ 550/Δ'/7.8.91) 

• Στανός (ΦΕΚ 1199/Δ/1986) 

• Βαρβάρα (ΦΕΚ 492/Δ/1987) 

• Γομάτιον (ΦΕΚ 369/Δ/1989) 

 

Η άμεση περιοχή μελέτης του έργου βρίσκεται εντός των ορίων των οικισμών Στρατονίκη-

Στάγειρα, Ολυμπιάδα και Καλύβια Βαρβάρας, ενώ ο οικισμός Στρατωνίου χωροθετείται εντός 

των περιοχών επέμβασης. 

 

Γ.Π.Σ.: 

• Δημοτική Ενότητα Παναγίας: Υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για την 

Δημοτική Ενότητα Παναγίας που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεγάλης 

Παναγίας (οικισμός Μ. Παναγίας), Πυργαδικίων (οικισμοί Πυργαδίκια, Αγ. Ιωάννης 

Πρόδορομος και συνοικισμός Άσσα) και Γοματίου (οικισμός Γομάτι και συνοικισμοί 
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Δεβελίκι και Πύργος), όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση 830/26-6-2007 [ΦΕΚ 

420/ΑΑΠ/13-9-2007] του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/5.9.2011, 95/ΑΑΠ/28.3.2012]. Tα όρια 

του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Παναγίας, όπως αυτά 

ορίζονται κατά τον Ν.2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(ΦΕΚ 244Α’). 

• Δημοτική Ενότητα Σταγείρων-Ακάνθου: Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της 

Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής [ΦΕΚ 332/ΑΑΠ/10-08-2010] 

περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιερισσού, Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, 

Ολυμπιάδας, Ουρανούπολης, Σταγείρων, Στρατονίκης, Στρατωνίου και τους οικισμούς: 

Ιερισσού (έδρα του Δήμου), Αμμουλιανής, Νέων Ρόδων, Ολυμπιάδας, Ουρανούπολης, 

Σταγείρων, Στρατονίκης, Στρατωνίου. Tα όρια του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά 

όρια του πρώην Δήμου Σταγείρων − Ακάνθου, όπως αυτά ορίζονται κατά τον Ν. 

2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244Α΄).  

• Δημοτική Ενότητα Αρναίας: Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής 

Ενότητας Αρναίας (απόφαση Αρ. Πρωτ: 12217/12 -11- 2010 της Γενικής Γραμματέως 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 534/ΑΑΠ/14.12.2010), περιλαμβάνει τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Στανού και 

τους οικισμούς: Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Καλυβίων Βαρβάρας, 

Στανού. Tα όρια του Γ.Π.Σ. ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου 

Αρναίας, όπως αυτά ορίζονται κατά τον Ν.2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244Α’). 

 

Η άμεση περιοχή μελέτης του έργου βρίσκεται εντός των Γ.Π.Σ. του Δήμου Παναγιάς, του 

Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου (σε ΠΕΠ Δάσους – Δασικών εκτάσεων) και του Γ.Π.Σ. Αρναίας 

(ΠΕΠ Δασικής Προστασίας).  

 

Τα ανωτέρω όρια των οικισμών και των Γ.Π.Σ. παρουσιάζονται στο Χάρτη Θεσμοθετημένων 

Χρήσεων Γης (Α/Α 9-1) της παρούσας μελέτης. 

12.6. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος οι οποίες 

εμπίπτουν εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις τους από 

το υπό μελέτη έργο.  

 

• 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 Σκουριών 

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

12,2 km από το υποέργο Ολυμπιάδας. Σημειώνεται ότι η περιοχή αυτή εντάσσεται και 

στις περιοχές πΤΚΣ «προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας»  

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

υποέργο Ολυμπιάδας 

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

υποέργο Ολυμπιάδας 
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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 ΖΕΠ «Όρος Χολομώντας» GR1270012: 0,6 km από την Κύρια Οδό 

Πρόσβασης Σκουριών 

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

GR1220009: 0,8 km από τις ερευνητικές γεωτρήσεις 

 

• Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ (Ν. 3937/2011) 

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

ερευνητικές γεωτρήσεις  

o Περιοχή ΚΑΖ «Μπροστόμνιτσα (Στρατονίκης)» Κ122: 0,05 km 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 Σκουριών - Στρατωνίου 

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

Οδό Πρόσβασης Σκουριών 

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

εγκαταστάσεις Σκουριών (οδοποιία πρόσβασης σε πυλώνα ΓΜΜΥΤ) 

 

• Προστατευόμενες περιοχές (Ν.1650/1986) 

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

Τεμπών: Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε με βάση την Κ.Υ.Α. 6919/2004 (ΦΕΚ 

248/Δ/05-03-2004), η οποία τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 39542/2008 (ΦΕΚ 

441/ΑΑΠ/09-10-2008).  

 

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός της Γ’ Περιφερειακής 

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

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).  

 

Οι ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές παρουσιάζονται στο Χάρτη Προστατευόμενων 

Περιοχών ( Α/Α 8) της παρούσας μελέτης. 
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12.7. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο 

έδαφος, στάθμης θορύβου, δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 

Για τα περιβαλλοντικά μέσα ατμόσφαιρα, νερό, έδαφος, καθώς και για το φυσικό περιβάλλον, 

το ακουστικό περιβάλλον και τις δονήσεις/ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθορίζονται τα 

ακόλουθα: 

12.7.1. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Αέριες Εκπομπές και Συγκεντρώσεις 

Οι βασικές οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται κυρίως 

στις ακόλουθες διατάξεις: 

• Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιώρησή (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει 

το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις 

τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

• Για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από 

κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα 

ισχύουν οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/07 (ΦΕΚ 53Β'/24.01.2007) «Μέτρα κατά 

της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής 

καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 

2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 

21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 

(ΦΕΚ 741Β'/05.05.2011). 

• Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488Β'/30.03.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για 

την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 

2008». 

12.7.2. Υδατικό Περιβάλλον – Υγρά Απόβλητα 

α. Οι βασικές οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας υδάτων και υγρών αποβλήτων 

αναφέρονται κυρίως στις ακόλουθες διατάξεις: 

i. Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) περί «Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών 

για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 

στον τομέα της πολιτικής υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ii. Π.Υ.Σ. 2/1.2.2001 (ΦΕΚ 15/Α/2.2.2001) περί «Καθορισμού των κατευθυντήριων 

και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 4ης Μαΐου 1976», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 

50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/12.12.2003), όπως τροποποιήθηκε από την 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010). 

iii. Ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/17.10.1977) «Περί προστασίας του θαλασσίου 

περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως κωδικοποιήθηκε με το 
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Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/20.3.1998) για την «Προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

iv. Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) περί «Προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

v. Κ.Υ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/3.7.1986) για την «Απαιτούμενη ποιότητα 

των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», 

«διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», 

μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών 

νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 

78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ».  

vi. Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001), για τη ««Ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998», όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/2007 

(ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007), άρθρο 18.  

vii. Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25.9.2009) περί «Kαθορισμού 

μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την 

υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά 

με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». 

viii. Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) περί «Καθορισμού 

Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων 

ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς 

τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας 

Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την 

τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 

83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς 

και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και 

άλλες διατάξεις».  

ix. Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) περί «Καθορισμού μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 

άλλες διατάξεις». 

x. Νομ/κή Απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) «Περί των 

όρων διάθεσης και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του 

Νομού Χαλκιδικής», παράγραφοι Β και Γ.  

xi. Νομ/κή Απόφαση Χαλκιδικής 01α/434/2009 (ΦΕΚ 719/Β/16.4.2009) περί «Όρων 

διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες 

του Νομού Χαλκιδικής», παράγραφος 7(β). 

β. Τα χαρακτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων των μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων θα ικανοποιούν τα ακόλουθα: 

• Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων κατεργασίας υγρών αποβλήτων (νερών μεταλλείου), τα 

χαρακτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων θα ικανοποιούν τα όρια των 

πινάκων της Απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) 
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«Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε 

φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής», παράγραφος ΙΙΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων κατεργασίας 

υγρών αποβλήτων (νερών μεταλλείου), τα χαρακτηριστικά των προς διάθεση 

υγρών αποβλήτων θα ικανοποιούν τις τιμές στόχους που θέτουν οι πίνακες της 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) περί «Καθορισμού 

Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69/Β΄/22.1.2016), στα επιφανειακά ύδατα κατάντη 

του σημείου διάθεσης.  

12.7.3. Προστασία του Εδάφους – Στερεά Απόβλητα 

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές για τους εδαφικούς αποδέκτες. 

12.7.4. Ακουστικό Περιβάλλον – Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης Θορύβου 

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του έργου (κατά τη φάση κατασκευής 

εγκαταστάσεων και κατά τη φάση λειτουργίας μηχανημάτων εξωτερικού χώρου), καθώς και 

για οδούς πρόσβασης των μονάδων ισχύουν κυρίως τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

i. Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα 

της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

ii. Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) στην οποία καθορίζονται «Μέτρα 

και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ 

2.3.2007).  

iii. Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/28.3.2006) περί «Καθορισμού μέτρων, όρων και 

μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και 

τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002».  

iv. Υ.Α. 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/15.6.1992) περί «Καθορισμού δεικτών και ανωτάτων 

επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και 

συγκοινωνιακά έργα». 

12.7.5. Δονήσεις και Ακτινοβολία – Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης 

Όσον αφορά τις δονήσεις, τα όρια εκπομπής καλύπτονται κυρίως από την Υ.Α. 

Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/14.6.2011) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και 

Λατομικών Εργασιών». Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται τα όρια δονήσεων που τίθενται από το 

γερμανικό πρότυπο ‘DIN 4150’.  

 

Όσον αφορά τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία, τα όρια εκπομπής καλύπτονται από τις διατάξεις:  

i. N. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις». 

ii. Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/25.4.2002) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού 

από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών 

συχνοτήτων», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 759/Β/19.6.2002. 
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12.8. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 

ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

12.8.1. Εισαγωγή 

Το νέο επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας διαμορφώθηκε με βάση 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). Οι 

μεταβολές που επέρχονται στο σχεδιασμό του Έργου 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 Μ. 

Λάκκου για τη Β' φάση λειτουργίας με ετήσια τροφοδοσία 800.000 t 

• Δεν περιλαμβάνεται το εργοστάσιο Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 

• Δεν περιλαμβάνεται η μονάδα παραγωγής θειικού οξέος 

• Εφαρμογή λιθογόμωσης πάστας στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 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 της 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 του σχεδιασμού του επενδυτικού σχεδίου, για την ελαχιστοποίηση τυχόν 

επιπτώσεων από την κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του υπό μελέτη έργου, 

προτείνονται αρχικά κάποια γενικά μέτρα που θα πρέπει να τηρεί ο Φορέας του Έργου και στη 

συνέχεια προτείνονται ειδικά μέτρα τόσο ανά περιβαλλοντικό μέσο όσο και ανά υποέργο, όπου 

αυτό απαιτείται.  

 

Δεδομένου ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ήδη εφαρμόζει τους Περιβαλλοντικούς 

όρους που έχουν επιβληθεί μέσω των Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 201745/26.07.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-

ΩΔ0) και Απόφασης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407 της 29/04/2021 (ΑΔΑ: 

ΡΩ7Ζ4653Π8-9ΕΝ) (βλ. Παράρτημα Ι), στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία συσχέτιση του 

προτεινόμενου μέτρου με τους σχετικούς Π.Ο. των εν λόγω Αποφάσεων. 

12.8.2. Γενικά Μέτρα 

• Ο κύριος του έργου οφείλει στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των 

υπεργολαβιών και κατά τις διαδικασίες επίβλεψης και παραλαβής, να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: (Π.Ο. δ1.3) 

i. η απαρέγκλιτη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον υπεργολάβο. 
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ii. η αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν περιβαλλοντικής ζημιάς οφειλόμενης σε 

ενέργειες ή παραλείψεις του υπεργολάβου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών 

όρων ή της εκάστοτε κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

• Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 

προστασίας του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση 

απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει προηγουμένως να 

έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες και 

εγκρίσεις. (Π.Ο. δ1.4) 

• Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων 

που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που 

δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η παρούσα Απόφαση ορίζει 

αλλιώς. (Π.Ο. δ1.5) 

• 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 τρείς (3) μήνες πριν την έναρξη των νέων εργασιών κάθε 

υποέργου. (Π.Ο. δ1.6, δ2.135, δ2.143) 

• Η απόφαση έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση έγκρισης επέμβασης σε δάση 

και δασικές περιοχές. Κατά τα λοιπά, για όλες τις επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού 

χαρακτήρα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί οι εγκριτικές πράξεις που 

προβλέπει η σχετική νομοθεσία, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες. 

Όλες οι εν λόγω πράξεις να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του Έργου. (Π.Ο. δ1.7) 

• 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 

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) 

• Μετά την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών και της διαμόρφωσης τελικών 

επιφανειών να γίνεται φύτευση ύστερα από έγκριση της ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης 

από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίσουν αμέσως σε κάθε 

τμήμα στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι 

τελικές επιφάνειες, καθώς και στους χώρους που αποδεσμεύονται. Συγκεκριμένα: 

i. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη,  τα οποία θα αναπτύσσονται και 

συντηρούνται στο Φυτώριο της Εταιρείας και θα μεταφυτεύονται σε 

ενδεικνυόμενες περιοχές. 

ii. Σε όλα τα έργα, η φυτική γη που θα προκύψει από τις χωματουργικές εργασίες θα 

πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστά, να προστατεύεται και διατηρείται σε 

κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες αποκατάστασης. 

(Π.Ο. δ1.9, δ2.108, δ2.136, δ2.143, δ2.167, δ2.303, δ3.2, δ3.9, δ3.19, δ3.24, δ3.40, 

δ3.69) 
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• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής 

και λειτουργίας των έργων και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. (Π.Ο. δ1.12) 

• Στο πλαίσιο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου να καθοριστούν 

διαδικασίες που θα στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. (Π.Ο. δ1.13) 

• Να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου αναφορικά με τη 

διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση και τις εκροές των υγρών αποβλήτων, όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. 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)  

• Να ακολουθηθούν αυστηρά τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ 

καθώς και οι προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, σε σχέση με τη διαχείριση και τις  

αποθέσεις των στερεών αποβλήτων (εξορυκτικών και βιομηχανικών).  (Π.Ο. δ2.22, 

δ2.36, δ2.37, δ2.105, δ2.119, δ2.137, δ2.169, δ2.181, δ2.195, δ2.205, δ2.225, δ2.227, 

δ2.263, δ2.270, δ2.273, δ2.286, δ2.287, δ2.288, δ2.377) 

Συγκεκριμένα, στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) να διαχειρίζονται τα εξής εξορυκτικά απόβλητα με βάση 

τις μελέτες χαρακτηρισμού που δίνονται  στο ΣΔΑ που συνοδεύει την παρούσα μελέτη 

(Παράρτημα ΙΧ): 

i. Μη επικίνδυνο - Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

ii. Μη επικίνδυνο – Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 03 06) 

iii. Μη επικίνδυνο – Μικτό απόβλητο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 03 06) 

iv. Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 01 01) 

v. Επικίνδυνο ως προς τις ιδιότητες ΗΡ14 & ΗΡ15 – Ιλύς κατεργασίας νερών 

μεταλλείου Ολυμπιάδας (ΕΚΑ 01 03 07*) 

vi. Μη επικίνδυνο – Λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

vii. Μη επικίνδυνο – Αδρομερές απόβλητο εμπλουτισμού Στρατωνίου (ΕΚΑ 01 03 06) 

viii. Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Στρατωνίου (ΕΚΑ 01 01 01) 

ix. Επικίνδυνο ως προς τις ιδιότητες ΗΡ10 & ΗΡ15 – Ιλύς εξουδετέρωσης νερών 

μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου (ΕΚΑ 01 03 07*) 

x. Μη επικίνδυνο – Ιλύς εξουδετέρωσης μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

(ΕΚΑ 01 03 06) 

xi. Μη επικίνδυνο – Παλαιοί σωροί αποφρυγμάτων πυριτών Μαντέμ Λάκκου (ΕΚΑ 

01 03 06) 

xii. Επικίνδυνο – Παλαιοί σωροί συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη Στρατωνίου (ΕΚΑ 01 

03 04*) 
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xiii. Μη επικίνδυνο – Υπολείμματα και επιβαρυμένα εδάφη από καθαρισμό και 

εξυγίανση παλαιών μεταλλευτικών περιοχών (ΕΚΑ 01 03 06 & 17 05 04) 

xiv. Επικίνδυνο - Υπολείμματα και επιβαρυμένα εδάφη από καθαρισμό και εξυγίανση 

παλαιών μεταλλευτικών περιοχών (ΕΚΑ  01 03 07* & 17 05 03*)  

Στην Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α.) Καρατζά Λάκκου αντίστοιχα, να διαχειρίζονται τα εξής εξορυκτικά 

απόβλητα με βάση τις μελέτες χαρακτηρισμού που δίνονται  στο ΣΔΑ που συνοδεύει την 

παρούσα μελέτη (Παράρτημα ΙΧ): 

i. Αδρανές – Μη επικίνδυνο – Στείρα εξόρυξης Σκουριών (ΕΚΑ 01 01 01) 

ii. Μη επικίνδυνο – Απόβλητο εμπλουτισμού Σκουριών (ΕΚΑ 01 03 06) 

• Να επικαιροποιούνται και να ελέγχονται ανά διετία οι παράμετροι της μελέτης θραύσης 

φράγματος, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος. 

(Π.Ο. δ2.133, δ2.284) 

• Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλα 

διαστασιολογημένες περιμετρικές διατάξεις ασφαλείας στις δεξαμενές καυσίμων, 

αντιδραστηρίων και χημικών (λεκάνες ασφαλείας), όγκου τουλάχιστον ίσου με τον όγκο 

των δεξαμενών, όπως περιγράφονται και στην παρούσα ΜΠΕ. (Π.Ο. δ1.14, δ2.99) 

• 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 ελαχιστοποιήση της εκπομπής καυσαερίων να γίνεται προγραμματισμένη 

περιοδική συντήρηση του ντηζελοκίνητου εξοπλισμού μετά τη συμπλήρωση του 

προβλεπόμενου αριθμού ωρών λειτουργίας και έλεγχος της ποιότητας των 

καυσαερίων. (Π.Ο. δ2.103, δ2.190) 

iv. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών ρύπων 

(κυρίως HxCy) από εργασίες που σχετίζονται με την αποθήκευση, μεταφορά και 

τροφοδοσία καυσίμων.  

v. Αποφυγή διάθεσης υλικών που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους 

αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες, υγρά συνεργείων, ή 

χρώματα και γενικά απόβλητα διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα, 

κλπ.) μαζί με οικιακά απορρίμματα.  

vi. Να τηρούνται πρακτικές ορθής κατασκευής και συντήρησης των δεξαμενών 

καυσίμων, ανάλογα με τον τύπο τους (σταθερής ή όχι οροφής), έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων κατά την αποθήκευση των 

καυσίμων, καθώς και κατά την μεταφορά καυσίμων από και προς αυτές.  

vii. Σε περίπτωση ανατροπής φορτηγού ή χωματουργικού μηχανήματος κατά την 

φόρτωση/μεταφορά υλικών, ο κύριος του έργου οφείλει να επέμβει εντός 8ώρου το 

αργότερο, για την άμεση συλλογή των υλικών που πιθανώς να έχουν διασκορπιστεί 

εκτός των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση της επιβαρυμένης έκτασης, με 

ταυτόχρονη άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.  

viii. Όλες οι εγκαταστάσεις που δύνανται να παράγουν σημαντικές ποσότητες σκόνης, 

όπως σταθμοί θραύσης, σιλό τσιμέντου λιθογόμωσης, σιλό υδρασβέστου, τριβεία 
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κ.ά., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, να 

φέρουν κατάλληλες διατάξεις αποκονίωσης. Επίσης όπου είναι εφικτό, η 

συλλεγόμενη σκόνη να τροφοδοτείται στα αντίστοιχα εργοστάσια εμπλουτισμού. 

(Π.Ο. δ2.28, δ2.73, δ2.82, δ2.118, δ2.168, δ2.170, δ2.183, δ2.212, δ2.305, δ2.317) 

ix. Τα στάδια κατεργασίας του μεταλλεύματος που έπονται της θραύσης να 

διεξάγονται εν υγρώ. (Π.Ο. δ2.28, δ2.118, δ2.158) 

x. Να γίνεται διαβροχή των εσωτερικών και των κύριων εξωτερικών οδών 

εξυπηρέτησης του έργου με κατάλληλα συστήματα. (Π.Ο. δ2.102, δ2.164, δ2.208, 

δ2.302) 

xi. Οι σωροί προσωρινής απόθεσης υλικών (π.χ. προϊόντα εκσκαφής) καθώς και οι 

σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών να διαβρέχονται με κατάλληλα 

συστήματα . (Π.Ο. δ2.91, δ2.93, δ2.109, δ2.368, δ3.21, δ3.38, δ3.54)  

xii. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης 

σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι 

μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε 

μεγάλη απόσταση. (Π.Ο. δ2.134, δ2.142, δ2.163, δ2.301, δ3.22, δ3.39, δ3.55, 

δ3.68) 

• Οποιαδήποτε μεταφορά των παραγόμενων συμπυκνωμάτων, πρώτων υλών καθώς και 

άλλων υλικών (π.χ. απόβλητα εμπλουτισμού, παλαιά τέλματα) να γίνεται με σκεπασμένα 

φορτηγά αυτοκίνητα ή και στεγανής καρότσας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας για μεταφορά αποβλήτων και προϊόντων. (Π.Ο. δ2.61, δ2.100, δ2.109, 

δ2.148, δ2.207, δ2.227, δ2.368, δ2.394, δ3.21, δ3.38, δ3.54) 

• Η μεταφορά τσιμέντου προς χρήση στις εγκαταστάσεις λιθογόμωσης θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα με ειδικά στεγανά σιλοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα, η εκκένωση των 

οποίων θα πρέπει να γίνεται πνευματικά με ρεύμα πεπιεσμένου αέρα στα σιλό 

αποθήκευσης. (Π.Ο. δ2.73, δ2.305) 

• Στις εξόδους των εγκαταστάσεων, να κατασκευαστούν διατάξεις πλύσης των τροχών των 

οχημάτων μεταφοράς, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, για τη 

διασφάλιση του μικρότερου δυνατού διασκορπισμού υλικών. Τα συλλεγόμενα νερά από 

τις εν λόγω διατάξεις, να οδηγούνται προς διαχείριση στην ανά περίπτωση κατάλληλη 

μονάδα του έργου. (Π.Ο. δ2.80, δ2.156, δ2.157, δ2.231, δ2.232, δ2.299) 

• Η αποθήκευση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων να γίνεται σε στεγασμένους και 

κλειστούς χώρους, με δάπεδο επιστρωμένο με σκυρόδεμα και κατάλληλο σύστημα 

συλλογής διαρροών καθώς και διατάξεις αποφυγής εισόδου όμβριων απορροών. (Π.Ο. 

δ2.60, δ2.146, δ2.219) 

• Όλες οι μεταφορικές ταινίες των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι καλυμμένες. 

(Π.Ο. δ2.111, δ2.151, δ2.210, δ2.299) 

• Τα προς χρήση χημικά να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο, στεγασμένο και 

κλειστό χώρο, με στεγανό δάπεδο και σύστημα συλλογής διαρροών. Η αποθηκευτική 

ικανότητα του συστήματος συλλογής στην περίπτωση υγρών να είναι τουλάχιστον ίση 

με τον όγκο της δεξαμενής. (Π.Ο. δ2.62, δ2.147, δ2.218) 

• Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται από το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ με τις αναγκαίες 

γραμμές υψηλής τάσης και υποσταθμούς σε κάθε υποέργο. Παράλληλα, ο κύριος του 

έργου μπορεί να διατηρεί σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με πετρελαιοκίνητα 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την κάλυψη των αναγκών άντλησης, επεξεργασίας νερών, 

των δικτύων αερισμού και άλλων ζωτικών λειτουργιών των εγκαταστάσεων, για 

περιπτώσεις διακοπής ή ανεπάρκειας της ηλεκτρικής τάσης. Για τη διανομή της 

ηλεκτρικής ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού να 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 12  12-37 

ENVECO A.E. 

υπάρχει επαρκής αριθμός υποσταθμών και μετασχηματιστών. (Π.Ο. δ2.81, δ2.312, 

δ2.313, δ2.314) 

• 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 τη διάρκεια της υγρής περιόδου να γίνεται έλεγχος και συντήρηση των έργων 

παρακολούθησης των παροχών των ρεμάτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα 

παρακολούθησης του έργου, τα οποία θα περιγράφονται στην ετήσια έκθεση του 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. 

• Κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη λειτουργία αυτών θα πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία. (Π.Ο. δ1.20) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστούν ουσιαστικά (ποιοτικά 

- ποσοτικά), στις περιοχές όλων των θέσεων δραστηριότητας του έργου, οι πηγές και οι 

νόμιμα υφιστάμενες υδροληψίες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κύριος του έργου να 

αναλάβει το κόστος δράσεων αποκατάστασης ή την αντικατάσταση της τροφοδοσίας με 

νερό ίδιας τουλάχιστον ποιότητας και ποσότητας και σε κάθε περίπτωση με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για τις δεδομένες χρήσεις σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. (Π.Ο. δ1.21) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στερεών ή υγρών 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων καθώς και όξινων απορροών σε υδάτινους αποδέκτες και 

αποστραγγιστικά κανάλια. Όσα από τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ή 

των νερών μεταλλείων δεν ανακυκλώνονται και διατίθενται σε επιφανειακούς αποδέκτες 

να επεξεργάζονται κατάλληλα σε μονάδες επεξεργασίας, όπως αυτές περιγράφονται στη 

ΜΠΕ του έργου, ώστε η ποιότητα των νερών στον τελικό αποδέκτη μετά τη ζώνη 

ανάμειξης, να συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές προτύπων ποιότητας υδάτων 

των πινάκων των Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/ Ε103/24.11.2010 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2010) και 

υπ. αρ. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ//Β/2016) και της Νομ/κής Απόφασης Χαλκιδικής 

96400/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν. (Π.Ο. δ1.22) 

• Να τηρούνται οι εκάστοτε στόχοι, περιορισμοί και όροι του εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύουν κάθε φορά  (Π.Ο. δ1.23  & Π.Ο. δ1.26)) 

• Τα στερεά βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα (παλαιοσίδηρος/scrap, παλαιός 

εξοπλισμός, ξυλεία, κλπ) να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα προστατευμένο 

χώρο (δάπεδο με συλλογή απορροών) εντός των εγκαταστάσεων, από όπου μετά από 

διαχωρισμό τους να προωθούνται για ανακύκλωση. Η απομάκρυνση των αποβλήτων 

αυτών από τις εγκαταστάσεις να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και σε κάθε 

περίπτωση πριν την πλήρωση της διαθέσιμης αποθηκευτικής ικανότητας των χώρων 

προσωρινής αποθήκευσης (Π.Ο. δ1.28) 

• Απαγορεύεται η διάθεση υποπροϊόντων εκ της βιομηχανικής παραγωγής άμεσα ή έμμεσα 

σε αποδέκτη, πέραν αυτών που ρητά αναφέρονται στην παρούσα ΜΠΕ. (Π.Ο. δ1.29) 

• Τα επίπεδα θορύβου να μην υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα 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 
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▪ Για τον δείκτη Lnight(8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB 

iii. Για το θόρυβο του εξωτερικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά τη 

λειτουργία του Έργου, θα ισχύουν τα όρια του ΠΔ.1180/1981 (Α’293) «Περί 

ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της 

εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». (Π.Ο. γ1.i) 

iv. Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό του Έργου ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για 

τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους» (Β’ 1418), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/2.3.2007 (Β’ 

286). (Π.Ο. γ1.ii) 

• Για τον περιορισμό του θορύβου και της αντίστοιχης ηχητικής όχλησης σε οικισμούς, θα 

πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα, μετά από κατάρτιση σχετικού προγράμματος και 

τήρησης αρχείου εφαρμογής του, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 

το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Στρατώνι:  

i. Να γίνεται οργάνωση των δρομολογίων των οχημάτων για την ελαχιστοποίηση των 

χρόνων κίνησης έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εκπομπές 

θορύβου που προέρχονται από αυτά. 

ii. Επιλογή κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε να περιορίζεται 

πρωτογενώς ο θόρυβος στο χαμηλότερο πρακτικό επίπεδο. 

iii. Διεργασίες που από τη φύση τους δημιουργούν θορύβους γίνονται σε κλειστούς 

χώρους (π.χ. θραύση/λειοτρίβηση μεταλλεύματος, αεροσυμπιεστές, φυσητήρες 

αέρα κ.λπ.). (Π.Ο. δ1.30) 

iv. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο των εγκαταστάσεων φόρτωσης Στρατωνίου 

και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ 

περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. (Π.Ο. δ2.378) 

• Η πλύση των μηχανημάτων του κυρίου του έργου  θα γίνεται στις προβλεπόμενες 

διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στην ΜΠΕ.. (Π.Ο. δ2.376) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην δημιουργηθούν οποιασδήποτε 

μορφής προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας από τη 

λειτουργία της σκάλας φόρτωσης του έργου. (Π.Ο. δ2.379) 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις που επιβάλλουν στον κύριο 

του έργου: 

i. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής 

καταλοίπων/πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, χημικών, λυμάτων κ.α., των σκαφών 

που θα προσεγγίζουν και εξυπηρετούνται καθώς και Σχεδίου διαχείρισης 

πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριμμάτων πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Κ.Υ.Α. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.2009). 

ii. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας 

από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές – διασκορπιστικές ουσίες 

κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, 

συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο στους Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης 

Ανάγκης» (CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση 

ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.(Π.Ο. δ2.380, δ2.381) 
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• Κατά την φορτοεκφόρτωση των χύδην φορτίων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων (σκόνη, θόρυβος) στον 

οικιστικό ιστό του Στρατωνίου. (Π.Ο. δ2.382) 

• Περιορισμός της μέγιστης ποσότητας ανά επιβράδυνση και προγραμματισμός των 

ανατινάξεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει εδαφική επιτάχυνση στις δομικές 

κατασκευές των κοντινότερων οικισμών χαμηλότερη από το ευρέως χρησιμοποιούμενο 

επιτρεπτό όριο δονήσεων σε δομικές κατασκευές, DIN 4150. Ειδικά όσον αφορά το 

μεταλλείο Μαύρων Πετρών να τηρούνται οι κατευθύνσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων 

Βορείου Ελλάδας, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ του έργου. (Π.Ο. δ2.110, δ2.117, γ2, 

δ1.31.ii) 

• Αναφορικά με την ΕΔΕΑ Κοκκινόλακκα, οι υποχρεώσεις της εταιρείας σχετικά με την 

αδειοδότηση και λειτουργία της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α, 

απορρέουν από την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076ΣΤους2009). Οι 

προδιαγραφές της στεγάνωσης του χώρου καθορίζονται από την Κ.Υ.Α. 

24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και ειδικότερα στα αναφερόμενα για την εν λόγω 

δραστηριότητα, στο άρθρο 5.7.3 της προαναφερόμενης., όπως έχουν προσαρμοστεί στις 

τοπικές συνθήκες και περιγράφονται στη ΜΠΕ του έργου, προκειμένου να επιτυγχάνεται 

τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.. Επίσης ο σχεδιασμός, 

η κατασκευή, η παρακολούθηση και η μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης πρέπει να 

είναι σε συμφωνία με: 

i. τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009. 

ii. τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας 

iii. τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 

(ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων». (Π.Ο. δ2.268, δ2.269) 

• Ο κύριος του έργου να συνδράμει και να επικουρεί την τοπική κοινωνία για την ανάδειξη 

του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σε όλη την 

έκταση του Δήμου Αριστοτέλη. (Π.Ο. δ1.32) 

• Να καταρτιστεί πρόγραμμα μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του έργου. Η 

παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος να γίνεται μέσω του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης. (Π.Ο. δ1.33) 

• Το σύνολο των εκσκαφικών και χωματουργικών εργασιών θα παρακολουθείται από 

αρχαιολόγους που θα υποδείξει η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου 

Όρους και η αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής 

Μακεδονίας. (Π.Ο. δ1.34) 

• Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, κινητών ή ακινήτων, στις θέσεις της περιοχής 

του εκάστοτε υποέργου, θα σταματήσει οποιαδήποτε εργασία και θα ακολουθήσει 

ανασκαφική έρευνα με χρηματοδότηση του φορέα υλοποίησης του Έργου. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η συνέχιση ή μη των εργασιών. (Π.Ο. δ1.35) 

• Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές 

εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των 

ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). (Π.Ο. δ1.36) 

• Η Εταιρεία κατά την προκήρυξη θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ή κατά την 

πρόσληψη εργαζομένων, θα δίνει προτεραιότητα σε πρόσωπα που κατοικούν στην 

περιοχή της Χαλκιδικής και πλησίον της Μεταλλευτικής Περιοχής, υπό την προϋπόθεση 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου 

επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική 

 

Κεφάλαιο 12  12-40 

ENVECO A.E. 

ότι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση, μισθολογικές 

απαιτήσεις και πληρούν οποιεσδήποτε άλλες εύλογες προϋποθέσεις πρόσληψης από την 

Εταιρεία όσον αφορά τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας, και σε κάθε περίπτωση 

σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων, των αγαθών και των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.(Επικαιροποίηση Π.Ο. δ1.37) 

• Η Εταιρεία οφείλει να προσφέρει, τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, στους εργαζομένους 

της, ευκαιρίες κατάρτισης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης σε πρόσωπα που 

κατοικούν στην περιοχή της Χαλκιδικής και πλησίον της Μεταλλευτικής Περιοχής με 

σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορεί να είναι συναφείς με την αναζήτηση 

εργασίας στην Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο και το 

ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των αγαθών 

και των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Επικαιροποίηση Π.Ο. δ1.38) 

• Η συμμόρφωση της εταιρείας με τους όρους της παρούσας μελέτης, ελέγχεται μόνο από 

έναν Ανεξάρτητο Ελεγκτή Περιβάλλοντος, ο οποίος θα είναι αδειοδοτημένος στα 

Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και θα διαθέτει διεθνή φήμη και εμπειρία σε 

ανάλογα έργα. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής Περιβάλλοντος ενεργεί ανεξάρτητα, δίκαια και 

αμερόληπτα στις σχέσεις μεταξύ Δημοσίου και Εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες του 

Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος ορίζονται στο Παράρτημα Ζ του Νόμου 

4785/ΦΕΚ 42’Α/23.3.2021. (επικαιροποίηση Π.Ο. δ1.39)  

• Για την εσωτερική παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου, ο κύριος του έργου θα πρέπει να συστήσει εσωτερική Επιστημονική 

Ομάδα Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία θα αποτελείται κατ' 

ελάχιστον από: α) έναν (1) επιστημονικά υπεύθυνο, β) δύο (2) ειδικούς επιστήμονες και 

γ) τρεις (3) ειδικούς τεχνικούς. Ο επιστημονικά υπεύθυνος που θα είναι επικεφαλής της 

Ομάδας θα είναι κατάλληλης επιστημονικής ειδικότητας με εμπειρία άνω των 10 ετών 

σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος στη μεταλλευτική βιομηχανία. Η Ομάδα θα 

συνυπογράφει τις ετήσιες εκθέσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης που θα συντάσσει ο κύριος του έργου και τις τεχνικές περιβαλλοντικές 

μελέτες / μελέτες αποκατάστασης που θα καταθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

(Π.Ο. δ1.40) 

• Για το οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων απόθεσης απαιτείται έγκριση από την 

αδειοδοτούσα αρχή, η οποία προκειμένου να την χορηγήσει, θα πρέπει να: 

i. διενεργήσει τελική επιτόπου επιθεώρηση σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο 

Ελεγκτή Περιβάλλοντος, 

ii. αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που υπέβαλε ο κύριος του έργου, 

iii. βεβαιώσει την αποκατάσταση του εδάφους που έχει προσβάλλει η εγκατάσταση 

αποβλήτων, 

iv. συντάξει έκθεση πορίσματος για το αν ο κύριος του έργου έχει τηρήσει τις 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις του και για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

αποκατάστασης που τίθενται με την παρούσα απόφαση ή απαιτείται η λήψη 

πρόσθετων μέτρων. (Π.Ο. δ3.1) 

• Θα πρέπει να γίνει άμεση και πλήρης αποκατάσταση οποιασδήποτε επιμέρους 

εγκατάστασης - κύριας ή συνοδευτικής - που ολοκληρώνει τη λειτουργία της, έτσι ώστε 

να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των υπολοίπων περιοχών επέμβασης πριν 

την παύση λειτουργίας της τελευταίας εγκατάστασης. Κατά τη φάση αποκατάστασης του 

κάθε έργου (μετά το τέλος λειτουργίας του) θα γίνεται όπου είναι εφικτό άρση των 
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επεμβάσεων εκτροπής των επιφανειακών υδάτων και κάθε άλλης σημαντικής επέμβασης 

στη ροή των τοπικών ποταμών και ρεμάτων. (Π.Ο. δ3.3) 

• Για το κλείσιμο των κτιριακών εγκαταστάσεων να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το 

Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.5) 

• Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς κατά 

τη λειτουργία του λιμένα. (Π.Ο. δ2.383) 

• Τα πλοία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στερεών φορτίων (συμπυκνώματα 

μετάλλων) να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές μεταφοράς τέτοιων φορτίων. (Π.Ο. 

δ2.391) 

• Η επιτυχία των εργασιών κλεισίματος, περιβαλλοντικής και φυτοτεχνικής 

αποκατάστασης του συνόλου του έργου καθώς και των επιμέρους στοιχείων αυτών, να 

κρίνεται με βάση τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. Να 

ακολουθηθούν οι μεθοδολογίες αποκατάστασης που περιγράφονται επίσης στο 

Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ, με τη συνεργασία των αρμόδιων περιβαλλοντικών και 

δασικών αρχών. (Π.Ο. δ3.8, δ3.9, δ3.11) 

• Οι εγκαταστάσεις που αποκαθίστανται προ του κλεισίματος του συνόλου των 

εγκαταστάσεων του έργου, μετά την αποκατάσταση συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τον 

έλεγχο του κύριου του έργου, ο οποίος θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτές, 

ενώ μετά το οριστικό κλείσιμο και της τελευταίας εγκατάστασης του έργου και την 

τεκμηρίωση της επιτυχίας της αποκατάστασης με την σύνταξη του ανωτέρω 

αναφερόμενου πορίσματος από την αδειοδοτούσα αρχή αποδίδονται στο Ελληνικό 

Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα (νδ 

210/1973). (Π.Ο. δ3.10) 

• Να γίνει λιθογόμωση των έργων προσπέλασης του μεταλλείου μόνο εάν αυτά δεν 

ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη της 

μεταλλευτικής ιστορίας της περιοχής. (Π.Ο. δ3.15, δ3.29) 

• Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών στοών 

προσπέλασης των υπόγειων μεταλλείων. Οι αποψιλωμένοι χώροι θα φυτευτούν μετά την 

αποκατάστασή τους με εδαφικό επίστρωμα κατάλληλου πάχους. Τα είδη των φυτών που 

θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτόχθονα ώστε να μην αλλοιώνεται η βλαστητική 

φυσιογνωμία της περιοχής. Τα φυτευτικά είδη που θα φυτευτούν θα συντηρούνται 

(πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και θα αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε 

λόγο καταστρέφονται, έως ότου να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς 

φροντίδα. Η επιτυχία των φυτεύσεων να κρίνεται κατά τα όσα αναφέρονται στα 

αντίστοιχα χωρία του Κεφαλαίου 6 της παρούσας ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.16, δ3.30, δ3.47) 

• 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) 

• Να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα η αποκατάσταση των υπολειπόμενων ιστορικών 

αποθέσεων στην περιοχή που περιγράφονται στην παρούσα ΜΠΕ, με βάση 

χρονοδιάγραμμα και τεχνική έκθεση που θα κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή. (Π.Ο. δ1.41, δ2.87, δ2.88, δ2.92) 
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• Να προταθεί, εντός δύο ετών, αναλυτικός τεχνικός σχεδιασμός αποκατάστασης και 

κλεισίματος μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου και λιθογόμωσης παλαιών στοών, ο οποίος να 

κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών 

Ορυκτών για έγκριση. (Π.Ο. δ2.3, δ2.178) 

• Οι δραστηριότητες κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για όλα τα υποέργα 

θα αφορούν τις υφιστάμενες και μελλοντικά λειτουργούσες εγκαταστάσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.12, δ3.13, δ3.27, δ3.43, 

δ3.44, δ3.65) 

• Μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων, 

ο κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο τους καθώς και για διορθωτικά μέτρα, κατά τη φάση μετά το κλείσιμο, και για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 

μπορεί να παραταθεί με απόφαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής ανάλογα με 

το αποτέλεσμα του προγράμματος παρακολούθησης. (Π.Ο. δ3.26, δ3.42, δ3.58) 

• 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) 

• Για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θα πρέπει να 

τηρείται το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, τα αποτελέσματα του οποίου να αναρτώνται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της. (Π.Ο. δ4.1) 

• 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) 

• Η καταγραφή για τις βασικές μεταβλητές θα πρέπει να είναι συνεχής ενώ για τις ειδικές 

μεταβλητές μπορεί να είναι ημερήσια και άνω (κατά περίπτωση). Θα πρέπει να τηρούνται 

ψηφιακά αρχεία στα κεντρικά γραφεία του κύριου του έργου, ενώ παράλληλα η 

πληροφορία να είναι διαθέσιμη και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. (Π.Ο. δ4.3) 

• Οι καταγραφές για τις βασικές μεταβλητές που είναι συνεχούς ροής θα πρέπει να έχουν 

κατάλληλη χρονική διακριτότητα, ενώ για τις υπόλοιπες βασικές μεταβλητές θα πρέπει 
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να γίνεται συστηματική καταγραφή. Οι μετρήσεις να τηρούνται σε βάση δεδομένων η 

οποία θα έχει δυνατότητα παραγωγής αθροιστικών ή μέσων τιμών ή άλλης κατάλληλης 

επεξεργασίας. (Π.Ο. δ4.4) 

• Τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα πρέπει να 

τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας κάθε υποέργου και δέκα (10) χρόνια μετά 

την παύση λειτουργίας του και να βρίσκονται στη διάθεση των κατά περίπτωση 

αρμοδίων υπηρεσιών για ενημέρωση ή έλεγχο. (Π.Ο. δ4.5) 

• Οι ετήσιες εκθέσεις του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης κάθε έτους 

να κατατίθενται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έχει την ευθύνη της συλλογής όλων των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων επί των ετήσιων εκθέσεων, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση και 

κοινοποίηση τυχόν επανορθωτικών μέτρων προς τον κύριο του έργου, εντός εξαμήνου 

από την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης. Στην αξιολόγηση αυτή, η Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειόδοτησης θα επικουρείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή 

Περιβάλλοντος ο οποίος υποβάλει σχετική γνωμοδότηση στην υπηρεσία  με βάση το 

άρθρο 24.1 περίπτωση για της επενδυτικής συμφωνίας. (Π.Ο. δ1.25) 

• Με βάση τα ετήσια στοιχεία του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η 

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σε συνεργασία και σε συμφωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τον κύριο του 

έργου, και κατόπιν γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος, μπορούν 

να εισηγούνται τυχόν διαφοροποίηση όσον αφορά στις θέσεις, στο είδος και στη 

συχνότητα μέτρησης των διαφόρων μεταβλητών της παραγωγής ή του περιβάλλοντος. 

(Π.Ο. δ4.9) 

• Εντός διετίας από την έκδοση της ΑΕΠΟ, ο κύριος του έργου υποχρεούται να εκπονήσει 

ειδική μελέτη η οποία να περιλαμβάνει τα τεχνικά μέτρα οριστικής παύσης της 

λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων του έργου, περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

και επανένταξής της στη χρήση που προβλέπει το σχέδιο μετα- μεταλλευτικών χρήσεων 

που περιλαμβάνεται στην ΜΠΕ.  Η μελέτη θα συνοδεύεται από οικονομικά στοιχεία τα 

οποία θα υπολογίζουν το συνολικό κόστος από την παύση λειτουργίας μέχρι και την 

πλήρη επανένταξη των περιοχών επέμβασης στις προβλεπόμενες από το μετα-

μεταλλευτικό  σχέδιο χρήσεις. Η μελέτη να κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 

ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ. (Π.Ο. δ3.6) 

• Ο κύριος του έργου θα πρέπει να: 

i. Ενημερώνει επί της πορείας υλοποίησης των ανωτέρω την Τοπική Κοινωνία και 

ειδικότερα τον οικείο Δήμο σε τακτική ετήσια βάση, προκειμένου να 

ενημερώνονται οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς σε ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο. 

ii. Μεριμνά για την συνεχή εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού, του 

εργατικού δυναμικού αλλά και των εργολάβων με στόχο την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών 

θεμάτων. (Π.Ο. δ4.11) 

• Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων δεν έρχεται σε αντίθεση και δεν παρακωλύει 

με άλλο τρόπο την εφαρμογή των υφισταμένων Εθνικών ή Περιφερειακών Σχεδιασμών 

Διαχείρισης Αποβλήτων. (Π.Ο. δ5.4) 

• Εγκαίρως και πριν την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκδοση της παρούσας 

απόφασης ο κύριος του έργου υποχρεούται να επανεξετάσει το Σχέδιο Διαχείρισης 
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Αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25.9.2009). (Π.Ο. δ5.7) 

12.8.3. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

 Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής έργων 

• Πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης που προβλέπεται 

στη ΜΠΕ του έργου, όπως θα προκύψει μετά από τυχόν τροποποιήσεις του (Π.Ο. δ3) 

12.8.4. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

 Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Περιοχής έργων 

• Αναφορικά με τα νέα έργα οδοποιίας, να γίνεται 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. (Π.Ο. δ1.10, δ2.166) 

• Διαμόρφωση των εξωτερικών πρανών των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων σε 

βαθμίδες για τη σταδιακή δημιουργία τελικών επιφανειών προς αποκατάσταση. 

(Π.Ο. δ2.131, δ2.300) 

•  Συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης 

του Έργου, για διάστημα περίπου 10 ετών, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Έργου, 

έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η επιτυχία του προγράμματος. (Π.Ο. δ3.11) 

 Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• 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 φυτευτούν 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. 

• 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 Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα να 

κατασκευαστεί ξηρά κάλυψη, τα συστατικά της οποίας θα είναι αυτά που 

παρουσιάζονται στη ΜΠΕ του έργου. Προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι απαιτήσεις της 

ξηράς κάλυψης σε σχέση με την τελική επιλογή των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν και 

την επιτυχία της φυτοτεχνικής αποκατάστασης, η εταιρεία σε συνεργασία με το τοπικό 

δασαρχείο θα πρέπει να δημιουργήσει πιλοτικές αποκαταστάσεις σε περιοχές του έργου, 

μέσω των οποίων θα επιβεβαιωθούν ή προσαρμοστούν τα όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ. 

(Π.Ο. δ3.52) 

 Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 
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• 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 φυτευθούν 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. 

• 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. 

 Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Τα στείρα που θα προκύψουν από την αποκάλυψη της επιφανειακής εκδήλωσης του 

κοιτάσματος και την επιφανειακή εξόρυξη του άνω ορίζοντά του να αξιοποιηθούν κατά 

προτεραιότητα στην κατασκευή του αναχώματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. του «Καρατζά 

Λάκκου» καθώς και για την αποκατάσταση των τελικών επιφανειών τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανοιχτής εκσκαφής. (Π.Ο. δ2.105) 

• Με την ολοκλήρωση της επιφανειακής εξόρυξης του κοιτάσματος που σηματοδοτεί και 

την επικέντρωση της δραστηριότητας στην υπόγεια εκμετάλλευση, να αρχίσει άμεσα η 

επαναπλήρωσή του ορύγματος για την επαναφορά του σε γεωμορφολογικό ανάγλυφο 

που να συνάδει με αυτό της περιβάλλουσας περιοχής και την τελική αποκατάστασή του. 

(Π.Ο. δ2.106, δ3.32) 

• Για την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. Καρατζά Λάκκου να κατασκευαστεί ξηρά κάλυψη, τα συστατικά 

της οποίας θα είναι αυτά που παρουσιάζονται στη ΜΠΕ του έργου. Προκειμένου να 

επιβεβαιωθούν οι απαιτήσεις της ξηράς κάλυψης σε σχέση με την τελική επιλογή των 

ειδών που θα χρησιμοποιηθούν και την επιτυχία της φυτοτεχνικής αποκατάστασης, η 

εταιρεία σε συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο θα πρέπει να δημιουργήσει πιλοτικές 

αποκαταστάσεις σε περιοχές του έργου, μέσω των οποίων θα επιβεβαιωθούν ή 

προσαρμοστούν τα όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ.  (Π.Ο. δ3.34) 

• Στην εξωτερική πλευρά του φράγματος καθώς και στις διαμορφούμενες τελικές 

επιφάνειες εντός της λεκάνης απόθεσης να γίνει διάστρωση και πλήρης κάλυψη των 

αδρανών υλικών 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. δ2.141) 

• 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). 
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12.8.5. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

 Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Αναφορικά με την παρακολούθηση του εδάφους, να παρακολουθείται η ποιότητα των 

εδαφών της περιοχής των έργων με  δειγματοληψία μία φορά ανά έτος στις θέσεις που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ. Λόγω της έλλειψης θεσμοθετημένων τιμών 

στόχων για τα εδάφη σε εθνικό επίπεδο, για κάθε περιοχή ορίζονται ως τιμές γεωχημικού 

υποβάθρου αυτές που προτείνονται στο Κεφάλαιο 11 της ΜΠΕ. (Π.Ο. δ4.40) 

• 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) 

• Η οριστική έκταση και το βάθος του εδαφικού μανδύα των περιοχών προς αποκατάσταση 

να καθοριστεί μετά από έρευνα και δοκιμές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης, 

προκειμένου να καθοριστούν τα τυχόν επιβαρυμένα εδαφικά στρώματα τα οποία θα 

πρέπει να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας και των 

δοκιμών θα πρέπει να υποβληθεί στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Περιβάλλοντος του έργου 

και να εγκριθεί από αυτόν πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. (Π.Ο. δ2.233, 

δ3.18, δ3.33, δ3.50) 

• Στη φάση αποκατάστασης, τα έργα οδοποιίας που θα παραδοθούν προς χρήση από τον 

κύριο του Έργου προς το Ελληνικό Δημόσιο θα έχουν πρώτα (με ευθύνη του κύριου του 

Έργου) καθαριστεί και εξυγιανθεί από ρύπους και άλλα υλικά, ενώ θα τους έχει γίνει και 

πρώτη συντήρηση, ώστε να είναι έτοιμα για χρήση από το ευρύ κοινό. 

 Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Εντός των ορίων της Ε.Δ.Ε.Α.Κ. μπορεί να αναπτυχθεί δανειοθάλαμος, για την λήψη 

αδρανών υλικών στην περίπτωση που τα αδρανή που θα προκύψουν από τις 

μεταλλευτικές εργασίες δεν επαρκούν. (Π.Ο. δ2.281) 

• 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. 

• Να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης της φυτικής γης που θα προκύψει από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να διατηρηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

στους γενικούς όρους ανωτέρω και να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα αποκατάστασης 

της περιοχής. 
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 Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• Για την κατασκευή των επόμενων φάσεων ανύψωσης του κύριου φράγματος της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ. να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα αδρανή υλικά (στείρα εξόρυξης) 

των μεταλλείων Ολυμπιάδας  και Μαύρων Πετρών.  (Π.Ο. δ2.274) 

• 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 

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. 

• Να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης της φυτικής γης που θα προκύψει από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να διατηρηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

στους γενικούς όρους ανωτέρω και να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα αποκατάστασης 

της περιοχής. 

 Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Για την κατασκευή του φράγματος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. να χρησιμοποιηθούν τα αδρανή 

υλικά (στείρα εξόρυξης) του επιφανειακού και υπόγειου μεταλλείου Σκουριών. (Π.Ο. 

δ2.130) 

• Στην εξωτερική πλευρά κάθε φράγματος, καθώς και στις διαμορφούμενες τελικές 

επιφάνειες εντός της λεκάνης απόθεσης, να γίνει διάστρωση και πλήρης κάλυψη των 

υλικών με τα στείρα εδαφικά υλικά και τη φυτική γη, ώστε η τελικά διαμορφούμενη 

επιφάνεια (μετά και τη φάση αποκατάστασης) να έχει ίδια εδαφική και υπεδαφική δομή 

με την υφιστάμενη. (Π.Ο. δ2.141) 

• Οι εδαφικές στρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν να προέρχονται από την αποθηκευμένη 

φυτική γη που θα έχει αφαιρεθεί από την περιοχή για την κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

Αυτή η φυτική γη θα πρέπει να εμπλουτιστεί με κατάλληλη οργανική ύλη, για την 

εξασφάλιση σταθερής δομής του εδαφικού στρώματος και αύξηση της ικανότητας 

κατακράτησης νερού από το έδαφος. Παράλληλα, θα πρέπει να βελτιωθεί με χρήση 

ειδικών ανόργανων λιπασμάτων και συμπληρωμάτων, για την υποβοήθηση ανάπτυξης 

της νέα βλάστησης. (Π.Ο. δ3.35) 

• 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.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. να γίνεται συστηματική 

διαβροχή των επιφανειών από τις οποίες μπορεί να προκύψει επαναιώρηση σκόνης, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών. 

12.8.6. Βιοποικιλότητα 

 Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης να επισημανθούν περιοχές της 

ευρύτερης περιοχής των έργων που αποτελούν θύλακες παρουσίας σημαντικών ειδών 

πανίδας στην περιοχή και σε αυτές να λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των 

οχλήσεων (θόρυβος, δονήσεις, σκόνες) από την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

• Λόγω της συχνής μετακίνησης των βαρέων τροχοφόρων για την μεταφορά των 

προϊόντων, προτείνεται ειδική σήμανση οδικής κυκλοφορίας  για την διέλευση άγριων 
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ζώων. Η σήμανση να προειδοποιεί τους οδηγούς για χαμηλές ταχύτητες ώστε να μειωθεί 

όσο δυνατόν γίνεται η θνησιμότητα άγριων ζώων λόγω της συχνής κυκλοφορίας.  

 Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Προσεκτική διαχείριση και έλεγχος της δίαιτας και της ποιότητας των νερών του 

Κοκκινόλακκα και των παραποτάμων του, ώστε να μη διαταραχθεί το ποτάμιο 

οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής. 

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, 

στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής να 

γίνονται παρατηρήσεις τυχόν ξήρανσης ή μειωμένης ανάπτυξης ειδών χλωρίδας σε 

σχέση με την επίδραση της σκόνης των μεταλλείων στη λειτουργία τους, και να 

προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων. 

• Να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης της φυτικής γης που θα προκύψει από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, προκειμένου να διατηρηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

στους γενικούς όρους ανωτέρω και να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα αποκατάστασης 

της περιοχής. 

 Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• 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. 

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, 

στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής να 

γίνονται παρατηρήσεις τυχόν ξήρανσης ή μειωμένης ανάπτυξης ειδών χλωρίδας σε 

σχέση με την επίδραση της σκόνης των μεταλλείων στην ενδιαίτησή τους, και να 

προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων. 

 Χωρική ενότητα Σκουριών 

• 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.  

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με ιδιαίτερης αξίας οικοσύστημα που είναι 

χαρακτηρισμένο ως ΚΑΖ, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης για τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής να γίνονται παρατηρήσεις τυχόν ξήρανσης ή μειωμένης 

ανάπτυξης ειδών χλωρίδας σε σχέση με την επίδραση της σκόνης των μεταλλείων στην 

ενδιαίτησή τους, και να προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης τυχόν κινδύνων. 

• Λόγω της γειτνίασης του έργου με περιοχή χαρακτηρισμένη ως ΚΑΖ, στο πλαίσιο του 

προγράμματος παρακολούθησης για τη βιοποικιλότητα της περιοχής να εξεταστεί σε 

συνεργασία με το αρμόδιο δασαρχείο η αναγκαιότητα δημιουργίας θυλάκων ανάπτυξης 

της άγριας ζωής, σε περιοχές πέραν της περιοχής επιρροής του έργου. 

• Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των προγραμμάτων αποκατάστασης των περιοχών του 

έργου να ληφθούν υπόψη και τα θέματα της επαναφοράς της άγριας ζωής στην περιοχή 

των αποκαταστημένων περιοχών με την δημιουργία τεχνικών ή φυσικών συνθηκών 

προσέλκυσης της. 
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12.8.7. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

 Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Στην περίπτωση που η νέα οδός μεταφοράς προϊόντων διέρχεται από ιδιοκτησίες 

(αγροκτήματα, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ.), να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μην 

παρακωλύεται η πρόσβαση σε αυτές. (Π.Ο. δ2.162) 

• Οι μετακινήσεις πρώτων υλών και μεταλλευτικών υλικών θα γίνονται εφόσον υπάρχει 

εναλλακτική από οδούς που δεν διέρχονται από οικισμούς. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι δυνατόν θα πρέπει να οργανωθούν τα δρομολόγια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

υπάρχουν διελεύσεις φορτηγών εντός οικισμών τις ώρες της αιχμής των λειτουργιών των 

οικισμών.  

• Το πρόγραμμα των δρομολογίων μεταφοράς μεταλλευτικών υλικών (μεταλλευμάτων, 

συμπυκνωμάτων και εξορυκτικών αποβλήτων) θα καταρτίζεται  και θα παρακολουθείται 

μέσω συστήματος καταγραφής της κίνησης των φορτηγών, με κατάλληλο εξοπλισμό που 

θα πρέπει να τοποθετηθεί σε όλα τα φορτηγά που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου.  

• Σε περίπτωση διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς μεταλλευτικών υλικών 

(μεταλλευμάτων, συμπυκνωμάτων και εξορυκτικών αποβλήτων) εντός των οικισμών, η 

ταχύτητα δεν θα ξεπερνά τα 30 km/h, το οποίο θα ελέγχεται μέσω του συστήματος 

καταγραφής της κίνησης των φορτηγών, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται ηχητική 

προειδοποίηση στους οδηγούς σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου. 

 Χωρική ενότητα Σκουριών 

• ∆εν θα γίνει καμία παρέμβαση στις θέσεις «Νταµπίζ», «Παλαιοχώρα», «Καµήλα», 

«Καστέλλι» και «Καστελούδι» χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια των αρμοδίων 

υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ. (Π.Ο. δ2.113.β) 

12.8.8. Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

 Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Ο κύριος του έργου καταρτίζει πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού για τις ανάγκες του 

έργου με βασική κατεύθυνση τις προσλήψεις προσωπικού από την τοπική κοινωνία στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό.  

• Ο κύριος του έργου θα οργανώσει σε συνεργασία με τοπικούς φορείς σχολές μαθητείας 

προκειμένου να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους σε εργασίες που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και εν γένει τη βιομηχανική 

παραγωγή. 

• Ο κύριος του έργου θα ενημερώνει τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για το πρόγραμμα 

προμηθειών με βασική κατεύθυνση την κατά το δυνατόν προμήθεια υλικών και 

υπηρεσιών από τις τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της χώρας  

• Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

ανά τριετία θα γίνεται καταγραφή των απόψεων των πολιτών των οικισμών που 

βρίσκονται γύρω από το έργο, όσον αφορά τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο 

του έργου στην τοπική κοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας να παραθέτονται στην 

ετήσια έκθεση του προγράμματος παρακολούθησης.  
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• Στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης να καταγράφονται οι 

δείκτες οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης του έργου ανά πενταετία, οι οποίοι θα 

παραθέτονται στην ετήσια έκθεση του προγράμματος παρακολούθησης. 

• Ο κύριος του έργου οφείλει εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας, να εκπονήσει 

πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προδιαγράφοντας τις δράσεις και τις 

διαδικασίες της προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Ακολούθως, σε ετήσια βάση, 

μέσω του προγράμματος επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα γίνεται ενημέρωση 

για τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του επόμενου έτους. 

12.8.9. Τεχνικές υποδομές – υλικά αγαθά 

 Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• Για το νέο οδικό δίκτυο μεταφοράς υλικών (πρώτων υλών και προϊόντων), να 

χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι. Το εν λόγω οδικό 

δίκτυο μεταφοράς υλικών να είναι ασφαλτοστρωμένο και για την κατασκευή του να 

ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να κοπεί ο μικρότερος αριθμός δέντρων. Οι εν λόγω εργασίες 

θα πρέπει να γίνουν μετά από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 

Δασαρχείου Αρναίας. (Π.Ο. δ2.160) 

• Σε όλους τους δρόμους εξυπηρέτησης του έργου να κατασκευαστούν τα απαιτούμενα 

έργα υδραυλικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. (Π.Ο. δ2.165) 

• 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 στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, 

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. 

12.8.10. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

 Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• 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) 

• Η σκόνη που συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα να μετατρέπεται σε πολφό 

και να οδηγείται στην παραγωγική διαδικασία. (Π.Ο. δ2.214) 

• Να εξεταστεί η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης, οι μηχανές των 

πλοίων να είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ώστε να μην προκύπτουν 

ατμοσφαιρικές εκπομπές. (Π.Ο. δ2.389) 

• Σε όλες τις πλατείες προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος, τελμάτων, στείρων 

υλικών και λοιπών υλικών τόσο στην περιοχή των Μαύρων Πετρών/Μαντέμ Λάκκου 
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όσο και στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Στρατωνίου να υπάρχουν συστήματα 

διαβροχής. 

 Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• Αναφορικά με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, 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.  

• Η σκόνη που συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα να μετατρέπεται σε πολφό 

και να οδηγείται στην παραγωγική διαδικασία. (Π.Ο. δ2.214) 

• Σε όλες τις πλατείες προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος, τελμάτων, στείρων 

υλικών και λοιπών υλικών τόσο στην περιοχή του μεταλλείου και του εργοστασίου 

εμπλουτισμού να υπάρχουν εγκατεστημένα μόνιμα συστήματα διαβροχής. 

 Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Ο προγραμματισμός της διαδικασίας των ανατινάξεων στο επιφανειακό μεταλλείο των 

Σκουριών να λαμβάνει υπόψη τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, και να 

αποφεύγεται κατά το δυνατόν στις περιπτώσεις ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών (π.χ. πνοή 

ανέμου προς οικισμούς). (Π.Ο. δ2.110) 

• Για την πρόληψη εκπομπής σκόνης από τις εργασίες αποθήκευσης, μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσης του προθραυσμένου μεταλλεύματος, η πλατεία προσωρινής 

αποθήκευσης να είναι πλήρως σκεπασμένη και με στεγανό δάπεδο, οι μεταφορικές 

ταινίες να είναι σκεπασμένες σε όλο το μήκος τους και να υπάρχει εξοπλισμός ψεκασμού 

νερού στους τροφοδότες. (Π.Ο. δ2.145) 

• 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. 

• Να διαβρέχονται αδιαλείπτως οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής για την ελαχιστοποίηση 

των εκπομπών σκόνης και να τοποθετηθούν συστήματα αυτόματου ψεκασμού 

προκειμένου να μην επηρεάζονται κατοικημένες ή προστατευόμενες περιοχές. Στο δρόμο 

προσπέλασης και στο δρόμο μεταφοράς των προϊόντων της δραστηριότητας, οι 

μεταφορές να γίνονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα στεγανής καρότσας. 

(Π.Ο. δ2.109) 

12.8.11. Ακουστικό περιβάλλον – δονήσεις 

 Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Εφόσον από τα αποτελέσματα της καταγραφής του κυκλοφοριακού θορύβου στο οδικό 

τμήμα της μεταλλευτικής οδού που βρίσκεται βορειοδυτικά του ορίου του οικισμού του 

Στρατωνίου κατά το  1ο έτος λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων 

Πετρών - Στρατωνίου προκύψουν αυξημένες τιμές σε σχέση με τις κατευθύνσεις του 

Διεθνή Οργανισμού Υγείας (WHO) για τον αστικό θόρυβο (που είναι 55 dBA για Lday), 

θα εκπονηθεί ΤΕΠΕΜ για την κατασκευή ηχοπετασμάτων σε επιλεγμένες θέσεις του 

οικισμού. 
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• Για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών να τηρηθεί ο περιορισμός της μέγιστης ποσότητας 

γόμωσης ανά χρόνο επιβράδυνσης των 5 kg/επιβράδυνση, κατ’ εφαρμογή του όρου Β5.γ 

της Εγκριτικής Απόφαση ΥΠΕΚΑ, Δ8-Α/7.49.13/23513/4582/21.12.2012 Έγκρισης της 

Τεχνικής Μελέτης Μαύρων Πετρών. 

• Να αναβαθμιστεί το σύστημα καταγραφής των επιφανειακών μετακινήσεων που είναι 

εγκατεστημένο στον οικισμό Στρατονίκης και να προστεθούν νέα σημεία κάλυψης του 

οικισμού. 

12.8.12. Ύδατα 

 Χωρική ενότητα ευρύτερης περιοχής έργων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

• 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) 

• Όλα τα έργα εκτροπής των επιφανειακών νερών, προς αποφυγή κατείσδυσης στα υπόγεια 

μεταλλεία που περιγράφονται στη ΜΠΕ, να διατηρούνται ελεύθερα φερτών υλών και 

βλάστησης και να συντηρούνται σε περιοδική βάση με σκοπό τη διασφάλιση της 

παροχετευτικής τους ικανότητας. (Π.Ο. δ2.30) 

• Να γίνεται συχνός (τουλάχιστον ανά τρίμηνο) καθαρισμός των διατάξεων συνεχούς 

καταγραφής των παροχών των ρεμάτων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου και οπωσδήποτε μετά από περιόδους 

έντονης βροχόπτωσης. 

• Σε κάθε υποέργο να τηρούνται αρχεία για την παρακολούθηση του ισοζυγίου υδάτων 

σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζονται στην ΜΠΕ του έργου. 

 Χωρική ενότητα Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου 

• Οι ανάγκες του εργοστασίου Στρατωνίου σε πόσιμο νερό να καλύπτονται από το δίκτυο 

ύδρευσης της ομώνυμης κοινότητας. (Π.Ο. δ2.319) 

• Να ακολουθηθεί αυστηρά ο προτεινόμενος σχεδιασμός της υδραυλικής προστασίας της 

Ε.Δ.Ε.Α.Κ., του συστήματος στεγάνωσης της εγκατάστασης, καθώς και του συστήματος 

διαχείρισης των απορροών κάτω από τη στεγάνωση, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 

6 της παρούσας ΜΠΕ. 

• Εντός δύο (2) ετών από την έγκριση της ΜΠΕ, να εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη 

κλεισίματος του μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου, με έμφαση στα θέματα των υπόγειων 

υδάτων. Η μελέτη αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση 

Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ μετά από 

γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. 

• 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) 

• Στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών στην περιοχή των εγκαταστάσεων φόρτωσης 

Στρατωνίου (διαρροή προϊόντων, ρύπανση της θάλασσας κατά τη φόρτωση στα πλοία, 

κλπ) να ενημερώνονται εντός εξαώρου η αρμόδια για την κάθε περίπτωση Υπηρεσία της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(Π.Ο. δ2.390) 
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 Χωρική ενότητα Ολυμπιάδας 

• Να παρακολουθούνται τυχόν φαινόμενα υφαλμύρινσης στον προσχωματικό υδροφόρο 

ορίζοντα της Ολυμπιάδας, μέσω των καταγραφών του προγράμματος περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.  

• Η υφιστάμενη τάφρος εκτροπής του δυτικού κλάδου του Ξηρόλακκα να διατηρείται 

μέχρι το πέρας των εργασιών απόληψης των παλαιών τελμάτων προκειμένου να 

προληφθεί η επαφή επιφανειακών νερών με τη μάζα των αποθέσεων. (Π.Ο. δ2.90) 

• Για τις αρδευτικές ανάγκες του φυτωρίου αλλά και όλων των έργων αποκατάστασης στην 

ευρύτερη περιοχή Ολυμπιάδας να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα τα νερά που 

αποστραγγίζουν από το μεταλλείο, εάν αυτά είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη 

χρήση. (Π.Ο. δ3.23) 

• Να αποκατασταθεί η συνέχεια του χειμάρρου Ξηρόλακκα, μετά την αποκατάσταση της 

παλαιάς λεκάνης τελμάτων Ολυμπιάδας, με σύνδεση και επαναφορά των υδατορεμάτων 

που βρίσκονται ανάντη της προς την κοίτη του Ξηρόλακκα και όχι του Μαυρόλακκα. 

Παράλληλα, να καταργηθεί το υφιστάμενο έργο εκτροπής των υδατορεμάτων αυτών 

προς τον Μαυρόλακκα. (Π.Ο. δ3.25) 

 Χωρική ενότητα Σκουριών 

• Έμφαση να δοθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων ανύψωσης του αναχώματος στην 

αποφυγή μεταφοράς ιζημάτων προς το ρέμα του Ασπρόλακκα, με την εφαρμογή 

κατάλληλων μέτρων συγκράτησης φερτών. 

• Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του επιφανειακού μεταλλείου να 

διανοιχθούν στην περίοδο κατασκευής του έργου περιμετρικά του γεωτρήσεις για την 

ελεγχόμενη προαποστράγγιση των πετρωμάτων. (Π.Ο. δ2.120) 

• Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του υπόγειου μεταλλείου κατά 

την περίοδο κατασκευής και της λειτουργίας του έργου να αναπτυχθεί σταδιακά σύστημα 

αποστράγγισης στο υπόγειο έργο το οποίο θα ελαχιστοποιεί τις ποσότητες νερών επαφής. 

• 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. Η μελέτη αυτή, μεταξύ άλλων, να αναλύει τα 

ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των νερών που θα εισπιεστούν, να τεκμηριώνει την 

καταλληλόλητα των θέσεων επανατροφοδήτησης, να περιλαμβάνει μελέτη δίαιτας των 

νερών που επανεισπιέζονται και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης πιθανών επιπτώσεων. 

(Π.Ο. δ2.123) 

• Τα έργα πρόσβασης και διαμόρφωσης των χώρων επανεισπίεσης θα εγκριθούν με 

ΤΕΠΕΜ από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, μετά από 

γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου δασαρχείου και της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και του 

Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. 

• Για τη διερεύνηση της δυνατότητας διάθεσης μέρους της ποσότητας του αντλούμενου 

ύδατος για ύδρευση, άρδευση κλπ. στην τοπική κοινωνία κατόπιν συνεννόησης με τον 

οικείο Δήμο, τους τοπικούς φορείς θα εκπονηθεί μελέτη, η οποία θα υποβληθεί για 

έγκριση στην Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης και γνώμη της Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας μετά από 

γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Περιβάλλοντος. (Π.Ο. δ2.124) 
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12.8.13. Πρόγραμμα παρακολούθησης και Εκθέσεις 

Στη φάση κατασκευής – λειτουργίας του Έργου υλοποιείται πρόγραμμα παρακολούθησης του 

συνόλου των έργων και της ποιότητας περιβάλλοντος όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 11. 

12.9. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ – Προϋποθέσεις για την 

ανανέωση/ τροποποίησή της 

1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δεκαπέντε (15) χρόνια από 

την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι θα 

τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα ΜΠΕ και στα 

Παραρτήματα που συνοδεύουν την εν λόγω μελέτη και εφόσον δεν καθορίζονται 

διαφορετικά από τους όρους της παρούσας Απόφασης, καθώς και την περιβαλλοντική 

νομοθεσία.  

2. Ο φορέας του έργου για συνέχιση των εργασιών πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, 

οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ και πριν τη λήξη 

της παρούσας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της παρούσας ή την 

έκδοση νέας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων προκειμένου να τηρηθούν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Πριν από την έναρξη λειτουργίας κάθε 

υποέργου να ειδοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν η ΔΙΠΑ του 

ΥΠΕΝ. 

3. Η παρούσα Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την 

έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος 

φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν 

από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας όπως 

αυτή περιγράφεται στην παρούσα περιβαλλοντική μελέτη και υλοποιείται με τους όρους 

και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης της 

παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 167563/2013 (ΦΕΚ 

964 Β’). 

5. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα 

ΜΠΕ είναι δυνατή εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ.  

6. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

ή στην περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν 

προβλεφθεί από την παρούσα ΜΠΕ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή 

τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι της ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

σχετικές διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 

4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την 

έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.  

7. Η μη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας απόφασης έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των 

άλλων, την επιβολή διοικητικών (πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Νόμου 1650/1986 και τις μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις αυτού.  

8. Η παρούσα απόφαση, οι θεωρημένες με την παρούσα ΜΠΕ και το θεωρημένο με την 

παρούσα ΣΔΑ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να 

επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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9. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αναλαμβάνει εργασίες για λογαριασμό του κυρίου 

του έργου θα πρέπει με ευθύνη του τελευταίου να έχει λάβει γνώση των όρων της 

Απόφασης αυτής και να τους τηρεί απαρέγκλιτα.  

10. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 

11. Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) επέχει θέση έγκρισης 

επέμβασης σύμφωνα την παρ. 4 του αρθρ. 45 του Ν. 998/1979, όπως έχει τροποποιηθεί 

με το άρθρο 113 του Ν. 4812/2021 καθώς επίσης και θεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 

39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ 2076/Β/2009), και δεν απαλλάσσει τον 

ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν από 

τη σχετική νομοθεσία προκύπτει σχετική υποχρέωση. 

12. Η Δ/νση Δασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 

στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να μεριμνήσει για την 

εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται από τη Δασική Νομοθεσία ως προς το εν 

θέματι έργο. 

12.10. Λοιπές διατάξεις 

1. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα 

από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου 

υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν 

συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις 

οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και 

άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

3. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να 

εφοδιαστούν με άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες 

διατάξεις. 

12.11. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ 

1. Η απόφαση (ΑΕΠΟ), η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα Σχέδια 

Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που τη 

συνοδεύουν, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να 

επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 

• Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα 

καταγραφής στοιχείων, κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή 

του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο του εκάστοτε υποέργου. 

• Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 

• Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 
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• Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από 

τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής), 

συμπεριλαμβανομένου του ν. 4785/2021, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της 

σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ που τη συνοδεύει. 

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας 

του έργου, καθώς και άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της 

υλοποίησης αυτού, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 28, 29, 30 του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/2002, 

Ν.4014/2011, Ν.4042/2012 και Ν. 4843/2021 και ισχύουν, σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 

(ΦΕΚ Α’) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών στο 

περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει.  

12.12. Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή 

της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’) καθώς και στην Κ.Υ.Α. 

21398/2012 (ΦΕΚ 1470Β’). 

12.13. Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης 

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται η προσφυγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η γνωστοποίηση της παρούσας θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της Εγκυκλίου 

14625/27.6.2012 (ΑΔΑ Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

http://www.aepo.ypeka.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1. Εξειδικευμένες μελέτες 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία του Φορέα του Έργου 

οι ακόλουθες εξειδικευμένες μελέτες: 

1. Προσδιορισμός proxies μεταξύ της χημικής ανάλυσης και του περιβαλλοντικού 

χαρακτηρισμού των εξορυκτικών αποβλήτων (βλέπε Παράρτημα VΙ) 

2. Έκθεση διερεύνησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους 

κινδύνους πλημμύρας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Κασσάνδρας στην Χαλκιδική 

(βλέπε Παράρτημα X) 

3. Υδρολογική και υδρογεωλογική μελέτη (βλέπε Παράρτημα ΧΙ) 

4. Αποτίμηση της αναμενόμενης επίδρασης στην ποιότητα αέρα στην περιοχή γύρω από το 

έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στη Χαλκιδική (βλέπε Παράρτημα ΧΙΙ (Α)) 

5. Εκτίμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (βλέπε Παράρτημα ΧΙΙ (Β)) 

6. Μελέτη Επιπτώσεων Θορύβου (βλέπε Παράρτημα ΧΙΙΙ) 

7. Κυκλοφοριακή Μελέτη – Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από τη λειτουργία 

μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστασεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, 

στις περιοχές Στρατωνίου – Στρατονίκης, Ολυμπιάδας και Σκουριών του Δήμου 

Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής (βλέπε Παράρτημα XIV) 

8. Υπολογισμός Συγκεντρώσεων Φυσικού Υποβάθρου Υπόγειων και Επιφανειακών 

Υδάτων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (βλέπε Παράρτημα XV) 

9. Διερεύνηση θεμάτων διασποράς ρύπων (βαρέων μετάλλων) των υγρών αποβλήτων των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υδάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που διαθέτουν σε 

επιφανειακά υδάτινα σώματα (βλέπε Παράρτημα ΧVI) 

10. Διερεύνηση των πιθανών αιτιών των ζημιών σε σπίτια και δημόσιες υποδομές στο 

χωριό Στρατονίκη και προτάσεις αντιμετώπισής τους (βλέπε Παράρτημα XVII) 

11. Αναδεικνύοντας τα Μετα-μεταλλευτικά Τοπία (βλέπε Παράρτημα XVIII) 

12. Ανάλυση οικονομικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (βλέπε Παράρτημα ΧΙΧ) 

13.2. Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα ή 

δυσκολίες. Για τη σύνταξη της παρούσας ΜΠΕ χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενες 

προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιήθηκαν επίσης 

στοιχεία από διάφορους διαδικτυακούς τόπους καθώς και η εμπειρία της ομάδας μελέτης από 

προηγούμενες προσεγγίσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 

Σε κάθε περίπτωση, έγινε προσπάθεια, η παρούσα μελέτη να καλύψει ικανοποιητικά τόσο τις 

τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσο και τις ουσιαστικές απαιτήσεις του έργου και των 

επιπτώσεών του στο περιβάλλον. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών 

 
Φωτογραφία 1.1: Είσοδος στοάς +360 μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 

 
Φωτογραφία 1.2: Είσοδος στοάς +220 μεταλλείου Μαύρων Πετρών 
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Φωτογραφία 1.3: Μονάδα Λιθογόμωσης μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 

 

 
Φωτογραφία 1.4: Μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 
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Φωτογραφία 1.5: Φιλτρόπρεσσα μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Μαύρων Πετρών 

 

 

 
Φωτογραφία 1.6: Βοηθητικές κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (γραφεία, ιατρεία, 

συνεργείο κλπ) μεταλλείου Μαύρων Πετρών 
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Φωτογραφία 1.7: Εργοστάσιο αποβλήτων Στρατωνίου 

 

 

 

 
Φωτογραφία 1.8: Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου εγκαταστάσεων Στρατωνίου 
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Φωτογραφία 1.9: Μηχανουργείο εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

 

 
Φωτογραφία 1.10: Διοικητικά Γραφεία και Ιατρείο εγκαταστάσεων Στρατωνίου 
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Φωτογραφία 1.11: Ξυλουργείο εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

 

 

 
Φωτογραφία 1.12: Πανοραμική άποψη εγκαταστάσεων εργοστασίου εμπλουτισμού και 

φόρτωσης Στραωνίου 
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