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ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέµα:

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ–
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ» και β)
«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νοµό Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψη:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. α) 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».
β) Την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 2004, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας, όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε το
Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29.9.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την οδηγία 2004/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ
2. Το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28.1.2004) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», µε το άρθρο 52 της
οποίας κυρώνεται η σύµβαση µεταβίβασης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού
της εταιρείας Τ\/Χ Hellas Α.Ε. µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.».
3. Το Ν.∆. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως ισχύει.
4. Την Υπουργική Απόφαση ∆7/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).

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. α) Την υπ’ αρ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Αλλαγής τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009).
β) Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) περί «Ανασύστασης του Υπουργείου
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του
σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο
Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 27/1996 (ΦΕΚ
19/Α/1.2.1996) περί «Συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας &
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις
διατάξεις του Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) περί «Ανασύστασης του Υπουργείου
Τουρισµού».
γ) Το Π.∆. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) περί «Συγχώνευσης των Υπουργείων
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
δ) Το Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) περί «∆ιορισµού Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009) περί «Καθορισµού και ανακατανοµής
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) Το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010) περί «Ανακαθορισµού των αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεων του Π.∆. 189/2009».
ζ) Το Π.∆. 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α/6.5.2010) περί «Ανακατανοµής αρµοδιοτήτων των Υπουργείων
και τροποποιήσεων του Π.∆. 189/2009».
η) Το Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/28.9.2010) περί «Σύστασης Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµού των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµής
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. α) Το Π.∆. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Α/17.6.2011) περί «∆ιορισµού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
β) Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011) περί «∆ιάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α)Εσωτερικών και
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β)∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των
Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας
Γενιάς».
γ) Το Π.∆. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/27.6.2011) περί «∆ιορισµού Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Την υπ’ αριθµ. Υ351/2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισµού αρµοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαµπου
Παµπούκη» (ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011).
ε) Την υπ’ αριθµ. Υ352/2011
Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισµού
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011).
7. Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.1998) περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων»,
όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/7.8.2001) και 35/2009 (ΦΕΚ
51/Α/27.3.2009).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
8. 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 µε την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997, την Οδηγία
2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 και την
Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου
2009.
9. 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 µε την Οδηγία . 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
10. 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 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α)».
11. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «∆ιαδικασία 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 αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 2 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α)».
12. 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 αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002
(ΦΕΚ 91/Α)».
13. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.1990) που αναφέρεται στην «Κατάταξη
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών
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Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµό περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και
λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986» και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτής.
14. Την µε α.π. οικ 122343/19.1.2004 Εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩ∆Ε που αφορά σε «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και
διαδικασιών έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002».

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΧΛΩΡΙ∆Α, ΠΑΝΙ∆Α, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
15. 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.
16. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών 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.
17. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) για την «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις».
18. Την Κ.Υ.Α. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985) περί «Μέτρων διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας».
19. 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 συµπληρώθηκε µε την Κ.Υ.Α.
14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008).
20. 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».

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
21. Το Π.∆. της 18.10.1979 (ΦΕΚ 614/∆/1979) «Περί καθορισµού χώρων βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων εις την εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχήν Ν. Χαλκιδικής
και τροποποιήσεώς του από 1.7.1977 Π. ∆/τος «περί καθορισµού των όρων και περιορισµών
δοµήσεως των γηπέδων των κειµένων εις περιοχάς εκτός σχεδίου οικισµών τινών του Νοµού
Χαλκιδικής» ΦΕΚ 200/∆΄)».
22. Τον Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) περί «Χωροταξικού Σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης
και άλλες διατάξεις».
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23. α) Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) περί «Αιγιαλού, παραλίας και άλλες διατάξεις».
β) Την υπ’ αριθµ. 2670/1973 (ΦΕΚ 155/∆/4.6.1973) Απόφαση του Νοµάρχη Χαλκιδικής «Περί
καθορισµού χειµερίου κύµατος εις θέσιν παραλία Στρατονίου 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.».
24. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 Πράξη
της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008).
25. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του
Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης:
α) για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (αρ. 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008),
β)

για τη Βιοµηχανία (αρ.11508/2009, ΦΕΚ 151 /ΑΑΠ/13.4.2009), και

γ)

για τον Τουρισµό (αρ. 24208/2009, ΦΕΚ 1138/Β/11.6.2009).

26. Την µε αρ. 674/2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 218/Β/6.2.2004) περί «Έγκρισης Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας».
27. Την υπ’ αρ. 830/2007 Απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
420/ΑΑΠ/13.9.2007) περί «Έγκρισης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου
Παναγίας του Ν. Χαλκιδικής».
28. Την υπ’ αρ. 4789/2010 Απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
332/ΑΑΠ/10.8.2010) περί «Έγκρισης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου
Σταγείρων – Ακάνθου του Ν. Χαλκιδικής».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΝΗΜΕΙΑ
29. 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».
30. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
31. α) Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των
υδάτων.
β) Την Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Φεβρουαρίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης και την
κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.
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γ) Την Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (Κωδικοποιηµένη έκδοση).
δ) Την Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση και την
υποβάθµιση.
ε) Την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας.
στ) Την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο
περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).
ζ) Την Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
∆εκεµβρίου 2008 σχετικά µε πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τοµέα της πολιτικής
των υδάτων καθώς και σχετικά µε την τροποποίηση και τη συνακόλουθη 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.
η) Την Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση τεχνικών
προδιαγραφών για τη χηµική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων,
σύµφωνα µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
32. Το Π.∆. 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».
33. Το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/Α/17.10.1977) «Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και
ρυθµίσεως συναφών θεµάτων», όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (ΦΕΚ
58/Α/20.3.1998) για την «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
34. 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».
35. 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».
36. 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».
37. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997) περί «Μέτρων και όρων για την
επεξεργασία αστικών λυµάτων».
38. 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».
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39. 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 και συµπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α.
∆ΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007).
40. 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)»».
41. 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».
42. 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».
43. 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 ∆εκεµβρίου 2006»».
44. 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».
45. 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 ∆εκεµβρίου 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».
46. 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».
47. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη 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
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008) όµοιες.
48. Την υπ’ αρ. 6708/2006 Απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
944/∆/1.11.2006) περί «Επικύρωσης οριογραµµών 12α ρεµάτων στη λεκάνη «Κοκκινόλακκα»
περιοχής Στρατώνι-Στρατονίκης του ∆ήµου Σταγείρων - Ακάνθου του Ν. Χαλκιδικής».
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49. Την υπ’ αρ. 3891/2008 Απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
298/∆/1.7.2008) περί «Επικύρωσης καθορισµού οριστικών οριογραµµών των ρεµάτων
«Μπασδέκη,
Μαυρόλακκα και Ξυρόλακκα» στις
περιοχές «Ολυµπιάδας (∆.
Σταγείρων−Ακάνθου) και Βαρβάρας (∆. Αρναίας) − Ν. Χαλκιδικής»».
50. Την 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».
51. Την 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».

Ε∆ΑΦΟΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
52. Την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για τα επικίνδυνα
απόβλητα.
53. 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.
54. 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.
55. Την Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων.
56. 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,
Σελίδα 8 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

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.
57. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης
Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών.
58. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ,
της 16ης ∆εκεµβρίου 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.
59. α) Την από 7 Ιανουαρίου 2009 υιοθέτηση από την Ευρ. Επιτροπή της Ε.Ε. του σχετικού
εγγράφου αναφοράς (Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες 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 ∆ιαθέσιµες Τεχνικές – BREF 08.2006) «Waste Treatment
Industries» στα πλαίσια της Οδηγίας IPPC (European IPPC Bureau).
60. Το Π.∆. 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».
61. Το Π.∆. 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».
62. Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5.3.2004) για την «Αντικατάσταση αρ. 73537/1438/1995 ΚΥΑ
διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες
ουσίες (Β΄781) και αρ. 19817/2000 ΚΥΑ τροπ/ση της αρ. 73537/1995 ΚΥΑ κλπ. µέτρα όροι και
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση».
63. Το Π.∆. 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».
64. Το Π.∆. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/3.2.2006) για τη «Τροποποίηση του Π.∆. 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 ∆εκεµβρίου 2003».
65. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001) περί «Συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
66. 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..
67. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) που αναφέρεται σε «Μέτρα και
Όρους για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης».

Σελίδα 9 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

68. 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 ∆εκεµβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604)».
69. 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»».
70. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2.3.2007) που αναφέρεται στην «Έγκριση Εθνικού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), 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)».
71. Την Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25.9.2009) περί «Μέτρων, όρων και
περιορισµών 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».
72. Την µε αρ. πρωτ. 101111/17.2.2009 Εγκύκλιο της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε και
νυν ΥΠΕΚΑ περί «Υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρµογή του κανονισµού
166/2006/ΕΚ για την έκλυση και µεταφορά ρύπων».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
73. 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».
74. 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».
75. 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».
76. 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 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 ∆εκεµβρίου 2004 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
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ΘΟΡΥΒΟΣ
77. 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 ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007)».
78. 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».
79. Την Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992) περί «Καθορισµού δεικτών και
ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και
συγκοινωνιακά έργα».

∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
80. Τον Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις».
81. 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».

ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
82.

α) Την µε α.π. οικ. 126596/11.06.2004 Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε που αφορά στη
«Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση Μελετών Περιβάλλοντος των Εγκαταστάσεων
της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική».
β) Την µε α.π. οικ. 136528/ΕΥΠΕ/18.02.2009 Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε που αφορά στη
«Συγκρότηση Οµάδας Συντονισµού για τα περιβαλλοντικά θέµατα (αξιολόγηση Μελετών
Περιβάλλοντος) που σχετίζονται µε την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα (εγκαταστάσεις
εκµετάλλευσης µεταλλείων και επεξεργασίας µεταλλευµάτων για την παραγωγή χρυσού ή
ενώσεων αυτού)», όπως τροποποιήθηκε µε τη µε α.π. οικ. 142681/ΕΥΠΕ/24.07.2009
Απόφαση του Γ.Γ.ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ) Την µε α.π. οικ. 122690/ΕΥΠΕ/3.3.2010 Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ περί
«Τροποποίησης της Απόφασης Συγκρότησης Οµάδας Συντονισµού για τα περιβαλλοντικά
θέµατα (αξιολόγηση Μελετών Περιβάλλοντος) που σχετίζονται µε την παραγωγή χρυσού
στην Ελλάδα».

83.

α) Την Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ.45129/14.1.1999 που αφορά στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου της Εταιρείας TVX HELLAS Α.Ε.».
β) Την Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ. 107298/18.7.2001 που αφορά στην «Ανανέωση της χρονικής
διάρκειας ισχύος της υπ’ αρ.45129/14.1.99 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της Εταιρείας TVX HELLAS Α.Ε.».

84.

α) Την Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ.143088/11.04.2005 που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
οικ. 45129/14.1.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει µετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της µε την υπ’ αρ. οικ. 107298/18.7.2001 ΚΥΑ».
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β) Την Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ. 127906/12.7.2010 που αφορά στην «Παράταση ισχύος της υπ’
αρ. 143088/11.4.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. οικ. 45129/14.1.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει µετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας
ισχύος της µε την υπ’ αρ. οικ. 107298/18.7.2001 ΚΥΑ»».
85. Τις τεχνικές εκθέσεις αποτελεσµάτων εργασιών και έρευνας που πραγµατοποίησε η
Επιτροπή Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΙΤΗΡΩ) σχετικά µε την πρόοδο
εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου
σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 45129/99 και 143088/05 µε α.π. 1004/13.7.2006, 2001/20.5.2008 (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 104500/23.5.2008), 3001/22.7.2009 (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/143018/3.8.2009),
4001/22.4.2010 (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/124560/22.4.2010), οικ. 5002/6.5.2011 (α.π. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/199304/18.5.2011).
86. Τις ετήσιες τεχνικές εκθέσεις στοιχείων ποιότητας περιβάλλοντος για τις Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις Στρατωνίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» που
υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε τις επιστολές µε α.π. Χ720/30.3.2007, Χ840/31.3.2008,
Χ899/31.3.2009,
Χ994/30.3.2010
και
Χ1077/30.3.2011
(α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/
127699/3.4.2007,
103005/9.4.2008,
139030/27.4.2009,
124152/3.4.2010
και
197787/1.4.2011 αντίστοιχα).
87. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/55765/2902/29.7.2009 Υπουργική Απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισµού περί «Έγκρισης της προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Π.Π.Ε.) για το έργο: «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων της
Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στην Β.Α. Χαλκιδική» και τους όρους αυτής.
88. Tην υπ’ αρ. ΕΥΠΕ/οικ. 144824/24.9.2009 θετική γνωµοδότηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την «Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και
Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των
Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νοµό
Χαλκιδικής».
89. Το µε α.π. Χ849/12.5.2008 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», µε το
οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου «Αποµάκρυνση, Καθαρισµός & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης
Παλαιών Τελµάτων Ολυµπιάδας» (α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/104218/16.5.2008).
90. Το µε α.π. Α1481/6.11.2009 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», µε
το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ επικαιροποιηµένος φάκελος της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αποµάκρυνση, Καθαρισµός & Αποκατάσταση
Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελµάτων Ολυµπιάδας» (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 146024/6.11.2009).
91. Το µε α.π. Α1588/6.8.2010 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», µε το
οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων
Κασσάνδρας» (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/128945/6.8.2010), µε ενσωµατωµένο µεταξύ άλλων ως
Παράρτηµα και το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) του προαναφερόµενου έργου.
92. Το µε α.π. Α1602/15.9.2010 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», µε
το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ συµπληρωµατικά αντίτυπα του φακέλου του 91
σχετικού (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/130164/16.9.2010).
93. Το από 26.10.2010 Πρακτικό της Οµάδας Συντονισµού του 82(γ) σχετικού µε θέµα
«∆ιαβίβαση α) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές
– Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νοµό Χαλκιδικής, β) του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α)
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του έργου: «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νοµό Χαλκιδικής, καθώς και γ) της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αποµάκρυνση, Καθαρισµός &
Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελµάτων Ολυµπιάδας» της εταιρίας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νοµό Χαλκιδικής για τήρηση των διαδικασιών
δηµοσιοποίησης και γνωµοδότησης του κοινού και των συναρµοδίων Υπηρεσιών» (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/131831/27.10.2010).
94. Το µε α.π. οικ. 131835/27.10.2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ προς την Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων ΥΠΕΚΑ, την ∆/νση ΕΑΡΘ ΥΠΕΚΑ (Τµήµα Βιοµηχανιών), την ∆/νση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ (Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσ. Περ/ντος, Τµήµα Γεν.
Περιβαλλοντικών Θεµάτων, Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), την ∆/νση Χωροταξίας
ΥΠΕΚΑ, την ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ, την ∆/νση Αισθητικών ∆ασών
∆ρυµών και Θήρας ΥΠΕΚΑ και την ∆/νση Μεταλλευτικών & Βιοµ. Ορυκτών ΥΠΕΚΑ, την
∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, τη Γενική ∆/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και µε κοινοποίηση
στην ∆/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην ∆/νση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνηµείων, στην ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ, στην 10η ΕΒΑ, στην Εφορεία Νεωτέρων
Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού
και Τουρισµού, τη ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, τη ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, την ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ.
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ∆/νση Υδάτων και την ∆/νση ∆ασών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και την ∆/νση Περιβάλλοντος της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (µε κοινοποίηση στην ∆/νση Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β.
Ελλάδος, στους ∆ήµους Σταγείρων – Ακάνθου, Αρναίας και Παναγίας του Ν. Χαλκιδικής και
στην ΕΠΙΤΗΡΩ) µε το οποίο διαβιβάστηκαν από ένας φάκελος α) της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές
Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ..
στο Νοµό Χαλκιδικής, β) του
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) του έργου
«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Νοµό Χαλκιδικής και γ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αποµάκρυνση Καθαρισµός και Αποκατάσταση Χώρου
Απόθεσης Παλαιών Τελµάτων Ολυµπιάδας» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.
στο Νοµό Χαλκιδικής και ζητήθηκαν οι απόψεις των υπηρεσιών σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 και του άρθρου 7 της ΚΥΑ
39624/2209/Ε103/2009, η δηµοσιοποίηση των φακέλων από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο
Χαλκιδικής και η αποστολή στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ των γνωµών και προτάσεων των πολιτών και
των φορέων εκπροσώπησής των, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 37111/2021/2003.
95. Το µε α.π. ∆8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταλλευτικών &
Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη της για το
περιεχόµενο των µελετών του θέµατος µε ορισµένες παρατηρήσεις (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133243/9.12.2010).
96. Το µε α.π. Φ/∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ/12203/1624/03.12.2010 έγγραφο της ∆/νσης Βιοµηχανικής
Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σύµφωνα µε το οποίο αρµόδια υπηρεσία για γνωµάτευση είναι η ∆/νση
Μεταλλευτικών & Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/133188/
07.12.2010).
97. Το µε α.π. 01β/677/13.12.2010 έγγραφο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/195336/17.1.2011), µε το οποίο
διαβιβάστηκαν (α) το µε α.π. 024/1929/9.12.2010 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
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Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής µε το οποίο εκφράζεται η θετική γνωµοδότηση της
∆/νσης για τις εν θέµατι ΜΠΕ και Σ∆Α µε την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων, (β)
απόσπασµα από το 15ο /10.12.2010 Πρακτικό Συνεδρίασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής σύµφωνα µε το οποίο το Νοµαρχιακό Συµβούλιο
γνωµοδοτεί θετικά για τις
εν θέµατι ΜΠΕ και Σ∆Α µε την προϋπόθεση τήρησης
συγκεκριµένων όρων και (γ) τις εκφρασµένες γνωµοδοτήσεις και απόψεις των φορέων και
των πολιτών της περιοχής που κατατέθηκαν εγγράφως στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.
98. Το µε α.π. 4205/10/17.01.2011 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις
επί του περιεχοµένου των εν θέµατι ΜΠΕ και Σ∆Α µε την προϋπόθεση τήρησης
συγκεκριµένων όρων (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/195847/ 31.01.2011).
99. Το µε α.π. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/119353/5572/18.1.2011 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης
Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, µε το
οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχοµένου των εν θέµατι ΜΠΕ και Σ∆Α µε την
προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/195462/20.1.2011), σε
συνέχεια των παρακάτω εγγράφων:
α) του µε α.π. ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ/Α/12662/18.11.2010 εγγράφου της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασσικών
Αρχαιοτήτων
του
Υπουργείου
Πολιτισµού
και
Τουρισµού
(α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133652/17.12.2010),
β) του µε α.π. ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ/Α/15241/17.12.2010 συµπληρωµατικού εγγράφου της ΙΣΤ΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/195122/5.1.2011),
γ) του µε α.π. 262/18.1.2011 εγγράφου της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/195699/25.01.2011).
100. Το µε α.π. 072298/19.01.2011 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας & Προστασίας
Περιβάλλοντος της Γεν. ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών & Έρευνας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του
περιεχοµένου των εν θέµατι ΜΠΕ και Σ∆Α µε την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων
(α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/195481/19.01.2011).
101. Το µε α.π. 8221.Λ22/01/11/21.1.2011 έγγραφο της ∆/νσης Λιµενικών Υποδοµών της Γεν.
Γραµ. Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων &
Αλιείας, µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχοµένου των εν θέµατι ΜΠΕ
και Σ∆Α µε την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων (α.π. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/195647/24.1.2011).
102. Το µε α.π. ∆.ΥΓ2(γ)/135905/24.1.2011 έγγραφο της ∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής και
Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε το οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχοµένου των εν θέµατι
ΜΠΕ και Σ∆Α µε την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριµένων όρων (α.π. ΥΠΕΚΑ/
ΕΥΠΕ/195691/25.1.2011).
103. Το µε α.π. 6124π.ε./27.1.2011 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού προς τη ∆/νση Προϊστορικών & Κλασ. Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196410/17.2.2011).
104. Τις ακόλουθες εκφρασµένες απόψεις-ενστάσεις-παρατηρήσεις κλπ. των πολιτών και των
φορέων εκπροσώπησής τους:
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1. Την από 5.11.2010 αίτηση του Αρχιµανδρίτη Χριστόδουλου Αγγέλογλου προς ΥΠΕΚΑ
(α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/132099/5.11.2010).
2. Το από 21.11.2010 ψήφισµα συνόλου φορέων πολιτών προς ΝΑΧ (α.π. ΝΑΧ 01β/650/
02.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133088/03.12.2010)).
3. Τη µε α.π. 8531/23.11.2010 επιστολή του ∆ήµου Παναγιάς Ν. Χαλκιδικής (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/132749/24.11.2010).
4. Την από 29.11.2010 Αίτηση Θεραπείας-Υπόµνηµα συνόλου πολιτών ενώπιον του
ΥΠΕΚΑ και της ΝΑΧ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133089/3.12.2010).
5. Την από 29.11.2010 αίτηση της Αθηνάς Πανταζάτου του Παναγή προς την
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε την οποία επαναδιαβιβάζεται Αίτηση Θεραπείας-Υπόµνηµα του
Εµµανουήλ Α. Λαµτζίδη και της Αθηνάς Πανταζάτου του Παναγή ενώπιον του ΥΠΕΚΑ και
της ΝΑΧ (α.π. ΝΑΧ 01β/652/2.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133090/3.12.2010).
6. Την από 29.11.2010 Αίτηση Θεραπείας-Υπόµνηµα συνόλου πολιτών ενώπιον του
ΥΠΕΚΑ και της ΝΑΧ (α.π. ΝΑΧ 01β/651/2.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/132916/29.11.2010).
7. Την από 1.12.2010 ∆ιαµαρτυρία του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης προς
το ΥΠΕΚΑ (α.π. ΝΑΧ 01β/668/9.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/133183/06.12.2010).
8. Τη µε α.π. οικ.7600/1.12.2010 επιστολή του ΤΕΕ ΤΚΜ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/
133743/21.12.2010).
9. Το µε α.π. 613/2.12.2010 έγγραφο της WWF (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133037/ 2.12.2010).
10. Το µε α.π. 13533/2.12.10 έγγραφο του ∆ήµου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133277/9.12.2010).
11. Το από 2.12.2010 έγγραφο του ∆ήµου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής προς ΥΠΕΚΑ,
κοινοποίηση ΝΑΧ.
12. Τη µε α.π. 1/3.12.2010 επιστολή διαµαρτυρίας του Πολιτιστικού & Φυσιολατρικού
Συλλόγου
του
∆ήµου
Ορµυλίας
«Οι
φίλοι
του
Χαβρία»
(α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133487/13.12.2010).
13. Το από 3.12.2010 υπόµνηµα των Οικολόγων Πράσινων ενώπιον του ΥΠΕΚΑ (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ/2128/6.12.2010).
14. Τη µε α.π. 6117/3.12.2010 επιστολή του ∆ήµου Ορµυλίας Ν. Χαλκιδικής (α.π. ΝΑΧ
01β/667/8.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133272/9.12.2010).
15. Την από 3.12.2010 επιστολή του Στέλιου Μανδράου (α.π. ΥΠΕΚΑ/Γραφείο Υπουργού
11306/8.12.2010, ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ/2237/17.12.2010, ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/195483/20.1.2011).
16. Την από 4.12.2010 ∆ήλωση του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας.
17. Την από 6.12.2010 Ένσταση-∆ιαµαρτυρία της Στεφανίας Λυγερού του Ιωάννη (α.π.
ΥΠΕΚΑ/Γραφείο Υπουργού/11244/6.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 195407/19.1.2011).
18. Την από 7.12.2010 ένσταση των Κατοίκων στα Γαβριάδια Ιερισσού (α.π. ΝΑΧ
01β/665/9.12.2010
&
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133251/9.12.2010,
ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ/2171/
10.12.2010).
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19. Το µε α.π. 7765/7.12.2010 έγγραφο του ∆ήµου Τρίγλιας Ν. Χαλκιδικής (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/134008/24.12.2010).
20. Το µε α.π. 16624/7.12.2010 έγγραφο του ∆ήµου Μουδανίων Ν. Χαλκιδικής (α.π. ΥΠΕΚΑ
133422/10.12.2010).
21. Το µε α.π. 15789/8.12.2010 έγγραφο του ∆ήµου Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής (α.π. ΝΑΧ
01β/666/9.12.2010 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133256/9.12.2010).
22. Την από 8.12.2010 Εξώδικη Πρόσκληση του ∆ήµου Σταγείρων Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής
προς ΝΑΧ, κοινοποίηση ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ.
23. Η µε α.π. 143οικ./8.12.2010 Ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Χαλκιδικής
«Νικόλαος Ζάχος» (α.π. ΥΠΕΚΑ//ΕΓΕΠΕ 2354/4.1.2011 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/195410/
19.1.2011).
24. Το από 10.12.2010 ∆ελτίο Τύπου του ∆ήµου Παναγίας προς ΝΑΧ (α.π. ΝΑΧ
01β/669/10.12.10).
25. Το µε α.π. 8040/10.12.2010 έγγραφο του ∆ήµου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής µε το οποίο
διαβιβάσθηκε αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 202/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αρναίας προς τη ΝΑΧ.
26. Την από 11.1.2011 επιστολή του Ιωάννη Θερµασώνη προς ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/195352/18.1.2011).
27. Την από 5.2.2011 επιστολή του
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196241/11.2.2011)

Κανδυλιάρη

∆ανιήλ

προς

ΥΠΕΚΑ

(α.π.

28. Την από 7.2.2011 συµπληρωµατική ένσταση των Κατοίκων στα Γαβριάδια Ιερισσού στην
από 7.12.2010 προηγούµενη ένστασή τους (α.π. ΝΑΧ 01β/665/9.12.2010 &
ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ/2171/10.12.2010, ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 196071/8.2.2011).
29. Την από 14.2.2011 ένσταση του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου
Μεγαλοπαναγιωτών Χαλκιδικιωτών Θεσσαλονίκης και πολιτών ενώπιον της Υπουργού
ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/Γραφείο Υπουργού/1165/14.2.2011 & ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196794/
28.2.2011).
30. Το από 25.2.2011 συµπληρωµατικό υπόµνηµα των Οικολόγων Πράσινων στο από
3.12.2011 υπόµνηµα τους ενώπιον του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΕΠΕ/2128/6.12.2010 &
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197075/10.3.2011).
31. Το µε α.π. 572/24.2.2011 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάσθηκαν προς την
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ έγγραφα της ΕΓΕΠΕ επί της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης,
ενηµερωτικό σηµείωµα του Τοµέα Βορείου Ελλάδας της ΕΥΕΠ, κατευθύνσεις της ΕΓΕΠΕ
προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και ερωτήµατα της ΕΓΕΠΕ για τη δηµόσια
διαβούλευση (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196832/1.3.2011).
32. Το από 14.3.2011 ηλεκτρονικό µήνυµα της Ειδικής Γραµµατέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, µε το οποίο διαβιβάσθηκε προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ έκθεση
καθηγητών του ΑΠΘ για το εν θέµατι έργο (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197212/15.3.2011).
33. Το µε α.π. οικ.3748/13.4.2011 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.-Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/199296/17.5.2011 και 199683/27.5.2011).
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34. Το µε α.π. 4/8.4.2011 έγγραφο του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου «Οι φίλοι
του Χαβρία» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ορµυλίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ/199681/27.5.2011).
35. Το µε α.π. 1259/17.5.2011 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
& Ενέργειας, µε το οποίο διαβιβάσθηκε προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ:
α) το µε α.π. 992/28.3.2011 έγγραφο του Ι.Γ.Μ.Ε. (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ/951/28.3.2011),
β) το µε α.π. 2408/30.3.2011 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
(α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΓΕΠΕ/1225/2.5.2011).
105. Το µε α.π. οικ. 197015/9.3.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο ζητήθηκε από
την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. απαντητικό υπόµνηµα επί του συνόλου των
θεµάτων που τίθενται στις εκφρασµένες απόψεις και γνωµοδοτήσεις τόσο των συναρµοδίων
υπηρεσιών όσο και των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης τους και τα οποία
υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µέχρι 8.3.2011.
106. Το µε α.π. Α1638/14.3.2011 έγγραφο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. µε
το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ το απαντητικό υπόµνηµα που ζητήθηκε µε το 106
σχετικό (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197158/ 14.3.2011).
107. Το µε α.π. οικ. 197227/16.3.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο ζητήθηκε από
την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. τροποποίηση (επικαιροποίηση) του
απαντητικού υποµνήµατος που υποβλήθηκε µε το 107 σχετικό προκειµένου να συµπεριλάβει
σχολιασµό επί απόψεων και γνωµοδοτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µετά τις
8.3.2011.
108. Το µε α.π. Α1640/18.3.2011 έγγραφο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. µε
το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ το τροποποιηµένο απαντητικό υπόµνηµα που
ζητήθηκε µε το 108 σχετικό (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ 197404/21.3.2011).
109. Το µε α.π. 3996 π.ε./14.3.2011 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής
Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197942/
6.4.2011).
110. Τις µε α.π. Α1644/16.5.2011 και α.π. Χ1087/24.5.2011 επιστολές της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. σε απάντηση του µε α.π. οικ.3748/13.4.2011 εγγράφου
του Τ.Ε.Ε.-Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/199782/1.6.2011 και
199783/1.6.2011 αντίστοιχα).
111. Το από 3.6.2011 Πρακτικό της Οµάδας Συντονισµού του σχετικού 82 (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/199842/3.6.2011).
112. Το µε α.π. 203/10.6.2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ν. Χαλκιδικής της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µε το οποίο διαβιβάσθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα υπ’
αριθµ. 5054/3.12.2010 και 5662π.ε./18.1.2011 έγγραφα του ∆ασαρχείου Αρναίας, µε τα
οποία εκφράζονται αντιρρήσεις επί του περιεχοµένου των εν θέµατι ΜΠΕ και Σ∆Α (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200514/22.6.11).
113. Το µε α.π. 2038/28.6.2011 έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ κ. Ν. Αλεξόπουλου (α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200891/4.7.11).
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114. Το µε α.π. οικ.28667/28.6.2011 έγγραφο της Γεν. Γραµµατέα Χωροταξίας & Αστικού
Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Μ. Καλτσά (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200892/4.7.2011).
115. Το µε α.π. 2109/30.6.2011 έγγραφο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών ∆ρυµών και Θήρας
της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200893/4.7.11).
116. Το µε α.π. οικ.2300/4.7.2011 έγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ κ. Ν. Αλεξόπουλου προς το
Συντονιστή
Οµάδας
Συντονισµού
του
ΥΠΕΚΑ
του
σχετικού
82
(α.π.
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/200919/5.7.2011).

Αποφασίζουµε

Την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών για την κατασκευή,
λειτουργία, αποκατάσταση και παρακολούθηση των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ–
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ»
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η
εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία των
έργων και βαρύνει την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.
Λόγω του µεγέθους και της πολυπλοκότητας του συνόλου του έργου όπως αναφέρεται
παραπάνω, η δοµή της παρούσας απόφασης διαµορφώνεται έτσι ώστε αφ’ ενός µεν να καλύπτει
το σύνολο ζωής του έργου (από τα αρχικά στάδια υλοποίησής του µέχρι την µετέπειτα φροντίδα
και παρακολούθησή του) αφ’ ετέρου δε να αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τον εύκολο και
αποτελεσµατικό έλεγχο τόσο του συνόλου του έργου όσο και των υποέργων στα οποία αυτό
συνίσταται. Τα ανωτέρω κρίθηκαν αναγκαία λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στις
υποβληθείσες και αξιολογηθείσες ΜΠΕ των έργων κατά την στάθµιση των περιβαλλοντικών
θεµάτων εξετάζονται οι επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων του
φυσικού (βιοτικού και αβιοτικού) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής καθώς και οι
συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις του συνόλου του έργου αυτού µε άλλα έργα της
περιοχής.

α) Είδος και µέγεθος του έργου
Η παρούσα Απόφαση αφορά στο σύνολο των έργων που περιγράφονται στις ΜΠΕ των 90 και 91
σχετικών.
α1) Γενική περιγραφή του έργου
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. (κύριος του Έργου) έχει υποβάλει στο Ελληνικό
∆ηµόσιο εκτεταµένο σχέδιο επένδυσης (εις το εξής: επένδυση) για την πλήρη ανάπτυξη των
Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ανατολική Χαλκιδική εντός της περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Το έργο που προτείνεται στο σχέδιο αυτό αφορά στο σύνολο των Μεταλλείων
Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής µεταλλευτικής παραχώρησης 264.000
στρεµµάτων.
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 στο χάρτη 17-1 του
Παραρτήµατος ΙΙ της σχετικής 91 ΜΠΕ. Πρόκειται για µία ενιαία και αδιαίρετη επένδυση, µε
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επεµβάσεις ανάπτυξης υφιστάµενων και νέων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και
επεµβάσεις εκτεταµένης αποκατάστασης. Οι µεταλλευτικές εγκαταστάσεις οριοθετούνται εντός
των διοικητικών ορίων των πρώην ∆ήµων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων-Ακάνθου και µε
βάση το Ν. 3852/2010, ∆ήµου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ έχει ως στόχο την παραγωγή συµπυκνωµάτων µολύβδου
(γαληνίτη), ψευδαργύρου (σφαλερίτη), πυριτών και χαλκού/χρυσού, ταυτόχρονα µε την
παραγωγή µεταλλικού χρυσού, χαλκού και αργύρου, µέσα από καθετοποιηµένη διαδικασία
εξαγωγής των µετάλλων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραγόµενων συµπυκνωµάτων πυριτών
Ολυµπιάδας και χαλκού-χρυσού Σκουριών στην τροφοδοσία του νέου εργοστασίου
µεταλλουργίας το οποίο εγκαθίσταται εντός της βιοµηχανικής ζώνης Στρατονίκης-Στρατωνίου
(Π.∆. 18.10.1979), είναι η εφαρµογή της Πυροµεταλλουργικής Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης (Flash
Smelting) η οποία σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ του σχετικού 91 εξασφαλίζει βέλτιστη
προσαρµογή στις διακυµάνσεις της περιεκτικότητας των κοιτασµάτων, άριστη αξιοποίηση των
µεταλλευµάτων της περιοχής, καθώς και υψηλή ανάκτηση µετάλλων. Η εν λόγω µέθοδος οδηγεί
σε σταθεροποίηση του αρσενικού που περιέχεται στο συµπύκνωµα Ολυµπιάδας στη σταθερή και
περιβαλλοντικά αποδεκτή µορφή του σκοροδίτη, καθώς και σε ανάκτηση του θείου που
περιέχεται και στα δύο συµπυκνώµατα υπό µορφή θειικού οξέος.
Παράλληλα, η ύπαρξη µεταλλευµάτων µε παρόµοια χαρακτηριστικά σε Μαύρες Πέτρες και
Ολυµπιάδα, οδηγεί σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ του σχετικού 91 στη λύση της
συνεπεξεργασίας των µεταλλευµάτων Μαύρων Πετρών & Ολυµπιάδας. Έτσι, ο γενικός
σχεδιασµός της επένδυσης συνοψίζεται ως ακολούθως:
1. Το µεταλλείο Σκουριών παρέχει το απαραίτητο συµπύκνωµα χαλκού/χρυσού και
διαµορφώνεται αρχικά µε κατάλληλα σχεδιασµένο ενοποιηµένο όρυγµα-δανειοθάλαµο και
χώρο απόθεσης και συνεχίζεται µε υπόγειο µεταλλείο στο µεγαλύτερο τµήµα του
κοιτάσµατος.
2. Τα µεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας παρέχουν τα απαραίτητα συµπυκνώµατα
µολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων πυριτών.
3. ∆ιαµορφώνεται ενιαίο κέντρο µεταλλευτικής και µεταλλουργικής διαχείρισης για τα
µεταλλεία Σκουριών, Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου.
4. Το απαιτούµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού και ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού για το
µεταλλείο Σκουριών χωροθετείται στην περιοχή Σκουριών.
5. Το απαιτούµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού για τα µεταλλεύµατα Μαύρων Πετρών και
Ολυµπιάδας χωροθετείται στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, µετά από µεταβατική
περίοδο µέχρι την κατασκευή του, οπότε θα λειτουργήσει για 6 χρόνια το παλαιό
εργοστάσιο εµπλουτισµού Ολυµπιάδας, εξυπηρετώντας κατά βάση την αποκατάσταση
παλαιών χώρων απόθεσης της περιοχής.
6. Τα απαραίτητα συµπυκνώµατα χαλκού/χρυσού και χρυσοφόρων πυριτών για την
παραγωγή χρυσού, χαλκού και αργύρου τροφοδοτούνται στη µονάδα Ακαριαίας Τήξης
στο νέο εργοστάσιο µεταλλουργίας που θα βρίσκεται στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου.
7. Τα κάθε µορφής εµπορεύσιµα προϊόντα µεταφέρονται στην περιοχή του Λιµανιού στο
Στρατώνι το οποίο αναµορφώνεται και εκσυγχρονίζεται προκειµένου να ανταποκρίνεται
στις νέες συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
8. Όλοι οι µη λειτουργικοί στο νέο σχεδιασµό χώροι αποκαθίστανται και παραδίδονται για
χρήση σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς της παρούσας
απόφασης.
9. Η διάθεση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων από το µεταλλείο Σκουριών θα γίνεται
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις πλησίον του µεταλλείου. Η διάθεση όλων των υπολοίπων
στερεών αποβλήτων του έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών που θα
προκύψουν από την αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης θα διατεθούν σε
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εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων, στον άνω ρου του ρ.Κοκκινόλακκα, υπό τις
αυστηρότερες προδιαγραφές στεγάνωσης και ασφάλειας της κείµενης νοµοθεσίας
(προδιαγραφές Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων – ΧΥΤΕΑ).
10. Οι µεταλλευτικές εγκαταστάσεις και οι νέες εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων θα
αποκαθίστανται σταδιακά µέχρι το πέρας της επένδυσης και το οριστικό κλείσιµό τους,
σύµφωνα µε το υποβληθέν χρονοδιάγραµµα (Πίνακας 5.10.2-1 της σχετικής 91 ΜΠΕ).
Το Έργο έχει χωριστεί σε Υποέργα (επιµέρους τµήµατα της επένδυσης τα οποία µεταξύ τους
συνδέονται λειτουργικά αποτελώντας µία ενότητα) για την καλύτερη περιγραφή των
χαρακτηριστικών τους. Συγκεκριµένα:
1. Υποέργο Ολυµπιάδας: τροφοδοτεί µε µετάλλευµα το εργοστάσιο εµπλουτισµού Μαντέµ
Λάκκου. Για τη µεταφορά θα χρησιµοποιηθεί η προβλεπόµενη σήραγγα προσπέλασης
από Μαντέµ Λάκκο. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου
εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου, το συµπύκνωµα παράγεται τοπικά, στο υφιστάµενο
εργοστάσιο εµπλουτισµού το οποίο ανακαινίζεται για να λειτουργήσει αρχικά για 3 χρόνια
για τον καθαρισµό των παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας και στη συνέχεια για άλλα 3
χρόνια για την κατεργασία της συντηρητικής εξόρυξης µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας και τα
συµπυκνώµατα διοχετεύονται στην αγορά µέσα από τις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις
Στρατωνίου.
2. Υποέργο Σκουριών: περιλαµβάνει µεταλλείο και εργοστάσιο εµπλουτισµού, µαζί µε
εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων. Τροφοδοτεί µε συµπύκνωµα χαλκού – χρυσού το
εργοστάσιο µεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου.
3. Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου:
i.

το µεταλλείο Μαύρων Πετρών τροφοδοτεί µε µετάλλευµα το εργοστάσιο
εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του
εργοστασίου εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου, το συµπύκνωµα θα παράγεται στο
υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού Στρατωνίου.

ii.

Το εργοστάσιο εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου παράγει α) συµπυκνώµατα
µολύβδου, ψευδαργύρου (από τα µεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας) τα
οποία διοχετεύονται στην αγορά και β) συµπύκνωµα χρυσοφόρων πυριτών (από
το µεταλλείο Ολυµπιάδας). Το συµπύκνωµα χρυσοφόρων πυριτών µαζί µε το
συµπύκνωµα χαλκού-χρυσού των Σκουριών τροφοδοτεί το εργοστάσιο
µεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου για περαιτέρω επεξεργασία. Μέχρι την
ολοκλήρωση του εργοστασίου µεταλλουργίας, τα συµπυκνώµατα χρυσοφόρων
πυριτών Ολυµπιάδας και χαλκού-χρυσού Σκουριών θα διοχετεύονται στην αγορά
ως έχουν µέσα από τις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Μετά την
ολοκλήρωση της µεταλλουργίας θα πωλείται τµήµα του συµπυκνώµατος χαλκούχρυσού.

iii.

Η εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον άνω ρου του ρ.Κοκκινόλακκα
δέχεται απόβλητα από τις εγκαταστάσεις Μαντέµ Λάκκου (εργοστάσιο
εµπλουτισµού, εργοστάσιο µεταλλουργίας) και από τα µεταλλεία Μαύρων Πετρών
και Ολυµπιάδας.

4. Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου: Το εργοστάσιο µεταλλουργίας τροφοδοτείται µε
συµπυκνώµατα από τα µεταλλεία Ολυµπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό,
χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά.
5. Νέες εγκαταστάσεις λιµένα Στρατωνίου: το νέο λιµενικό έργο θα είναι αποδέκτης τµήµατος
των συµπυκνωµάτων από τα εργοστάσια εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου και Σκουριών για
να διοχετεύονται στην αγορά. Μέχρι την ολοκλήρωση του εργοστασίου µεταλλουργίας
Μαντέµ Λάκκου το νέο λιµενικό έργο θα είναι αποδέκτης του συνόλου της παραγωγής
συµπυκνωµάτων.
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α2) Περιγραφή των επιµέρους τµηµάτων του έργου (Υποέργα)
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6 της σχετικής 90 ΜΠΕ και στο κεφάλαιο 5 της
σχετικής 91 ΜΠΕ, το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους µεταλλευτικές –
µεταλλουργικές εγκαταστάσεις, τµήµα των οποίων είναι υφιστάµενες εν λειτουργία ή αργούσες
εγκαταστάσεις:
Υποέργο Ολυµπιάδας
Ανάπτυξη υφιστάµενου Μεταλλείου για την εκµετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσµατος µικτών
θειούχων ορυκτών, µε δυναµικότητα εξόρυξης 11,5x106 t µεταλλεύµατος µε υπόγεια
εκµετάλλευση (παράγραφος 5.4.2 της σχετικής 91 ΜΠΕ). Στις εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται:
i.

Υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού, το οποίο θα επαναλειτουργήσει για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, ετήσιας δυναµικότητας, σε πλήρη λειτουργία,
350.000 t µεταλλεύµατος (παράγραφος 5.4.3 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

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 6x6 m (παράγραφος 5.5.3 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

iii.

Αποµάκρυνση, καθαρισµό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών
τελµάτων συνολικής έκτασης 265 στρ (κεφάλαιο 6 της σχετικής 90 ΜΠΕ).

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 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., όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην σχετική 91 ΜΠΕ).

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΕΚΑ

ΞΗΡΟ
ΒΑΡΟΣ
(Mt)

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ
(Mt)
Ξηρό βάρος
Όγκος
(Mt)
Μm3
ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
Στείρα εξόρυξης
1,94
1,55
0,39(1)
0,23(1)
ΕΚΑ 01 01 01

Αδροµερή απόβλητα
εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 06

4,64

4,64

0

0

Λεπτοµερή απόβλητα
εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 06

1,16

0

1,16(1)

1,05(1)

Ιλύς καθίζησης νερών
µεταλλείου

0,10

0,10 (εργοστάσιο
εµπλουτισµού)

0

0

Παρατηρήσεις
Κωδικός D/R
(όπου εφαρµόζεται)

Αξιοποίηση στην κατασκευή
των φραγµάτων της νέας
εγκατάστασης απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
Αξιοποίηση ως συστατικό
λιθογόµωσης µεταλλείου
Ολυµπιάδας µε πρόσµιξη
τσιµέντου
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
Ανακύκλωση ιλύος στην
παραγωγική διαδικασία του
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΕΚΑ

ΕΚΑ 19 13 05*

ΞΗΡΟ
ΒΑΡΟΣ
(Mt)

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ
(Mt)
Ξηρό βάρος
Όγκος
(Mt)
Μm3

Παρατηρήσεις
Κωδικός D/R
(όπου εφαρµόζεται)
εργοστασίου εµπλουτισµού
αρχικά Ολυµπιάδας (3 έτη)
και αργότερα Μαντέµ Λάκκου
R4
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1

Παλαιός σωρός στείρων
0,34
Ολυµπιάδας στην
πλατεία Φιρέ και στην
είσοδο του µεταλλείου
ΕΚΑ 01 01 01
Καθαρισµός & εξυγίανση
0,04 ∆ιάθεση στην νέα
παλαιών σωρών
εγκατάσταση απόθεσης
αρσενοπυρίτη
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
Ολυµπιάδας
D13/D1
ΕΚΑ 01 03 04*
Καθαρισµός & εξυγίανση
0,40 ∆ιάθεση στην νέα
παλαιών περιοχών
εγκατάσταση απόθεσης
Ολυµπιάδας
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
ΕΚΑ 17 05 05* κυρίως,
D13/D1
αλλά και 17 05 04, 17 05
06
(1) αν δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός και εκτός µεταλλευτικών εγκαταστάσεων

Υποέργο Σκουριών
Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου για την εκµετάλλευση κοιτάσµατος χρυσοφόρου-χαλκούχου
πορφύρη, µε δυναµικότητα εξόρυξης 146,2x106 t µεταλλεύµατος µε επιφανειακή και υπόγεια
εκµετάλλευση (παράγραφος 5.3.2 της σχετικής 91 ΜΠΕ). Στις εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται:
i.

Εργοστάσιο Εµπλουτισµού και βαρυτοµετρικού διαχωρισµού του ελεύθερου
χρυσού, ετήσιας δυναµικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 8x106 t µεταλλεύµατος
(παράγραφος 5.3.3 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

ii.

Εγκαταστάσεις απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων στις θέσεις Καρατζάς
Λάκκος και Λοτσάνικο, ολικής δυναµικότητας 29,1X106 m3 και 14,9 x106 m3 και
έκτασης 837 στρ και 432 στρ αντίστοιχα (παράγραφος 5.3.4 της σχετικής 91
ΜΠΕ).

iii.

Ενοποιηµένο όρυγµα, δανειοθάλαµο και χώρο απόθεσης εξορυκτικών
αποβλήτων, ολικής χωρητικότητας 37,7x106 m3 και έκτασης 393 στρ (παράγραφος
5.3.2 και 5.3.4 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

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 πρόσβασηςµεταφοράς, έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, φυλάκιο εισόδου, βιολογικός
καθαρισµός, δεξαµενές πλυσίµατος τροχών φορτηγών, κ.α., όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην σχετική 91 ΜΠΕ).
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∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΕΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ
(Mt)
Ξηρό βάρος
Όγκος
(Mt)
Μm3
ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ
Στείρα εξόρυξης
36
36
0
0
ΕΚΑ 01 01 01

Απόβλητα εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 06

Ιλύς κατεργασίας νερών
ΕΚΑ 19 08 13*

ΞΗΡΟ
ΒΑΡΟΣ
(Mt)

143

1

22

65

43

56

-

-

1

0

0

Παρατηρήσεις
Κωδικός D/R
(όπου εφαρµόζεται)

Αξιοποίηση στην κατασκευή
των φραγµάτων των
εγκαταστάσεων απόθεσης
Καρατζά Λάκκου &
Λοτσάνικου, καθώς και στις
εργασίες αποκατάστασης της
τελικής επιφάνειας των
αποθέσεων
- Αξιοποίηση ως συστατικό
λιθογόµωσης υπόγειου
µεταλλείου Σκουριών µε
πρόσµιξη τσιµέντου
- ∆ιάθεση στις νέες
εγκαταστάσεις απόθεσης
αποβλήτων Καρατζά Λάκκου
και Λοτσάνικου
D1
Αξιοποίηση στην
επαναπλήρωση
επιφανειακού ορύγµατος
Ανακύκλωση ιλύος στην
παραγωγική διαδικασία του
εργοστασίου εµπλουτισµού
Σκουριών
R4

Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου
Ανάπτυξη υφιστάµενου Μεταλλείου Μαύρων Πετρών για την εκµετάλλευση κοιτάσµατος µικτών
θειούχων µε δυναµικότητα εξόρυξης 1,6x106 t µεταλλεύµατος µε υπόγεια εκµετάλλευση
(παράγραφος 5.2.2 της σχετικής 91 ΜΠΕ). Στις εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται:
i.

Υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού, το οποίο θα λειτουργήσει για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα, ετήσιας δυναµικότητας, σε πλήρη λειτουργία, 250.000 t
µεταλλεύµατος (παράγραφος 5.2.3 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

ii.

Νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού, δυναµικότητας 800.000 t µεταλλεύµατος ετησίως
(παράγραφος 5.5.1 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

iii.

Εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειµάρρου
Κοκκινόλακκα, ολικής χωρητικότητας 10,5x106 m3 και έκτασης 505 στρ
(παράγραφος 5.5.4 της σχετικής 91 ΜΠΕ).

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
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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., όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σχετική 91 ΜΠΕ).

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΕΚΑ

ΞΗΡΟ
ΒΑΡΟΣ
(Mt)

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ
(Mt)
Ξηρό βάρος
Όγκος
(Mt)
Μm3
ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
Στείρα εξόρυξης
0,26
0,21
0,05(1)
0,03(1)
ΕΚΑ 01 01 01

Αδροµερές κλάσµα
αποβλήτων
εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 06

1,04

1,04

0

0

Λεπτοµερές κλάσµα
αποβλήτων
εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 04*
Ιλύς εξουδετέρωσης
νερών µεταλλείου
ΕΚΑ 19 13 05*

0,17

0

0,17

0,07

0,09

0

0,09

0,08

Σωροί αποφρυγµάτων
πυριτών - Μαντέµ
Λάκκος
ΕΚΑ 01 03 06
Αποθέσεις Σεβαλιέ –
Μαντέµ Λάκκος
ΕΚΑ 01 03 04*

-

0

-

0,58

-

0

-

0,59

Σωροί συµπυκνώµατος
σιδηροπυρίτη στην
πλατεία +53 – Στρατώνι
ΕΚΑ 01 03 04*
Σωρός συµπυκνώµατος
σιδηροπυρίτη πλατεία
Καρρά – Στρατώνι
ΕΚΑ 01 03 04*
Καθαρισµός και
εξυγίανση παλαιών
περιοχών ΜΠ-ΜΛΣτρατώνι
ΕΚΑ 17 05 05* κυρίως,
αλλά και 17 05 04, 17 05
06

-

0

-

0,09

-

0

-

0,24

-

0

-

0,30

Παρατηρήσεις
Κωδικός D/R
(όπου εφαρµόζεται)

- Αξιοποίηση στην κατασκευή
των φραγµάτων της νέας
εγκατάστασης απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
- ∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
Αξιοποίηση ως συστατικό
λιθογόµωσης µεταλλείων
Μαύρων Πετρών και Μαντέµ
Λάκκου µε πρόσµιξη
τσιµέντου
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1

Σελίδα 24 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΕΚΑ

ΞΗΡΟ
ΒΑΡΟΣ
(Mt)

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ
(Mt)
Ξηρό βάρος
Όγκος
(Mt)
Μm3
0
0,06

Ιλύς κατεργασίας νερών
µεταλλείων Μαύρων
Πετρών και Μαντέµ
Λάκκου για 10 χρόνια
µετά το κλείσιµο
ΕΚΑ 19 13 05*
(1)αν δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός και εκτός µεταλλευτικών εγκαταστάσεων

Παρατηρήσεις
Κωδικός D/R
(όπου εφαρµόζεται)
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1

Εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα
Η νέα αυτή 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 ΚΥΑ
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.
Στερεά απόβλητα που αποτίθενται εντός της νέας εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων
Κοκκινόλακκα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ D/R
(όπου
εφαρµόζεται)

Ξηρό
βάρος
(Mt)

ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
Στείρα εξόρυξης
ΕΚΑ 01 01 01
0,39(1)
Λεπτοµερή απόβλητα εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 06
D13/D1
1,16(1)
Παλαιός σωρός στείρων Ολυµπιάδας στην
ΕΚΑ 01 01 01
D13/D1
πλατεία Φιρέ και στην είσοδο του µεταλλείου
Καθαρισµός & εξυγίανση παλαιών σωρών
ΕΚΑ 01 03 04*
D13/D1
αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας
Καθαρισµός & εξυγίανση παλαιών περιοχών
ΕΚΑ 17 05 05*
D13/D1
Ολυµπιάδας
κυρίως, αλλά και
17 05 04, 17 05 06
ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
Στείρα εξόρυξης
ΕΚΑ 01 01 01
D13/D1
0,05(1)
Λεπτοµερές κλάσµα αποβλήτων εµπλουτισµού
ΕΚΑ 01 03 04*
D13/D1
0,17
Ιλύς εξουδετέρωσης νερών µεταλλείου
ΕΚΑ 19 13 05*
D13/D1
0,09
Σωροί αποφρυγµάτων πυριτών - Μαντέµ
ΕΚΑ 01 03 06
D13/D1
Λάκκος
Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέµ Λάκκος
ΕΚΑ 01 03 04*
D13/D1
Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην
ΕΚΑ 01 03 04*
D13/D1
-

Όγκος
Μm3

0,23(1)
1,05(1)
0,34
0,04
0,40

0,03(1)
0,07
0,08
0,58
0,59
0,09
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πλατεία +53 – Στρατώνι
Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη πλατεία
Καρρά – Στρατώνι
Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών
ΜΠ-ΜΛ-Στρατώνι

ΕΚΑ 01 03 04*

D13/D1

-

0,24

ΕΚΑ 17 05 05*
κυρίως, αλλά και
17 05 04, 17 05 06
ΕΚΑ 19 13 05*

D13/D1

-

0,30

Ιλύς κατεργασίας νερών µεταλλείων Μαύρων
D13/D1
Πετρών και Μαντέµ Λάκκου για 10 χρόνια µετά
το κλείσιµο
ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
Σκουριά
ΕΚΑ 10 06 01
D13/D1
1,62(1)
Ιλύς καθαρισµού βιοµηχανικού νερού
ΕΚΑ 10 06 06*
D13/D1
3,70
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 (Με κωδικό ΕΚΑ χωρίς *)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 (Με κωδικό ΕΚΑ µε *)
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(1)αν δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός και εκτός µεταλλευτικών εγκαταστάσεων

0,06

0,80(1)
4,63
3,1
6,5
9,6

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 (παράγραφος 5.5.2 της σχετικής 91
ΜΠΕ). 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.
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός ΕΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ
(Mt)
Ξηρό βάρος
Όγκος
(Mt)
Μm3
ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ (Τροφοδοσία 3,75 Mt συµπυκνωµάτων)
Σκουριά
1,62
1,62(1)
0,80(1)
ΕΚΑ 10 06 01

Ιλύς καθαρισµού
βιοµηχανικού νερού
ΕΚΑ 10 06 06*

ΞΗΡΟ
ΒΑΡΟΣ
(Mt)

3,70

0

3,70

4,63

Παρατηρήσεις
Κωδικός D/R
(όπου εφαρµόζεται)

∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1
∆ιάθεση στην νέα
εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα
D13/D1

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

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
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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 µέτρων από τα άκρα τους προβλέπεται η κατασκευή
δύο νησίδων πρόσδεσης τετραγωνικής κατόψεως 10×10 µέτρων, οι οποίες συνδέονται µε
τις ακραίες νησίδες παραβολής µε δύο µεταλλικές πεζογέφυρες.

•

∆ιάδροµο 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 µέτρων από τα άκρα τους προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων
συνολικά νησίδων πρόσδεσης (δύο σε κάθε πλευρά) διαστάσεων κατόψεως 10×10
µέτρων περίπου, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους και µε τις ακραίες νησίδες παραβολής
µε µεταλλικές πεζογέφυρες.

•

∆ιάδροµο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήµατος από την ξηρά και για την
εγκατάσταση του συστήµατος (αγωγών) µεταφοράς τους θειικού οξέος συνολικού µήκους
192 µέτρων περίπου και πλάτους 8 µέτρων περίπου.

α3) Εκτάσεις κατάληψης υφιστάµενων, προς αποκατάσταση και νέων εγκαταστάσεων του
έργου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεφαλαίου 5.10 της σχετικής 91 ΜΠΕ, η συνολική έκταση της
επιφάνειας του εδάφους που καταλαµβάνουν οι υφιστάµενες, οι προς αποκατάσταση και οι νέες
εγκαταστάσεις του έργου ανέρχεται σε 3315 στρέµµατα. Η έκταση κατάληψης του κάθε υποέργου
είναι η ακόλουθη:
Υποέργο Ολυµπιάδας
Η έκταση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαµβάνει το υποέργο Ολυµπιάδας ανέρχεται σε
460 στρέµµατα και αφορά στο σύνολό της υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Η έκταση αυτή θα βαίνει
Σελίδα 27 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

σταδιακά µειούµενη µε το χρόνο, από τα πρώτα κιόλας χρόνια υλοποίησης της επένδυσης, µε
την οριστική αποµάκρυνση και αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης τελµάτων (259
στρ.), των παλαιών πλατειών απόθεσης σωρών αρσενοπυρίτη (33 στρ.), των παλαιών στείρων
εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ (28 στρ.) και τέλος την - µετά την ολοκλήρωση της σήραγγας
προσπέλασης από τον Μαντέµ Λάκκο και του εκεί νέου εργοστασίου εµπλουτισµού - αποξήλωση
ή αποδέσµευση από τη µεταλλευτική χρήση του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού και
αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής (71 στρ.). Εποµένως, µετά την συγκέντρωση της
δραστηριότητας στο µεταλλευτικό κέντρο του Μαντέµ Λάκκου, η κατάληψη της επιφάνειας του
εδάφους στην περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας θα περιοριστεί µόνο
στις επιφανειακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του µεταλλείου έκτασης περίπου 70 στρεµµάτων.
Υποέργο Σκουριών
Η έκταση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαµβάνει το υποέργο των Σκουριών στο µέγιστό
του ανέρχεται σε 1788 στρέµµατα περιλαµβανοµένου του ενοποιηµένου ορύγµατος (393 στρ.),
του εργοστασίου εµπλουτισµού και των επιφανειακών εγκαταστάσεων του επιφανειακού και του
υπόγειου µεταλλείου (126 στρ.) και των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων στον Καρατζά
Λάκκο και στο Λοτσάνικο (1269 στρ.). Η έκταση αυτή θα βαίνει σταδιακά µειούµενη µε το χρόνο
όταν η εκµετάλλευση επικεντρωθεί στο υπόγειο µεταλλείο οπότε και αποκαθίστανται και
απελευθερώνονται οι περιοχές των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων.
Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου
Η έκταση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαµβάνει το υποέργο Μαύρων Πετρών και οι νέες
εγκαταστάσεις στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου (εξαιρουµένων του εγκαταστάσεων της
µεταλλουργίας) ανέρχεται κατά µέγιστο σε 851 στρέµµατα, εκ των οποίων τα περισσότερα (>500
στρ.) αφορούν κατάληψη από υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Η έκταση αυτή και πάλι θα βαίνει
σταδιακά µειούµενη µε το χρόνο από τα πρώτα κιόλας χρόνια υλοποίησης της επένδυσης λόγω
της οριστικής αποµάκρυνσης και αποκατάστασης του παλαιού χώρου απόθεσης αποφρυγµάτων
σιδηροπυρίτη (49 στρ.), των παλαιών αποθέσεων Σεβαλιέ (27 στρ.), του παλαιού σωρού
σιδηροπυρίτη Πλατεία Καρρά (26 στρ.), των παλαιών σωρών σιδηροπυρίτη στην πλατεία της
στοάς +53 (45 στρ.), της αποκατάστασης της πλατείας +53 (36 στρ.) και, τέλος, την - µετά την
ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο - αποξήλωση ή
αποδέσµευση από τη µεταλλευτική χρήση του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού και
αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής (107 στρ.). Εποµένως, µετά την συγκέντρωση της
δραστηριότητας στον Μαντέµ Λάκκο, η κατάληψη της επιφάνειας του εδάφους στην περιοχή του
υποέργου Μαύρων Πετρών και των εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου θα περιοριστεί σε λιγότερο
από 600 στρέµµατα (Επιφανειακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του µεταλλείου Μαύρων
Πετρών: 61 στρ. Νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου και πλατεία νέας στοάς
προσπέλασης Ολυµπιάδας: 36 στρ. Νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων: 500 στρ.).
Υποέργο Μεταλλουργίας στο Μαντέµ Λάκκο
Η έκταση που θα καταληφθεί από τις εγκαταστάσεις του νέου εργοστασίου µεταλλουργίας στην
θέση Μαντέµ Λάκκος περιλαµβανοµένης της µονάδας θειικού οξέος και του αγωγού µεταφοράς
του ανέρχεται σε περίπου 120 στρέµµατα.
Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιµένα Στρατωνίου
Η έκταση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαµβάνουν οι χερσαίες εγκαταστάσεις του
υποέργου των νέων εγκαταστάσεων λιµένα Στρατωνίου ανέρχεται σε περίπου 60 στρέµµατα και
αφορά στο σύνολό της υφιστάµενες εγκαταστάσεις οι οποίες θα αναβαθµιστούν για την
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της µεταφοράς των τελικών προϊόντων του συνολικού έργου.
Τέλος, για την εξυπηρέτηση του έργου θα χρησιµοποιηθούν και δρόµοι προσπέλασης και
µεταφοράς προϊόντων συνολικής έκτασης 791 στρεµµάτων.
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β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις
Για τα περιβαλλοντικά µέσα ατµόσφαιρα, νερό, έδαφος, καθώς και για το φυσικό περιβάλλον, το
ακουστικό περιβάλλον και τις δονήσεις/ακτινοβολίες καθορίζονται τα ακόλουθα:
β1) Ατµοσφαιρικό περιβάλλον - Αέριες εκποµπές
Οι βασικές οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται κυρίως στις
ακόλουθες διατάξεις:
i.

Π.∆. 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»,
άρθρο 2, §δ .

ii.

Π.Υ.Σ. 34/30.5.2002 (ΦΕΚ 125/Α/5.6.2002), µε το οποίο καθορίζονται «Οριακές και
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου
και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου».

iii.

Κ.Υ.Α. µε α.η.π. 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».

iv.

Κ.Υ.Α. µε α.η.π. 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».

v.

Κ.Υ.Α. µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.2007), περί «Καθορισµού τιµών –
στόχων και ορίων εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του
υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων 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 ∆εκεµβρίου 2004 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

β2) Υδατικό Περιβάλλον - Υγρά απόβλητα
α. Οι βασικές οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας υδάτων και υγρών αποβλήτων
αναφέρονται κυρίως στις ακόλουθες διατάξεις:
i.

Π.∆. 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».

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 Π.∆. 55/1998 (ΦΕΚ
58/Α/20.3.1998) για την «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
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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.
∆ΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007), άρθρο 18.

vii.

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».

viii.

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 ∆εκεµβρίου 2006».

ix.

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 ∆εκεµβρίου 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».

x.

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».

xi.

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.

xii.

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 σε κάθε περίπτωση θα ικανοποιούν
τα όρια των πινάκων της 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
∆εκεµβρίου 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

Σελίδα 30 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

διατάξεις», εκτός εάν ορίζονται αυστηρότερα όρια ή απαιτήσεις για όρια και πρόσθετων
παραµέτρων από άλλες διατάξεις, όπως:
i.

Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997) περί «Μέτρων και όρων για την
επεξεργασία αστικών λυµάτων».

ii.

Κ.Υ.Α. 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», άρθρα 4 και 12, όπως
τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010).

iii.

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)»», άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 4.2., όπως
τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010).

iv.

Υγειονοµική ∆ιάταξη 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 ∆.ΥΓ2/ Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008) όµοιες.

v.

Απόφαση Νοµάρχη Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) «Περί των όρων
διάθεσης λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του
Νοµού Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από την ΝΑΧ
01α/434/2009 (ΦΕΚ 719/Β/16.4.2009), παράγραφος ΙΙΑ.

β3) Προστασία του εδάφους – Στερεά απόβλητα
∆εν υπάρχουν οριακές τιµές για τους εδαφικούς αποδέκτες.

γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου, δονήσεων και ακτινοβολίας σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις
γ1) 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.∆. 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. µε α.η.π. 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
επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και
συγκοινωνιακά έργα».
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γ2) ∆ονήσεις και ακτινοβολία - ειδικές οριακές τιµές στάθµης
Όσον αφορά τις δονήσεις, τα όρια εκποµπής καλύπτονται κυρίως από την Υ.Α.
∆7/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.

δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης
του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.
Οι όροι που αναφέρονται ακολούθως χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. Οι ειδικοί όροι
παρουσιάζονται ανά τµήµα του έργου (υποέργο).

δ1. Γενικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί
Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.:
δ1.1.
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. (κύριος
του έργου) και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης
του έργου µε τη µέθοδο των υπεργολαβιών.
δ1.2.
Για την παραγωγή χαλκού, χρυσού, αργύρου από τα συµπυκνώµατα χαλκού –
χρυσού Σκουριών και χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας να εφαρµοστεί στο εργοστάσιο
µεταλλουργίας στο Μαντέµ Λάκκο η µέθοδος της ακαριαίας τήξης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.5.2 της 91 σχετικής ΜΠΕ, αποκλειοµένης της χρήσης
κυανίου ή ενώσεών του κατά τη λειτουργία της µεταλλουργίας.
δ1.3.
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:
i.

η απαρέγκλιτη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον υπεργολάβο.

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.

δ1.4.
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.
δ1.5.
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
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Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της
παρούσας Απόφασης ορίζουν αλλιώς.
δ1.6.
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. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι χάρτες και τα
τεχνικά σχέδια των εγκεκριµένων δια της παρούσης σχετικών 90 και 91 ΜΠΕ.
δ1.7.
Για όλες τις επεµβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει
προηγουµένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέµβασης ή/και άδειας
χρήσης από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη ∆ασική Νοµοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά
έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο αναπτύσσεται σε αναδασωτέα έκταση να
εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης
επέµβασης.
δ1.8.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής να διατεθούν µε ασφάλεια στους
ενδεικνυόµενους από τις ΜΠΕ χώρους διάθεσης 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 ∆ικτύου Natura 2000 ή
περιοχές που απέχουν απόσταση µικρότερη των 500m από ποτάµια, λίµνες, ρέµατα
κλπ..
δ1.9.
Να γίνει φύτευση όπου απαιτείται, ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής
µελέτης. 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:
-

Καλή ποιοτικά φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να
συλλέγεται και να φυλάσσεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά τις διαδικασίες
αποκατάστασης.

-

Να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα (ενδηµικά) είδη, καθώς και άλλα σπάνια είδη που
υπάρχουν στην περιοχή και χρήζουν προστασίας, τα οποία θα µεταφυτεύονται σε
ενδεικνυόµενες περιοχές, βάσει σχετικής µελέτης που θα υποβληθεί στις αρµόδιες
δασικές υπηρεσίες.

δ1.10.
Να γίνει 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.
δ1.11.
Να ληφθεί κάθε δυνατό µέτρο ιδίως για την προστασία των ενδηµικών και
σπανίων ειδών της περιοχής.
δ1.12.
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.
δ1.13.
Θα πρέπει να γίνεται η µέγιστη δυνατή επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και
εµπορική αξιοποίηση των εξορυσσόµενων υλικών, αποβλήτων κάθε σταδίου και
παραπροϊόντων, στο πλαίσιο πάντα της προστασίας του περιβάλλοντος και του
περιορισµού της εκποµπής ρύπων.
δ1.14.
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 στη ΜΠΕ του 91 σχετικού.
δ1.15.
Ο κύριος του έργου µετά από συνεργασία µε την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία
(∆ασαρχείο Αρναίας) να συνδράµει για την βελτίωση της υποδοµής δασοπυρόσβεσης της
ευρύτερης περιοχής στα δασικά τµήµατα στα οποία δραστηριοποιείται ή από τα οποία
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διέρχεται (πχ. εγκατάσταση δεξαµενών νερού για την άµεση τροφοδοσία Πυροσβεστικών
Οχηµάτων σε θερµόφιλα δάση, συντήρηση δάσους, βελτίωση δασικών δρόµων, κλπ),
λαµβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις αυτής σε ετήσια βάση.
δ1.16.
Για την ελαχιστοποίηση της εκποµπής αέριων ρύπων θα πρέπει να λαµβάνονται
τα εξής γενικά µέτρα, µετά από κατάρτιση σχετικού προγράµµατος και τήρηση αρχείου:
i.

Να γίνεται οργάνωση των δροµολογίων των οχηµάτων για την ελαχιστοποίηση
των χρόνων κίνησης έτσι ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εκποµπές
ατµοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από αυτά.

ii.

Να τηρούνται πρακτικές ορθής λειτουργίας και συντήρησης όλων των κινητήρων,
συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης καλής ποιότητας καυσίµου (µε µειωµένη
περιεκτικότητα σε θείο).

iii.

Να γίνεται προγραµµατισµένη περιοδική συντήρηση του ντηζελοκίνητου
εξοπλισµού µετά την συµπλήρωση του προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή,
αριθµού ωρών λειτουργίας και έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων.

iv.

Να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών
υδρογονανθράκων και άλλων πτητικών ενώσεων από εργασίες που σχετίζονται µε
αποθήκευση, µεταφορά και τροφοδοσία καυσίµων.

v.

Απαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων 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 αστικού τύπου στερεά απόβλητα.

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 για την άµεση
συλλογή των υλικών που πιθανώς να έχουν διασκορπιστεί και την αποκατάσταση
της επιβαρυµένης έκτασης, µε ταυτόχρονη άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων
υπηρεσιών.

δ1.17.
Να κατασκευαστούν αποστραγγιστικά έργα πέριξ των περιοχών επέµβασης
(µεταλλείων, εργοστασίων, πλατειών, οδικών προσβάσεων κλπ) για την ελαχιστοποίηση
των επιφανειακών απορροών και την απόδοση καθαρών νερών στους φυσικούς
αποδέκτες.
δ1.18.
Στα ανάντη όλων των εγκαταστάσεων θα πρέπει να κατασκευαστούν υδραυλικά
τεχνικά έργα είτε εκτροπής των υδάτων είτε συλλογής αυτών. Παράλληλα, θα πρέπει να
ληφθούν µέτρα όπως διαµόρφωση των κλίσεων και κατασκευή τεχνικών έργων για την
πρόληψη µεταφοράς φερτών από τις εγκαταστάσεις προς τους υδάτινους αποδέκτες.
δ1.19.
Θα πρέπει όλα τα όµβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στους χώρους των
κτιριακών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων απόθεσης να συλλέγονται και να
αντλούνται προς ανακύκλωση στην παραγωγική διαδικασία.
δ1.20.
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.
δ1.21.
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
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χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για τις δεδοµένες χρήσεις σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
δ1.22.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρροών στερεών ή
υγρών ανεπεξέργαστων αποβλήτων καθώς και όξινων απορροών σε υδάτινους
αποδέκτες και αποστραγγιστικά αυλάκια. Όσα από τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής
διαδικασίας δεν ανακυκλώνονται και διατίθενται σε επιφανειακούς αποδέκτες να πληρούν
τα θεσµοθετηµένα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος πριν την εκροή τους στον υδάτινο
αποδέκτη µε τη χρήση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών ώστε τελικά τα χαρακτηριστικά των
προς διάθεση υγρών αποβλήτων να συµµορφώνονται µε τις παραµετρικές τιµές
προτύπων των πινάκων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/24.11.2010 και εν γένει των
διατάξεων της παραγράφου β2.β, όπως κάθε φορά ισχύουν.
δ1.23.
Έως την έκδοση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµού του
υδατικού διαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας, να τηρείται η υπ’ αρ. 2234/13.6.2007
Απόφαση Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1072/Β/29.6.2007)
«Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθµιστικά µέτρα για την προστασία και
διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νοµού Χαλκιδικής» όπως
τροποποιήθηκε και κάθε φορά ισχύει. Μετά την έκδοση του προαναφερόµενου Σχεδίου
∆ιαχείρισης, να τηρούνται οι εκάστοτε κανονιστικές αποφάσεις των αρµόδιων αρχών που
εκδίδονται προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Σχεδίου ∆ιαχείρισης που
προβλέπεται στο αρ. 7 και των Προγραµµάτων Μέτρων και Παρακολούθησης που
προβλέπονται στο αρ. 8 του Ν.3199/2003 για το νοµό Χαλκιδικής καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου
δ1.24.
Για οποιοδήποτε αντιπληµµυρικό έργο ή έργο διαχείρισης επιφανειακών υδάτων
που προβλέπεται στις ΜΠΕ των έργων, να υποβάλλεται και εγκρίνεται κατά λόγο
αρµοδιότητας από τη ∆/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετική Τεχνική Μελέτη στο πλαίσιο των απαιτήσεων των
οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε συνεργασία µε
την ίδια Υπηρεσία να εξετάζεται κατά τη φάση αποκατάστασης του κάθε έργου (µετά το
τέλος λειτουργίας του) η δυνατότητα άρσης των επεµβάσεων εκτροπής των επιφανειακών
υδάτων και κάθε άλλης σηµαντικής επέµβασης στη ροή των τοπικών ποταµών και
ρεµάτων.
δ1.25.
Να γνωστοποιείται άµεσα στη ∆/νση Υδάτων Κεντρ. Μακεδονίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κάθε ενδεχόµενη σηµαντική
παρέκκλιση
στις
µετρήσεις
των
σταθµών
παρακολούθησης
επιφανειακών/υπόγειων/παράκτιων υδάτων ώστε, σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου,
να καθορισθούν άµεσα µέτρα αντιµετώπισης κάθε φαινοµένου ποιοτικής ή ποσοτικής
υποβάθµισης των υδάτων.
δ1.26.
Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής του
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ να επανεξετάζονται ή και να τροποποιούνται, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι
σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι ώστε να συνάδουν µε τα προγράµµατα µέτρων, τα
προγράµµατα παρακολούθησης των υδάτων και τα προγράµµατα ειδικών µέτρων κατά
της ρύπανσης που θα οριστούν µε το εν λόγω Σχέδιο ∆ιαχείρισης.
δ1.27.
Η διαχείριση (συλλογή - µεταφορά) των Στερεών Αποβλήτων αστικού τύπου που
θα παράγονται στις εγκαταστάσεις από το προσωπικό, να γίνεται µε ευθύνη του κύριου
του έργου. Να γίνεται διαχωρισµός των ανακυκλώσιµων υλικών και να αναληφθούν
δράσεις που θα συνεισφέρουν επικουρικά στη βελτίωση της διαχείρισης των
απορριµµάτων του ∆ήµου Αριστοτέλη (π.χ. ανακύκλωση αδρανών αποβλήτων,
κοµποστοποίηση πράσινων/κηπευτικών αποβλήτων και επαναχρησιµοποίηση τους στο
Φυτώριο Ολυµπιάδας, στα έργα αποκατάστασης, σε αναπλάσεις του οικείου ∆ήµου, κλπ).
Για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων που θα προκύπτουν από το
προσωπικό να συνταχθεί και να κατατεθεί στην αρµόδια Υπηρεσία Μελέτη Οργάνωσης &
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Λειτουργίας του Συστήµατος Συλλογής και Μεταφοράς, για την έκδοση Άδειας
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003).
δ1.28.
Τα στερεά βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα (παλαιοσίδηρος/scrap, παλαιός
εξοπλισµός, ξυλεία, κλπ) να αποθηκεύονται προσωρινά για χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των 3 µηνών σε κατάλληλα προστατευµένο χώρο (δάπεδο µε συλλογή
απορροών) εντός των εγκαταστάσεων, από όπου µετά από διαχωρισµό τους να
προωθούνται για ανακύκλωση.
δ1.29.
Απαγορεύεται η διάθεση υποπροϊόντων εκ της βιοµηχανικής παραγωγής και
λάσπης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυµάτων άµεσα ή
έµµεσα σε αποδέκτη, πέραν αυτών που ρητά αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και
στις ΜΠΕ που την συνοδεύουν.
δ1.30.
Για τον περιορισµό του θορύβου και της αντίστοιχης ηχητικής όχλησης σε
οικισµούς, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα:
i.

Περιορισµός του πλήθους των διαδροµών µεταφοράς υλικών µε την επιλογή
βαρέως τύπου µεταλλευτικού εξοπλισµού

ii.

Επιλογή µηχανολογικού εξοπλισµού µε σύγχρονες προδιαγραφές και σιγαστήρες
για τον πρωτογενή περιορισµό του θορύβου

iii.

∆ιεργασίες που από τη φύση τους δηµιουργούν θορύβους να γίνονται σε
κλειστούς χώρους (π.χ. λειοτρίβηση µεταλλεύµατος, αεροσυµπιεστές, φυσητήρες
αέρα κ.λπ.)

δ1.31.
Για τη διασφάλιση των οικισµών, κτισµάτων και ιστορικών µνηµείων και την
ελαχιστοποίηση οχλήσεων (από δονήσεις ή ακόµη και ακουστικών οχλήσεων) των
περιοίκων, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα:
i.

Μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν των τµηµάτων του κοιτάσµατος που µπορούν να
εξορυχθούν µε µηχανικά µέσα στο υπαίθριο µεταλλείο των Σκουριών.

ii.

Ρύθµιση της µέγιστης ποσότητας εκρηκτικών υλών ανά χρόνο επιβράδυνσης κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ταχύτητα εδαφικής δόνησης στις δοµικές
κατασκευές των κοντινότερων οικισµών χαµηλότερη από τα αναφερόµενα στις
κανονιστικές διατάξεις της παραγράφου γ2.

δ1.32.
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 ∆ήµου Αριστοτέλη.
δ1.33.
Να εξετασθεί η δυνατότητα να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήµατα ή άλλης
µορφής εγκαταστάσεις ΑΠΕ µε τρόπο ώστε να καλύπτονται ανενεργοί χώροι (π.χ. σκεπές
εργοστασίων). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδοθούν όλες οι σχετικές άδειες και
να τηρηθούν οι κείµενες διατάξεις.
δ1.34.
Πριν την έναρξη κατασκευής ή ανάπτυξης του κάθε τµήµατος του έργου
(επιφανειακά ορύγµατα, εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων, νέες είσοδοι στοών και
σηράγγων, νέες οικοδοµές ή δεξαµενές, νέες λιµενικές εγκαταστάσεις) να ειδοποιηθούν
εγγράφως οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ, 10η ΕΒΑ, Εφορεία
Νεοτέρων Μνηµείων Κεντρ. Μακεδονίας, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), τουλάχιστον 30
ηµέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου να γίνονται υπό την εποπτεία
των αρµοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις υποδείξεις τους.
δ1.35.
Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν για να
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της ανασκαφικής έρευνας θα
εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων
Συµβουλίων του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού.
δ1.36.
Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούµενες
ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης
Σελίδα 36 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

των ευρηµάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).
δ1.37.
Για την οµαλή ένταξη του έργου στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της
περιοχής θα πρέπει ο κύριος του έργου να υιοθετήσει πολιτική κάλυψης των θέσεων
εργασίας µε προτεραιότητα προτίµησης από τον τοπικό πληθυσµό σε ποσοστό 90%
περίπου από τον ∆ήµο Αριστοτέλη, εφόσον υπάρχουν σχετικά αιτήµατα. Οι δε
εργαζόµενοι στο κατασκευαστικό στάδιο να ενσωµατώνονται σταδιακά στην οµάδα
παραγωγής. Επίσης ο κύριος του έργου δεσµεύεται για 30χρονη τουλάχιστον διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας µε το αναφερόµενο στις σχετικές ΜΠΕ προσωπικό, κατά φάση
της εκµετάλλευσης.
δ1.38.
Για τη δηµιουργία ειδικών και έµπειρων τεχνικών, ο κύριος του έργου να
συνδράµει τεχνικά και επιστηµονικά το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή το ∆ήµο Αριστοτέλη στην
περίπτωση δηµιουργίας και λειτουργίας κατάλληλης και εξειδικευµένης σχολής µαθητείας
του εργατικού δυναµικού της περιοχής, το οποίο θα προσλαµβάνεται κατά προτεραιότητα
ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου.
δ1.39.
Για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου,
καθώς και την αξιολόγηση της προόδου των αποκαταστάσεων, µε κοινή Απόφαση των
Υπουργών ΠΕΚΑ και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, να
συσταθεί εντός έτους από την υπογραφή της παρούσας Επιστηµονική Επιτροπή Ελέγχου
Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία να αποτελείται από:
i.

Έναν (1) εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοικήσεως
Μακεδονίας - Θράκης

ii.

Έναν (1) εκπρόσωπο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

iii.

Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Αριστοτέλη

iv.

Τρεις (3) ειδικούς επιστήµονες εγνωσµένου κύρους

v.

Έναν (1) εκπρόσωπο του κύριου του έργου και

vi.

Γραµµατειακή – διοικητική υποστήριξη

Μέχρι την έκδοση της προαναφερόµενης Κ.Υ.Α. παραµένει σε ισχύ η Επιτροπή ΕΠΙΤΗΡΩ
που συστάθηκε σε συνέχεια της 84(α) σχετικής Κ.Υ.Α.
Στην παραπάνω Επιτροπή θα υποβάλλονται οι ετήσιες εκθέσεις που θα συντάσσει ο
κύριος του έργου και θα κοινοποιούνται όλες οι τεχνικές µελέτες και τα αποτελέσµατα των
αναλύσεων που θα καταθέτει στις αρµόδιες υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τα
αποτελέσµατα τακτικών και έκτακτων ελέγχων, καθώς και µε έγγραφα και µελέτες που
αφορούν το έργο. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα προµήθειας οργάνων ελέγχoυ και
µετρήσεων, καθώς και ανάθεσης έργων χηµικών ή άλλων αναλύσεων σε τρίτους. Ο
κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής και η ανάθεση αρµοδιοτήτων θα καθοριστεί µε την
κοινή υπουργική απόφαση σύστασής της. Οι λειτουργικές δαπάνες της ανωτέρω
Επιτροπής καλύπτονται µε ευθύνη της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, και δαπάνες του κύριου του έργου.
δ1.40.
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 να
αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:
i.

Έναν (1) επιστηµονικά υπεύθυνο

ii. ∆ύο (2) ειδικούς επιστήµονες και
iii. 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
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περιβάλλοντος στη µεταλλευτική βιοµηχανία. Η Οµάδα θα συνυπογράφει τις ετήσιες
εκθέσεις που θα συντάσσει ο κύριος του έργου και τις τεχνικές µελέτες που θα καταθέτει
στις αρµόδιες υπηρεσίες.
δ1.41.
Με την έναρξη λειτουργίας του έργου δίνεται προτεραιότητα στην υλοποίηση
έργων αποκατάστασης των ιστορικών αποθέσεων και των λιµνών τελµάτων.
δ2. Όροι και προϋποθέσεις ανά Υποέργο
δ2.Α. Υποέργο Ολυµπιάδας
δ2.Α.Ι. Υπόγειο έργο
δ2.1.
Να γίνει εκσυγχρονισµός του µεταλλείου µέσω νέων έργων προσπέλασης και
ανάπτυξης του µεταλλείου σε συνδυασµό µε έργα αναβάθµισης των υφιστάµενων
υπόγειων έργων.
δ2.2.
Η µέθοδος εκµετάλλευσης που θα χρησιµοποιηθεί να είναι συνδυασµός διαµήκους
και εγκάρσιας κοπής και λιθογόµωσης, µε ανερχόµενη φορά. Όπου τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά του κοιτάσµατος το επιτρέπουν, να εφαρµόζεται η µέθοδος της διπλής
κοπής και λιθογόµωσης. Η εξόρυξη να γίνεται µε χρήση εκρηκτικών. Η λιθογόµωση των
υπογείων κενών να γίνεται µε χρησιµοποίηση των αποβλήτων εµπλουτισµού, ενώ µετά
την ολοκλήρωση των έργων προετοιµασίας και ανάπτυξης, το υλικό λιθογόµωσης να
µεταφέρεται µόνο υδραυλικά.
δ2.3.
Να γίνει λιθογόµωση και όλων των παλαιών στοών του µεταλλείου Ολυµπιάδας,
ώστε το κλείσιµό τους να είναι οριστικό.
δ2.4.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της νέας κύριας στοάς
προσπέλασης από Μαντέµ Λάκκο (δηλαδή για τα πρώτα 6 χρόνια από την έναρξη των
εργασιών), να διανοιχθεί συνδετήρια στοά η οποία θα ξεκινάει από το χώρο των
εγκαταστάσεων του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας, στο απόλυτο
υψόµετρο +41m, και να καταλήγει στο ανώτερο τµήµα της ράµπας του δυτικού
µεταλλείου στο υψόµετρο -63m, για να καλύψει τις ανάγκες του για πρόσβαση, αερισµό,
µεταφορά και λιθογόµωση. Η στοά αυτή θα πρέπει να έχει ωφέλιµη διατοµή
τουλάχιστον 5 m x 5 m και συνολικό µήκος 1350 m. Μετά την ολοκλήρωση της νέας
κύριας στοάς από Μαντέµ Λάκκο, η συνδετήρια αυτή στοά θα λειτουργήσει ως κύριο
έργο αερισµού του µεταλλείου.
δ2.5.
Η χωροθέτηση της εισόδου της συνδετήριας αυτής στοάς να γίνει στην περιοχή
του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας ώστε να αποφεύγεται η
επίγεια µεταφορά µεταλλεύµατος που θα εξορύσσεται κατά τη φάση της συντηρητικής
παραγωγής του µεταλλείου.
δ2.6.
Μέρος από τα υλικά που θα προκύψουν από τη νέα συνδετήρια στοά να
χρησιµοποιηθούν κατά το δυνατόν για έργα αποκατάστασης διαταραγµένων εδαφών
όπως αυτά που δηµιουργήθηκαν από την προγενέστερη εκµετάλλευση µε τη µέθοδο
κατακρήµνισης οροφής στα ανώτερα στρώµατα του δυτικού κοιτάσµατος (επίπεδα +18
έως -122).
δ2.7.
Τα υπόλοιπα απόβλητα εξόρυξης που θα παραχθούν από την διάνοιξη της
συνδετήριας στοάς να µεταφέρονται µε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης οδικά στην πλατεία
προσωρινής απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης στον Μαντέµ Λάκκο, πλησίον της νέας
εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα, για να αξιοποιηθούν στην κατασκευή των
φραγµάτων της εγκατάστασης ή σε άλλες χρήσεις.
δ2.8.
Στα πρώτα 2 χρόνια από την έναρξη των εργασιών, οι εργασίες στα υπόγεια
(ανακατασκευής και ανάπτυξης) να εξυπηρετούνται από την υφιστάµενη στοά
προσπέλασης +59. Στο διάστηµα αυτό η στοά +59 να αποτελεί την κύρια πρόσβαση για
το προσωπικό, τα υλικά και τον εξοπλισµό, την κεντρική είσοδο ή έξοδο του αερισµού
καθώς και τη στοά µεταφοράς των αποβλήτων εξόρυξης που θα παραχθούν. Για το
σκοπό αυτό θα πρέπει η στοά να ανακατασκευαστεί.
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δ2.9.
Στο πρώτο τµήµα της υφιστάµενης στοάς µήκους 0,57 km να διατηρηθεί η
υφιστάµενη υποστήριξη και το απαιτούµενο ύψος των 4,35 m να διαµορφωθεί µόνο µε
κατέβασµα του δαπέδου της στοάς.
δ2.10. Στο δεύτερο τµήµα της µήκους 2,34 km να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
διαστάσεις για την ασφαλή διέλευση οχηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για τον
σωστό αερισµό της στοάς, µε συστηµατική αποµάκρυνση πλαισίων και ξυλείας και
αντικατάστασή τους µε κοχλίες, πλέγµα και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (όπου κρίνεται
απαραίτητο από την γεωτεχνική σταθερότητα του σχηµατισµού).
δ2.11. Το φρέαρ που βρίσκεται στην περιοχή του Ανατολικού κοιτάσµατος, να εξοπλιστεί
κατάλληλα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες αερισµού του µεταλλείου. Ο µηχανολογικός
εξοπλισµός ανέλκυσης να αποµακρυνθεί και να διατεθεί κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο περί αποκαταστάσεων (δ3.Α).
δ2.12. Να εκσυγχρονιστεί το υφιστάµενο σύστηµα αερισµού ώστε να αξιοποιούνται οι
νέες στοές προσπέλασης και να παρέχεται η δυνατότητα αντιστροφής της ροής του
αέρα, εφόσον απαιτηθεί, ανάλογα µε το κέντρο βάρους της εκµετάλλευσης. Η διαθέσιµη
παροχή αέρα στο υπόγειο µεταλλείο να υπερκαλύπτει τις προβλεπόµενες από τον
Κ.Μ.Λ.Ε. απαιτήσεις αερισµού για τον µέγιστο αριθµό εργαζοµένων και ταυτόχρονη
λειτουργία του συνόλου των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων.
δ2.13. Για την εξυπηρέτηση των εργασιών των µετώπων των στοών παραγωγής να
γίνεται συνεχής προώθηση των δικτύων αερισµού, νερού, πεπιεσµένου αέρα,
ηλεκτρικού ρεύµατος. Αντίστοιχα για την απρόσκοπτη προχώρηση των κύριων και
λειτουργικών στοών προσπέλασης, να πραγµατοποιείται επέκταση µόνιµων δικτύων
Αερισµού, Νερού, Πεπιεσµένου Αέρα, Λιθογόµωσης, Ηλεκτρικού ρεύµατος, Φωτισµού
και Σήµανσης.
δ2.14. Να εγκατασταθεί σύστηµα ενδοεπικοινωνίας της επιφάνειας µε όλα τα σηµεία των
υπογείων.
δ2.15. Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται εργασίες να καθορίζονται από τον επιβλέποντα
µηχανικό και εργοδηγό µε γνώµονα την ορθολογική εκµετάλλευση του κοιτάσµατος και
τις προβλέψεις του προγραµµατισµού της εκµετάλλευσης.
δ2.16. Οι ανάγκες σε βιοµηχανικό νερό υγρής διάτρησης να καλύπτονται από τα νερά
µεταλλείου. Το νερό, µετά τη χρήση του, να επιστρέφει στα νερά του µεταλλείου και να
µην αποτελεί εκροή του συστήµατος
δ2.17. Για την υποστήριξη των εκσκαφών να εφαρµοστεί κατά κύριο λόγο η µέθοδος της
ήλωσης σε συνδυασµό µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (ενεργητικό σύστηµα
υποστύλωσης).
δ2.18. Για καλύτερο έλεγχο και µεγαλύτερη ασφάλεια στις ανατινάξεις, το σύστηµα
επικοινωνίας να συνδυαστεί µε σύστηµα πυροδότησης από απόσταση.
δ2.19. Η κατανάλωση εκρηκτικών ανά πυροδότηση σε συνδυασµό µε την παροχή του
εξερχόµενου ρεύµατος αέρα να οδηγούν σε µη ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις
εκπεµπόµενων απαερίων. Η µέγιστη ταχύτητα δονήσεως να µην υπερβαίνει τα όρια της
παραγράφου γ2.
δ2.20. Η αποθήκευση εκρηκτικών να γίνεται στην υφιστάµενη κεντρική αποθήκη
εκρηκτικών που είναι υπόγεια και θα πρέπει να παραµείνει ανεξάρτητη από τα υπόγεια
έργα του µεταλλείου. Εντός των υπόγειων έργων του µεταλλείου, για την κάλυψη των
ηµερησίων αναγκών, πέραν της υφιστάµενης να κατασκευαστούν και δύο νέες
αποθήκες µικρής δυναµικότητας (500 kg εκρηκτικών υλών και 200 καψυλίων) µε τις
προδιαγραφές του άρθρου 51 του Κ.Μ.Λ.Ε.
δ2.21. Στην υπόγεια δεξαµενή καυσίµων, θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα
πυρασφάλειας.
δ2.22. Στη φάση ανάπτυξης, τα απόβλητα εξόρυξης από τα έργα ανάπτυξης να
µεταφέρονται µέσω της αναβαθµισµένης στοάς προσπέλασης στην επιφάνεια, όπου και
να αποθηκεύονται προσωρινά στην πλατεία προσωρινής απόθεσης αποβλήτων
εξόρυξης που βρίσκεται στην είσοδο της στοάς. Ακολούθως, µε χρήση φορτωτών
επιφανείας να φορτώνονται σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης για να µεταφερθούν οδικά
στην πλατεία προσωρινής απόθεσης στον Μαντέµ Λάκκο µέχρι να αξιοποιηθούν για
Σελίδα 39 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

την σταδιακή κατασκευή των φραγµάτων της εγκατάστασης απόθεσης ή σε άλλες
χρήσεις.
δ2.23. Το µετάλλευµα να µεταφέρεται µέσω της συνδετήριας στοάς απευθείας στην
στεγασµένη πλατεία µεταλλεύµατος του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού
Ολυµπιάδας.
δ2.24. Η χρήση του υφιστάµενου οδικού δικτύου για τη µεταφορά αδρανών και
συµπυκνωµάτων θα πρέπει να µην δηµιουργεί οπτικές οχλήσεις στον αρχαιολογικό
χώρο Αρχαίων Σταγείρων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν πυκνές
δενδροφυτεύσεις εκατέρωθεν της ΕΟ Ολυµπιάδας - Αρναίας στο τµήµα που διέρχεται
από τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο, ώστε να αποκλειστεί η θέα προς την οδό, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Τα είδη που θα φυτευθούν
να υποδειχθούν από την ειδική δασοτεχνική µελέτη του όρου δ3.10.
δ2.25. Μετά την ολοκλήρωση της νέας σήραγγας προσπέλασης, το µετάλλευµα και τα
απόβλητα εξόρυξης να αποθηκεύονται στους αντίστοιχους υπόγειους σταθµούς
φόρτωσης από όπου µέσω της νέας σήραγγας προσπέλασης να µεταφέρονται στην
περιοχή του Μαντέµ Λάκκου. Εκεί το µετάλλευµα να αποθηκεύεται στη στεγασµένη
πλατεία µεταλλεύµατος του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού και τα απόβλητα εξόρυξης
θα αποθηκεύονται προσωρινά στην πλατεία προσωρινής απόθεσης µέχρι να
αξιοποιηθούν για την σταδιακή κατασκευή των φραγµάτων της εγκατάστασης ή σε
άλλες χρήσεις.
δ2.26. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στο ρεύµα εξόδου του αερισµού του µεταλλείου να
ικανοποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των εργαζοµένων από αιωρούµενες
σκόνες (Κ.Μ.Λ.Ε., Υ.Α.ΙΙ–5η/Φ/17402/12.12.1984).
δ2.27. Το πλεονάζον κλάσµα των αδρανών στείρων που θα προκύπτουν από τις
εξορύξεις και θα έχει τα απαραίτητα ποιοτικά και κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά (3Α,
κλπ), να διατίθεται δωρεάν κατά προτεραιότητα στον ∆ήµο ή σε άλλες τοπικές αρµόδιες
υπηρεσίες ή/και φορείς, για έργα οδοποιίας, αποκατάστασης, κλπ.
δ2.28. Οι σταθµοί θραύσης (επιφανειακοί και υπόγειοι) να φέρουν διάταξη αποκονίωσης
και τροφοδοσίας της συλλεγόµενης σκόνης στο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Τα
συνακόλουθα στάδια κατεργασίας του µεταλλεύµατος µετά τη θραύση να διεξάγονται εν
υγρώ.
δ2.29. Να γίνει αντικατάσταση του εξοπλισµού του υφιστάµενου συστήµατος απάντλησης
νερών µεταλλείου µε νέο, αυξηµένης δυναµικότητας, τουλάχιστον 1300 m3/h στη φάση
της πλήρους ανάπτυξης του µεταλλείου (µετά τη σύνδεση µε την συνδετήρια στοά από
Μ.Λάκκο).
δ2.30.
Όλα τα έργα εκτροπής των επιφανειακών νερών, προς αποφυγή κατείσδυσης στα
υπόγεια, να διατηρούνται ελεύθερα φερτών υλών και βλάστησης και να συντηρούνται σε
περιοδική βάση µε σκοπό τη διασφάλιση της παροχετευτικής τους ικανότητας.
δ2.31. Τα υπόγεια νερά να αντλούνται µέσα από το µεταλλείο και να οδηγούνται στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου να γίνεται έλεγχος της ποιότητάς τους, προκειµένου
αυτή να συµµορφώνεται µε τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο β2 και να
διατίθενται στο ρέµα Μαυρόλακκα, κατάντη των υφιστάµενων λιµνών διαύγασης.
Επίσης, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή φαινοµένων
υφαλµύρινσης στον παράκτιο αλλουβιακό υδροφόρο σε σχέση µε την αδειοδοτούµενη
µε την παρούσα δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό να υπάρχει συστηµατική
παρακολούθηση της ποιότητας του παραπάνω υδροφόρου µε κατάλληλους σταθµούς
παρακολούθησης.
δ2.32. Σε περιοχές και θέσεις που µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία διαφαίνεται
περίπτωση διεύρυνσης του κώνου αποστράγγισης τοποθετούνται γεωτρήσεις ελέγχου
στάθµης. και σε περίπτωση που διαπιστωθεί διεύρυνση του κώνου πέραν της
απόστασης που περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική 91 ΜΠΕ, θα πρέπει να
υποβληθεί µελέτη πρόσθετων µέτρων για έγκριση στη ∆ιεύθυνση Υδάτων Κεντρικής
Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων (ΕΓΥ) ΥΠΕΚΑ.
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δ2.33. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των νερών µεταλλείου Ολυµπιάδας να
αναβαθµιστούν, εφόσον απαιτείται, προκειµένου να µπορούν να λειτουργούν
αποτελεσµατικά ακόµα και σε περίπτωση καιρικών φαινοµένων µε περίοδο
επαναφοράς 50 ετών.
δ2.34. Για την προστασία της κοίτης του ποταµού Μαυρόλακκα και των ιζηµάτων αυτής
από τη διάβρωση, επιβάλλεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων προστασίας:
απαγόρευση δανειοληψίας υλικών, διαµόρφωση και ενίσχυση πρανών κοίτης, καθώς
και φύτευση παρόχθιας βλάστησης µε ενδηµικά ήδη.
δ2.35. Οι ανάγκες σε πόσιµο νερό των εγκαταστάσεων του µεταλλείου να καλύπτονται
από την ιδιόκτητη γεώτρηση του µεταλλείου που βρίσκεται στη διασταύρωση των
δρόµων Ολυµπιάδας – Βαρβάρας σε συνδυασµό µε κατάλληλη επεξεργασία και κατ’
ελάχιστον χλωρίωση, ώστε να πληρούνται τα όρια της κείµενης νοµοθεσίας περί
ποιότητας πόσιµου νερού. Η γεώτρηση αυτή να συνεχίσει να αξιοποιείται µετά από
ανακαίνιση του δικτύου µεταφοράς και διανοµής. Σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται
αρµοδίως η καταλληλότητα του νερού για τη συγκεκριµένη χρήση.
δ2.36. Η απόθεση των στερεών αποβλήτων του µεταλλείου Ολυµπιάδας που δεν θα
αξιοποιηθούν (επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, εµπορική διάθεση) να γίνει στη νέα
εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου.
δ2.37. Τα απόβλητα της εξόρυξης να χρησιµοποιηθούν κατά βάση ως υλικό κατασκευής
των φραγµάτων αλλά και αποκατάστασης της νέας εγκατάστασης απόθεσης
Κοκκινόλακκα καθώς και ως δοµικό υλικό σε έργα οδοποιίας κ.α. µετά από θραύση και
ταξινόµηση.
δ2.38. Στην περίπτωση ακαταλληλότητας για τις παραπάνω χρήσεις, µέρος του υλικού
να αποτεθεί εντός της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα, ώστε λόγω της
αυξηµένης περιεκτικότητάς του σε ανθρακικές ενώσεις να συνεισφέρει στην περαιτέρω
αδρανοποίηση των υπόλοιπων στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον εν λόγω
χώρο.
δ2.39. Η ιλύς που θα συλλέγεται στις δεξαµενές διαύγασης των νερών µεταλλείου, να
τροφοδοτείται στο κύκλωµα επίπλευσης ώστε να µην αποτελεί στερεό απόβλητο προς
διάθεση.
δ2.Α.ΙΙ. Σήραγγα προσπέλασης από Μαντέµ Λάκκο
δ2.40. Προκειµένου να αποδεσµευθούν οι δηµόσιοι δρόµοι από βαριά µεταφορική
κυκλοφορία ελευθερώνοντας παράλληλα και λειτουργικά την παραλιακή ζώνη στην
περιοχή Ολυµπιάδα-Στρατώνι, θα πρέπει να κατασκευαστεί σήραγγα προσπέλασης του
µεταλλείου Ολυµπιάδας από τον Μαντέµ Λάκκο.
δ2.41. Η σήραγγα θα πρέπει να διευκολύνει την µεταφορά µεταλλεύµατος από το
µεταλλείο Ολυµπιάδας προς το νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού στο Μαντέµ Λάκκο και τη
µεταφορά αποβλήτων εµπλουτισµού από το Μαντέµ Λάκκο προς την υπόγεια µονάδα
λιθογόµωσης του µεταλλείου Ολυµπιάδας.
δ2.42. Για τη µεταφορά µεταλλεύµατος και αποβλήτων εµπλουτισµού να
χρησιµοποιούνται φορτηγά οχήµατα.
δ2.43. Η χάραξη θα πρέπει να εκκινεί µε απόλυτο υψόµετρο ερυθράς +240m και
ακολουθώντας όδευση επί τεθλασµένου άξονα µε συναρµόζοντα τόξα, να καταλήγει σε
απόλυτο υψόµετρο ερυθράς -663m.
δ2.44. Η διατοµή της σήραγγας να έχει ωφέλιµες διαστάσεις τουλάχιστον 6 m Χ 6 m,
ώστε να περιλαµβάνει χώρο για την κίνηση βαρέων οχηµάτων, διαδρόµους
κυκλοφορίας προσωπικού εκατέρωθεν του χώρου κίνησης των οχηµάτων, χώρο για την
ανάρτηση στην οροφή των αγωγών αερισµού της στοάς κατά τη φάση κατασκευής,
χώρο ασφαλείας άνωθεν του χώρου κίνησης των οχηµάτων, προς αποφυγή
προσκρούσεων µε το σύστηµα αερισµού της στοάς και τέλος χώρο για την κατασκευή
φορέα τελικής επένδυσης σε περίπτωση που απαιτηθεί.
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δ2.45. Να κατασκευαστούν ανά τακτά διαστήµατα εγκάρσιες στοές προσωρινής
απόθεσης και µεταφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής. Οι εγκάρσιες στοές να
χωροθετηθούν τουλάχιστον ανά 300 m.
δ2.46. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων ταυτόχρονα και προς
τις δύο κατευθύνσεις να προβλεφθεί κατασκευή διεύρυνσης στάθµευσης οχηµάτων,
τουλάχιστον ανά 900 m, απέναντι από την εκάστοτε εγκάρσια στοά.
δ2.47. Η διάνοιξη της στοάς να πραγµατοποιηθεί µε συµβατική όρυξη, και συγκεκριµένα
µε τη Νέα Αυστριακή Μέθοδο (ΝΑΤΜ), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.3 της
91 σχετικής ΜΠΕ.
δ2.48. Για την προϋποστήριξη του µετώπου να γίνει εφαρµογή Βέλτιστων Τεχνικών
(δοκών ή ράβδων προπορείας, εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, αγκύρια µετώπου), µε
βάση όσα αναφέρονται στην σελίδα 5.5-46 της 91 σχετικής ΜΠΕ). Σε περιπτώσεις όπου
αναµένονται αυξηµένες πιέσεις, να κατασκευαστεί και ανάστροφο τόξο.
δ2.49. Εάν απαιτηθεί από τις γεωτεχνικές συνθήκες, η στοά να επενδυθεί µε οπλισµένο
σκυρόδεµα κατάλληλου πάχους σε όλο το µήκος της ή κατά τµήµατα.
δ2.50. Κατά τη διάνοιξη της σήραγγας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη
διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής. Η διαχείριση των νερών κατά
µήκος της νέας στοάς προσπέλασης Μαντέµ Λάκκου – Ολυµπιάδας να γίνεται µέσω
σκυρόδετου καναλιού.
δ2.51. Εξ αιτίας της παρουσίας του ρήγµατος Στρατωνίου και των συµπερασµάτων της
σχετικής σεισµοτεκτονικής µελέτης, να προβλεφθεί βέλτιστη σεισµική θωράκιση της
σήραγγας από την πλευρά του Μαντέµ Λάκκου, τουλάχιστον για τα 100 πρώτα µέτρα, η
οποία να περιλαµβάνει τουλάχιστον διευρυµένη διατοµή στοάς κατά 0,33 m σε σχέση µε
τη διατοµή της στοάς.
δ2.52. Το στόµιο της σήραγγας να διαµορφωθεί στο απόλυτο υψόµετρο +240 µε
εργοταξιακό χώρο όχι µεγαλύτερο του 1 στρ για την εξυπηρέτηση της διάνοιξης της
σήραγγας.
δ2.53. Το µετωπικό πρανές του στοµίου να διαµορφωθεί µε ενιαία κλίση 3:1 (υ:β) µε
ύψος που να κυµαίνεται από 10 m έως 13 m, ενώ τα πλευρικά πρανή των εκσκαφών
του στοµίου να διαµορφώνονται µε ενιαία κλίση 2:1 µέγιστου ύψους της τάξεως των
12 m.
δ2.54.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής, να εφαρµοστούν µέτρα
προστασίας του µετώπου της σήραγγας και να ακολουθήσει η κατασκευή του
προπλαισίου προστασίας για την ασφαλή διακίνηση του προσωπικού και των
µηχανηµάτων τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του υπογείου τµήµατος της σήραγγας
όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
δ2.55. Για τον αερισµό της σήραγγας κατά τη διάνοιξή της να χρησιµοποιηθεί αγωγός
κατάλληλης διαµέτρου και τουλάχιστον τέσσερις ανεµιστήρες κατάλληλης ισχύος στο
στόµιο της σήραγγας για τον εκκαπνισµό της σήραγγας µετά από κάθε έκρηξη, ο δε
τέταρτος να υπάρχει στο εργοτάξιο σε περίπτωση που κάποιος εκ των τριών τεθεί εκτός
λειτουργίας λόγω βλάβης (σχετική 91 ΜΠΕ, σελ. 5.5-46).
δ2.56. Τα απόβλητα εξόρυξης που θα παραχθούν από την διάνοιξη της σήραγγας να
συγκεντρώνονται στην παρακείµενη πλατεία προσωρινής απόθεσης αποβλήτων
εξόρυξης στον Μαντέµ Λάκκο, πλησίον της νέας εγκατάστασης απόθεσης
Κοκκινόλακκα, για να αξιοποιηθούν στην κατασκευή των φραγµάτων της εγκατάστασης
ή σε άλλες χρήσεις.
δ2.57. Το πλεονάζον κλάσµα των αδρανών στείρων που θα προκύπτουν από τις
εξορύξεις και θα έχει τα απαραίτητα ποιοτικά και κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά (3Α,
κλπ), να διατίθεται δωρεάν στον ∆ήµο ή σε άλλες τοπικές αρµόδιες υπηρεσίες ή/και
φορείς, για έργα οδοποιίας, αποκατάστασης, κλπ.
δ2.58. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας σήραγγας Ολυµπιάδας – Μαντέµ
Λάκκου, για τις µεταφορές προς το Στρατώνι να χρησιµοποιείται η υφιστάµενη
επαρχιακή οδός Ολυµπιάδας -Στρατωνίου. Για το διάστηµα που θα χρησιµοποιείται η
οδός για τις µεταφορές, ο κύριος του έργου να αναλάβει πλήρως την ευθύνη της
συντήρησης - καθαρισµού και βελτίωσης της οδού όπου απαιτείται, έτσι ώστε να
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ελαχιστοποιηθεί η όχληση και η πιθανή φθορά από τις µεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό να
ελεγχθεί από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και η δυνατότητα αναβάθµισης της οδού
έτσι ώστε να διαθέτει τρεις λωρίδες. Σε αυτήν την περίπτωση η δαπάνη να καλυφθεί
από τον κύριο του έργου. Τα έργα που τυχόν απαιτηθούν θα πρέπει να αδειοδοτηθούν
περιβαλλοντικά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ2.Α.ΙΙΙ. Παλαιό εργοστάσιο εµπλουτισµού
δ2.59. Το παλαιό εργοστάσιο Ολυµπιάδας, µετά από ανακαίνιση και εκσυγχρονισµό του
εξοπλισµού του να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, έως ότου ολοκληρωθεί το
έργο της αποµάκρυνσης και του καθαρισµού του χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων
Ολυµπιάδας και η κατασκευή της νέας σήραγγας προσπέλασης προς Μαντέµ Λάκκο.
δ2.60. Η αποθήκευση των παραγόµενων συµπυκνωµάτων να γίνεται σε στεγασµένους
και κλειστούς χώρους, µε δάπεδο επιστρωµένο µε σκυρόδεµα.
δ2.61. Οποιαδήποτε µεταφορά συµπυκνωµάτων από το εργοστάσιο εµπλουτισµού προς
το λιµάνι Στρατωνίου ή τις εγκαταστάσεις Μαντέµ Λάκκου να γίνεται µε σκεπασµένα
φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας.
δ2.62. 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 των δεξαµενών.
δ2.63. Οι ανάγκες σε πόσιµο νερό του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού να
καλύπτονται από την ιδιόκτητη γεώτρηση του µεταλλείου που βρίσκεται στη
διασταύρωση των δρόµων Ολυµπιάδας – Βαρβάρας σε συνδυασµό µε κατάλληλη
επεξεργασία και κατ’ ελάχιστον χλωρίωση, ώστε να πληρούνται τα όρια της κείµενης
νοµοθεσίας περί ποιότητας πόσιµου νερού. Η γεώτρηση αυτή θα συνεχίσει να
αξιοποιείται µετά από ανακαίνιση του δικτύου µεταφοράς και διανοµής.
δ2.64. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας σήραγγας προσπέλασης Μαντέµ
Λάκκου να παύσει η λειτουργία του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού και µετά
την οριστική αποκατάσταση του συνόλου των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των
παλαιών αποθέσεων να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία για χρήσεις που θα εισηγηθεί
η επιτροπή του Π.Ο. δ.1.39. Να διατηρηθούν µόνο οι απαραίτητες επιφανειακές
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, την µεταφροντίδα και την
παρακολούθηση του έργου, καθώς επίσης και το φυτώριο.
δ2.65. Τα απόβλητα της επίπλευσης να διαχωρίζονται σε δύο κλάσµατα (αδροµερές και
λεπτοµερές) τα οποία να υφίστανται περαιτέρω αφυδάτωση για τη διαχείριση υπό
σχεδόν ξηρή µορφή (µε ποσοστό στερεών τουλάχιστον 70%). Το αδροµερές να
επιστρέφει στο µεταλλείο ως συστατικό του µίγµατος λιθογόµωσης, ενώ το λεπτοµερές,
αν δεν αξιοποιηθεί σε άλλες χρήσεις, να µεταφέρεται υπό σχεδόν ξηρή µορφή για
απόθεση.
δ2.66. Η απόθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου Ολυµπιάδας που δεν θα
αξιοποιηθούν να γίνει στη νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα στην
περιοχή Μαντέµ Λάκκου.
δ2.67. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης χρωµατισµού των εξωτερικών
επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο.
δ2.68. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
δυνατός διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια
και τις ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.69. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής δένδρων περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους
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δ2.Α.IV. Λοιπά έργα και εγκαταστάσεις
δ2.70. Η επιφανειακή µονάδα λιθογόµωσης που θα εξυπηρετήσει τις φάσεις ανάπτυξης
και αρχικής λειτουργίας του έργου να εγκατασταθεί στην περιοχή του υφιστάµενου
εργοστασίου εµπλουτισµού, πλησίον της ταινίας των αδροµερών αποβλήτων
εµπλουτισµού, αποφεύγοντας έτσι ενδιάµεσες επιφανειακές φορτοεκφορτώσεις και
µεταφορές αποβλήτων εµπλουτισµού. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας
σήραγγας προσπέλασης προς Μαντέµ Λάκκο, η µονάδα να κλείσει και να ακολουθήσει
αποκατάσταση, κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους δ3.Α και δ3.Β.
δ2.71. Μετά την ολοκλήρωση της νέας σήραγγας προσπέλασης από το Μαντέµ Λάκκο,
να κατασκευαστεί υπόγεια µονάδα λιθογόµωσης στο υψόµετρο -210 µ. Το αδροµερές
απόβλητο που θα τροφοδοτεί τη µονάδα θα πρέπει να µεταφέρεται από τη νέα µονάδα
εµπλουτισµού του Μαντέµ Λάκκου µέσω της νέας σήραγγας προσπέλασης.
δ2.72. Η κάθε µονάδα λιθογόµωσης να είναι εξοπλισµένη µε Προγραµµατιζόµενους
Λογικούς Ελεγκτές (PLC) για τον έλεγχο του συστήµατος του αναδευτήρα και ζυγιστικά
συστήµατα για τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας του παραγόµενου µίγµατος.
δ2.73. Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις λιθογόµωσης θα πρέπει
να µεταφέρεται προς τις εγκαταστάσεις µε ειδικά στεγανά σιλοφόρα φορτηγά
αυτοκίνητα, των οποίων η εκκένωση θα πρέπει να γίνεται πνευµατικά µε ρεύµα
πεπιεσµένου αέρα σε µεταλλικά σιλό αποθήκευσης τα οποία να διαθέτουν διάταξη
αποκονίωσης του εξερχοµένου αέρα µε σακκόφιλτρα.
δ2.74. Τα νερά από τους καθαρισµούς του δικτύου λιθογόµωσης να συλλέγονται µαζί µε
τα άλλα νερά του Μεταλλείου και να αντλούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερών
του Μεταλλείου.
δ2.75. Τα νερά µεταλλείου να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, που
βρίσκονται στην περιοχή του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού, ώστε η εκροή να
συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στην παράγραφο β2.β. Η εγκατάσταση επεξεργασίας
δύναται να ενσωµατώνει υφιστάµενες µονάδες επεξεργασίας, όπως:
i.
Πυκνωτές και λίµνες διαύγασης, για την αποµάκρυνση των αιωρουµένων στερεών
ii.
Μονάδα χηµικής κατεργασίας για την καταβύθιση των διαλελυµένων µετάλλων µε
προσθήκη πολφού ασβέστη.
δ2.76. Να υποβληθεί και να εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες µελέτη του συστήµατος
και της εγκατάστασης επεξεργασίας.
δ2.77. Το βιοµηχανικό νερό της εγκατάστασης της λιθογόµωσης, µετά τη χρήση του, να
επιστρέφει στα νερά του µεταλλείου και να µην αποτελεί εκροή του συστήµατος
δ2.78. Οι ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας σε βιοµηχανικό νερό (υπόγειου
εξοπλισµού υγρής διάτρησης, µονάδας λιθογόµωσης, επιφανειακού δικτύου
πυρόσβεσης, κλπ) να καλύπτονται από τα νερά του µεταλλείου.
δ2.79. Τα υπάρχοντα κτίρια γραφείων και συνεργείων που διαθέτουν τους κατάλληλους
χώρους και θεωρούνται επαρκή να διατηρηθούν να ανακαινιστούν και να
συµπληρωθούν µε ένα νέο κτίριο αποδυτηρίων για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες
του µεταλλείου.
δ2.80. Στις επιφανειακές εγκαταστάσεις του µεταλλείου να κατασκευαστούν: χώρος
στάθµευσης οχηµάτων, πυλωρείο για τον έλεγχο της πρόσβασης στο χώρο του
µεταλλείου και δεξαµενή πλυσίµατος τροχών φορτηγών οχηµάτων.
δ2.81. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνει από το δίκτυο της ∆ΕΗ ΑΕ µε τις
αναγκαίες γραµµές υψηλής τάσης. Παράλληλα, ο κύριος του έργου µπορεί να διατηρεί
σταθµό ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη των αναγκών άντλησης και αερισµού του
µεταλλείου, για τις περιπτώσεις διακοπής ή ανεπάρκειας της ηλεκτρικής τάσης. Ο
σταθµός αυτός θα αποτελείται από κατάλληλα πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά
ζεύγη και υποσταθµό µετασχηµατισµού στα 20kV.
δ2.82. Θα πρέπει να εξοπλιστούν τα σιλό τσιµέντου της µονάδας λιθογόµωσης µε
διάταξη αποκονίωσης του εξερχοµένου ρεύµατος αέρα που δηµιουργείται κατά τη
φόρτωσή τους από οχήµατα µεταφοράς τσιµέντου.
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δ2.83. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της νέας στοάς σύνδεσης του µεταλλείου
Ολυµπιάδας µε τον Μαντέµ Λάκκο, τα µεταλλευτικά υλικά (απόβλητα εξόρυξης, παλαιές
αποθέσεις, λεπτοµερή απόβλητα εµπλουτισµού και συµπυκνώµατα από την
συντηρητική παραγωγή) που θα παράγονται από το µεταλλείο Ολυµπιάδας να
µεταφέρονται οδικώς στις περιοχές Μαντέµ Λάκκου και Στρατωνίου. Η µεταφορά να
γίνεται µέσω της υφιστάµενης επαρχιακής οδού Ολυµπιάδας – Στρατώνι. Ο δρόµος
αυτός να πάψει να χρησιµοποιείται µε την ολοκλήρωση της σήραγγας Ολυµπιάδας –
Μαντέµ Λάκκου.
δ2.84. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης χρωµατισµού των εξωτερικών
επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο
δ2.85. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
δυνατός διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια
και τις ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.86. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής δένδρων περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους
δ2.Α.V. Αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας
δ2.87. Να προταχθεί χρονικά η αποµάκρυνση, ο καθαρισµός και η πλήρης
αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας και να
διασφαλισθεί ότι η επεξεργασία νέων µεταλλευµάτων δεν θα ανακόψει την απορρόφηση
όλης της ποσότητας των παλαιών τελµάτων σύµφωνα µε το υποβληθέν
χρονοδιάγραµµα.
δ2.88. Οι εργασίες, σε συµφωνία µε την υποβληθείσα σχετική 90 ΜΠΕ αποκατάστασης
χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας, να περιλαµβάνουν εργασίες
απόληψης των παλαιών τελµάτων από τον υφιστάµενο χώρο απόθεσής τους µε
συµβατικά µηχανικά µέσα και µεταφορά τους στο επίσης υφιστάµενο παρακείµενο
εργοστάσιο εµπλουτισµού για καθαρισµό τους από τους περιεχόµενους πυρίτες µε
επίπλευση. Το συµπύκνωµα πυριτών να διατίθεται προς πώληση. Το υπόλειµµα,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της αγοράς, να υφίσταται ή όχι ταξινόµηση σε δύο κλάσµατα,
το αδροµερές και το λεπτοµερές, τα οποία µετά από κατάλληλη επεξεργασία (π.χ.
πύκνωση και διήθηση υπό ξηρή µορφή), να διατίθενται επίσης προς χρήση στην
τσιµεντοβιοµηχανία. Ο χώρος που ελευθερώνεται από την αποµάκρυνση των παλαιών
τελµάτων να αποκαθίσταται σταδιακά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (όπως του
κεφαλαίου 7 του Παραρτήµατος της Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 και τα οριζόµενα στο
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 κλπ.) και να αποδίδεται σε χρήσεις συµβατές µε
τις γύρω χρήσεις γης.
δ2.89. Σε περιπτώσεις που η ετήσια εµπορική απορρόφηση του υπολείµµατος
κατεργασίας των παλαιών τελµάτων είναι µικρότερη της ετήσιας παραγωγής του, η
υπόλοιπη ποσότητα να αποτίθεται προσωρινά στην υπαίθρια πλατεία που βρίσκεται Β∆
του κτιρίου της επίπλευσης.
δ2.90. 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.
δ2.91. Τα όµβρια ύδατα καθώς και τα στραγγίσµατα που θα συγκεντρώνονται εντός του
παλαιού χώρου απόθεσης να συλλέγονται κατάλληλα στα άκρα του µετώπου απόληψης
και να επαναχρησιµοποιούνται για τη διαβροχή της επιφάνειας του χώρου όταν πνέουν
ισχυροί άνεµοι.
δ2.92. Παράλληλα µε τις εργασίες αποµάκρυνσης και καθαρισµού του παλαιού τέλµατος
να γίνονται και οι εργασίες σταδιακής αποκατάστασης της περιοχής που ελευθερώνεται
από τα παλαιά τέλµατα ώστε τα αποτελέσµατα να είναι ορατά από τα πρώτα κιόλας
στάδια έναρξης των εργασιών. Οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο κεφάλαιο δ3 της παρούσας απόφασης.
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δ2.93. Στην πλατεία του τριβείου όπου θα αποθηκεύονται προσωρινά τα προς
κατεργασία παλαιά τέλµατα να κατασκευαστεί σκυρόδετο δάπεδο µε κατάλληλη κλίση
και µε περιµετρικό τοιχίο για τη συλλογή τυχόν στραγγισµάτων και ανακύκλωσή τους
στη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού. Επιπλέον να εγκατασταθεί σύστηµα διαβροχής του
αποθηκευµένου σωρού το οποίο θα ενεργοποιείται όταν και εάν υφίσταται πρόβληµα
εκποµπής σκόνης.
δ2.94. Οι επιφανειακές απορροές από το γήπεδο των εγκαταστάσεων εµπλουτισµού
(κτίρια, πλατείες προϊόντων, δρόµοι προσπέλασης) να συλλέγονται στις υφιστάµενες
δεξαµενές συλλογών απορροών οι οποίες να στεγανοποιηθούν κατάλληλα. Από τις
δεξαµενές αυτές τα νερά να επιστρέφουν µε άντληση στο εργοστάσιο εµπλουτισµού για
να χρησιµοποιηθούν ως βιοµηχανικό νερό.
δ2.95. Ο κύριος όγκος του εξοπλισµού αναβάθµισης των εγκαταστάσεων εµπλουτισµού
να εγκατασταθεί εντός των υφιστάµενων κτιρίων για την αποφυγή κατάληψης
πρόσθετης έκτασης αλλά και για την προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος από την
λειτουργία του.
δ2.96. Οι ανάγκες του εργοστασίου εµπλουτισµού σε νερό να καλύπτονται από τα νερά
που αντλούνται από το µεταλλείο Ολυµπιάδας προκειµένου να αποφευχθεί οιαδήποτε
κατανάλωση νέου υδατικού πόρου.
δ2.97. Να εφαρµόζεται πλήρης ανακύκλωση του νερού κατεργασίας στις εγκαταστάσεις
εµπλουτισµού για τη διασφάλιση µηδενικής εκροής υγρών αποβλήτων
δ2.98. Στο κύκλωµα κατεργασίας να ενσωµατωθεί µονάδα αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσα)
για την παραγωγή υλικών υπό σχεδόν ξηρή µορφή (ποσοστό στερεών τουλάχιστον
70%) ακόµα και του λεπτοµερούς κλάσµατος του υπολείµµατος.
δ2.99. Η αποθήκευση των χηµικών και των καυσίµων να γίνεται σε κατάλληλους
στεγανούς χώρους εφοδιασµένους µε πλήρη συστήµατα ασφαλείας. Στην περίπτωση
υγρών χηµικών και καυσίµων, οι αποθηκευτικές δεξαµενές να περιβάλλονται από
στεγανές λεκάνες ενδεχόµενης συγκέντρωσης διαρροών, χωρητικότητας τουλάχιστον
ίσης µε αυτή των δεξαµενών αποθήκευσης.
δ2.100. Η µεταφορά των υλικών (παλαιών τελµάτων, προϊόντων) να γίνεται µε φορτηγά
οχήµατα στεγανής καρότσας για την αποφυγή διαρροών στις οδούς κίνησής των και
σκεπαστού φορτίου για την πρόληψη εκποµπής σκόνης.
δ2.101. Η διέλευση από το ρέµα του Μαυρόλακκα να γίνεται µέσω ιρλανδικής διάβασης
πλάτους 5 m µε συστοιχία τσιµεντοσωλήνων στη διατοµή της κύριας ροής του ρέµατος
και σκυροδέτηση στη διατοµή της πληµµυρικής παροχής. Σε τυχόν περιόδους
πληµµυρικών παροχών, η µεταφορική διαδικασία του παλαιού τέλµατος να διακόπτεται.
Η εν λόγω διάταξη να διατηρηθεί και µετά το πέρας των εργασιών για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων της περιοχής.
δ2.102. Στους χωµατόδροµους εξυπηρέτησης του έργου, να εφαρµόζεται συχνή διαβροχή
µε ειδικά οχήµατα που φέρουν σύστηµα εκνέφωσης για την αποφυγή εκποµπής σκόνης
από την διέλευση των βαρέων οχηµάτων.
δ2.103. Το σύνολο του ντιζελοκίνητου κινητού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιείται για τη
διακίνηση των υλικών (εκσκαφέας, φορτωτές, φορτηγά οχήµατα) να υποβάλλεται σε
περιοδική συντήρηση µετά την συµπλήρωση του προβλεπόµενου αριθµού ωρών
λειτουργίας και έλεγχο των καυσαερίων τους.

δ2.Β. Υποέργο Σκουριών
δ2.Β.Ι. Εξόρυξη κοιτάσµατος
δ2.Β.Ια. Ανοικτή εκσκαφή
δ2.104.
Η επιφανειακή εκµετάλλευση του κοιτάσµατος να ξεκινήσει από την επιφάνεια του
εδάφους και να φτάσει µέχρι το υψόµετρο +420 m απ΄ όπου θα συνεχιστεί η
εκµετάλλευση µε υπόγειο έργο.
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δ2.105.
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 των φραγµάτων των εγκαταστάσεων απόθεσης των
αποβλήτων εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου καθώς και
για την αποκατάσταση των τελικών επιφανειών τους, περιλαµβανοµένης της ανοιχτής
εκσκαφής, προς αποφυγή κατάληψης πρόσθετης επιφάνειας για δηµιουργία είτε
δανειοθαλάµου ή εγκατάστασης απόθεσης στείρων.
δ2.106.
Με την ολοκλήρωση της επιφανειακής εξόρυξης του κοιτάσµατος που σηµατοδοτεί
και την επικέντρωση της δραστηριότητας στην υπόγεια εκµετάλλευση, να αρχίσει άµεσα η
επαναπλήρωσή του για την επαναφορά του ορύγµατος στο αρχικό µορφολογικό
ανάγλυφο και την τελική αποκατάστασή του.
δ2.107.
Το τυχόν πλεονάζον κλάσµα των αδρανών στείρων που θα προκύπτουν από τις
εξορύξεις και θα έχει τα απαραίτητα ποιοτικά και κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά (3Α, κλπ),
να διατίθεται δωρεάν κατά προτεραιότητα στον ∆ήµο ή σε άλλες τοπικές αρµόδιες
υπηρεσίες ή/και φορείς, για έργα οδοποιίας, αποκατάστασης, κλπ.
δ2.108.
Η φυτική γη που θα προκύψει από την αποκάλυψη του κοιτάσµατος να
αποθηκευτεί προσωρινά στους αντίστοιχους αποθεσιοθαλάµους που έχουν προβλεφθεί
στην εγκεκριµένη σχετική 91 ΜΠΕ προκειµένου να αξιοποιηθεί στα επακόλουθα έργα
αποκατάστασης.
δ2.109. 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.
δ2.110. Ο προγραµµατισµός της διαδικασίας των ανατινάξεων στο επιφανειακό µεταλλείο
των Σκουριών να λαµβάνει υπόψη τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, να
αποφεύγεται κατά το δυνατόν στις περιπτώσεις ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών (π.χ.
πνοή ανέµου προς οικισµούς) και να είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνονται τα
αναφερόµενα όρια για τις δονήσεις στις κανονιστικές διατάξεις της παραγράφου γ2.
δ2.111. Όλες οι µεταφορικές ταινίες των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι καλυµµένες.
δ2.112. Τα νερά της βροχής που πέφτουν εντός της ανοιχτής εκσκαφής να
συγκεντρώνονται σε φρεάτια συλλογής βρόχινων νερών στον πυθµένα και να
αντλούνται στους ταµιευτήρες νερού έκτακτης ανάγκης ώστε να αξιοποιηθούν για την
κάλυψη των αναγκών του µεταλλείου και του εργοστασίου εµπλουτισµού σε
βιοµηχανικό νερό.
δ2.113. (α) Τα εντοπισµένα κατάλοιπα αρχαίων σκουριών και κεραµικής που βρίσκονται
στην περιοχή της επιφανειακής εκδήλωσης του µεταλλοφόρου κοιτάσµατος να
περισυλλεχθούν και να µεταφερθούν σε σηµείο κατάλληλο, ώστε να µην αποκόπτονται
από το περιβάλλον τους, το οποίο θα επιλεγεί µε την αρµόδια Υπηρεσία του Υπ.
Πολιτισµού και Τουρισµού σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου.
(β) ∆εν θα γίνει καµία παρέµβαση στις θέσεις «Νταµπίζ», «Παλαιοχώρα»,
«Καµήλα», «Καστέλλι» και «Καστελούδι» χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια των
αρµοδίων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ.
δ2.Β.Ιβ. Υπόγειο έργο
δ2.114. Τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου µεταλλείου να ξεκινήσουν
κατά προτεραιότητα και πριν από την επιφανειακή εξόρυξη προκειµένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής του έργου
δ2.115. Να γίνει εφαρµογή υπόγειας µεθόδου εκµετάλλευσης µε λιθογόµωση σε όλα τα
µέτωπα του µεταλλείου. Η λιθογόµωση των υπογείων κενών να γίνεται µε
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χρησιµοποίηση των αποβλήτων εµπλουτισµού ενώ το υλικό λιθογόµωσης να
µεταφέρεται µόνο υδραυλικά.
δ2.116. Να ελαχιστοποιηθούν οι επιφανειακές µεταφορές του εξορυσσόµενου
µεταλλεύµατος µε την χωροθέτηση των κύριων έργων προσπέλασης (στοάς και
φρέατος) σε άµεση επαφή µε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εµπλουτισµού.
δ2.117. Η κατανάλωση εκρηκτικών ανά πυροδότηση σε συνδυασµό µε την παροχή του
εξερχόµενου ρεύµατος αέρα θα πρέπει να οδηγούν σε µη ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις
εκπεµπόµενων απαερίων. Η µέγιστη ταχύτητα δονήσεως στο κοντινότερο
θεσµοθετηµένο όριο του κάθε οικισµού να µην υπερβαίνει τα αναφερόµενα όρια για τις
δονήσεις στις κανονιστικές διατάξεις της παραγράφου γ2.
δ2.118. Οι σταθµοί θραύσης (επιφανειακοί και υπόγειοι) να φέρουν διάταξη αποκονίωσης
και τροφοδοσίας της συλλεγόµενης σκόνης στο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Τα επόµενα
στάδια κατεργασίας του µεταλλεύµατος µετά τη θραύση να διεξάγονται εν υγρώ.
δ2.119. Η µεταφορά των αποβλήτων εµπλουτισµού στις µονάδες λιθογόµωσης, να είναι
υδραυλική χωρίς ενδιάµεσο στάδιο υπαίθριας αποθήκευσης.
δ2.120. Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του µεταλλείου να
διανοιχθούν στην περίοδο κατασκευής του έργου περιµετρικά του µεταλλείου
γεωτρήσεις για την ελεγχόµενη προαποστράγγιση των πετρωµάτων.
δ2.121. Τα αντλούµενα υπόγεια νερά να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα στο
εργοστάσιο εµπλουτισµού και το πλεόνασµα να υπόκειται σε διαχείριση κατά τα
κατωτέρω περιγραφόµενα.
δ2.122. Σε περιοχές και θέσεις που µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία διαφαίνεται
περίπτωση διεύρυνσης του κώνου αποστράγγισης τοποθετούνται γεωτρήσεις ελέγχου
στάθµης. Η περίσσεια νερού από τις αντλήσεις καταβιβασµού στάθµης του µεταλλείου
Σκουριών που δεν θα χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή, να επανεισπιέζεται στον
υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής µέσω γεωτρήσεων εισπίεσης ανατολικά του κώνου
αποστράγγισης και σε απόσταση από το κέντρο του κώνου µεγαλύτερη από τη µέγιστη
διάµετρό του, ώστε να αποκλειστούν φαινόµενα κυκλικής ροής των εισπιεζοµένων
νερών προς το κώνο.
δ2.123. Η οριστική θέση των γεωτρήσεων προαποστράγγισης των πετρωµάτων και
επανεισπίεσης να καθοριστεί µε την εκπόνηση µελέτης η οποία θα υποβληθεί για
έγκριση στην ∆/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης και σύµφωνη γνώµη της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ. Η µελέτη αυτή, µεταξύ
άλλων, να αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των νερών που θα εισπιεστούν, να
τεκµηριώνει την καταλληλότητα των θέσεων επανατροφοδήτησης, να περιλαµβάνει
µελέτη δίαιτας των νερών που επανεισπιέζονται και να προτείνει µέτρα αντιµετώπισης
πιθανών επιπτώσεων. Επίσης, στη µελέτη αυτή να καθορίζεται το ποσοστό του νερού
που θα χρησιµοποιείται από τον κύριο του έργου και εκείνου που θα επανεισπιέζεται µε
γνώµονα τη διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου στην περιοχή.
δ2.124. Κατά την εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης να διερευνηθεί και να τεκµηριωθεί η
δυνατότητα διάθεσης µέρους της ποσότητας του αντλούµενου ύδατος για ύδρευση,
άρδευση κλπ. στην τοπική κοινωνία κατόπιν συνεννόησης µε τον οικείο ∆ήµο, τους
τοπικούς φορείς και έγκρισης από τη ∆/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία και µε τη ∆/νση Υγείας
της οικείας Περ. Ενότητας για το πόσιµο νερό.
δ2.125. Σε κάθε περίπτωση, για την προναφερόµενη µελέτη (δηλ. γεωτρήσεις
υποβιβασµού στάθµης και γεωτρήσεις επανεισπίεσης), ύστερα από την έγκρισή της,
ενηµερώνεται η αρµόδια Υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ.
δ2.126. Για την αντιµετώπιση ακραίων καταστάσεων, να κατασκευαστεί εντός των
υπογείων έργων εφεδρική διάταξη διαχείρισης τυχόν νερών που θα συγκεντρωθούν στα
υπόγεια έργα για την ελεγχόµενη άντληση και αξιοποίησή τους στην παραγωγική
διαδικασία.
δ2.127. Η δυναµικότητα της διάταξης διαχείρισης νερών στα υπόγεια έργα να είναι
ισοδύναµη της δυναµικότητας άντλησης των επιφανειακών περιµετρικών
προαποστραγγιστικών γεωτρήσεων.
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δ2.128. Τα προς διάθεση νερά να µην αναµιγνύονται µε επεξεργασµένα ή άλλης
προέλευσης ρυπασµένα νερά πριν τη διάθεση, προκειµένου να µην αλλοιώνεται η
ποιότητά τους.

δ2.Β.ΙΙ. Εγκαταστάσεις απόθεσης
δ2.Β.ΙΙα. Εγκαταστάσεις Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου
δ2.129. Η εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Λοτσάνικου να µην κατασκευαστεί από την
αρχή του έργου, ταυτόχρονα µε αυτήν του Καρατζά Λάκκου, έτσι ώστε, πριν την
πλήρωση αυτής, να επανελεγχθεί και να επαναξιολογηθεί 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.
δ2.130. Για την κατασκευή των φραγµάτων των εγκαταστάσεων απόθεσης να
χρησιµοποιηθούν τα αδρανή υλικά της εξόρυξης.
δ2.131. Θα πρέπει να γίνει διαµόρφωση των εξωτερικών πρανών των φραγµάτων των
εγκαταστάσεων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων σε βαθµίδες για τη σταδιακή
δηµιουργία τελικών επιφανειών προς αποκατάσταση
δ2.132. Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων θα πρέπει να
διατηρείται συνεχώς ελεύθερο ύψος (freeboard) τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, για την
εξασφάλιση µηδενικών απορροών ακόµα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
δ2.133. Να επικαιροποιούνται και να ελέγχονται ανά διετία οι παράµετροι της µελέτης
θραύσης φράγµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του κοινού και του
περιβάλλοντος.
δ2.134. 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.
δ2.135. Να γίνουν µόνο οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν
άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Προς τούτο, κάθε χώρος εκχέρσωσης και
αποψίλωσης να οριοθετείται πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών.
δ2.136. Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση
της στα έργα αποκατάστασης.
δ2.137. Εντός της εγκατάστασης, να γίνεται απόθεση αποβλήτων εµπλουτισµού σε µορφή
πάστας πυκνότητας µεγαλύτερης του 70% κ.β. σε στερεά. Να µην γίνεται απόθεση
αποβλήτων σε µορφή υδαρούς λάσπης.
δ2.138. Για την αποτελεσµατική διαχείριση των επιφανειακών νερών, την υδραυλική
προστασία των εγκαταστάσεων απόθεσης ακόµα και σε πληµµυρικές καταστάσεις, και
τέλος για την ελαχιστοποίηση της µεταβολής της απορροής στα κατάντη των
φραγµάτων ρέµατα, να κατασκευαστούν περιµετρικά κανάλια γύρω από τις λεκάνες
απόθεσης για την συλλογή και εκτροπή των επιφανειακών νερών των λεκανών ανάντη
των εγκαταστάσεων απόθεσης και απόδοσή τους στο κύριο ρέµα Καρόλακκας, κατάντη
των εγκαταστάσεων απόθεσης.
δ2.139. Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής, η διαχείριση των όποιων
νερών συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των εγκαταστάσεων απόθεσης να γίνεται
εσωτερικά των εγκαταστάσεων απόθεσης και να ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο
εµπλουτισµού για την κάλυψη των αναγκών του σε νερό κατεργασίας.
δ2.140. Στην εσωτερική παρειά κάθε φράγµατος να τοποθετηθεί µεµβράνη από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους τουλάχιστον 2 mm, για την διασφάλιση της
εσωτερικής διαχείρισης των υδάτων.
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δ2.141. Στην εξωτερική πλευρά κάθε 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 του όρου δ.2.105 και τη φυτική γη του όρου
δ.2.136, ώστε η τελικά διαµορφούµενη επιφάνεια (µετά και την φάση αποκατάστασης)
να έχει ίδια εδαφική και υπεδαφική δοµή µε την υφιστάµενη.
δ2.Β.ΙΙβ. Απόθεση στην ανοιχτή εκσκαφή
δ2.142. 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.
δ2.143. Να γίνουν µόνο οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν
άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να
γίνει ξεχωριστή αποθήκευση, προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα
συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση της στα έργα αποκατάστασης
δ2.144. Στην τελική επιφάνεια που θα διαµορφωθεί µετά την απόθεση να γίνει διάστρωση
και πλήρης κάλυψη των αδρανών υλικών µε τα στείρα εδαφικά υλικά του όρου δ.2.105
και τη φυτική γη του όρου δ.2.108, ώστε η τελικά διαµορφούµενη επιφάνεια (µετά και
την φάση αποκατάστασης) να έχει ίδια εδαφική και υπεδαφική δοµή µε την υφιστάµενη.
δ2.Β.ΙΙΙ. Εργοστάσιο εµπλουτισµού
δ2.145. 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.
δ2.146. Η αποθήκευση του παραγόµενου συµπυκνώµατος να γίνεται σε στεγασµένους και
κλειστούς χώρους, µε δάπεδο επιστρωµένο µε σκυρόδεµα.
δ2.147. 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.
δ2.148. Οποιαδήποτε µεταφορά συµπυκνωµάτων από το εργοστάσιο εµπλουτισµού προς
το λιµάνι Στρατωνίου ή τις εγκαταστάσεις Μαντέµ Λάκκου να γίνεται µε σκεπασµένα
φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας.
δ2.149. Θα πρέπει να γίνει κατά το δυνατόν εναρµόνιση χρωµατισµού των εξωτερικών
επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο
δ2.150. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια και τις
ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.151. Όλες οι µεταφορικές ταινίες των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι καλυµµένες σε
όλο το µήκος τους.
δ2.152. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής δένδρων περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους
δ2.153. Οι ανάγκες του εργοστασίου εµπλουτισµού σε βιοµηχανικό νερό να καλύπτονται
κατά κύριο λόγο από ανακύκλωση του νερού κατεργασίας, οι δε απώλειες (π.χ. λόγω
της υγρασίας των προϊόντων και των αποβλήτων) να καλύπτονται από τα όµβρια νερά
που δεν αποστραγγίζονται περιµετρικά των εγκαταστάσεων και πέφτουν εντός των
εγκαταστάσεων καθώς και από τα νερά προαποστράγγισης του µεταλλείου.
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δ2.154. Το βιοµηχανικό δάπεδο του εργοστασίου να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο και
εξοπλισµένο µε αντλίες για την συλλογή τυχόν διαρροών και επιστροφή αυτών σε
αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος.
δ2.155. Οι απορροές εκ των κτιρίων (σκεπές, εξωτερικά δάπεδα) να συλλέγονται µέσα σε
φρεάτια και να αντλούνται στο κύκλωµα βιοµηχανικού νερού για επαναξιοποίηση.
δ2.156. Στην έξοδο της εγκατάστασης, να κατασκευαστούν δεξαµενές πλύσης των τροχών
των οχηµάτων µεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο µικρότερος δυνατός
διασκορπισµός υλικών.
δ2.157. Τα νερά από τις λεκάνες πλύσης των τροχών των οχηµάτων µεταφοράς
συµπυκνώµατος να αντλούνται στον πυκνωτή του συµπυκνώµατος.
δ2.158. Οι εκποµπές σκόνης από το εργοστάσιο εµπλουτισµού να είναι µηδενικές µε την
υιοθέτηση υγρών διαδικασιών σε όλα τα επιµέρους κυκλώµατα (λειοτρίβηση του
προθραυσµένου µεταλλεύµατος, επίπλευση συµπυκνώµατος χαλκού/χρυσού,
βαρυτοµετρικός διαχωρισµός του ελεύθερου χρυσού).
δ2.Β.IV. Έργα οδοποιίας και πρόσβασης προς εγκαταστάσεις Μαντέµ Λάκκου
δ2.159. Ο κύριος του έργου να προβεί στις απαραίτητες προτάσεις για την εκτέλεση των
αντίστοιχων έργων που θα παρακάµπτουν πλήρως τη διέλευση των φορτηγών
οχηµάτων µεταφοράς από Εθνικές και Επαρχιακές οδούς (γεφυρώσεις, κατασκευή
παράλληλης οδού, κλπ). Πριν την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να υποβάλλει για
έγκριση σχετική προς τούτο κυκλοφοριακή µελέτη για το σύνολο των σχετικών οδικών
τµηµάτων, στην αρµόδια υπηρεσία αποκεντρωµένης διοίκησης ή Περιφέρειας Κεντρ.
Μακεδονίας. Η προαναφερόµενη έγκριση θα πρέπει να διαβιβαστεί στην αρµόδια
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για ενηµέρωση του φακέλου της 91 σχετικής ΜΠΕ.
δ2.160. 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 και να φυτευτούν
ταυτοχρόνως ισάριθµα άτοµα δέντρων στις παρακείµενες περιοχές. Οι εν λόγω
εργασίες θα πρέπει να γίνουν µετά από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του
αρµόδιου ∆ασαρχείου Αρναίας.
δ2.161. Σε περίπτωση που η όδευση διέρχεται από εκτάσεις γυµνές από δασική
βλάστηση, αυτές να ενισχυθούν µε δασικά είδη της περιοχής, στις παρυφές της οδού
µεταφοράς, για πλάτος τουλάχιστον 5 m, µετά από έγκριση της αρµόδιας ∆ασικής
Υπηρεσίας.
δ2.162. Στην περίπτωση που η οδός µεταφοράς διέρχεται από ιδιοκτησίες (αγροκτήµατα,
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κλπ), να ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε να µην παρακωλύεται
η πρόσβαση σε αυτές.
δ2.163. 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.
δ2.164. Οι εσωτερικοί δρόµοι εξυπηρέτησης του έργου να διαβρέχονται µε µόνιµα
εγκατεστηµένο σύστηµα ψεκασµού νερού, το οποίο θα λειτουργεί µε νερό προερχόµενο
από τη προαποστράγγιση του µεταλλείου που δεν έχουν περάσει από την παραγωγική
διαδικασία του εργοστασίου εµπλουτισµού.
δ2.165. Σε όλους τους δρόµους εξυπηρέτησης του έργου να κατασκευαστούν τα
απαιτούµενα έργα υδραυλικής και αντιπληµµυρικής προστασίας.
δ2.166. Τα πρανή που θα δηµιουργηθούν από την κατασκευή / διαµόρφωση των έργων
οδοποιίας να επενδυθούν άµεσα µε φυτική γη κατάλληλου πάχους και να
αποκατασταθούν µε φύτευση µε ενδηµικά είδη της περιοχής. Για την άρδευση αυτών
των φυτών να χρησιµοποιείται νερό από την προαποστράγγιση του µεταλλείου εάν
αυτό είναι κατάλληλο για τη συγκεκριµένη χρήση.
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δ2.167. Το πλεόνασµα της φυτικής γης που θα προκύψει από τα έργα οδοποιίας καθώς
και τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών να αποθηκευτούν προσωρινά στους αντίστοιχους
αποθεσιοθαλάµους που έχουν προβλεφθεί στην 91 σχετική ΜΠΕ προκειµένου να
αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης.
δ2.Β.V. Λοιπές εγκαταστάσεις
δ2.168. Οι σταθµοί θραύσης (επιφανειακοί και υπόγειοι) να φέρουν διάταξη αποκονίωσης
και τροφοδοσίας της συλλεγόµενης σκόνης στο εργοστάσιο εµπλουτισµού.
δ2.169. Η µεταφορά των αποβλήτων εµπλουτισµού που θα χρησιµοποιηθούν στις
µονάδες λιθογόµωσης, να είναι υδραυλική χωρίς ενδιάµεσο στάδιο υπαίθριας
αποθήκευσης.
δ2.170. Θα πρέπει να εξοπλιστούν τα σιλό τσιµέντου της µονάδας λιθογόµωσης µε
διάταξη αποκονίωσης του εξερχοµένου ρεύµατος αέρα που δηµιουργείται κατά την
φόρτωση από τα οχήµατα µεταφοράς τσιµέντου.
δ2.171. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης του χρωµατισµού των
εξωτερικών επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο.
δ2.172. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια και τις
ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.173. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής δένδρων περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους.

δ2.Γ. Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου
δ2.Γ.I. Υπόγειο έργο
δ2.174. Για την εκµετάλλευση του µεταλλείου Μαύρων Πετρών να εφαρµοστεί η
ανερχόµενη µέθοδος εναλλασσοµένων κοπών και λιθογοµώσεων υπό συνθήκες
συνήθους διαστάσεων στοάς.
δ2.175. Στο τµήµα του κοιτάσµατος που βρίσκεται κάτω από τον οικισµό και σε ακτίνα 300
m περιµετρικά του ορίου του οικισµού, για λόγους ασφαλείας η εκµετάλλευση του
ανώτερου ορόφου να βρίσκεται σε κατακόρυφη απόσταση µεγαλύτερη των 150 m από
την επιφάνεια του εδάφους.
δ2.176. Να γίνει εφαρµογή υπόγειας µεθόδου εκµετάλλευσης µε λιθογόµωση σε όλα τα
µέτωπα του µεταλλείου. Η λιθογόµωση των υπογείων κενών να γίνεται µε
χρησιµοποίηση των αποβλήτων εµπλουτισµού σε συνδυασµό µε τσιµέντο.
δ2.177. Η πλήρης λιθογόµωση των εξοφληµένων ορόφων να γίνεται εν γένει από τη στοά
περιχάραξης του υπερκείµενου ορόφου µε χρήση κατάλληλου πολφού λιθογόµωσης.
Μετά από την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος από την ολοκλήρωση της
λιθογόµωσης, ο οποίος απαιτείται για να στερεοποιηθεί το υλικό λιθογόµωσης, το υλικό
αυτό να αποτελεί το δάπεδο εργασίας για την εκµετάλλευση του µεταλλεύµατος από τον
υπερκείµενο όροφο.
δ2.178. Να γίνει λιθογόµωση και όλων των παλαιών στοών των µεταλλείων Μαύρων
Πετρών και Μαντέµ Λάκκου, ώστε το κλείσιµό τους να είναι οριστικό.
δ2.179. Τα συστήµατα υποστήριξης των υπογείων ανοιγµάτων που θα εφαρµόζονται να
είναι κυρίως ενεργητικά, δηλαδή συστηµατική κοχλίωση οροφής µε ή χωρίς
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και δοµικό πλέγµα. Σε περιοχές όπου απαντώνται ζώνες
έντονης τεκτονικής καταπόνησης να χρησιµοποιούνται και µεταλλικά πλαίσια. Για την
οµαλή και συµµετρική φόρτιση του πλαισίου από το περιβάλλον πέτρωµα να γεµίζεται ο
µεταξύ τους κενός χώρος µε κατάλληλα τοποθετηµένα ξύλινα υποστυλώµατα. Στις
περιοχές συµβολής υπογείων ανοιγµάτων (π.χ. συµβολή κύριας στοάς µε βοηθητικές
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εγκάρσιες στοές) να εφαρµόζονται πρόσθετα µέτρα ενίσχυσης της βραχόµαζας, όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.2 της 91 σχετικής ΜΠΕ.
δ2.180. Τα προϊόντα εκσκαφής να µεταφέρονται στις επιφανειακές εγκαταστάσεις
φόρτωσης είτε απευθείας µε τα ίδια τα φορτηγά υπογείων µέσω των νέων στοών
προσπέλασης ή µέσω των ηλεκτραµαξών της στοάς +228/+216.
δ2.181. Από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις φόρτωσης, το µεν µετάλλευµα να µεταφέρεται
µε φορτηγά αυτοκίνητα οδικώς µέχρι το εργοστάσιο εµπλουτισµού, ενώ τα αδρανή
στείρα (απόβλητα εξόρυξης) να µεταφέρονται επίσης µε φορτηγά αυτοκίνητα οδικώς και
να αποτίθενται προσωρινά στον υφιστάµενο χώρο απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης για
να αξιοποιηθούν κατά βάση ως υλικό κατασκευής των φραγµάτων αλλά και
αποκατάστασης της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα καθώς και ως δοµικό
υλικό σε έργα οδοποιίας κ.α. µετά από θραύση και ταξινόµηση.
δ2.182. Το τυχόν πλεονάζον κλάσµα των αδρανών στείρων που θα προκύπτουν από τις
εξορύξεις και θα έχει τα απαραίτητα ποιοτικά και κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά (3Α,
κλπ), να διατίθεται δωρεάν κατά προτεραιότητα στον ∆ήµο ή σε άλλες τοπικές αρµόδιες
υπηρεσίες ή/και φορείς, για έργα οδοποιίας, αποκατάστασης, κλπ.
δ2.183. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σταθµών θραύσης (επιφανειακών ή υπόγειων),
αυτές θα πρέπει να φέρουν διάταξη αποκονίωσης και τροφοδοσίας της συλλεγόµενης
σκόνης στο εργοστάσιο εµπλουτισµού.
δ2.184. Για την εξυπηρέτηση των εργασιών των µετώπων των στοών παραγωγής να
γίνεται συνεχής προώθηση των δικτύων Αερισµού, Νερού, Πεπιεσµένου Αέρα και
Ηλεκτρικού ρεύµατος. Αντίστοιχα για την απρόσκοπτη προχώρηση των κύριων και
λειτουργικών στοών προσπέλασης, να πραγµατοποιείται επέκταση µόνιµων δικτύων
Αερισµού, Νερού, Πεπιεσµένου Αέρα, Λιθογόµωσης, Ηλεκτρικού ρεύµατος Φωτισµού
και Σήµανσης.
δ2.185. Η εκµετάλλευση κάθε ορόφου να ξεκινά µετά την ολοκλήρωση της λιθογόµωσης
όλων των στοών του κατώτερου ορόφου και την παρέλευση του απαιτούµενου χρόνου
στερεοποίησης του υλικού και απόκτησης της απαιτούµενης αντοχής.
δ2.186. Η αποθήκευση εκρηκτικών να γίνεται στην υφιστάµενη αποθήκη εκρηκτικών υλών
και καψυλλίων του µεταλλείου Μαύρων Πετρών η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που οι αναγκαίες ποσότητες
ξεπερνούν τη δυναµικότητα της αποθήκης, να χρησιµοποιείται και η αντίστοιχη αποθήκη
εκρηκτικών της Ολυµπιάδας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.2.2 της
91 σχετικής ΜΠΕ.
δ2.187. Σε κάθε µέτωπο εργασίας να υπάρχει επαρκές κύκλωµα αερισµού ώστε το
µέτωπο να διατηρείται καθαρό για τις εργασίες που απαιτούν την παρουσία
προσωπικού.
δ2.188. Το εκσυγχρονισµένο πλέον κύκλωµα αερισµού να διαµορφωθεί µε είσοδο του
αέρα στο µεταλλείο από τη διευρυµένη στοά +360, µε δύο ανεµιστήρες σε παράλληλη
διάταξη και από την στοά +216, όπου ο αέρας µπαίνει µε φυσικό ελκυσµό. Η έξοδος του
αερισµού να πραγµατοποιείται από τη νέα σήραγγα +224, µέσω µυζητικών
ανεµιστήρων.
δ2.189. Το κύκλωµα αερισµού πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αντιστροφής της ροής του
αέρα ανάλογα µε το κέντρο βάρους της εκµετάλλευσης, κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 5.2.2 της 91 σχετικής ΜΠΕ.
δ2.190. Ο κινητός εξοπλισµός των υπογείων να συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες των
κατασκευαστών. Επίσης, να υποβάλλεται σε προγραµµατισµένη κανονική περιοδική
συντήρηση καθώς και σε µείζονες επισκευές µετά την συµπλήρωση του
προβλεπόµενου αριθµού ωρών λειτουργίας. Μετά από κάθε επισκευή να γίνεται
έλεγχος των καυσαερίων. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο εµφανές πρόβληµα
σχετικά µε την λειτουργία των µηχανηµάτων να πραγµατοποιούνται και ενδιάµεσες
µετρήσεις.
δ2.191. Οι ανάγκες σε βιοµηχανικό νερό υγρής διάτρησης να καλύπτονται από τα νερά του
µεταλλείου. Το νερό µετά τη χρήση του να επιστρέφει στα νερά του µεταλλείου ώστε να
µην αποτελεί εκροή του συστήµατος.
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δ2.192. Οι ανάγκες σε βιοµηχανικό νερό της εγκατάστασης λιθογόµωσης να καλύπτονται
από τα νερά µεταλλείου. Το νερό που θα χρησιµοποιείται µετά τη χρήση του να
επιστρέφει στα νερά του µεταλλείου ώστε να µην αποτελεί εκροή του συστήµατος.
δ2.193. Μετά το οριστικό κλείσιµο του εξοφληµένου µεταλλείου Μαντέµ Λάκκου, το σύνολο
των νερών µεταλλείου Μαύρων Πετρών να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας
ώστε η εκροή να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στην παράγραφο β2.β..
δ2.194. Η εγκατάσταση επεξεργασίας δύναται να ενσωµατώνει υφιστάµενες µονάδες
επεξεργασίας πλησίον του µεταλλείου, στην πλατεία της στοάς +216 του Μαντέµ
Λάκκου.
δ2.195. Το επεξεργασµένο νερό να οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη και τα στερεά
κατάλοιπα να οδηγούνται στον ελεγχόµενο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα..
δ2.196. Όλα τα έργα εκτροπής των επιφανειακών νερών να διατηρούνται ελεύθερα
φερτών υλών και βλάστησης και να συντηρούνται σε περιοδική βάση µε σκοπό τη
διασφάλιση της παροχετευτικής τους ικανότητας.
δ2.197. Τα αντλούµενα υπόγεια νερά να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα στο
εργοστάσιο εµπλουτισµού και το πλεόνασµα να υπόκειται σε διαχείριση κατά τα
κατωτέρω περιγραφόµενα.
δ2.198. Να πραγµατοποιείται συνεχής έλεγχος του συστήµατος συλλογής, µεταφοράς και
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για εντοπισµό και άµεση αποκατάσταση τυχόν
δυσλειτουργιών (διαρροές κ.α.). Συµβάντα του είδους αυτού να καταγράφονται σε ειδικό
βιβλίο θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
δ2.199. Η διάθεση των νερών µετά την επεξεργασία τους, και εφόσον τηρούνται οι
παραµετρικές τιµές των πινάκων της ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/24.11.2010, και
ειδικότερα τα όρια των διατάξεων της παραγράφου β2.β, να γίνεται στο ρ.
Κοκκινόλακκα, ανάντη του φράγµατος εκτροπής της οµώνυµης νέας εγκατάστασης
απόθεσης αποβλήτων.
δ2.200. Η τιµή του pΗ στην έξοδο της µονάδας να είναι µεγαλύτερη του 8,5 έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική καταβύθιση των εν διαλύσει βαρέων και λοιπών
µετάλλων στις αποδεκτές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, πριν την τελική διάθεση θα πρέπει
να εξισορροπείται το pΗ των νερών ώστε να βρίσκεται εντός ορίων και οπωσδήποτε
άνω του 7 για την αποφυγή κινητοποίησης των µετάλλων της φυσικής κοίτης του
αποδέκτη και τέτοια ώστε να καλύπτονται τα όρια του όρου δ2.199.
δ2.201. Η παλιά µονάδα κατεργασίας νερών που βρίσκεται εντός του γηπέδου του
υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού στο Στρατώνι να µην κλείσει, αλλά να
διατηρηθεί λειτουργική ως εφεδρεία και να συντηρείται µέχρι την ολοκλήρωση των
έργων λιθογόµωσης του εξοφληµένου µεταλλείου Μαντέµ Λάκκου και του µεταλλείου
Μαύρων Πετρών και το οριστικό κλείσιµο αυτών.
δ2.202. Η µονάδα κατεργασίας νερών στο Μαντέµ Λάκκο θα πρέπει να διατηρηθεί και
µετά το κλείσιµο του µεταλλείου Μαύρων Πετρών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
επεξεργασίας τυχόν νερών από την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα,
καθώς και των τυχόν νερών που ενδέχεται να συναντηθούν κατά την κατασκευή της
νέας στοάς προσπέλασης Ολυµπιάδας – Μαντέµ Λάκκου.
δ2.Γ.II. Λειτουργία και αποκατάσταση παλαιού εργοστασίου εµπλουτισµού
δ2.203. Το παλαιό εργοστάσιο εµπλουτισµού Στρατωνίου να λειτουργήσει µέχρι να
ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στην
περιοχή του Μαντέµ Λάκκου.
δ2.204. Η µέθοδος διαχωρισµού των συµπυκνωµάτων γαληνίτη και σφαλερίτη να είναι
αυτή της διαφορικής επίπλευσης.
δ2.205. Τα µη εµπορεύσιµα ορυκτά του µεταλλεύµατος να διατίθενται ως συστατικά του
αποβλήτου εµπλουτισµού στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα.
δ2.206. Η διαδικασία παραγωγής των συµπυκνωµάτων να περιλαµβάνει:
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i.
Θραύση
ii.
Λειοτρίβηση – πολφοποίηση
iii.
Επίπλευση γαληνίτη
iv.
Επίπλευση σφαλερίτη
δ2.207. Το µετάλλευµα να 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 να συσσωρεύεται στην
πλατεία αποθήκευσης του µεταλλεύµατος / πλατεία τροφοδοσίας του τριβείου.
δ2.208. Για την πρόληψη εκποµπής σκόνης από την οδό διακίνησης να λειτουργεί δίκτυο
διαβροχής σε όλο το µήκος της, το οποίο να ενισχύεται όταν απαιτείται (ακραία καιρικά
φαινόµενα) µε βυτία που φέρουν σύστηµα ψεκασµού υπό πίεση.
δ2.209. Το ακατέργαστο µετάλλευµα θα πρέπει να οµογενοποιείται στην πλατεία
αποθήκευσης µε φορτωτή και συγχρόνως να καθαρίζεται χειρωνακτικά από άχρηστα
υλικά, όπως σίδερα, ξύλα, νάυλον, κ.λ.π. Τα σίδερα που συλλέγονται από τον
χειρωνακτικό καθαρισµό να µεταφέρονται στην πλατεία της παλαιάς στοάς +53 για
ανακύκλωση, ενώ τα ξύλα και τα πλαστικά να µεταφέρονται στην εγκατάσταση
απόθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων.
δ2.210. Για τη µεταφορά του µεταλλεύµατος από το ένα στάδιο θραύσης στο άλλο να
χρησιµοποιούνται καλυµµένες µεταφορικές ταινίες.
δ2.211. Τα µηχανήµατα της θραύσης και ταξινόµησης να είναι εγκατεστηµένα στο κτίριο
του τριβείου.
δ2.212. Η σκόνη που παράγεται κατά τη θραύση του µεταλλεύµατος να αποµακρύνεται µε
σύστηµα αποκονίωσης του τριβείου, που θα αποτελείται από ανεµιστήρα, κυκλώνες και
µεταλλικούς σωλήνες, που θα πρέπει να αναρροφούν τη σκόνη από τα σηµεία
παραγωγής της (σπαστήρες, λούκια κλπ). Η σκόνη µε µέγεθος σωµατιδίων µεγαλύτερο
από 20 µικρόµετρα να κατακρατείται στους κυκλώνες και να συλλέγεται στο κάτω µέρος
τους.
δ2.213. Η παραµένουσα λεπτοµερής σκόνη, που δεν δύναται να συγκρατηθεί στους
κυκλώνες να οδηγείται στην εγκατάσταση σακκόφιλτρων. Η λειτουργία των
σακκόφιλτρων να υποβοηθείται µε έναν δεύτερο ανεµιστήρα, που θα πρέπει να είναι
τοποθετηµένος στην έξοδο της εγκατάστασης και να δηµιουργεί την απαιτούµενη
διαφορά πίεσης στις δύο πλευρές των σακκόφιλτρων. Η σκόνη, που θα κατακρατείται
στα σακκόφιλτρα να εκτινάσσεται περιοδικά µε εκτόνωση πεπιεσµένου αέρα. 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.
δ2.214. Η σκόνη που συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα να µετατρέπεται σε
πολφό και να οδηγείται στο δεύτερο πυκνωτή των αποβλήτων.
δ2.215. Τα αντιδραστήρια της επίπλευσης να παρασκευάζονται ως αραιά υδατικά
διαλύµατα σε ειδικούς χώρους µε κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού και να
προωθούνται µε ελεύθερη ροή (δια της βαρύτητας) µέσω κλειστών αγωγών στα σηµεία
κατανάλωσής τους, όπου θα πρέπει να προστίθενται µε ροόµετρα στον πολφό της
επίπλευσης.
δ2.216. Η παρασκευή των αντιδραστηρίων να γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, που
έχει εκπαιδευτεί γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόµενοι να
ενηµερώνονται τακτικά για τις ιδιότητες των αντιδραστηρίων και τους κινδύνους, που
µπορεί να διατρέξουν από αυτά, καθώς και για τους τρόπους προφύλαξης και πρώτων
βοηθειών.
δ2.217. Ειδικά για αντιδραστήρια µε τοξικές ιδιότητες, οι κανονισµοί θα πρέπει να είναι
ιδιαιτέρως αυστηροί και να καθορίζουν τις ενέργειες των εργαζοµένων κατά την
εκφόρτωση των οχηµάτων µεταφοράς, τη διακίνηση, την αποθήκευση, την παρασκευή
του διαλύµατος και τη µεταφορά του στους χώρους κατανάλωσης, καθώς και την
απόρριψη των κενών χρησιµοποιηµένων δοχείων.
δ2.218. Τα προς χρήση χηµικά να αποθηκεύονται σε ειδικά διαµορφωµένο στεγασµένο και
κλειστό χώρο, µε στεγανό δάπεδο και σύστηµα συλλογής διαρροών. Η αποθηκευτική
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ικανότητα του συστήµατος συλλογής στην περίπτωση υγρών να είναι τουλάχιστον ίση
µε τον όγκο της δεξαµενής.
δ2.219. Η αποθήκευση των παραγόµενων συµπυκνωµάτων θα πρέπει να γίνεται σε
στεγασµένους κλειστούς χώρους, µε δάπεδο επιστρωµένο µε σκυρόδεµα.
δ2.220. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των συµπυκνωµάτων να βρίσκονται στον χώρο
του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού Στρατωνίου, προς την παραλία, στα ΒΑ
του οµώνυµου οικισµού. Το δάπεδο της πλατείας να είναι διαστρωµένο µε σκυρόδεµα
ενώ η πλατεία να είναι χωρισµένη µε εγκάρσιους διαχωριστικούς τοίχους σε κατάλληλα
διαµερίσµατα για την ασφαλή αποθήκευση συµπυκνωµάτων διαφορετικής προέλευσης.
Προς την πλευρά της θάλασσας, η πλατεία να προστατεύεται από εισροή θαλασσινού
νερού µε κρηπιδότοιχο κατάλληλου ύψους.
δ2.221. Στην πλατεία να υπάρχει επίσης σύστηµα µεταφορικών ταινιών και πύργου
φόρτωσης µε ταινιοαποθέτη για τη µεταφορά και φόρτωση των συµπυκνωµάτων σε
πλοία.
δ2.222. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης – χερσαίες και
λιµενικές –να αναβαθµιστούν στο σύνολό τους προκειµένου να εξυπηρετήσουν την
µεταφορά όλων των τελικών προϊόντων της δραστηριότητας, αποκλείοντας την χρήση
άλλου χώρου αποθήκευσης και φόρτωσης.
δ2.223. Τα απόβλητα εµπλουτισµού θα πρέπει να διαχωρίζονται σε δύο κλάσµατα:
i.
το λεπτοµερές (– 44µm) και
ii.
το αδροµερές (+ 44µm),
τα οποία υφίστανται στην συνέχεια πύκνωση και διήθηση για τη περαιτέρω διαχείρισή
τους υπό σχεδόν ξηρή µορφή
δ2.224. Το αδροµερές κλάσµα να αξιοποιείται στο σύνολό του ως συστατικό του υλικού
λιθογόµωσης για την επαναπλήρωση των εξοφληµένων µεταλλευτικών στοών τόσο της
τρέχουσας εκµετάλλευσης του µεταλλείου Μαύρων Πετρών όσο και των παλαιών
εκµεταλλεύσεων του εξοφληµένου παρακείµενου µεταλλείου του Μαντέµ Λάκκου.
δ2.225. Το λεπτοµερές κλάσµα να αναµειγνύεται µε την ιλύ εξουδετέρωσης των νερών
µεταλλείου και ο πολφός που προκύπτει µετά από πύκνωση σε πυκνωτή να οδηγείται
σε µονάδα αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσα) επεξεργασίας πολφού εγκατεστηµένη στη
µονάδα αποβλήτων του Στρατωνίου για την περαιτέρω αφύγρανσή του, σε ποσοστό
στερεών τουλάχιστον 70%.
δ2.226. Τα νερά από τα τυµπανόφιλτρα, η υπερροή του πυκνωτή και τα νερά από την
µονάδα αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσα) θα πρέπει να ανακυκλώνονται ως βιοµηχανικό
νερό στο εργοστάσιο εµπλουτισµού.
δ2.227. Και τα δύο προαναφερόµενα κλάσµατα, υπό σχεδόν ξηρή µορφή σε ποσοστό
στερεών τουλάχιστον 70%, θα πρέπει να µεταφέρονται µε φορτηγά αυτοκίνητα
στεγανής καρότσας στις εγκαταστάσεις του µεταλλείου, µέσω της ίδιας ιδιωτικής
µεταλλευτικής οδού που διακινείται και το µετάλλευµα. Από αυτά, το µεν αδροµερές θα
πρέπει να τροφοδοτείται στις µονάδες λιθογόµωσης των δύο µεταλλείων (του
λειτουργούντος Μαύρων Πετρών και του εξοφληµένου Μαντέµ Λάκκου), οι δε
πλακούντες της µονάδας αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσας) να οδηγούνται προς απόθεση.
δ2.228. Η διαχείριση των νερών στο εργοστάσιο να είναι τέτοια ώστε να µην υπάρχει
συσσώρευση νερών προς απόρριψη σε φυσικό αποδέκτη, αλλά να γίνεται πλήρης
ανακύκλωση των νερών κατεργασίας ενώ η αναπλήρωση να καλύπτεται από τα νερά
µεταλλείου.
δ2.229. Το εργοστάσιο να είναι εξοπλισµένο µε αντλίες για την συλλογή τυχόν διαρροών
και επιστροφή αυτών σε αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος βιοµηχανικού νερού.
δ2.230. Οι απορροές των κτιρίων (σκεπές, εξωτερικά δάπεδα) να συλλέγονται µέσα σε
φρεάτια και να αντλούνται στο κύκλωµα βιοµηχανικού νερού για επαναξιοποίηση.
δ2.231. Στην έξοδο της εγκατάστασης, να κατασκευαστούν δεξαµενές πλύσης των τροχών
των οχηµάτων µεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο µικρότερος δυνατός
διασκορπισµός υλικών.
δ2.232. Τα νερά από τις λεκάνες πλύσης των τροχών των οχηµάτων µεταφοράς
συµπυκνώµατος να αντλούνται στον πυκνωτή του συµπυκνώµατος.
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δ2.233. Κατά την αποκατάσταση του παλαιού εργοστασίου εµπλουτισµού θα πρέπει η
οριστική έκταση και το βάθος του εδαφικού µανδύα προς αποκατάσταση να καθοριστεί
µετά από έρευνα και δοκιµές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης, προκειµένου να
καθοριστούν τα τυχόν επιβαρυµένα εδαφικά σώµατα τα οποία θα πρέπει να
αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και των δοκιµών θα
πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή του Π.Ο. δ.1.33 πριν την έναρξη
των εργασιών αποκατάστασης.
δ2.Γ.III. Νέο Εργοστάσιο εµπλουτισµού
δ2.234. Το νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού να στεγαστεί µέσα σε κλειστό κτίριο και να
εγκατασταθούν εξελιγµένα συστήµατα πυρόσβεσης, διαχείρισης νερών, διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, πεπιεσµένου αέρα κτλ.
δ2.235. Η µέθοδος διαχωρισµού των συµπυκνωµάτων γαληνίτη, σφαλερίτη και πυρίτη να
είναι αυτή της διαφορικής επίπλευσης. Η ανάκτηση που θα επιτυγχάνεται να µην είναι
µικρότερη του 87% για όλα τα συµπυκνώµατα.
δ2.236. Τα µη εµπορεύσιµα ορυκτά του µεταλλεύµατος να διατίθενται ως συστατικά του
αποβλήτου εµπλουτισµού στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα.
δ2.237. Η διαδικασία παραγωγής των συµπυκνωµάτων να περιλαµβάνει:
i.
Θραύση
ii.
Λειοτρίβηση – πολφοποίηση
iii.
Επίπλευση γαληνίτη
iv.
Επίπλευση σφαλερίτη
v.
Επίπλευση πυρίτη
δ2.238. Για τη µεταφορά του µεταλλεύµατος από το ένα στάδιο θραύσης στο άλλο να
χρησιµοποιούνται σκεπασµένες µεταφορικές ταινίες.
δ2.239. Η σκόνη που θα παράγεται κατά τη θραύση του µεταλλεύµατος να αποµακρύνεται
µε σύστηµα αποκονίωσης, που θα αποτελείται από ανεµιστήρα, κυκλώνες και
µεταλλικούς σωλήνες, που θα πρέπει να αναρροφούν τη σκόνη από τα σηµεία
παραγωγής της (σπαστήρες, λούκια κλπ). Η σκόνη µε µέγεθος σωµατιδίων µεγαλύτερο
από 20 µm να κατακρατείται στους κυκλώνες και να συλλέγεται στο κάτω µέρος τους.
δ2.240. Η παραµένουσα λεπτοµερής σκόνη, που δεν δύναται να συγκρατηθεί στους
κυκλώνες να οδηγείται στην εγκατάσταση σακκόφιλτρων. Η λειτουργία των
σακκόφιλτρων να υποβοηθείται µε δεύτερο ανεµιστήρα, που θα πρέπει να είναι
τοποθετηµένος στην έξοδο της εγκατάστασης και να δηµιουργεί την απαιτούµενη
διαφορά πίεσης στις δύο πλευρές των σακκόφιλτρων. Η σκόνη που θα κατακρατείται
στα σακκόφιλτρα να εκτινάσσεται περιοδικά µε εκτόνωση πεπιεσµένου αέρα. 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.
δ2.241. Η σκόνη που συλλέγεται στους κυκλώνες και τα σακκόφιλτρα να µετατρέπεται σε
πολφό και να επιστρέφει στο εργοστάσιο.
δ2.242. Τα αντιδραστήρια της επίπλευσης να παρασκευάζονται ως αραιά υδατικά
διαλύµατα σε ειδικούς χώρους µε κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού και να
προωθούνται µε ελεύθερη ροή (δια της βαρύτητας) µέσω κλειστών αγωγών στα σηµεία
κατανάλωσής τους, όπου θα πρέπει να προστίθενται µε ροόµετρα στον πολφό της
επίπλευσης.
δ2.243. Η παρασκευή των αντιδραστηρίων να γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, που
έχει εκπαιδευτεί γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόµενοι να
ενηµερώνονται τακτικά για τις ιδιότητες των αντιδραστηρίων και τους κινδύνους, που
µπορεί να διατρέξουν από αυτά, καθώς και για τους τρόπους προφύλαξης και πρώτων
βοηθειών.
δ2.244. Ειδικά για αντιδραστήρια µε τοξικές ιδιότητες, οι κανονισµοί θα πρέπει να είναι
ιδιαιτέρως αυστηροί και να καθορίζουν τις ενέργειες των εργαζοµένων κατά την
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εκφόρτωση των οχηµάτων µεταφοράς, τη διακίνηση, την αποθήκευση, την παρασκευή
του διαλύµατος και τη µεταφορά του στους χώρους κατανάλωσης, καθώς και την
απόρριψη των κενών χρησιµοποιηµένων δοχείων.
δ2.245. 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.
δ2.246. Η αποθήκευση των παραγόµενων συµπυκνωµάτων θα πρέπει να γίνεται σε
στεγασµένους κλειστούς χώρους, µε δάπεδο επιστρωµένο µε σκυρόδεµα.
δ2.247. Οποιαδήποτε µεταφορά συµπυκνωµάτων από το εργοστάσιο εµπλουτισµού προς
το λιµάνι Στρατωνίου θα πρέπει να γίνεται µε σκεπασµένα φορτηγά αυτοκίνητα
στεγανής καρότσας.
δ2.248. Για την πρόληψη εκποµπής σκόνης από την οδό διακίνησης να εγκατασταθεί
δίκτυο διαβροχής σε όλο το µήκος της, το οποίο να ενισχύεται όταν απαιτείται (ακραία
καιρικά φαινόµενα) µε βυτία που φέρουν σύστηµα ψεκασµού υπό πίεση.
δ2.249. Τα απόβλητα εµπλουτισµού θα πρέπει να διαχωρίζονται σε δύο κλάσµατα:
i.
το λεπτοµερές (– 44µm) και
ii.
το αδροµερές (+ 44µm),
τα οποία υφίστανται στην συνέχεια πύκνωση και διήθηση για τη περαιτέρω διαχείρισή
τους υπό σχεδόν ξηρή µορφή
δ2.250. Το αδροµερές κλάσµα να αξιοποιείται στο σύνολό του ως συστατικό του υλικού
λιθογόµωσης.
δ2.251. Το λεπτοµερές κλάσµα καθώς και η ιλύς κατεργασίας των νερών µεταλλείου µετά
από πύκνωση σε πυκνωτή να οδηγούνται σε µονάδα αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσα) για
την περαιτέρω µείωση της υγρασίας, σε ποσοστό στερεών τουλάχιστον 70%.
δ2.252. Τα νερά από τα τυµπανόφιλτρα, η υπερροή του πυκνωτή και τα νερά από τις
φιλτρόπρεσσες θα πρέπει να ανακυκλώνονται ως βιοµηχανικό νερό στο εργοστάσιο
εµπλουτισµού.
δ2.253. Και τα δύο προαναφερόµενα κλάσµατα των αποβλήτων εµπλουτισµού, υπό
σχεδόν ξηρή µορφή, θα πρέπει να µεταφέρονται µε φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής
καρότσας στις εγκαταστάσεις του µεταλλείου, µέσω της ίδιας ιδιωτικής µεταλλευτικής
οδού που διακινείται και το µετάλλευµα. Από αυτά, το µεν αδροµερές θα πρέπει να
τροφοδοτείται στις µονάδες λιθογόµωσης των µεταλλείων, οι δε πλακούντες της
µονάδας αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσας) να οδηγούνται προς απόθεση.
δ2.254. Η διαχείριση των νερών στο εργοστάσιο να είναι τέτοια ώστε να µην υπάρχει
συσσώρευση νερών προς απόρριψη σε φυσικό αποδέκτη, αλλά να γίνεται η µέγιστη
δυνατή ανακύκλωση των νερών κατεργασίας ενώ η αναπλήρωση να καλύπτεται από τα
νερά µεταλλείου.
δ2.255. Το βιοµηχανικό δάπεδο του εργοστασίου να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο και να
υπάρχει εξοπλισµός µε αντλίες για την συλλογή τυχόν διαρροών και επιστροφή αυτών
σε αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος βιοµηχανικού νερού.
δ2.256. Οι απορροές των κτιρίων (σκεπές, εξωτερικά δάπεδα) να συλλέγονται µέσα σε
φρεάτια και να αντλούνται στο κύκλωµα βιοµηχανικού νερού για επαναξιοποίηση.
δ2.257. Στην έξοδο της εγκατάστασης, να κατασκευαστούν δεξαµενές πλύσης των τροχών
των οχηµάτων µεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο µικρότερος δυνατός
διασκορπισµός υλικών.
δ2.258. Τα νερά από τις λεκάνες πλύσης των τροχών των οχηµάτων µεταφοράς
συµπυκνώµατος να αντλούνται στον πυκνωτή του συµπυκνώµατος.
δ2.259. Η αποθήκευση των παραγόµενων συµπυκνωµάτων θα πρέπει να γίνεται σε
στεγασµένους κλειστούς χώρους, µε δάπεδο επιστρωµένο µε σκυρόδεµα.
δ2.260. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης του χρωµατισµού των
εξωτερικών επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο
δ2.261. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
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διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια και τις
ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.262. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής δένδρων περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους
δ2.Γ.IV. Εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα
δ2.263. Η απόθεση των στερεών αποβλήτων των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και
Ολυµπιάδας αλλά και της µεταλλουργίας να γίνεται σε νέο, ενοποιηµένο και κατάλληλα
προστατευµένο χώρο ξηρής απόθεσης που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέµ
Λάκκου και συγκεκριµένα στην άνω λεκάνη του ρέµατος Κοκκινόλακκα.
δ2.264. Η αποθηκευτική χωρητικότητα της εγκατάστασης να είναι τουλάχιστον
10,5 x 106 m3 για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση όλων των στερεών αποβλήτων,
όχι µόνο των σηµερινών βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων των Μαύρων
Πετρών και της Ολυµπιάδας και της συναφούς µεταλλουργίας αλλά και των παλαιών
ρυπογόνων αποθέσεων της ευρύτερης περιοχής.
δ2.265. Η επιλογή ενός ενιαίου χώρου απόθεσης γίνεται
α) προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα εξαιρετικά αυξηµένο επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας µε την διαχείριση του συνόλου των
αποβλήτων ως εάν αυτά να ήσαν επικίνδυνα απόβλητα, λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι πρόκειται για απόβλητα που προέρχονται από φυσικό πόρο του οποίου τα
χαρακτηριστικά µπορούν να µεταβάλλονται από σηµείο σε σηµείο του κοιτάσµατος,
β) µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές τόσο κατά την κατασκευή του φράγµατος
(ανύψωση κατά τον άξονα) και την στεγάνωση και αποκατάσταση της λεκάνης
απόθεσης όσο και της διαχείρισης των αποβλήτων κατά την απόθεσή τους εντός αυτής.
Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 23 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ τόσο για την Εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα όσο και για
τις άλλες εγκαταστάσεις απόθεσης στην περιοχή Σκουριών.
δ2.266. Ο χώρος διαθέσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, θα κατασκευαστεί µε προδιαγραφές
ΧΥΤΕΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην νοµοθεσία και ειδικότερα την Κ.Υ.Α.
29407/3508/2002, την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 και την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006. Η
διάθεση των µεταλλευτικών και µεταλλουργικών αποβλήτων θα γίνεται εντός του χώρου
διάθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, σε διακριτές κυψέλες, ανάλογα µε την
επικινδυνότητα των αποβλήτων.
δ2.267. ∆εδοµένου ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ και επειδή µε την προτεινόµενη διαχείριση των µεταλλευτικών και
µεταλλουργικών αποβλήτων στην εγκατάσταση ΧΥΤΕΑ (χώρος διάθεσης αποβλήτων
Κοκκινόλακκα) και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης
προστατεύεται το περιβάλλον της περιοχής και η ανθρώπινη υγεία, επιτρέπεται η
ανάµειξη των µη επικινδύνων µε τα επικίνδυνα απόβλητα εντός της εγκατάστασης
ΧΥΤΕΑ. Η προαναφερόµενη ανάµειξη θα γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες για
την ανάµειξη αποβλήτων: α) του Κειµένου Αναφοράς για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
Τεχνικές για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (IPPC Reference Document on
Best Available Techniques for the “Waste Treatment Industries – August 2006) και β)
τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων (BREF,
Management of Tailings and Waste Rock in Mining Activities, January 2009). Σε κάθε
περίπτωση θα γίνεται ακριβής καταγραφή και αποτύπωση της διάθεσης των
αποβλήτων στο νέο χώρο ανάλογα µε το είδος, την προέλευση, τον όγκο, τη θέση, την
έκταση, το βάθος και το χρόνο και για κάθε απόβλητο και χρονική περίοδο, καθώς και
υποβολή σχετικής έκθεσης προόδου µε τοπογραφικό διάγραµµα της εξέλιξης
απόθεσης.
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δ2.268. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας σχετικά µε την εγκατάσταση διάθεσης ΧΥΤΕΑ
καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, την ΚΥΑ 13588/725/2006 και ειδικότερα στα
αναφερόµενα για την εν λόγω δραστηριότητα, στο άρθρο 11 της προαναφερόµενης
Κ.Υ.Α.
δ2.269. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η παρακολούθηση και η µετέπειτα φροντίδα της
εγκατάστασης πρέπει να είναι επίσης 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 ∆ιαθέσιµες 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».
δ2.270. Όλα τα υλικά που θα αποτεθούν στην εγκατάσταση απόθεσης θα πρέπει να είναι
σχεδόν απαλλαγµένα υγρασίας (περιεκτικότητα σε στερεά κ.β. >80%) για να µειώνεται ο
όγκος των αποθέσεων µε σηµαντική ταυτόχρονη βελτίωση του ποιοτικού µέρους της
απόθεσης.
δ2.271. Η νέα εγκατάσταση απόθεσης να οριοθετείται από δύο λιθόρριπτα φράγµατα, το
ανάντη (φράγµα εκτροπής) και το κατάντη (κύριο φράγµα).
δ2.272. Τα απόβλητα εξόρυξης και των δύο µεταλλείων θα πρέπει να αξιοποιούνται στο
µεγαλύτερο ποσοστό τους κυρίως για την κατασκευή των φραγµάτων της νέας
εγκατάστασης και την αποκατάστασή της και δευτερευόντως σε άλλες χρήσεις (π.χ.
έργα οδοποιίας).
δ2.273. Τα στερεά απόβλητα που θα οδηγούνται προς απόθεση στη νέα εγκατάσταση θα
πρέπει να είναι:
i.
το λεπτοµερές κλάσµα των αποβλήτων από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος,
ii.
τυχόν απόβλητα εξόρυξης που δεν θα αξιοποιηθούν,
iii.
τα απόβλητα από την µεταλλουργική επεξεργασία του µεταλλεύµατος, εφόσον δεν
διατεθούν εµπορικά,
iv.
τα υλικά 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.
δ2.274. Ως υλικό κατασκευής των φραγµάτων να χρησιµοποιηθούν τα αδρανή απόβλητα
εξόρυξης από τη διάνοιξη της νέας σήραγγας προσπέλασης του µεταλλείου
Ολυµπιάδας από την περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, τα αδρανή απόβλητα εξόρυξης των
µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας, τα αδρανή από την κατασκευή της
υδραυλικής σήραγγας εκτροπής των νερών του Κοκκινόλακκα και τέλος τα αδρανή
υλικά εκσκαφής που θα παραχθούν από τις εργασίες θεµελίωσης του νέου εργοστασίου
εµπλουτισµού και της µεταλλουργίας.
δ2.275. Το υψόµετρο της τελικής στέψης (του τελευταίου σταδίου της κατασκευής) των
φραγµάτων να είναι +218 m (για το ανάντη) και +215 m (για το κατάντη), αντίστοιχα.
δ2.276. Το µήκος της εγκατάστασης απόθεσης µεταξύ των δύο φραγµάτων να είναι κατά
µέγιστο 650 m.
δ2.277. Το ανάντη φράγµα να είναι τυπικό λιθόρριπτο ανάχωµα, που θα µπορεί να
κατασκευαστεί σταδιακά µε ανύψωση κατά τον άξονα, µέγιστου ύψους 40 m, µε στέψη
µήκους 220 m και πλάτους 10 m, και µε κλίση εσωτερικού και εξωτερικού πρανούς 2:1
(Οριζόντια:Κάθετα). Η τυπική διατοµή του φράγµατος να περιλαµβάνει:
i.
πυρήνα (ζώνη 1 – υλικό χαµηλής διαπερατότητας µε µέγιστο µέγεθος κόκκου
10 mm),
ii.
φίλτρο (ζώνη 2 – καλά διαβαθµισµένο θραυστό υλικό µε µέγιστο µέγεθος κόκκου
24 mm),
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iii.

στραγγιστήριο (ζώνη 3 - καλά διαβαθµισµένο θραυστό υλικό µε µέγεθος κόκκου
από 24 έως 76 mm),
iv.
κέλυφος (ζώνη 4 – λιθορριπή µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 40 cm),
v.
µεταβατική ζώνη (ζώνη 4α – διαβαθµισµένο θραυστό υλικό µε µέγεθος κόκκου
40 cm),
vi.
ζώνη προστασίας του ανάντη πρανούς (ζώνη 5 – λιθορριπή µε µέγεθος κόκκου
από 10 έως 30 cm),
vii.
ζώνη προστασίας του κατάντη πρανούς (ζώνη 6 – λιθορριπή µε µέγεθος κόκκου
από 5 έως 20 cm).
δ2.278. Το κατάντη φράγµα να είναι τυπικό λιθόρριπτο ανάχωµα, το οποίο θα µπορεί να
κατασκευαστεί σταδιακά µε ανύψωση κατά τον άξονα, θα είναι µέγιστου ύψους 90 m, µε
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. Το φράγµα θα πρέπει να τοποθετηθεί
δίπλα στο υφιστάµενο παλαιό ανάχωµα Καρακολίου ώστε µεταξύ άλλων να αυξήσει και
την ευστάθεια του τελευταίου. Η τυπική διατοµή του φράγµατος να περιλαµβάνει:
i.
πυρήνα (ζώνη 1 – υλικό χαµηλής διαπερατότητας µε µέγιστο µέγεθος κόκκου
10 mm),
ii.
φίλτρο (ζώνη 2 – καλά διαβαθµισµένο θραυστό υλικό µε µέγιστο µέγεθος κόκκου
24 mm),
iii.
στραγγιστήριο (ζώνη 3 - καλά διαβαθµισµένο θραυστό υλικό µε µέγεθος κόκκου
από 24 έως 76 mm),
iv.
κέλυφος (ζώνη 4 – λιθορριπή µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 40 cm),
v.
δεύτερο κέλυφος (ζώνη 4β – λιθορριπή µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 80 cm)
vi.
ζώνη προστασίας του κατάντη πρανούς (ζώνη 6 – λιθορριπή µε µέγεθος κόκκου
από 5 εκ έως 20 cm).
Σε κάθε στάδιο ανύψωσης, πάνω από τη ζώνη προστασίας του κατάντη πρανούς να
τοποθετείται εδαφικό υλικό και φυτική γη και να γίνεται φύτευση.
δ2.279. Για την κατασκευή του κύριου φράγµατος θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα
µέτρα:
i.
Να γίνει αποψίλωση της έκτασης κατάληψης και αφαίρεση του εδαφικού µανδύα
και προσωρινή αποθήκευσή του.
ii.
Να γίνει απόθεση των αδρανών υλικών πάνω στο µητρικό πέτρωµα της περιοχής
και διαµόρφωση αναχώµατος.
iii.
Να τοποθετηθεί αδιαπέρατη µεµβράνη προστασίας από υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE) πάχους 2 mm στην ανάντη πλευρά του φράγµατος.
iv.
Να τοποθετηθεί το υλικό του εδαφικού µανδύα ως κάλυµµα στην κατάντη πλευρά
του φράγµατος.
δ2.280. Το έδαφος στην περιοχή της λεκάνης της εγκατάστασης, πριν την κατασκευή, θα
πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα, ώστε η έδραση των φραγµάτων να γίνει σε υγιές
υπόβαθρο και ταυτόχρονα η τοποθέτηση του συστήµατος στεγάνωσης να γίνει σε λεία
και οµοιογενή επιφάνεια. Στις εργασίες προετοιµασίας της επιφάνειας του εδάφους θα
πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
i.
Αποµάκρυνση υλικών παλαιών αποθέσεων και προσωρινή απόθεσή τους σε
παρακείµενη περιοχή για την µετέπειτα απόθεσή τους εντός του νέου χώρου.
ii.
Αποµάκρυνση της βλάστησης και των δένδρων περιλαµβανοµένου του ριζικού
τους συστήµατος.
iii.
Αποµάκρυνση εδαφικού υλικού και φυτικής γης και αποθήκευσή τους σε
κατάλληλη περιοχή της τελικής επιφάνειας επέµβασης για την µετέπειτα
αξιοποίησή τους στις εργασίες αποκατάστασης.
iv.
∆ιαµόρφωση των βραχωδών προεξοχών για την εξοµάλυνση της επιφάνειάς τους
v.
Επιχωµάτωση των εγκοίλων µε υλικά κατάλληλης κοκκοµετρίας που θα
αποληφθούν είτε από τα απόβλητα εξόρυξης ή από τον εσωτερικό δανειοθάλαµο.
vi.
Εξοµάλυνση της κλίσης των απότοµων ρεµατιών και λαγκαδιών µε επιχωµάτωση
µε υλικά κατάλληλης κοκκοµετρίας.
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vii.

Εκσκαφή ορυγµάτων αγκύρωσης της γεωµεµβράνης και των γεωσυνθετικών
αργιλικών υλικών. Μετά την τοποθέτηση των µεµβρανών, επαναπλήρωση των
ορυγµάτων µε αργιλικό υλικό και συµπίεση.
viii.
Λιθογόµωση της βουλιαγµένης στοάς +173 και υδραυλική αποµόνωση µε κάναβο
τσιµεντενέσεων.
δ2.281. Εντός των ορίων της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα µπορεί
να αναπτυχθεί δανειοθάλαµος, για την λήψη αδρανών υλικών στην περίπτωση που τα
αδρανή που θα προκύψουν από τις µεταλλευτικές εργασίες δεν επαρκούν.
δ2.282. Να γίνει στεγάνωση της εγκατάστασης απόθεσης 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 Agru 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
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.
δ2.284. Θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να ελέγχονται ανά διετία οι παράµετροι της
µελέτης θραύσης φράγµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του κοινού και του
περιβάλλοντος.
δ2.285. Ο χώρος να κατασκευαστεί σταδιακά, σε 3 διακριτά στάδια που θα πρέπει να
συνοδεύονται από αντίστοιχα στάδια λειτουργίας / απόθεσης, ως εξής:
i.
Στο πρώτο στάδιο να κατασκευαστούν τα ακόλουθα έργα, µε την χρονική διαδοχή
που αναφέρονται: το ανάντη φράγµα µέχρι το υψόµετρο +200 m, η σήραγγα
εκτροπής των νερών του ρέµατος, τα περιµετρικά κανάλια εκτροπής και οι δρόµοι
προσπέλασης και εξυπηρέτησης του χώρου, το κατάντη φράγµα µέχρι το
υψόµετρο +180 m και η προστασία της εγκατάστασης απόθεσης µε την
τοποθέτηση κατάλληλης στεγάνωσης.
ii.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατασκευής να αρχίσει το πρώτο στάδιο
απόθεσης στερεών αποβλήτων εντός του προστατευµένου χώρου της
εγκατάστασης. Παράλληλα, να γίνει πλήρης αποµάκρυνση των λιµνών Σεβαλιέ και
τα υλικά που προκύπτουν (αποθέσεις και υλικά φραγµάτων) να αποτίθενται εντός
του προστατευµένου χώρου.
iii.
Στο δεύτερο στάδιο κατασκευής, το οποίο µπορεί να λάβει χώρα παράλληλα µε το
πρώτο στάδιο λειτουργίας του χώρου, να γίνει ανύψωση του κατάντη φράγµατος
µέχρι το υψόµετρο +200 m µε ταυτόχρονη αντίστοιχη επέκταση του συστήµατος
στεγάνωσης.

Σελίδα 62 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

iv.

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου κατασκευής να αρχίσει το δεύτερο
στάδιο απόθεσης στερεών αποβλήτων εντός του προστατευµένου χώρου της
εγκατάστασης.
v.
Παράλληλα µε το δεύτερο στάδιο λειτουργίας του χώρου, µπορεί να ξεκινήσει το
τρίτο και τελευταίο στάδιο κατασκευής. Το στάδιο περιλαµβάνει την ανύψωση του
ανάντη φράγµατος µέχρι του τελικού υψοµέτρου +218 m, την ανύψωση του
κατάντη φράγµατος µέχρι του υψοµέτρου +215 m και την επέκταση της
στεγάνωσης µέχρι το τελικό υψόµετρο κατάληψης της περιοχής απόθεσης.
vi.
Η εγκατάσταση απόθεσης θα πρέπει να καταλαµβάνει στο µέγιστο υψόµετρο της
απόθεσης έκταση 505 στρ, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών φραγµάτων
υποστήριξης του αναχώµατος Καρακόλι και των υδραυλικών έργων συνολικού
µήκους 5,3 km.
vii.
Η χρήση των παλαιών αλλά σήµερα λειτουργικών χώρων απόθεσης στερεών
αποβλήτων Λιµνών Σεβαλιέ θα παύσει µε την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου
κατασκευής της εγκατάστασης Κοκκινόλακκα.
δ2.286. Εντός της εγκατάστασης, η απόθεση των υλικών (αποβλήτων εξόρυξης,
εµπλουτισµού και µεταλλουργικής κατεργασίας και επιβαρυµένων υλικών από τις
εξυγιάνσεις και αποκαταστάσεις παλαιών χώρων και περιοχών) να γίνεται σε σχεδόν
ξηρή µορφή. Να µην γίνεται απόθεση υλικών σε µορφή υδαρoύς λάσπης.
δ2.287. Η µεταφορά προς την εγκατάσταση και η απόθεση των αποβλήτων να γίνεται µε
ανατρεπόµενα φορτηγά αυτοκίνητα µέσω των οδών εξυπηρέτησης του χώρου. Η
πρόσβαση στο εσωτερικό της εγκατάστασης να γίνεται µέσω κατάλληλων ραµπών.
δ2.288. Η απόθεση στην εγκατάσταση να ξεκινάει από το ανάντη άκρο της εγκατάστασης
και να οδεύει προοδευτικά προς τα κατάντη µε αύξηση του πάχους της απόθεσης και 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, ώστε να δηµιουργούνται
συνθήκες αποκατάστασης και ελαχιστοποίησης εκποµπών σκόνης.
δ2.289. Για το περιµετρικό οδικό δίκτυο µεταφοράς αποβλήτων, σε κάθε στάδιο
κατασκευής του χώρου, να χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι υφιστάµενοι
ιδιωτικοί µεταλλευτικοί και 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 και να φυτευθούν ταυτοχρόνως ισάριθµα άτοµα
δέντρων στις παρακείµενες περιοχές. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να γίνουν µετά
από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του αρµόδιου ∆ασαρχείου Αρναίας.
δ2.290. Το πλάτος των δρόµων να είναι της τάξεως των 9-12 m, προκειµένου να
διασφαλίζεται η δυνατότητα διπλής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
δ2.291. Για την προστασία της εγκατάστασης απόθεσης από τα επιφανειακά νερά ακόµα
και σε πληµµυρικές καταστάσεις, να κατασκευαστεί σύστηµα εκτροπής το οποίο να
συνίσταται από φράγµα και υδραυλική σήραγγα µήκους περί τα 1,2 km για τη συλλογή
των νερών ανάντη της εγκατάστασης απόθεσης, την ελεγχόµενη εκτροπή τους γύρω
από το χώρο απόθεσης και την παροχέτευσή τους στην λεκάνη του Κοκκινόλακκα
αµέσως κατάντη της εγκατάστασης. Το σύστηµα εκτροπής να συµπληρώνεται από
κανάλια τα οποία να κατασκευαστούν περιµετρικά της τελικής επιφάνειας κατάληψης
του χώρου για την συλλογή των δευτερευόντων κλάδων του Κοκκινόλακκα και των
νερών της βροχής της υπολεκάνης που θα καταληφθεί από το χώρο απόθεσης και
παροχέτευση αυτών ανάντη ή κατάντη της εγκατάστασης, ανάλογα µε το ανάγλυφο.
δ2.292. Για τη διαχείριση των απορροών της εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα θα
πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές:
• ∆ιαχείριση απορροών κάτω από τη στεγάνωση
i. κεντρικό σύστηµα αποστράγγισης
ii. σύστηµα αποστράγγισης για τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών
από την περιοχή των λιµνών Σεβαλιέ Νο. 1 και 2
iii. σύστηµα αποστράγγισης για τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών
του παλαιού χώρου απόθεσης Καρακολίου
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iv. ∆ιαχείριση απορροών εντός του στεγανοποιηµένου χώρου της νέας
εγκατάστασης απόθεσης µέσω κεντρικού συστήµατος µε διάτρητο σωλήνα
• ∆εξαµενές διαχείρισης απορροών που θα συλλέγει τις παραπάνω απορροές.
δ2.293. Για τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών από την περιοχή των λιµνών
Σεβαλιέ Νο. 1 και 2 κατά το πρώτο στάδιο κατασκευής της εγκατάστασης (που δεν θα
έχουν αποµακρυνθεί οι λίµνες) να γίνει η κατασκευή δεύτερου συστήµατος
αποστράγγισης, κάτω από τη στεγάνωση της εγκατάστασης απόθεσης. Το σύστηµα
αυτό να ξεκινάει ανάντη του φράγµατος εκτροπής και να οδεύει κατά µήκος της
υφιστάµενης οδού πρόσβασης στο αριστερό αντέρεισµα της λεκάνης στο υψόµετρο
+180m (µεταξύ των λιµνών Σεβαλιέ και του κεντρικού δρόµου του µεταλλείου). Σε όλη
αυτή τη διαδροµή το σύστηµα να περιλαµβάνει διάτρητο σωλήνα συλλογής
στραγγισµάτων ο οποίος να περιβάλλεται από στεγανό στραγγιστήριο (στρώµα άµµου,
θραυστά σκύρα, γεωύφασµα) συνολικού πλάτους 0,8 m και ύψους 1 m. Στο υψόµετρο
+172 m το σύστηµα αποστράγγισης των περιοχών των λιµνών Σεβαλιέ να ενώνεται µε
σύστηµα αποστράγγισης του χώρου απόθεσης Καρακολίου και να οδηγείται ξεχωριστά
κατάντη της εγκατάστασης. Από το σηµείο ένωσης των δύο συστηµάτων
αποστράγγισης µέχρι το σηµείο κατάληξής του, το σύστηµα αποστράγγισης να είναι
πλήρως στεγανοποιηµένο για τη διασφάλιση της προστασίας της ποιότητας των
καθαρών νερών της λεκάνης από τις επιβαρυµένες απορροές της περιοχής των
παλαιών αποθέσεων.
δ2.294. Για τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών του παλαιού χώρου απόθεσης
Καρακολίου, να προβλεφθεί κατασκευή στην εξωτερική πλευρά του φράγµατος ενός
στρώµατος αποστράγγισης από άµµο, θραυστό υλικό και γεωύφασµα, συνολικού
πάχους 1 m. Οι απορροές θα συλλέγονται στην υφιστάµενη λίµνη συλλογής απορροών
του Καρακολίου η οποία θα ανακατασκευαστεί και θα στεγανοποιηθεί (διάταξη
στεγάνωσης ίδια µε αυτή της εγκατάστασης απόθεσης). Από τη λίµνη συλλογής
απορροών Καρακολίου τα νερά να παροχετεύονται µε ένα σύστηµα αποστράγγισης
όµοιο µε αυτό της περιοχής των λιµνών Σεβαλιέ µε το οποίο και όπως προαναφέρθηκε
ενώνεται στο +172 για να οδηγηθούν τελικά κατάντη της νέας εγκατάστασης απόθεσης.
Η περιµετρική τραπεζοειδής τάφρος συλλογής απορροών να διατηρηθεί και από το
σηµείο που γίνεται υπόγεια να µετατραπεί σε ενισχυµένο σκυρόδετο αγωγό.
δ2.295. Και οι τρεις αγωγοί διαχείρισης απορροών (των καθαρών νερών της λεκάνης κάτω
από τη στεγάνωση, των υγρών πάνω από τη στεγάνωση και από τους παλαιούς
χώρους απόθεσης) θα πρέπει να διοχετεύουν τα νερά µε βαρύτητα σε φρεάτιο
παρακολούθησης κατάντη του πόδα του εξωτερικού πρανούς του κύριου φράγµατος
όπου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των
απορροών. Ακολούθως, τα νερά να οδηγούνται σε µία συλλεκτήρια δεξαµενή. Εάν η
ποιότητα του κάθε ρεύµατος είναι καλή (πληροί τα θεσµοθετηµένα πρότυπα ποιότητας
περιβάλλοντος των πινάκων της ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/24.11.2010), και
ειδικότερα τα όρια των διατάξεων της παραγράφου β2.β, το νερό να απορρίπτεται στο
χείµαρρο Κοκκινόλακκα. ∆ιαφορετικά, να αντλείται προς κατεργασία στη νέα µονάδα
κατεργασίας νερών µεταλλείου που βρίσκεται στην πλατεία της στοάς +216 του
µεταλλείου Μαύρων Πετρών, ανάντη της νέας εγκατάστασης.
δ2.296. Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των υδάτινων πόρων, να γίνει
κατασκευή συστήµατος εκτροπής των νερών της άνω λεκάνης του Κοκκινόλακκα στα
ανάντη της εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στον περιβαλλοντικό όρο δ2.283. Το
σύστηµα φράγµα / σήραγγα εκτροπής να σχεδιασθεί, ώστε να εξασφαλίζει την
διευθέτηση πληµµυρικών παροχών µε περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 1 προς 200
χρόνια. Το στόµιο εισόδου της υδραυλικής σήραγγας να τοποθετηθεί ανάντη του
φράγµατος εκτροπής και κάθετα στην ροή του ρέµατος στο υψόµετρο +188 m. Η έξοδος
της σήραγγας να τοποθετηθεί 120 m κατάντη του πόδα του εξωτερικού πρανούς του
κυρίως φράγµατος, στο υψόµετρο +112 m, σε οξεία γωνία µε την αρχική ροή του
ρέµατος.
δ2.297. Οι εκσκαφές για την κατασκευή της σήραγγας εκτροπής να γίνουν κατά βάση µε τη
χρήση µηχανικού εξοπλισµού ενώ η όρυξη της σήραγγας µε συνδυασµό µηχανικού
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εξοπλισµού και εκρηκτικών, µε βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 5.5.4 της 91
σχετικής ΜΠΕ.
δ2.298. Θα πρέπει να κατασκευαστούν κανάλια (τάφροι) συλλογής των επιφανειακών
απορροών περιµετρικά της εγκατάστασης, πάνω από το τελικό επίπεδο πλήρωσης,
ώστε να παρεµποδίζεται η εισροή στον χώρο απόθεσης. Οι τάφροι να ενταχθούν στην
περιµετρική οδοποιία. Συγκεκριµένα θα πρέπει να κατασκευαστούν τα ακόλουθα τρία
κανάλια εκτροπής:
i.
Κανάλι κατά µήκος της οδού εξυπηρέτησης της εγκατάστασης στο δεξιό
αντέρεισµα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα. Το κανάλι να κατασκευαστεί στην
εσωτερική πλευρά του δρόµου, και να έχει συνολικό µήκος περίπου 2 km,
τραπεζοειδή διατοµή, µέγιστο πλάτος 4,3 m, βάθος >0,6 m και κλίση 0,5%. Τα
νερά από το κανάλι δύνανται να διατεθούν στο ρέµα του Κοκκινόλακκα, είτε
ανάντη είτε κατάντη είτε και προς τις δύο διευθύνσεις, ανάλογα µε το ανάγλυφο.
ii.
Κανάλι στο αριστερό αντέρεισµα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, περίπου 115 m
ανάντη της περιοχής κατάληψης της νέας εγκατάστασης. Το κανάλι αυτό θα
πρέπει να βρίσκεται ανάντη των παλαιών χώρων απόθεσης καθώς και των
σχεδιαζόµενων νέων έργων (πλατεία νέας στοάς προσπέλασης Ολυµπιάδας,
εργοστάσιο εµπλουτισµού, µεταλλουργία). Θα πρέπει να έχει συνολικό µήκος
περίπου 1,2 km, πλάτος 3 m, µέσο ύψος 0,8 m και κλίση >0,2%. Τα νερά από το
κανάλι δύνανται να διατεθούν στον Κοκκινόλακκα. Το κανάλι θα πρέπει να ξεκινάει
από το υψηλότερο σηµείο της περιοχής (ανάντη της περιοχής χωροθέτησης της
µεταλλουργίας) και να καταλήγει ανάντη του φράγµατος εκτροπής της
εγκατάστασης.
iii.
∆ίδυµο κανάλι στο αριστερό αντέρεισµα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, κατά
µήκος της οδού εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. Το κανάλι θα πρέπει να διαθέτει
δύο διαµερίσµατα και να κατασκευαστεί στην εσωτερική πλευρά του δρόµου µε
χαρακτηριστικά ίδια µε αυτά του καναλιού του δεξιού αντερείσµατος. Το ένα
διαµέρισµα να δέχεται τα όµβρια από την τελική επιφάνεια της εγκατάστασης µετά
το κλείσιµο και την αποκατάστασή της και να τα διαθέτει στο χείµαρρο
Κοκκινόλακκα, στα κατάντη της εγκατάστασης. Το άλλο διαµέρισµα να συλλέγει
όµβρια νερά από την περιοχή που οριοθετείται µεταξύ του καναλιού αυτού και του
καναλιού που βρίσκεται 115 m ψηλότερα (όµβρια από την περιοχή των παλαιών
αποθέσεων) και να τα διαθέτει είτε στο χείµαρρο Κοκκινόλακκα (εφόσον η
ποιότητά τους ικανοποιεί τα όρια ποιότητας των κανονιστικών διατάξεων της
παραγράφου β2 της παρούσας), είτε προς κατεργασία στη µονάδα επεξεργασίας
νερών µεταλλείου στην πλατεία +216.
δ2.299. Στην έξοδο της εγκατάστασης, να κατασκευαστούν δεξαµενές πλύσης των τροχών
των οχηµάτων µεταφοράς, µε σύστηµα διάθεσης του νερού πλύσης στο σύστηµα
αποστράγγισης και επεξεργασίας υγρών του ΧΥΤΕΑ και της λάσπης στο σύστηµα
αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσσα).
δ2.300. Θα πρέπει να γίνει διαµόρφωση των εξωτερικών πρανών του κυρίως φράγµατος
των εγκαταστάσεων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων σε βαθµίδες για τη σταδιακή
δηµιουργία τελικών επιφανειών προς αποκατάσταση, στο τέλος της λειτουργίας του
έργου.
δ2.301. 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.
δ2.302. Οι δρόµοι να διαβρέχονται µε µόνιµα εγκατεστηµένο σύστηµα ψεκασµού νερού, το
οποίο θα λειτουργεί µε νερό από γεώτρηση ή µε επεξεργασµένα νερά µεταλλείου που
δεν έχουν περάσει από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου εµπλουτισµού ή
της µεταλλουργίας.
δ2.303. Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση
της στα έργα αποκατάστασης
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δ2.Γ.V. Λοιπές εγκαταστάσεις
δ2.304. Τα νερά από τους καθαρισµούς του δικτύου λιθογόµωσης θα πρέπει να
συλλέγονται µαζί µε τα άλλα νερά του Μεταλλείου και να αντλούνται στην υφιστάµενη
εγκατάσταση επεξεργασίας νερών του Μεταλλείου.
δ2.305. Το τσιµέντο να µεταφέρεται προς τη µονάδα λιθογόµωσης µε ειδικά στεγανά
σιλοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα. Η αποθήκευσή του γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα στα
αντίστοιχα µεταλλικά σιλό των µονάδων, τα οποία φέρουν διάταξη αποκονίωσης του
εξερχόµενου ρεύµατος αέρος (αυτοκαθαριζόµενα φίλτρα).
δ2.306. Τόσο τα υπόγεια όσο και τα επιφανειακά δίκτυα της µονάδας λιθογόµωσης να
καθαρίζονται µε βιοµηχανικό νερό και πεπιεσµένο αέρα στην αρχή και στο τέλος κάθε
κύκλου λιθογόµωσης, καθώς και στις ενδιάµεσες αλλαγές θέσεων εναπόθεσης. Τα
αλκαλικά νερά από τους καθαρισµούς των υπογείων δικτύων να αναµιγνύονται µε τα
άλλα νερά του µεταλλείου, ενώ τα νερά από τους καθαρισµούς των επιφανειακών
δικτύων να συλλέγονται σε επιφανειακή δεξαµενή διαύγασης δύο διαµερισµάτων,
στεγανοποιηµένη µε τσιµεντοκονία. Η υπερχείλιση της δεξαµενής να οδηγείται επίσης
στο κύκλωµα κατεργασίας νερών µεταλλείων ώστε να µην αποτελεί εκροή του
συστήµατος.
δ2.307. Στο χώρο του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού θα πρέπει να λειτουργεί
µονάδα επεξεργασίας νερών, η οποία θα εξυπηρετεί ως εφεδρική την µονάδα
επεξεργασίας νερών που βρίσκεται πλησίον του µεταλλείου Η εφεδρική µονάδα θα
τίθεται σε λειτουργία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που η δυναµικότητα της
υφιστάµενης µονάδας δεν επαρκεί, οπότε το πλεόνασµα θα πρέπει να οδηγείται στην
εφεδρική µονάδα.
δ2.308. Η διάθεση των επεξεργασµένων νερών µεταλλείου από την εφεδρική µονάδα
επεξεργασίας νερών µπορεί να γίνεται στη θάλασσα, στο βόρειο άκρο των λιµενικών
εγκαταστάσεων Στρατωνίου.
δ2.309. Η µονάδα κατεργασίας νερού δύναται να διαθέτει τµήµατα της παλαιάς µονάδας
επεξεργασίας, όπως:
i.
∆εξαµενή συλλογής όξινων νερών χωρητικότητας 600 m3
ii.
Αντιδραστήρες εξουδετέρωσης χωρητικότητας 60 m3
iii.
∆εξαµενή γήρανσης 350 m3
iv.
Πυκνωτές διαχωρισµού υγρών – στερεών συνολικής χωρητικότητας 650 m3
v.
∆εξαµενές παρασκευής των χηµικών προσθέτων (υδράσβεστος, κροκιδωτικό)
vi.
∆ίκτυο µεταφοράς νερών από το µεταλλείο προς την παλαιά µονάδα
δ2.310. Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα εκροής θα πρέπει να πληροί τα θεσµοθετηµένα
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για φυσικούς αποδέκτες των πινάκων της ΚΥΑ Η.Π.
51354/2641/Ε103/24.11.2010 και ειδικότερα τα όρια των διατάξεων της παραγράφου
β2.β.
δ2.311. Τα κροκιδωτικά αντιδραστήρια να είναι πολυακριλαµίδια και να προστίθενται στο
κύκλωµα σαν διάλυµα 1‰. Το διάλυµα να παρασκευάζεται σε κατάλληλη δεξαµενή µε
θερµαινόµενο νερό.
δ2.312. Οι ανάγκες του µεταλλείου σε ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να καλύπτονται από
τον Υποσταθµό (Υ/Σ) Σταγείρων της ∆.Ε.Η. [Υ.Τ./Μ.Τ.] µε δίκτυο Μ.Τ. των 20 kV. Στο
µεταλλείο µπορούν να είναι εγκατεστηµένα τα απαραίτητα πετρελαιοκίνητα
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τα οποία να τίθενται σε λειτουργία σε περιπτώσεις
προγραµµατισµένων και µη, διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ, προκειµένου να
εξασφαλισθεί η συνέχεια ζωτικής σηµασίας λειτουργιών. Η θέση σε λειτουργία των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών γίνεται µετά από παρέµβαση αρµόδιας εξουσιοδοτηµένης
οµάδας.
δ2.313. Οι ανάγκες του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού σε ηλεκτρική ενέργεια θα
πρέπει να καλύπτονται από τον Υποσταθµό (Υ/Σ) Σταγείρων της ∆.Ε.Η. [Υ.Τ/Μ.Τ.] µε
δίκτυο Μ.Τ. των 20 kV. Για τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας εντός των
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εγκαταστάσεων του εργοστασίου εµπλουτισµού να υπάρχει επαρκής αριθµός
υποσταθµών και µετασχηµατιστών.
δ2.314. Στο υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού µπορούν να είναι εγκατεστηµένα τα
απαραίτητα σταθερά πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τα οποία να τίθενται σε
λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ, προκειµένου να
εξασφαλισθεί η συνέχεια ζωτικής σηµασίας λειτουργιών. Από αυτά θα πρέπει να
καλύπτoνται οι ανάγκες λειτουργίας της µονάδας κατεργασίας νερών µεταλλείου και της
µονάδας αποβλήτων. Επιπροσθέτως, να υπάρχει διαθεσιµότητα και φορητών
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την κατά περίπτωση κάλυψη των αναγκών. Η θέση σε
λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών να γίνεται µετά από παρέµβαση αρµόδιας
εξουσιοδοτηµένης οµάδας.
δ2.315. Στους στεγασµένους χώρους θα πρέπει να υπάρχουν αυτόνοµες εγκαταστάσεις
πυρόσβεσης µε κατάλληλους φορητούς πυροσβεστήρες. Επίσης να υπάρχει
δυνατότητα χρήσης βιοµηχανικού νερού από το υπάρχον δίκτυο πυρόσβεσης, µε
µάνικες µέσω ειδικών κρουνών. Τέλος, σε όλες τις εγκαταστάσεις των υποσταθµών και
δεξαµενών καυσίµων να υπάρχει αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
δ2.316. Στις εγκαταστάσεις συµπεριλαµβάνεται 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.
δ2.317. Τα υγρά απόβλητα (όξινα) του χηµείου να οδηγούνται στο δίκτυο βιοµηχανικού
νερού του εργοστάσιου ενώ για τα αέρια λύµατα των αεραγωγών - απαγωγών να
υπάρχει µονάδα υγρού καθαρισµού (scrubber) µε χρήση διαλύµατος καυστικού νατρίου.
Τέλος για την αποκονίωση του χώρου προπαρασκευής (θραύση και λειοτρίβηση) των
δειγµάτων να υπάρχει ειδική διάταξη κατιονισµού.
δ2.318. Η λειτουργία του εργοστασίου να υποστηρίζεται από τις βοηθητικές εγκαταστάσεις
όπως αυτές περιγράφονται στην 91 σχετική ΜΠΕ.
δ2.319. Οι ανάγκες του υφιστάµενου εργοστασίου Στρατωνίου σε πόσιµο νερό να
καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της οµώνυµης κοινότητας.
δ2.320. Οι ανάγκες του µεταλλείου σε βιοµηχανικό νερό θα πρέπει να καλύπτονται στο
µεγαλύτερο βαθµό από την ανακύκλωση των νερών του εργοστασίου, ενώ η
αναπλήρωση των απωλειών (π.χ. λόγω υγρασίας των προϊόντων) να καλύπτεται από
τα νερά µεταλλείου (υπερχείλιση του πυκνωτή).
δ2.321. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης του χρωµατισµού των
εξωτερικών επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο
δ2.322. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια και τις
ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.323. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής δένδρων περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους.

δ2.∆. Υποέργο Μεταλλουργίας στο Μαντέµ Λάκκο
δ2.324. Για την παραγωγή χαλκού, χρυσού και αργύρου από τα συµπυκνώµατα χαλκούχρυσού Σκουριών και χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας να εφαρµοστεί η µέθοδος της
ακαριαίας τήξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5.5.2 της 91 σχετικής
ΜΠΕ, αποκλειόµενης της χρήσης κυανίου ή ενώσεών του κατά την λειτουργία της
µεταλλουργίας.
δ2.325. Στην θέση Καρακόλι, να ολοκληρωθεί η σωστική ανασκαφική έρευνα του
αποκαλυφθέντος οχυρωµατικού µνηµείου (φυλακίου) και κτιριακού συγκροτήµατος που
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ και τη 10η ΕΒΑ, µε χρηµατοδότηση από
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τον κύριο του έργου. Σε περίπτωση αποκάλυψης επιπλέον αρχαιοτήτων, ο
αρχαιολογικός χώρος θα οριστεί εκ νέου µετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, ενώ
ταυτόχρονα να µειωθεί η έκταση των προβλεπόµενων στην 91 σχετική ΜΠΕ έργων στο
σηµείο αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής τεκµηρίωσης ο κύριος του έργου
να προβεί σε περίφραξη του χώρου, σε τοποθέτηση ενηµερωτικής πινακίδας και στην
ανάδειξη του µνηµείου, αποµονώνοντάς το οπτικά από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις
που προβλέπονται στην 91 σχετική ΜΠΕ, µε τη φύτευση δένδρων σε ενίσχυση της
υπάρχουσας εικόνας του τοπίου, ενώ θα φροντίσει και για την επισκεψιµότητά του,
προτείνοντας κάποιο εναλλακτικό οδικό δίκτυο. Όλες οι παραπάνω ενέργειες να
πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ και της 10ης ΕΒΑ.
δ2.326. Κατά την κατασκευή, θα πρέπει 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.
δ2.327. Το θείο που περιέχεται στα συµπυκνώµατα που θα τροφοδοτούν την µεταλλουργία
θα αδρανοποιείται µε την µορφή ανάκτησής του ως θειικό οξύ.
δ2.328. Στη µονάδα παραγωγής θειικού οξέος να εφαρµοστεί η τεχνολογία της διπλής
απορρόφησης προς µεγιστοποίηση της απόδοσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 5.5.2 της 91 σχετικής ΜΠΕ.
δ2.329. Η µεταλλουργική διεργασία να συνοδεύεται από µονάδα κατεργασίας για την
σταθεροποίηση του αρσενικού που περιέχεται στο συµπύκνωµα πυριτών Ολυµπιάδας
και την µετατροπή του στη σταθερή και περιβαλλοντικά ασφαλή µορφή του
κρυσταλλικού σκοροδίτη πριν την απόθεσή του στο νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα.
δ2.330. Το σύνολο των στερεών πρώτων υλών που θα τροφοδοτούν την µεταλλουργία
όπως συµπυκνώµατα, πυριτικό συλλίπασµα, κέικ σκόνης από τον καθαρισµό των
αερίων, κλπ. να αποθηκεύονται εντός στεγασµένου κτιρίου.
δ2.331. Το σύνολο των µέσων διακίνησης πρώτων υλικών εντός των εγκαταστάσεων
περιλαµβανοµένων µεταφορικών ταινιών, κοχλιωτών τροφοδοτών, κλπ. να είναι
πλήρως σκεπασµένα για την πρόληψη εκποµπής σκόνης.
δ2.332. Να εξετασθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της θερµότητας του νερού ψύξης της
καµίνου της µεταλλουργίας για τηλεθέρµανση των εγκαταστάσεων και των
πλησιέστερων οικισµών.
δ2.333. Για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών αέριων ρύπων της µεταλλουργίας τόσο
εντός του εργοστασίου όσο και στο περιβάλλον θα πρέπει όλες οι κάµινοι (ακαριαίας
τήξης, µεταλλάκτης, κλπ.) να είναι αεροστεγείς και να διατηρούνται συνεχώς σε ελαφρά
υποπίεση για την πρόληψη εκποµπής αερίων και σκόνης.
δ2.334. Η διακίνηση των τηγµένων υλικών να γίνεται µέσω κλειστών συστηµάτων
µεταφοράς τα οποία να είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα συλλογής αερίων εκποµπών
και σκόνης τα οποία θα οδηγούνται προς κατεργασία.
δ2.335. Το σύνολο των απαερίων και της σκόνης να οδηγείται πάντα µέσω κλειστών
συστηµάτων µεταφοράς σε σύστηµα καθαρισµού που συνίσταται από πύργους ψύξης
και έκπλυσης µε καταιονισµό νερού, ηλεκτροστατικά φίλτρα και υγρές πλυντρίδες για
την ανάκτηση των προσµίξεων.
δ2.336. Τα απαέρια της καµίνου να οδηγούνται µέσω του κατακόρυφου τµήµατός της
αρχικά σε ηλεκτροστατικά φίλτρα εν υγρώ για την συγκράτηση των συµπαρασυρθέντων
λεπτοµερών σωµατιδίων. Στα φίλτρα αυτά να οδηγούνται και οι εκποµπές που
συλλέγονται µε συστήµατα απαγωγών από τον µεταλλάκτη, τις θύρες αποµάκρυνσης
της µάττας από την κάµινο ακαριαίας τήξης, τις θύρες αποσκωριώσεως της καµίνου και
του µεταλλάκτη και τέλος τα αντίστοιχα υδρόψυκτα κανάλια όδευσής των.
δ2.337. Η σκόνη που θα κατακρατείται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα εν υγρώ να
συγκεντρώνεται, µετά από πύκνωση και διήθηση, σε αντίστοιχο σιλό στο κτίριο
προσωρινής αποθήκευσης πρώτων υλών τροφοδοσίας της καµίνου για να
επανακυκλωθεί στη συνέχεια στην κάµινο ακαριαίας τήξης, ενώ η υδατική φάση
οδηγείται σε πύργο ψύξης µε καταιονισµό νερού.
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δ2.338. Η ψύξη των απαερίων στον πύργο ψύξης να επιτυγχάνεται µε χρήση κατάλληλης
ποσότητας βιοµηχανικού νερού, µε σκοπό να µειωθεί η αισθητή θερµότητα των
απαερίων προκειµένου να σταµατήσουν όλες οι αντιδράσεις µεταξύ αερίων και σκόνης,
και να παραµείνει ικανοποιητική ποσότητα νερού ώστε να πλένει τα απαέρια, να
δεσµεύει την περιεχόµενη σκόνη και παράλληλα να καθαρίζει και την εσωτερική
επιφάνεια του πύργου ψύξης από τυχόν επικαθίσεις.
δ2.339. Μετά τον πύργο ψύξης, τα απαέρια να οδηγούνται σε πύργο έκπλυσης για να
υποβληθούν σε δεύτερο στάδιο έκπλυσης. Στο στάδιο της ψύξης και της διπλής
έκπλυσης των απαερίων θα πρέπει να αποµακρύνεται το περιεχόµενο αρσενικό µε
διαλυτοποίηση στο βιοµηχανικό νερό. Από τον πύργο ψύξης, η µεν υδατική φάση που
περιέχει και το As να οδηγείται στη µονάδα καθαρισµού βιοµηχανικού νερού τα δε
απαέρια που περιέχουν SO2 στη µονάδα παραγωγής θειικού οξέος.
δ2.340. Η αποµάκρυνση του αρσενικού από το βιοµηχανικό νερό της µεταλλουργίας θα
γίνεται µε τη µορφή του κρυσταλλικού σκοροδίτη για την περιβαλλοντικά ασφαλή
διάθεσή του.
δ2.341. Η αποµάκρυνση του διοξείδιου του θείου (SO2) θα γίνεται µε µετατροπή του σε
θειικό οξύ (H2SO4) σε κατάλληλη προς τούτο µονάδα. Η λειτουργία της µονάδας
παραγωγής θειικού οξέος, να βασίζεται στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές και να
περιλαµβάνει τα τρία τµήµατα των ακόλουθων όρων.
δ2.342. Στην µονάδα παραγωγής H2SO4 θα υπάρχει τµήµα καθαρισµού της αέριας φάσης
που περιέχει το SO2:
i.
Τα απαέρια της µεταλλουργίας, αφού πρώτα ψυχθούν στον πύργο ψύξης και
καθαριστούν στον πύργο έκπλυσης, να οδηγούνται για περαιτέρω καθαρισµό στο
τµήµα καθαρισµού αερίων της µονάδας θειικού οξέος. Το κύκλωµα καθαρισµού
αερίων της µονάδας θειικού οξέος θα αποτελείται από ένα πύργο έκπλυσης, ένα
πύργο ψύξης, δύο υγρές πλυντρίδες (scrubbers) που θα λειτουργούν εν σειρά και
δύο στάδια υγρού ηλεκτροστατικού καθαρισµού. Ακολούθως, το καθαρό πλέον
αέριο που περιέχει το διοξείδιο του θείου θα οδηγείται στη µονάδα επαφής.
ii.
Η ψύξη του αερίου και η συµπύκνωση των υδρατµών θα λαµβάνουν χώρα σε
αντίστοιχο πύργο ψύξης. Η ψύξη του αερίου θα γίνεται µέσω της ανακύκλωσης
αραιού θειικού οξέος εντός του πύργου ψύξης. Το αραιό H2SO4, εν συνεχεία θα
ψύχεται σε εναλλάκτες θερµότητας και θα ανακυκλώνεται στον πύργο ψύξης.
iii.
Η αέρια φάση να περνάει και από δύο στάδια υγρού ηλεκτροστατικού καθαρισµού
όπου τα τυχόν εναποµείναντα σωµατίδια θα φορτίζονται ηλεκτρικά και θα
συλλέγονται στα ηλεκτρόδια.
iv.
Ο πολφός µε τα στερεά σωµατίδια από τις δύο πλυντρίδες και τα δύο στάδια
ηλεκτροστατικού καθαρισµού, µετά από πύκνωση και διήθηση, θα οδηγείται υπό
µορφή κέικ στο σιλό αποθήκευσης σκόνης στο κτίριο προσωρινής αποθήκευσης
πρώτων υλών. Η αέρια φάση να οδηγείται στο τµήµα επαφής.
δ2.343. Στην µονάδα παραγωγής H2SO4 να υπάρχει τµήµα επαφής της αέριας φάσης προς
µετατροπή του SO2 σε H2SO4 µέσω διαδικασίας διπλής απορρόφησης. Αναλυτικότερα
θα υπάρχουν τα ακόλουθα:
v.
Τµήµα ξήρανσης της αέριας φάσης που περιέχει το διοξείδιο του θείου (SO2).
vi.
Τµήµα µετατροπής του SO2 που περιέχεται στην αέρια φάση σε τριοξείδιο του
θείου (SO3).
vii.
Τµήµα απορρόφησης του αερίου SO3 από νερό ώστε να σχηµατιστεί ένα διάλυµα
98.5% H2SO4.
viii.
Στο στάδιο της ξήρανσης θα πρέπει να αποµακρύνεται όλη η ποσότητα των
περιεχοµένων υδρατµών.
ix.
Οι πύργοι απορρόφησης θα χρησιµοποιούνται για την απορρόφηση του αερίου
SO3 που έρχεται από το τµήµα µετατροπής. Η απορρόφηση θα επιτυγχάνεται
µέσω πυκνού θειικού οξέος (98.5%) που µπορεί να ανακυκλώνεται στους
πύργους απορρόφησης από την κεντρική δεξαµενή. Η λειτουργία της εν λόγω
κεντρικής δεξαµενής θα συσχετίζεται µε την δεξαµενή θειικού οξέος του τµήµατος
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ξήρανσης ώστε να ρυθµίζονται αυτόµατα οι συγκεντρώσεις του θειικού οξέος στα
στάδια της ξήρανσης και της απορρόφησης.
x.
Όλη η παραγόµενη ποσότητα H2SO4 στο σύστηµα ανακύκλωσης οξέος θα
αποµακρύνεται από τον τελικό πύργο απορρόφησης µε περιεκτικότητα 98.5% και
αφού ψυχθεί στους αντίστοιχους εναλλάκτες θερµότητας, θα οδηγείται στις
αντίστοιχες δεξαµενές αποθήκευσης.
xi.
Η αέρια φάση µετά την ολική αποµάκρυνση του περιεχοµένου SO2 (τουλάχιστον
99.9%) από τον τελικό πύργο απορρόφησης θα οδηγείται στην καµινάδα
διασποράς. Η παραγόµενη από την διαδικασία θερµότητα θα αποµακρύνεται
µέσω του νερού ψύξης.
xii.
Τα ανώτατα όρια αερίων εκποµπών στην καµινάδα της µεταλλουργίας µετρούµενα
µε ισοκινητικές δειγµατοληψίες καθορίζονται ως ακολούθως:
- NOx 100mg/Nm3 (µέση ηµερήσια τιµή)
- SO2 300mg/Nm3 µέση ετήσια τιµή και max 1/2h 800mg/Nm3
- PM 10mg/Nm3 (µέση ηµερήσια τιµή)
Υπερβάσεις των οριακών τιµών NOx και PM µπορούν να υπάρχουν για 60h το
έτος ανά ρύπο, εφ’ όσον υπερβαίνεται η µέση ηµερήσια τιµή.
δ2.344. Το σύστηµα µεταφοράς και αποθήκευσης του παραγόµενου H2SO4:
i.
Το παραγόµενο θειικό οξύ από τις εγκαταστάσεις της µεταλλουργίας στην περιοχή
του Μαντέµ Λάκκου θα 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 θα γίνει µέσω
ενός αγωγού µεταφοράς θειικού οξέος, συνεχούς λειτουργίας, µε δυνατότητα
ενδιάµεσης αποθήκευσης και στα δύο άκρα του αγωγού.
ii.
∆εξαµενές αποθήκευσης θειικού οξέος µπορούν να υπάρχουν τόσο δίπλα στη
µονάδα παραγωγής θειικού οξέος της µεταλλουργίας όσο και στις λιµενικές
εγκαταστάσεις. Για λόγους δε συντήρησης, επιθεώρησης και οµαλής συνεχούς
λειτουργίας του αγωγού µεταφοράς, σε κάθε µία εκ των δύο περιοχών
προβλέπονται δύο ίδιες δεξαµενές.
iii.
Η ονοµαστική αθροιστική χωρητικότητα όλων των δεξαµενών να σχεδιαστεί ώστε
να υπερκαλύπτει µε ασφάλεια την µέγιστη παραγωγή ενός πλήρους µηνός (30
ηµερολογιακές µέρες) κανονικής λειτουργίας ακόµα και για το σενάριο της
κατεργασίας µόνο συµπυκνώµατος χαλκού-χρυσού Σκουριών (ηµερήσια
παραγωγή 1434 t).
iv.
Οι δεξαµενές H2SO4 να είναι υπό ατµοσφαιρική πίεση, κατακόρυφες κυλινδρικές
µε σταθερή οροφή και κωνικό πυθµένα. Οι δεξαµενές κάθε περιοχής θα
τοποθετηθούν εντός κοινής λεκάνης ασφαλείας η οποία θα πρέπει να έχει
σχεδιαστεί για συγκράτηση του 110% της χωρητικότητας της µιας εκ των δύο
δεξαµενών.
v.
Ο αγωγός µεταφοράς του θειικού οξέος από τις δεξαµενές του Μαντέµ Λάκκου
στις δεξαµενές των λιµενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου θα είναι χαλύβδινος, µε
τοίχωµα κατάλληλου πάχους ώστε να µην υφίσταται διάβρωση από το θειικό οξύ.
Ο αγωγός θα εγκατασταθεί εντός κλειστού σκυρόδετου πλακοσκεπούς καναλιού
ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άµεσης επιθεώρησης, συντήρησης και
επέµβασης και να φέρει κατάλληλα συστήµατα (θέρµανσης, µόνωσης) ώστε να
διατηρεί θερµοκρασία >10οC για την αποφυγή παγώµατος τις κρύες περιόδους.
vi.
Η µεταφορά θα γίνεται δια βαρύτητας µε ταυτόχρονο έλεγχο της παροχής στην
έξοδο του αγωγού πριν τις δεξαµενές αλλά και της στάθµης των δεξαµενών. Ο
αγωγός θα είναι εξοπλισµένος µε αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης διαρροών
(Computational Pipeline Monitoring with Real Time Transient Modeling) σε
συνδυασµό µε σειρά αυτόµατων βαλβίδων αποµόνωσης (τουλάχιστον τρεις
ενδιάµεσες και µία στο τέλος του).
vii.
Η κρυογενική µονάδα παραγωγής οξυγόνου ηµερήσιας δυναµικότητας 340 t, µε
τους αντίστοιχους χώρους αποθήκευσής του, να χωροθετηθεί εντός του γηπέδου
της µεταλλουργίας.
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δ2.345. Η διαχείριση των κάθε µορφής στερεών αποβλήτων της µεταλλουργίας (σκωρία,
ιλύς από τον καθαρισµό του βιοµηχανικού νερού) να γίνεται υπό σχεδόν ξηρή µορφή για
την ελαχιστοποίηση του όγκου τους και της ρυπογένειάς τους αλλά και την µέγιστη
ανακύκλωση του βιοµηχανικού νερού. Προς τούτο, στο τελικό στάδιο παραγωγής των
να προβλεφθεί εξοπλισµός αφύγρανσης (τυµπανόφιλτρα, φιλτρόπρεσσες, κλπ.) για τον
µέγιστο δυνατό διαχωρισµό και ανάκτηση του βιοµηχανικού νερού.
δ2.346. Σε όλες τις επιµέρους µονάδες της εγκατάστασης να ενσωµατωθούν συστήµατα για
την κατεργασία και ψύξη του βιοµηχανικού νερού προκειµένου να διασφαλίζεται η
πλήρης ανακύκλωσή του, η µη ύπαρξη υγρών αποβλήτων, η ελαχιστοποίηση των
απωλειών (π.χ. λόγω παρακράτησης υγρασίας στα στερεά απόβλητα και εξάτµισης) και
ο περιορισµός των αναγκών σε νερό αναπλήρωσης.
δ2.347. Οι ανάγκες της µεταλλουργίας σε νερό αναπλήρωσης να καλύπτονται από τα νερά
του µεταλλείου.
δ2.348. Οι εσωτερικοί δρόµοι εξυπηρέτησης του έργου να είναι ασφαλτοστρωµένοι.
δ2.349. Τα πάσης φύσεως παραγόµενα ή χρησιµοποιούµενα χηµικά να φυλάσσονται σε
κατάλληλα µονωµένες και προστατευµένες δεξαµενές. Η αποθηκευτική ικανότητα του
συστήµατος συλλογής στην περίπτωση υγρών να είναι τουλάχιστον ίση µε τον όγκο της
δεξαµενής.
δ2.350. Η σκωρία που θα παράγεται ως απόρριµµα από την κάµινο ακαριαίας τήξης και
δευτερευόντως από τον µεταλλάκτη, καθώς και η ιλύς (σκοροδίτης και γύψος) από τη
µονάδα καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού, εφόσον δεν αξιοποιούνται ως δοµικά ή
εµπορεύσιµα προϊόντα, να διατίθενται στον νέο χώρο απόθεσης του Κοκκινόλακκα.
δ2.351. Το βιοµηχανικό δάπεδο του εργοστασίου να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο και
εξοπλισµένο µε αντλίες για την συλλογή τυχόν διαρροών και επιστροφή αυτών σε
αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος βιοµηχανικού νερού.
δ2.352. Οι απορροές των κτιρίων να συλλέγονται µέσα σε φρεάτια και να αντλούνται στο
κύκλωµα βιοµηχανικού νερού για επαναξιοποίηση.
δ2.353. Στην έξοδο της εγκατάστασης, να κατασκευαστούν δεξαµενές πλύσης των τροχών
των οχηµάτων µεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο µικρότερος δυνατός
διασκορπισµός υλικών.
δ2.354. Τα νερά από τις λεκάνες πλύσης των τροχών των οχηµάτων µεταφοράς
συµπυκνώµατος να αντλούνται για επαναχρησιµοποίηση ως βιοµηχανικό νερό.
δ2.355. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης του χρωµατισµού των
εξωτερικών επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο.
δ2.356. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες. Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο
διάχυτος εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια και τις
ανάγκες λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.

δ2.Ε. Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιµένα Στρατωνίου
δ2.Ε.Ι. Λιµενικό έργο
δ2.357. Για την εξυπηρέτηση των νέων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει
επέκταση και αναβάθµιση των υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.
δ2.358. Οι νέες λιµενικές εγκαταστάσεις να κατασκευαστούν στο βόρειο άκρο της παραλίας
Στρατωνίου έµπροσθεν των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του εργοστασίου
εµπλουτισµού Στρατωνίου και να µπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα ένα φορτηγό
πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην 50.000 DWT (φόρτωση συµπυκνωµάτων θειούχου
µόλυβδου, θειούχου ψευδάργυρου και θειούχου χαλκού) και ένα δεξαµενόπλοιο
µεταφοράς θειικού οξέος αντίστοιχου µεγέθους.
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δ2.359. Οι νέες λιµενικές εγκαταστάσεις να κατασκευαστούν στην ανοιχτή θάλασσα
(offshore terminal) χωρίς εµπόδια στην πρόσβαση των πλοίων, µε προσανατολισµό Β-Ν
έως ΒΑ-Ν∆.
δ2.360. Κατά την φάση κατασκευής των νέων λιµενικών έργων φορτοεκφόρτωσης φορτίου
χύδην, να µην διακοπεί η λειτουργία των υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων.
δ2.361. Οι λιµενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των πλοίων µεταφοράς θειικού οξέος να
κατασκευαστούν αφού τεθούν σε λειτουργία οι νέες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
φορτίων χύδην.
δ2.362. Η πρόσβαση στις δύο εγκαταστάσεις και η στήριξη του ταινιοδρόµου να γίνει µε
έργα θεµελιωµένα επί πασσάλων και να µην γίνει θεµελίωση επί βάθρων, για
περιβαλλοντικούς λόγους (αποφυγή εκσκαφών και ακτοµηχανικά προβλήµατα).
δ2.363. Κάθε διάταξη φόρτωσης να περιλαµβάνει νησίδες παραβολής, συνδεόµενες µεταξύ
τους µε µεταλλικές πεζογέφυρες, νησίδες πρόσδεσης και διάδροµο προσπέλασης από
την ξηρά για την πρόσβαση οχηµάτων και την θεµελίωση κλειστού συστήµατος
µεταφοράς.
δ2.364. Η κατασκευή των νησίδων του έργου (παραβολής, πρόσδεσης και πλατφόρµες
φόρτωσης) να γίνει µε κυψελωτά κιβώτια οπλισµένου σκυροδέµατος και ανωδοµή από
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα.
δ2.365. Τα κυψελωτά κιβώτια οπλισµένου σκυροδέµατος (caissons) να κατασκευαστούν σε
ειδικές εγκαταστάσεις µακριά από το έργο και εν συνεχεία να ρυµουλκηθούν και
ποντιστούν στην τελική τους θέση.
δ2.366. Οι διάδροµοι προσπέλασης να κατασκευαστούν ως έργα επί πασσάλων.
δ2.367. Κατά τη φάση οριστικής µελέτης να επικαιροποιηθεί η θαλάσσια γεωτεχνική έρευνα,
προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα µηχανικά χαρακτηριστικά του πυθµένα και οι
γεωτεχνικές παράµετροι σχεδιασµού των έργων.
δ2.368. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του έργου, να καταλάβει την
µικρότερη δυνατή έκταση και λόγω της γειτνίασης του µε τον αστικό ιστό να ληφθούν τα
κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των οχλήσεων και ειδικότερα:
i.
Οι σωροί προσωρινής απόθεσης υλικών να διαβρέχονται συχνά και να είναι
καλυµµένοι µε αδιαπέρατο πέτασµα.
ii.
Να τοποθετηθούν πρόχειρα ηχοπετάσµατα στο µέτωπο του εργοταξίου προς τις
κατοικηµένες περιοχές.
iii.
Είναι υποχρεωτικό το σκέπασµα των φορτηγών κατά τη µεταφορά των υλικών και ο
κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής
ησυχίας.
δ2.369. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλισθούν:
i. Από τα αδρανή απόβλητα των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας µε
κατάλληλα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά
ii. από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι
εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε την
προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς,
iii. από άλλα νοµίµως εκτελούµενα έργα της περιοχής που βρίσκονται στην φάση
κατασκευής
δ2.370. Εάν απαιτηθεί επιφανειακή εκσκαφή του πυθµένα και αντικατάσταση του εδάφους
θεµελίωσης µε λιθορριπές έδρασης, τότε τα προϊόντα εκσκαφής θα πρέπει να
ελεγχθούν και να χαρακτηρισθούν µε βάση την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25.9.2009. Εάν
από τις αναλύσεις προκύψει ότι τα υλικά εκσκαφής δεν είναι αδρανή, τότε αυτά να
διατεθούν στην νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Εάν είναι
αδρανή, µπορούν να διατεθούν στην θάλασσα ύστερα από σχετική άδεια της οικείας
Λιµενικής Αρχής και σε βάθη µεγαλύτερα των 30 m.
δ2.371. Επιτρέπεται η αλίευση λίθων ή αδρανών υλικών από την θάλασσα, τα οποία
πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, ακολουθώντας τις απαραίτητες
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την αρµόδια περιβαλλοντική υπηρεσία.
δ2.372. Για την προστασία του πόδα των νησίδων έναντι υποσκαφών µετά την πόντιση του
κυψελωτού κιβωτίου στην τελική του θέση, να γίνει τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων
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µέχρι στάθµης -14 m (ΜΣΘ) σε ζώνη πλάτους 8 m έµπροσθεν του µετώπου και
περιµετρικά του κάθε κιβωτίου.
δ2.373. Μετά την πόντιση των κιβωτίων στην τελική τους θέση, η στάθµη στέψης αυτών να
είναι +2,5 m (ΜΣΘ). Η ανωδοµή του κρηπιδότοιχου να κατασκευαστεί από έγχυτο επί
τόπου οπλισµένο σκυρόδεµα επί των τοποθετηµένων κιβωτίων. Η τελική στάθµη
στέψης της ανωδοµής να είναι +4,5 m (ΜΣΘ).
δ2.374. Ως χώρος για την ανάπτυξη εργοταξιακών εγκαταστάσεων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η περιοχή των υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων κατά µήκος του
παραλιακού µετώπου εντός του γηπέδου των υφιστάµενων εγκαταστάσεων.
δ2.375. Να υπάρχει σε διαθεσιµότητα κατάλληλος σύγχρονος εξοπλισµός (πλωτά
φράγµατα, siltation curtains κ.λ.π.), για την συγκράτηση των αιωρούµενων στερεών
υλικών, σε περίπτωση που κατά τις εργασίες βυθοκόρησης παρουσιαστεί αυξηµένη
θολερότητα.
δ2.376. Απαγορεύεται η πλύση των µηχανηµάτων του κυρίου του έργου στην χερσαία ζώνη
του έργου.
δ2.377. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια,
παντός είδους ενέµατα κλπ θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του
έργου και η διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
δ2.378. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων
χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. γ της παρούσας.
δ2.379. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην δηµιουργηθούν οποιασδήποτε
µορφής προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
δ2.380. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας,
που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Π.∆. 55/1998, το
Ν.1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/1982) όπως αναθεωρήθηκε µε το Π.∆. 27/2007
(ΦΕΚ 19/Α/2007), το Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α/1994), το Π.∆. 11/2002 και την Κ.Υ.Α.
Τ/9803/2003, κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά την λειτουργία τους.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στoν 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.
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 της Λιµενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης»
(CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρµόζεται κατά την αντιµετώπιση ενδεχόµενων
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.
iii.
Την ύπαρξη χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και πληρωµάτων καθώς
και την συγκέντρωση λυµάτων/απορριµµάτων από όλες τις εγκαταστάσεις του
λιµενικού έργου.
δ2.381. Να καταρτιστεί Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριµµάτων
πλοίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.2009).
δ2.382. Κατά την φορτοεκφόρτωση των χύδην φορτίων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα
απαιτούµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων (σκόνη, θόρυβος) στον
οικιστικό ιστό.
δ2.383. Να υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή για την αντιµετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς
κατά την λειτουργία του λιµένα.
δ2.384. Στο σύστηµα φόρτωσης στις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου θα
προβλεφθούν αντλίες φόρτωσης πλοίων, µία κύρια και µία βοηθητική, κατάλληλης
δυναµικότητας, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πλήρη εκκένωση και των δύο δεξαµενών
θειικού οξέος εντός το πολύ 3 ηµερών.
δ2.385. Η µεταφορά των συµπυκνωµάτων από την περιοχή των λιµενικών εγκαταστάσεων
προς τα πλοία θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε κλειστά συστήµατα
ταινιοδρόµων.
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δ2.386. Η φόρτωση των ταινιοδρόµων να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον
κατασκευαστή όρια και να αποφεύγεται η υπερφόρτωση τους για οποιαδήποτε αιτία.
δ2.387. Μετά το τέλος της φόρτωσης να ακολουθεί καθαρισµός τυχόν διαρροών της
εγκατάστασης. Να καθαρίζονται επιµελώς τα δάπεδα εργασίας της σκάλας φόρτωσης
από τυχόν διαρροές υλικών.
δ2.388. Στο τελικό στάδιο φόρτωσης στο πλοίο να λειτουργεί χοάνη αυξοµειούµενου
µήκους για την ελαχιστοποίηση της µείωσης των εκποµπών (π.χ. τηλεσκοπική χοάνη).
δ2.389. 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.
δ2.390. Στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών (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.
δ2.391. Τα πλοία που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά υγρών και στερεών φορτίων
να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές µεταφοράς τέτοιων φορτίων.
δ2.Ε.ΙΙ. Λοιπές εγκαταστάσεις
δ2.392. Η ιδιωτική µεταλλευτική οδός που συνδέει τον Μαντέµ Λάκκο µε το Στρατώνι να
αναβαθµιστεί στο κοµµάτι πλησίον του Στρατωνίου ώστε να αποµακρυνθεί των ορίων
του οικισµού και να ασφαλτοστρωθεί στο σύνολό της, όπως περιγράφεται στην 91
σχετική ΜΠΕ.
δ2.393. Να παραµείνουν σε λειτουργία οι υφιστάµενες αποθήκες συµπυκνωµάτων, οι
οποίες θα αναβαθµιστούν πλήρως για την διασφάλιση πλήρους στεγανότητας µε
κατάλληλα έργα διαχείρισης οµβρίων υδάτων καθώς και εκσυγχρονισµό της τεχνολογίας
φορτοεκφόρτωσης στα πλοία µε εφαρµογή Βέλτιστης ∆ιαθέσιµης Τεχνολογίας, χωρίς
χρήση φορτοεκφορτωτικών οχηµάτων. Η µέθοδος που θα επιλεγεί να διασφαλίζει
µηδενικό διασκορπισµό των προϊόντων.
δ2.394. Οποιαδήποτε µεταφορά συµπυκνωµάτων από τα εργοστάσια εµπλουτισµού και της
µεταλλουργίας προς το λιµάνι Στρατωνίου θα πρέπει να γίνεται µε σκεπασµένα φορτηγά
αυτοκίνητα στεγανής καρότσας.
δ2.395. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης του χρωµατισµού των
εξωτερικών επιφανειών των νέων εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο.
Απαγορεύεται επίσης ο κατακόρυφος προς τα άνω φωτισµός καθώς και ο διάχυτος
εξωτερικός των κτιρίων φωτισµός που δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια και τις ανάγκες
λειτουργίας του έργου και των εγκαταστάσεων.
δ2.396. Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλου φωτισµού προς ελαχιστοποίηση της
απόστασης από την οποία κτίρια και εγκαταστάσεις θα είναι ορατά κατά τις βραδινές
ώρες
δ2.397. Θα πρέπει να γίνουν φυτεύσεις ενδηµικών της περιοχής φυτών περιµετρικά των
εγκαταστάσεων για την κατά το δυνατόν οπτική αποµόνωσή τους

δ3. Έργα αποκατάστασης στις περιοχές επέµβασης
δ3.Α. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποκατάστασης
δ3.1.
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 την επιτροπή του
όρου δ1.39 της παρούσας,
ii.
αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που υπέβαλε ο κύριος του έργου,
iii.
βεβαιώσει την αποκατάσταση του εδάφους που έχει προσβάλλει η εγκατάσταση
αποβλήτων,
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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.
δ3.2.
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση της
στα έργα αποκατάστασης
δ3.3.
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. Σε συνεργασία µε τη ∆/νση Υδάτων
Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να εξετάζεται
κατά τη φάση αποκατάστασης του κάθε έργου (µετά το τέλος λειτουργίας του) η
δυνατότητα άρσης των επεµβάσεων εκτροπής των επιφανειακών υδάτων και κάθε άλλης
σηµαντικής επέµβασης στη ροή των τοπικών ποταµών και ρεµάτων.
δ3.4.
Σε διάστηµα δύο ετών από την έκδοση της παρούσας να εκπονηθεί από την
Επιτροπή του όρου δ1.39 συγκεκριµένο συνολικό σχέδιο ρύθµισης των µεταµεταλλευτικών χρήσεων γης των περιοχών επέµβασης του έργου. Το ρυθµιστικό αυτό
σχέδιο να εξετάζει µεταξύ άλλων και τη δυνατότητα της µετά την παύση της λειτουργίας
ένταξης ορισµένων εκ των εγκαταστάσεων και των περιοχών σε πρόγραµµα αξιοποίησής
των από την τοπική κοινωνία όπως για την ανάδειξη της µεταλλευτικής ιστορίας της
περιοχής. Το σχέδιο αυτό θα εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
δ3.5.
Κατά το κλείσιµο κτιριακών εγκαταστάσεων να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα:
i.
Τα στοιχεία µε εναποµένουσα αξία, µετά την αποξήλωσή τους, να συγκεντρωθούν
σε προκαθορισµένες περιοχές, όπου θα φυλάσσονται µε ασφάλεια µέχρι την
τελική τους εκποίηση.
ii.
Όλα τα αποθέµατα αντιδραστηρίων επεξεργασίας να εξαντληθούν κατά το
δυνατόν κατά την τελευταία περίοδο λειτουργίας των επιµέρους δραστηριοτήτων.
Μέσα στους δύο πρώτους µήνες του κλεισίµατος, τα παραµένοντα πλεονάσµατα
αντιδραστηρίων, εάν είναι συσκευασµένα, θα επιστραφούν στους προµηθευτές,
στα πλαίσια της σχετικής συµφωνίας µαζί τους, ενώ εάν δεν είναι, να πωληθούν ή
να καταστραφούν µε ασφάλεια. Τυχόν υπολείµµατα θα πρέπει να διατεθούν σε
εξουσιοδοτηµένους διαχειριστές αποβλήτων.
iii.
Ο εξοπλισµός επεξεργασίας να αποστραγγισθεί και να απορρυπανθεί για την
αποµάκρυνση των διάφορων πολφών και διαλυµάτων της επεξεργασίας.
iv.
Τυχόν επικαθίσεις από αντιδραστήρια και διάφορα στερεά στην εξωτερική
επιφάνεια του εξοπλισµού, στα κτίρια ή στις επιφάνειες από σκυρόδεµα να
υφίστανται κατεργασία, όπου απαιτείται, και να αποµακρύνονται µε έκπλυση, µε
άφθονο νερό. Τα στραγγίσµατα της πλύσης θα συγκεντρώνονται και θα υφίστανται
διαχείριση ως υγρά απόβλητα µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
v.
Για την ασφαλή αποσυναρµολόγηση – κατεδάφιση κύριων και βοηθητικών
εγκαταστάσεων 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.
vi.
Από τον προβλεπόµενο εξοπλισµό του εργοστασίου να διατηρηθούν οι δεξαµενές
νερού για ενδεχόµενη µελλοντική χρήση τους ως πηγή προσωρινής
εναποθήκευσης νερού για άρδευση ή/και πυροπροστασία.
vii.
Οι δρόµοι να διατηρηθούν και να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται ως δασικοί
δρόµοι ή ως δρόµοι πυρόσβεσης, όπου οι αρµόδιες δασικές ή πυροσβεστικές
υπηρεσίες το κρίνουν απαραίτητο. Παρ’ όλα αυτά, να πραγµατοποιηθεί
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αποκατάσταση στα πρανή τους, τα οποία να επενδυθούν µε φυτική γη
κατάλληλου πάχους και να φυτευθούν.
δ3.6.
Σε διάστηµα 30 µηνών από την έγκριση του προαναφερόµενου σχεδίου του όρου
δ.3.4., 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 εγκεκριµένο ρυθµιστικό σχέδιο. Στην µελέτη αυτή θα
ενσωµατώνονται τα συµπεράσµατα του σχεδίου του όρου δ.3.4. και 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 ρυθµιστικό σχέδιο χρήσεις. Η µελέτη να κατατεθεί στην αρµόδια
υπηρεσία της αποκεντρωµένης διοίκησης και να διαβιβαστεί στην αρµόδια υπηρεσία του
ΥΠΕΚΑ για ενηµέρωση του φακέλου της 91 σχετικής ΜΠΕ.
δ3.7.
Οι βασικές κατευθύνσεις για την αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης
είναι:
i.
Να γίνει αποκατάσταση των λειτουργικών (φυσικοχηµικών) χαρακτηριστικών του
εδαφικού υποβάθρου που αποκαλύπτεται. Ελλείψει εδαφικού υλικού και φυτικής
γης, η αποκατάσταση των λειτουργιών του εδάφους (ή µέρος αυτών) που
προϋπήρχαν προ της απόθεσης να γίνει µέσω προσθήκης ορισµένων
εδαφοβελτιωτικών για αποκατάσταση της γονιµότητας και της παραγωγικότητας
του εδάφους.
ii.
Να γίνει φυτοτεχνική αποκατάσταση µε βάση όσα προβλέπονται για το σύνολο
των αποκαταστάσεων.
δ3.8.
Τα θεµελιώδη κριτήρια κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του
έργου συνολικά θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:
i.
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.
ii.
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.
iii.
Κριτήριο χηµικής σταθερότητας: Όλα τα παραµένοντα υλικά δεν πρέπει να
παρουσιάζουν κίνδυνο για τους µελλοντικούς χρήστες της περιοχής, τη δηµόσια
υγεία ή το περιβάλλον.
iv.
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.
δ3.9.
Για την εκλογή των ειδών και την εφαρµογή φυτεύσεων για την αποκατάσταση της
δασικής βλάστησης στους χώρους των επεµβάσεων, όπου απαιτούνται φυτεύσεις για τη
βελτίωση της αισθητικής του τοπίου ή την σταθεροποίηση των εδαφών, θα συντάσσονται
ειδικές δασοτεχνικές µελέτες, που θα εγκρίνονται από την τοπική δασική αρχή. Μεταξύ
άλλων θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής:
i.
Να πραγµατοποιηθεί ανάλυση των εδαφικών χαρακτηριστικών (προφίλ εδαφικών
τοµών, εδαφολογικές αναλύσεις) σε κάθε περιοχή επέµβασης µε στόχο την κατά
το δυνατό προσοµοίωση των ίδιων χαρακτηριστικών στις εργασίες
αποκατάστασης. Τα σχετικά ευρήµατα να συµπεριληφθούν στις δασοτεχνικές
µελέτες.
ii.
Στις αποκαταστάσεις να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα φυτικά είδη, τα οποία
διασφαλίζουν καλύτερη προσαρµογή στις συνθήκες της περιοχής. Η
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αποκατάσταση να σεβαστεί τη διαφορετική βλαστητική φυσιογνωµία των χώρων,
χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά και κατάλληλα είδη για την κάθε περιοχή.
iii.
Μετά τη µείωση των ανθρωπογενών επιδράσεων στην περιοχή, οι εργασίες
αποκατάστασης θα πρέπει να ακολουθούν τις φυσικές τάσεις της περιοχής για την
ανόρθωση των αείφυλλων θαµνώνων, (που κατά κανόνα αποτελούνται από
πρόσκοπα είδη), προς συστάδες ξηρόφιλων φυλλοβόλων δρυών και για την
εποίκιση των τεχνητών συστάδων κωνοφόρων πεύκων από τις ξηρόφιλες δρύες,
που αποτελούν κυρίαρχα είδη των φυτοκοινωνιών της περιοχής. Η αποκατάσταση
θα πρέπει να σεβαστεί τη διαδικασία αυτή επιταχύνοντάς την, εισάγοντας
ξηρόφιλες φυλλοβόλες δρύες σποραδικά µέσα στις περιοχές όπου θα
εγκατασταθούν τεχνητά τα πρόσκοπα είδη.
iv.
Ορισµένα πολύ σηµαντικά από οικολογική, δασοκοµική σκοπιά είδη εµφανίζονται
αραιά στην περιοχή έρευνας (π.χ. ανατολικός γαύρος, φράξος, σκλήθρο) µε τάση
αύξησης της κάλυψής τους, µετά τη µείωση των ανθρωπογενών επιδράσεων στην
περιοχή. Η αποκατάσταση θα πρέπει να ενισχύσει την παρουσία των ειδών αυτών
στο χώρο, ενισχύοντας έτσι την ποικιλότητα και αισθητική αξία των συστάδων.
v.
Να πραγµατοποιηθεί πιλοτικό πρόγραµµα φυτεύσεων αποκατάστασης
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις προτεινόµενες προδιαγραφές φύτευσης της 91
σχετικής ΜΠΕ προκειµένου να προκύψουν αναλυτικότερες και συγκεκριµένες
πληροφορίες που θα λαµβάνουν υπόψη τοπικά χαρακτηριστικά.
vi.
Ο κύριος του έργου θα πρέπει να διατηρεί φυτώριο στην περιοχή Ολυµπιάδας,
στο οποίο θα υπάρχει και τράπεζα σπόρων από τα ενδηµικά είδη της περιοχής,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη τροφοδοσία των αποκαταστάσεων µε τα
αναγκαία δενδρύλλια.
vii.
Σε περίπτωση αποτυχιών στη σπορά ή τη φύτευση, να διενεργούνται
συµπληρωµατικές σπορές ή φυτεύσεις, ώστε να καταγραφεί επιβίωση των
φυταρίων της τάξης του 90% και να µην παρατηρούνται κενά κατά θέσεις.
viii.
Να γίνουν δοκιµές σποράς και φύτευσης στα πρανή και στα καταστρώµατα των
οδών προσπέλασης και των πλατειών που δεν θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και
στην έκταση του φυτωρίου, για να διαπιστωθεί για κάθε προτεινόµενο είδος αν θα
πρέπει να προτιµηθεί η σπορά ή η φύτευση. Των δοκιµών αυτών θα προηγηθεί
µελέτη που θα υποβληθεί στο αρµόδιο ∆ασαρχείο και η οποία θα καθορίζει τις
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συλλογή των σπόρων, την αποθήκευσή τους, την
κατεργασία και προετοιµασία τους, την ή τις µεθόδους σποράς, την προστασία
των σπόρων έναντι των βιοτικών παραγόντων, τις µεθόδους παραγωγής
φυταρίων και τις τεχνικές φύτευσης.
ix.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (πχ περίφραξη, πινακίδες, φύλαξη κλπ)
στους χώρους που θα φυτοκαλυφθούν, ώστε να υπάρξει προστασία των φυτών
από βόσκηση και πυρκαγιές.
x.
Ο κύριος του έργου, ήδη από τον 1ο χρόνο της λειτουργίας του έργου, να
εκπαιδεύσει σχετικά (σε συνεργασία µε την πυροσβεστική υπηρεσία της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) ικανό αριθµό ατόµων, ώστε να είναι άµεση και
αποτελεσµατική η αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
xi.
Όλα τα παραπάνω να γίνουν µε ευθύνη του κύριου του έργου σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
δ3.10.
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 αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
δ3.11.
Το βασικό κριτήριο της επιτυχίας του έργου της αποκατάστασης θα είναι
πυκνότητα φυτοκάλυψης 80% για 3 συνεχόµενα έτη. Εάν κατά την περίοδο των 5 ετών
από την έναρξη των εργασιών κλεισίµατος του έργου, δεν επιτευχθεί η εν λόγω
πυκνότητα φυτοκάλυψης, τότε ο κύριος του έργου να εκπονήσει και να εφαρµόσει ειδική
µελέτη διορθωτικών µέτρων.
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Ειδικότερα, για κάθε Υποέργο θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

δ3.Β. Υποέργο Ολυµπιάδας
δ3.12.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο αφορούν στις εξής υφιστάµενες εγκαταστάσεις:
i.
Παλαιός χώρος απόθεσης τελµάτων εµπλουτισµού Ολυµπιάδας: Να γίνουν κατά
προτεραιότητα εργασίες συνολικής αποµάκρυνσης και καθαρισµού των τελµάτων,
και εργασίες σταδιακής αποκατάστασης του χώρου που θα ελευθερώνεται. Να
αποµακρυνθεί το σύνολο του αξιοποιήσιµου υλικού, να γίνει επεξεργασία αυτού
στο εργοστάσιο εµπλουτισµού και εµπορική αξιοποίηση του προϊόντος και του
υπολείµµατος.
ii.
Σωροί αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας: να γίνει εξυγίανση της περιοχής κατάληψης σε
βάθος που θα καθορισθεί µε δειγµατοληψίες µετά την αποµάκρυνση των
αναχωµάτων και εν συνεχεία να γίνει εδαφοβελτίωση και φυτοτεχνική
αποκατάσταση.
iii.
Παλαιός χώρος απόθεσης στείρων µεταλλείου Πλατεία Φιρέ Ολυµπιάδας: να γίνει
πλήρης αποµάκρυνση του εν λόγω υλικού από την πλατεία Φιρέ και αξιοποίησή
του σε ποσοστό µεγαλύτερο από 80% για την κατασκευή του φράγµατος της νέας
εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου
εφ΄ όσον πληροί τα αναγκαία κριτήρια ποιότητας. Η εναποµένουσα ποσότητα να
αποτεθεί στην εγκατάσταση Κοκκινόλακκα.
iv.
Παλαιός χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων µεταλλείου Ολυµπιάδας: τα υλικά
θα πρέπει να τύχουν της ίδιας διαχείρισης µε τα στείρα της πλατείας Φιρέ, η δε
περιοχή που θα ελευθερωθεί να αποκατασταθεί οριστικά µε βάση τα αναφερόµενα
στην παράγραφο δ3.Α.
v.
Εδάφη στην περιοχή µεταλλείου και υφιστάµενου εργοστασίου Ολυµπιάδας: τα
εδάφη που παρουσιάζουν συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των µέσων τιµών
υποβάθρου της κάθε περιοχής, θα αποµακρυνθούν/αποκατασταθούν σε
κατάλληλο βάθος που θα καθορισθεί µε δειγµατοληψίες.
δ3.13.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο αφορούν τις εξής µελλοντικά λειτουργούσες εγκαταστάσεις:
i.
Υπόγειο µεταλλείο Ολυµπιάδας
ii.
Μονάδα λιθογόµωσης Ολυµπιάδας
iii.
Εργοστάσιο εµπλουτισµού Ολυµπιάδας
iv.
Συνολική περιοχή επέµβασης.
δ3.14.
Το κλείσιµο των κενών της εκµετάλλευσης και κατ’ επέκταση το κλείσιµο του
µεταλλείου γίνεται παράλληλα µε την εκµετάλλευση, µε την εφαρµογή λιθογόµωσης
(παλαιά και νέα έργα).
δ3.15.
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.
δ3.16.
Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών
στοών προσπέλασης. Οι αποψιλωµένοι χώροι θα φυτευτούν µετά την αποκατάστασή
τους µε εδαφικό επίστρωµα πάχους τουλάχιστον 60 cm φυτικής γης. 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.
Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 90% (ως όρος δ3.9.vii).
δ3.17.
Κατά το κλείσιµο του υπόγειου µεταλλείου να γίνει αποµάκρυνση του
µεταλλευτικού (κινητός εξοπλισµός εκµετάλλευσης, ανεµιστήρες, κλπ.) και µηχανολογικού
(δίκτυα βιοµηχανικού νερού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.) εξοπλισµού από τα
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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.
δ3.18.
Η οριστική έκταση και το βάθος του εδαφικού µανδύα προς αποκατάσταση να
καθοριστεί µετά από έρευνα και δοκιµές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης,
προκειµένου να καθοριστούν τα τυχόν επιβαρυµένα εδαφικά σώµατα τα οποία θα πρέπει
να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και των δοκιµών
θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή του όρου δ1.39 πριν την
έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.
δ3.19.
Το φυτώριο της περιοχής Ολυµπιάδας να µεριµνά για την έγκαιρη προετοιµασία
των φυτών και δενδρυλίων που θα χρησιµοποιούνται στο σύνολο των αποκαταστάσεων
του έργου.
δ3.20.
Να υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης φυτών του φυτώριου προς τον οικείο
∆ήµο για αποκαταστάσεις και σχετικά έργα (ρείθρα δρόµων, αναπλάσεις αστικού
περιβάλλοντος, κλπ), στο βαθµό που αυτό δεν καθυστερεί τις φυτεύσεις των
αποκαταστάσεων του έργου.
δ3.21.
Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την
ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να
µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα.
δ3.22.
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.
δ3.23.
Για τις αρδευτικές ανάγκες του φυτωρίου αλλά και όλων των έργων
αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή Ολυµπιάδας να αξιοποιούνται τα νερά που
αποστραγγίζουν από το µεταλλείο εάν αυτά είναι κατάλληλα για τη συγκεκριµένη χρήση.
δ3.24.
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση της
σε έργα αποκατάστασης
δ3.25.
Να αποκατασταθεί η συνέχεια του χειµάρρου Ξηρόλακκα, µετά την αποκατάσταση
της παλαιάς λεκάνης τελµάτων Ολυµπιάδας, µε σύνδεση και επαναφορά των
υδατορρευµάτων που βρίσκονται ανάντη της προς την κοίτη του Ξηρόλακκα και όχι του
Μαυρόλακκα. Παράλληλα, να καταργηθεί το υφιστάµενο έργο εκτροπής των
υδατορρευµάτων αυτών προς τον Μαυρόλακκα.
δ3.26.
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 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 αδειοδοτούσας αρχής ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης.

δ3.Γ. Υποέργο Σκουριών
δ3.27.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο αφορούν τις εξής µελλοντικά λειτουργούσες εγκαταστάσεις:
i.
Υπόγειο µεταλλείο Σκουριών
ii.
Ενοποιηµένο όρυγµα και χώρος απόθεσης µεταλλείου Σκουριών
iii.
Εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων εµπλουτισµού στον Καρατζά Λάκκο και
Λοτσάνικο
iv.
Μονάδα λιθογόµωσης Σκουριών
v.
Εργοστάσιο εµπλουτισµού Σκουριών
vi.
Συνολική περιοχή επέµβασης.
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δ3.28.
Το κλείσιµο των κενών της εκµετάλλευσης και κατ’ επέκταση το κλείσιµο του
υπόγειου µεταλλείου γίνεται παράλληλα µε την εκµετάλλευση, µε την εφαρµογή
λιθογόµωσης.
δ3.29.
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.
δ3.30.
Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών
στοών προσπέλασης του υπόγειου µεταλλείου. Οι αποψιλωµένοι χώροι θα φυτευτούν
µετά την αποκατάστασή τους µε εδαφικό επίστρωµα πάχους τουλάχιστον 60 cm φυτικής
γης. 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. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι
τουλάχιστον 90%.
δ3.31.
Κατά το κλείσιµο του υπόγειου µεταλλείου 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.
δ3.32.
Με την ολοκλήρωση της επιφανειακής εξόρυξης του κοιτάσµατος που σηµατοδοτεί
και την επικέντρωση της δραστηριότητας στην υπόγεια εκµετάλλευση, να αρχίσει άµεσα η
επαναπλήρωσή του για την επαναφορά του ορύγµατος στο αρχικό γεωµορφολογικό
ανάγλυφο και την τελική αποκατάσταση του.
δ3.33.
Η οριστική έκταση και το βάθος του εδαφικού µανδύα προς αποκατάσταση να
καθοριστεί µετά από έρευνα και δοκιµές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης,
προκειµένου να καθοριστούν τα τυχόν επιβαρυµένα εδαφικά σώµατα τα οποία θα πρέπει
να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και των δοκιµών
θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή του όρου δ1.39 πριν την
έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.
δ3.34.
Στις εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου να κατασκευαστεί
ξηρά κάλυψη τα συστατικά της οποίας θα είναι τα εξής: (από πάνω προς τα κάτω):
i.
∆ιάστρωση ενός εδαφικού στρώµατος φυτικής γης, πάχους 0,5 m
ii.
∆ιάστρωση προστατευτικού στρώµατος αποτελούµενο από στείρα υλικά που θα
προκύψουν από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος πάχους 2,5 m
δ3.35.
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 νέας βλάστησης.
δ3.36.
Το εδαφικό υλικό που θα αφαιρεθεί από την περιοχή κατάληψης των έργων να
αποθηκευτεί στους τρεις αποθεσιοθάλαµους που έχουν οριοθετηθεί σε αντίστοιχες θέσεις
στροφών του εσωτερικού οδικού δικτύου εξυπηρέτησης του έργου προς τον πόδα των
φραγµάτων, από τη Χ.Θ. 3+400 έως τη Χ.Θ. 5+100.
δ3.37.
Να γίνει εγκατάσταση κατάλληλου συστήµατος αποστράγγισης επί της
αποκαταστηµένης επιφάνειας των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων.
δ3.38.
Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την
ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να
µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα.
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δ3.39.
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.
δ3.40.
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση της
στα έργα αποκατάστασης
δ3.41.
Μετά το κλείσιµο o 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.
∆ιατηρείται 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.
δ3.42.
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 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
τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης.

δ3.∆. Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου
δ3.43.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο αφορούν τις εξής υφιστάµενες εγκαταστάσεις:
i.
Σωροί αποφρυγµάτων Μαντέµ Λάκκου: να γίνει εξυγίανση της περιοχής
κατάληψης σε βάθος που θα καθορισθεί µε δειγµατοληψίες µετά την
αποµάκρυνση του υλικού των αναχωµάτων και εν συνεχεία να γίνει
εδαφοβελτίωση και φυτοτεχνική αποκατάσταση. Να εξεταστεί η δυνατότητα
εµπορικής αξιοποίησης του υλικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, το υλικό να
διατεθεί εντός του νέου χώρου του Κοκκινόλακκα.
ii.
Παλαιό χώρο απόθεσης τελµάτων Σεβαλιέ: να γίνει άρση των ρυπασµένων υλικών
και διάθεσή τους στην εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Οι
εκτάσεις να αποκατασταθούν κατά τα περιγραφόµενα στον περιβαλλοντικό όρο
δ.3.6.
iii.
Σωροί σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας +53 Στρατωνίου: να γίνει άρση
των ρυπασµένων υλικών και διάθεσή τους στην εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Οι εκτάσεις να αποκατασταθούν κατά τα
περιγραφόµενα στον περιβαλλοντικό όρο δ.3.6.
iv.
Σωρός σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου: να γίνει άρση των
ρυπασµένων υλικών και αποκατάσταση των εκτάσεων κατά τα περιγραφόµενα
στον περιβαλλοντικό όρο δ.3.6. Να εξεταστεί η δυνατότητα εµπορικής αξιοποίησης
του υλικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, το υλικό να διατεθεί στην εγκατάσταση
απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα..
v.
Εδάφη και ιζήµατα παλαιών µεταλλευτικών εγκαταστάσεων: να γίνει εξυγίανση της
περιοχής κατάληψης σε βάθος που θα καθορισθεί µε δειγµατοληψίες και εν
συνεχεία να γίνει εδαφοβελτίωση και φυτοτεχνική αποκατάσταση
δ3.44.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο αφορούν στις εξής υφιστάµενες και µελλοντικά λειτουργούσες εγκαταστάσεις:
i.
Υπόγειο µεταλλείο Μαντέµ Λάκκου
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ii.
Υπόγειο µεταλλείο Μαύρων Πετρών
iii.
Μονάδες λιθογόµωσης Μαντέµ Λάκκου και Μαύρων Πετρών.
iv.
Εργοστάσιο εµπλουτισµού Στρατωνίου
v.
Εργοστάσιο εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο
vi.
Συνολική περιοχή επέµβασης.
δ3.45.
Το κλείσιµο των κενών της εκµετάλλευσης και κατ’ επέκταση το κλείσιµο του
µεταλλείου γίνεται παράλληλα µε την εκµετάλλευση, µε την εφαρµογή λιθογόµωσης
(παλαιά και νέα έργα).
δ3.46.
Να καταβληθεί προσπάθεια εντοπισµού όλων κατά δυνατόν των παλαιών
υπόγειων εκµεταλλεύσεων ώστε αυτές να λιθογοµωθούν. 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.
δ3.47.
Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών
στοών προσπέλασης. Οι αποψιλωµένοι χώροι θα φυτευτούν µετά την αποκατάστασή
τους µε εδαφικό επίστρωµα πάχους τουλάχιστον 60 cm φυτικής γης. 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.
Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 90%.
δ3.48.
Κατά το κλείσιµο του υπόγειου µεταλλείου 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.
δ3.49.
Η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων αποθέσεων από το παρελθόν να ξεκινήσει
άµεσα µετά από την κατασκευή του νέου χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων στον
Κοκκινόλακα. Να ξεκινήσει κατά προτεραιότητα από τους χώρους που παρουσιάζουν την
υψηλότερη επικινδυνότητα για το περιβάλλον και για τους κατοίκους της περιοχής, όπως
οι αποθέσεις στην πλατεία της στοάς +53 που γειτνιάζουν µε τον οικισµό του Στρατωνίου.
δ3.50.
Η οριστική έκταση και το βάθος του εδαφικού µανδύα προς αποκατάσταση να
καθοριστεί µετά από έρευνα και δοκιµές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης,
προκειµένου να καθοριστούν τα τυχόν επιβαρυµένα εδαφικά σώµατα τα οποία θα πρέπει
να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και των δοκιµών
θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή του όρου δ1.39 πριν την
έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.
δ3.51.
Να γίνει προοδευτική αποκατάσταση της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων
Κοκκινόλακκα, ώστε να συντοµευθεί ο χρόνος µέχρι τις εργασίες αποκατάστασης, και να
ενσωµατωθούν οµαλά οι σχετικές εργασίες στον καθηµερινό κύκλο εργασιών λειτουργίας
του µεταλλείου.
δ3.52.
Στην εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα να κατασκευαστεί ξηρά κάλυψη τα
συστατικά της οποίας θα είναι τα εξής (από πάνω προς τα κάτω):
i.
Προστατευτική στρώση επικάλυψης αποτελούµενη από:
(α) επιφανειακό επικάλυµµα πάχους τουλάχιστον 0,5 m
(β) ένα προστατευτικό στρώµα πάχους τουλάχιστον 2,0 m
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν να είναι φυτική γη για το ανώτερο επικάλυµµα
και µικτά εδαφικά υλικά για το προστατευτικό στρώµα. 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.
ii.
∆ιάφραγµα αποτελούµενο από:
(α) γεωµεµβράνη στο ανώτερο τµήµα από HDPE πάχους 1,5 mm (τύπου Agru ή
ισοδύναµο).
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(β) γεωσυνθετικό κάλυµµα αργίλου (GCL) στο κατώτερο τµήµα 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
εγκατάστασης απόθεσης, ώστε να χρησιµεύσουν ως υπόστρωµα για το κάλυµµα
αργίλου και την αποστραγγιστική στρώση.
iii.
Αποστραγγιστική στρώση αποτελούµενη από άµµο και χαλίκι, σε πάχος 0,3 m και
οι προδιαγραφές της είναι οι ίδιες µε αυτές του στρώµατος συλλογής στραγγιδίων.
Το γεωύφασµα που θα τοποθετηθεί θα είναι τύπου Drefon S150 ή ισοδύναµο Στα
χαµηλά υψόµετρα η εγκατάσταση θα διαθέτει ηµι-διάτρητους σωλήνες
αποστράγγισης από µη οπλισµένο σκυρόδεµα διαµέτρου 0,2 m. Κατά µήκος των
πλευρών της εγκατάστασης απόθεσης, για να προσαρµοστούν σωλήνες, το πάχος
του στρώµατος αποκτά ύψος τουλάχιστον 0,55 m.
δ3.53.
Να γίνει εγκατάσταση κατάλληλου συστήµατος αποστράγγισης επί της
αποκαταστηµένης επιφάνειας των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων.
δ3.54.
Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την
ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να
µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα.
δ3.55.
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.
δ3.56.
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.
δ3.57.
Μετά το κλείσιµο o κύριος του έργου να ελέγχει 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
i.
όπου υπάρχουν, οι οχετοί υπερχείλισης και οι υπερχειλιστές διατηρούνται καθαροί
και ελεύθεροι εµποδίων,
ii.
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 αποδεκτή για διάθεση σε φυσικό
αποδέκτη.
δ3.58.
Μετά το οριστικό κλείσιµο εγκαταστάσεων αποβλήτων και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων,
ο κύριος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους
καθώς και για διορθωτικά µέτρα, κατά τη µετά το κλείσιµο φάση, για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραταθεί
µε απόφαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος παρακολούθησης.

δ3.Ε. Υποέργο Μεταλλουργίας στον Μαντέµ Λάκκο
δ3.59.
Η αποξήλωση και το κλείσιµο των εγκαταστάσεων να ακολουθήσει τις προβλέψεις
της παραγράφου δ3.Α.
δ3.60.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο αφορούν:
i.
Εργοστάσιο µεταλλουργίας στον Μαντέµ Λάκκο
ii.
Συνολική περιοχή επέµβασης.
δ3.61.
Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την
ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να
µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα.
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δ3.62.
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.
δ3.63.
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση της
στα έργα αποκατάστασης

δ3.ΣΤ. Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιµένα Στρατωνίου
δ3.64.
Μετά το κλείσιµο των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, Ολυµπιάδας και
Μαύρων Πετρών/Μαντέµ Λάκκου, θα πρέπει να γίνει απορρύπανση – αποκατάσταση στις
λιµενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και να παραδοθούν στο ∆ήµο, αφού πρώτα ο ∆ήµος
ιδρύσει κατάλληλο φορέα παραλαβής του λιµενικού έργου ή στο οικείο λιµενικό ταµείο.
δ3.65.
Οι δραστηριότητες κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης για το
υποέργο θα αφορούν τις εξής εγκαταστάσεις:
i.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συµπυκνωµάτων
ii.
Εγκαταστάσεις φόρτωσης συµπυκνωµάτων και θειικού οξέος
iii.
Παραλιακό µέτωπο Στρατωνίου
δ3.66.
Για τις προαναφερόµενες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους να τηρηθούν τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο δ3.Α.
δ3.67.
Ειδικά για το παραλιακό µέτωπο Στρατωνίου, η οριστική έκταση και το βάθος του
εδαφικού µανδύα προς αποκατάσταση να καθοριστεί άµεσα και µετά από έρευνα και
δοκιµές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης, προκειµένου να καθοριστούν τα τυχόν
επιβαρυµένα εδαφικά σώµατα τα οποία θα πρέπει να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση
µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, των δοκιµών και των εργασιών αποκατάστασης θα
πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή του όρου δ1.39 πριν την έναρξη
των εργασιών αποκατάστασης.
δ3.68.
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.
δ3.69.
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση,
προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη µετέπειτα χρήση της
στα έργα αποκατάστασης

δ4. Παρακολούθηση του έργου και της ποιότητας του περιβάλλοντος
δ4.1.
Για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θα πρέπει να
παρακολουθείται το έργο µε τα υποέργα του καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις ως προς
την αλληλεπίδρασή τους µε το περιβάλλον, σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους
που παρατίθενται ακολούθως. Για κάθε υποέργο και δραστηριότητα ορίζονται βασικές και
ειδικές µεταβλητές.
δ4.2.
Θα πρέπει να υλοποιηθεί πρόγραµµα συνεχούς και 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 στις 90 και 91
σχετικές 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.
δ4.3.
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 στο κτίριο διοίκησης κάθε µονάδας, και αντίγραφά τους στα
κεντρικά γραφεία του κύριου του έργου.
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δ4.4.
Οι καταγραφές για τις βασικές µεταβλητές που είναι συνεχούς ροής θα πρέπει να
έχουν χρονική διακριτότητα λεπτού ή πενταλέπτου, 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.
δ4.5.
Τα αρχεία 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.
δ4.6.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων / αναλύσεων
να δηµοσιοποιούνται σε
πραγµατικό χρόνο στο διαδίκτυο, σε ειδική ιστοσελίδα που θα συστήσει ο κύριος του
έργου για το σκοπό αυτό. Η ιστοσελίδα να είναι φιλική προς τον χρήστη και τα στοιχεία
παρακολούθησης να παρουσιάζονται µε τρόπο, ώστε να είναι κατανοητοί οι επιστηµονικοί
δείκτες στο κοινό (π.χ. µε χρήση γραφικών παραστάσεων και αναλυτικές επεξηγήσεις επί
της σηµασίας του κάθε δείκτη, θεµατικούς χάρτες, χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών, κλπ). Στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι σχετικές διοικητικές πράξεις
αδειοδότησης, καθώς και αυτές των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που θα εκτελούνται
από τις Αρµόδιες Υπηρεσίες και την Επιτροπή του όρου δ1.39, κατά την κατασκευή και
λειτουργία του έργου.
δ4.7.
Οι χηµικές αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται σε πιστοποιηµένο εργαστήριο. Σε
περίπτωση που ο κύριος του έργου συστήσει δικό του εργαστήριο, τότε αυτό θα πρέπει
να πιστοποιηθεί για τις αναλύσεις που θα γίνονται και να στελεχωθεί κατάλληλα.
δ4.8.
Σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έκδοση της Απόφασης αυτής να
συνταχθεί 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. Το πρόγραµµα
παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον όσα
αναφέρονται στους ειδικούς όρους που ακολουθούν. Η Τεχνική Έκθεση να υποβληθεί
στην ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ, καθώς και στην επιτροπή του όρου δ1.39 της παρούσας.
δ4.9.
Με βάση τα ετήσια στοιχεία οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
την Επιτροπή του όρου δ1.39 και τον κύριο του έργου, µπορούν να εισηγούνται τυχόν
διαφοροποίηση όσον αφορά στις θέσεις, στο είδος και στη συχνότητα µέτρησης των
διαφόρων µεταβλητών της παραγωγής ή του περιβάλλοντος.
δ4.10.
Για όλες τις µεταβλητές, είτε αφορούν υφιστάµενους χώρους και δραστηριότητες
είτε µελλοντικούς, η παρακολούθηση να αρχίσει αµέσως µετά την έγκριση της
προαναφερόµενης τεχνικής έκθεσης του όρου δ4.8.
δ4.11.
Ο κύριος του έργου θα πρέπει να:
i.
Ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, επί
των παραπάνω µετρήσεων και αναλύσεων, µε ηλεκτρονική µορφή, τουλάχιστον
κάθε τρίµηνο µε σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους και τον έλεγχο τήρησης
των όρων και ορίων της παρούσας.
ii.
Υποβάλλει έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στην ΕΥΕΠ, την ΕΥΠΕ και την ΕΜΒΕ
του ΥΠΕΚΑ, στη ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και
Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και
Υγιεινής της Περιφέρειας, και στον οικείο ∆ήµο Έκθεση Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης, η οποία να περιλαµβάνει επεξεργασµένα στοιχεία των
µετρήσεων / αναλύσεων ποιότητας περιβάλλοντος και εκποµπών, συγκρίσεις των
στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην παρούσα Απόφαση οριακές τιµές ή
τυχόν άλλες για τις παραµέτρους, για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές,
καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστηµάτων αντιρρύπανσης και
παρακολούθησης.
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iii.

Ενηµερώνει επί της πορείας υλοποίησης των ανωτέρω την Τοπική Κοινωνία και
ειδικότερα τον οικείο ∆ήµο σε τακτική ετήσια βάση, προκειµένου να ενηµερώνονται
οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς σε ανοικτό ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
iv.
Μεριµνά για την συνεχή εκπαίδευση του επιστηµονικού προσωπικού, του
εργατικού δυναµικού αλλά και των εργολάβων µε στόχο την ευαισθητοποίηση σε
θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και την διαχείριση των περιβαλλοντικών
θεµάτων.
δ4.12.
Αναλυτικότερα, θα πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση τουλάχιστον στα
ακόλουθα σηµεία του συστήµατος και κατ’ ελάχιστον για τις µεταβλητές που αναφέρονται
στις επόµενες παραγράφους του υποκεφαλαίου δ4.

δ4.Α. Παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
δ4.Α.1. Υποέργο Ολυµπιάδας
δ4.13.
i.
ii.

Βασικές µεταβλητές συνεχούς ροής:
Παροχή νερών µεταλλείου στην είσοδο και την έξοδο των λιµνών διαύγασης
pH και αγωγιµότητα νερών µεταλλείου στην είσοδο και την έξοδο των λιµνών
διαύγασης
iii.
Παροχή νερού προς κατανάλωση του προσωπικού
iv.
Σεισµική δραστηριότητα µε επιταχυνσιογράφους
v.
Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προσωρινού χώρου απόθεσης εξορυκτικών
αποβλήτων
vi.
Στάθµη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων
vii.
Στάθµη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισµών
viii.
Κατανάλωση ενέργειας στο µεταλλείο
ix.
Κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο
δ4.14.
Λοιπές βασικές µεταβλητές ηµερησίως:
i.
Ποσότητα µεταλλεύµατος στην τροφοδοσία του εργοστασίου εµπλουτισµού
ii.
Ποσότητα συµπυκνώµατος στην έξοδο του εργοστασίου εµπλουτισµού
iii.
Ποσότητα τελµάτων προς την εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα
iv.
Ποσότητα τελµάτων προς την µονάδα λιθογόµωσης
v.
Ποσότητα τσιµέντου προς την µονάδα λιθογόµωσης
vi.
Ποσότητα υλικού λιθογόµωσης προς το µεταλλείο
vii.
Ρεύµατα στείρων προς κατασκευή αναχωµάτων, αποκαταστάσεις, εµπόριο κ.α.
χρήσεις
viii.
Ποσότητες και είδος χηµικών αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στο
εργοστάσιο εµπλουτισµού και στη µονάδα επεξεργασίας νερών.
δ4.15.
Ειδικές µεταβλητές:
i.
Εκποµπή σκόνης στην έξοδο του αερισµού του υπόγειου µεταλλείου και στη
µονάδα λιθογόµωσης, για µια ηµέρα πλήρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
ii.
Εκποµπή σκόνης στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων.
iii.
Ανιόντα και κατιόντα σε δείγµατα νερού από την είσοδο και την έξοδο των λιµνών
διαύγασης, καθώς και από την παροχή νερού για το προσωπικό. Θα γίνονται
πλήρεις χηµικές αναλύσεις φυσικοχηµικών και βαρέων µετάλλων και θα
συγκρίνονται µε τα προβλεπόµενα όρια της παραγράφου β2 της παρούσας.
Οι προαναφερόµενες µετρήσεις θα εκτελούνται τουλάχιστον δύο φορές το µήνα.

δ4.Α.2. Υποέργο Σκουριών
δ4.16.
i.

Βασικές µεταβλητές συνεχούς ροής:
Παροχή υπογείων νερών σε κάθε γεώτρηση καταβιβασµού στάθµης
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ii.

Στάθµη υπόγειων νερών σε πιεζοµετρικές γεωτρήσεις που θα κατασκευαστούν
µεταξύ των γεωτρήσεων καταβιβασµού στάθµης και των πλησιέστερων ορίων
οικισµών για την παρακολούθηση του κώνου αποστράγγισης
iii.
Παροχή υπόγειου νερού προς την παραγωγή
iv.
Παροχή υπόγειου νερού προς επανεισπίεση ή άλλου τύπου αξιοποίηση
v.
pH και αγωγιµότητα νερών σε κάθε γεώτρηση καταβιβασµού στάθµης, pH και
αγωγιµότητα νερών προς επανεισπίεση ή άλλου τύπου αξιοποίηση
vi.
Παροχή νερού προς κατανάλωση του προσωπικού
vii.
Στάθµη φρεατικής επιφάνειας στα φράγµατα κάθε εγκατάστασης απόθεσης
viii.
Συµπύκνωση, φαινόµενα καθίζησης και τυχόν οριζόντια µετακίνηση φραγµάτων
κάθε εγκατάστασης απόθεσης
ix.
Σεισµική δραστηριότητα µε επιταχυνσιογράφους στη βάση των φραγµάτων των
εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων
x.
Στάθµη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων
xi.
Στάθµη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισµών
xii.
Κατανάλωση ενέργειας στο µεταλλείο
xiii.
Κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο
δ4.17.
Λοιπές βασικές µεταβλητές ηµερησίως:
i.
Ποσότητα µεταλλεύµατος στην τροφοδοσία του εργοστασίου εµπλουτισµού
ii.
Ποσότητα συµπυκνώµατος στην έξοδο του εργοστασίου εµπλουτισµού
iii.
Ποσότητα τελµάτων προς την εγκατάσταση απόθεσης Καρατζά, Λοτσάνικου και
επιφανειακού ορύγµατος
iv.
Ποσότητα τελµάτων προς την µονάδα λιθογόµωσης
v.
Ποσότητα τσιµέντου προς την µονάδα λιθογόµωσης
vi.
Ποσότητα υλικού λιθογόµωσης προς το µεταλλείο
vii.
Ρεύµατα στείρων προς κατασκευή αναχωµάτων, αποκαταστάσεις, εµπόριο κ.α.
χρήσεις
viii.
Ποσότητες χηµικών αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στο εργοστάσιο
εµπλουτισµού και στη µονάδα επεξεργασίας νερών
δ4.18.
Ειδικές µεταβλητές:
i.
Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προσωρινού χώρου απόθεσης εξορυκτικών
αποβλήτων
ii.
Εκποµπή σκόνης στην έξοδο του αερισµού του υπόγειου µεταλλείου και στη
µονάδα λιθογόµωσης, για µια ηµέρα πλήρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
iii.
Εκποµπή σκόνης στα όρια του γηπέδου των εγκαταστάσεων.
iv.
Ανιόντα και κατιόντα σε δείγµατα νερού από κάθε γεώτρηση καταβιβασµού
στάθµης, ακόµη από το ρεύµα νερού επανεισπίεσης, καθώς και από την παροχή
νερού για το προσωπικό. Θα γίνονται πλήρεις χηµικές αναλύσεις φυσικοχηµικών
και βαρέων µετάλλων και θα συγκρίνονται µε τα προβλεπόµενα όρια της
παραγράφου β2 της παρούσας.
Οι προαναφερόµενες µετρήσεις θα εκτελούνται τουλάχιστον δύο φορές το µήνα.
δ4.Α.3. Υποέργο Μαύρων Πετρών & εγκαταστάσεων Μαντέµ Λάκκου
δ4.19.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Βασικές µεταβλητές συνεχούς ροής:
Παροχή νερών µεταλλείου στην είσοδο και την έξοδο της µονάδας επεξεργασίας
νερών
pH και αγωγιµότητα νερών µεταλλείου στην είσοδο και την έξοδο της µονάδας
επεξεργασίας νερών
Παροχή νερού προς κατανάλωση του προσωπικού
Στάθµη φρεατικής επιφάνειας στα φράγµατα της εγκατάστασης απόθεσης
Κοκκινόλακκα
Συµπύκνωση, φαινόµενα καθίζησης και τυχόν οριζόντια µετακίνηση φραγµάτων
της εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα
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vi.

Σεισµική δραστηριότητα µε επιταχυνσιογράφους στη βάση των φραγµάτων της
εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα
vii.
Στάθµη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων
viii.
Στάθµη δονήσεων στο πλησιέστερο όριο των γειτονικών οικισµών
ix.
Κατανάλωση ενέργειας στο µεταλλείο
x.
Κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο
δ4.20.
Λοιπές βασικές µεταβλητές ηµερησίως:
i.
Ποσότητα µεταλλεύµατος στην τροφοδοσία του εργοστασίου εµπλουτισµού
ii.
Ποσότητα συµπυκνώµατος στην έξοδο του εργοστασίου εµπλουτισµού
iii.
Ποσότητα τελµάτων προς την εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα
iv.
Ποσότητα τελµάτων προς την µονάδα λιθογόµωσης
v.
Ποσότητα τσιµέντου προς την µονάδα λιθογόµωσης
vi.
Ποσότητα υλικού λιθογόµωσης προς το µεταλλείο
vii.
Ρεύµατα στείρων προς κατασκευή αναχωµάτων, αποκαταστάσεις, εµπόριο κ.α.
χρήσεις
viii.
Ποσότητες και είδος χηµικών αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στο
εργοστάσιο εµπλουτισµού και στη µονάδα επεξεργασίας νερών
δ4.21.
Ειδικές µεταβλητές:
i.
Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προσωρινού χώρου απόθεσης εξορυκτικών
αποβλήτων.
ii.
Εκποµπή σκόνης στην έξοδο του αερισµού του υπόγειου µεταλλείου και στη
µονάδα λιθογόµωσης, για µια ηµέρα πλήρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
iii.
Ανιόντα και κατιόντα σε δείγµατα νερού από την είσοδο και την έξοδο της µονάδας
επεξεργασίας νερών, καθώς και από την παροχή νερού για το προσωπικό. Θα
γίνονται πλήρεις χηµικές αναλύσεις φυσικοχηµικών και βαρέων µετάλλων και θα
συγκρίνονται µε τα προβλεπόµενα όρια της παραγράφου γ2 της παρούσας.
Οι προαναφερόµενες µετρήσεις θα εκτελούνται τουλάχιστον δύο φορές το µήνα.
δ4.Α.4. Υποέργο Μεταλλουργίας στον Μαντέµ Λάκκο
δ4.22.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
δ4.23.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
δ4.24.
i.
ii.

Βασικές µεταβλητές συνεχούς ροής:
Παροχή νερού στην είσοδο της παραγωγής
Παροχή εισόδου στη µονάδα παραγωγής θειικού οξέος
pH και αγωγιµότητα νερών µεταλλείου στην είσοδο της παραγωγής
Παροχή νερού προς κατανάλωση του προσωπικού
Στάθµη θορύβου στο εξωτερικό όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων
Κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο
Ποσότητες και είδος χηµικών αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στο
εργοστάσιο µεταλλουργίας
Λοιπές βασικές µεταβλητές ηµερησίως:
Ποσότητα συνολικού συµπυκνώµατος στην τροφοδοσία του εργοστασίου
Ποσότητα κάθε προϊόντος στην έξοδο του εργοστασίου (µέταλλα και θειικό οξύ)
Ποσότητα αποβλήτων (σκωρίας) από την κάµινο ακαριαίας τήξης και το
µεταλλάκτη της µεταλλουργίας προς την εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα
Ποσότητα αποβλήτων (σκωρίας) από την κάµινο ακαριαίας τήξης και το
µεταλλάκτη της µεταλλουργίας προς εµπόριο κ.α. χρήσεις.
Ποσότητα αποβλήτων (ιλύος) από τη µονάδα καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού
µεταλλουργίας προς την εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα.
Ειδικές µεταβλητές:
Ανιόντα και κατιόντα σε δείγµατα νερού από την είσοδο του εργοστασίου, από την
κατανάλωση του προσωπικού, από την πύκνωση της ιλύος στη µονάδα
καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού τουλάχιστον δύο φορές το µήνα.
Μέτρηση της ποιότητας των αερίων εκποµπών στην καµινάδα του εργοστασίου
της µεταλλουργίας που θα ελέγχονται τουλάχιστον: διοξείδιο του θείου (SO2),
Σελίδα 88 από 100

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0

iii.

µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (ΝΟx) και σωµατίδια. Οι
µετρήσεις θα γίνονται σε συνεχή βάση ενώ τα σωµατίδια θα µετρούνται και µε
ισοκινητική µέθοδο και θα διαχωρίζονται ποσοστιαία σε ολικά, PM10 και PM2,5 µια
φορά την εβδοµάδα.
Τα συλλεγόµενα µικροσωµατίδια των µετρήσεων της παραγράφου ii ανωτέρω θα
αναλύονται ως προς την συγκέντρωσή τους σε βαρέα µέταλλα (Pb, Zn, Mn, Cd,
As, Fe, Cu, Cr) κατ’ ελάχιστον δύο φορές το µήνα.

δ4.Α.5. Υποέργο νέων εγκαταστάσεων λιµένα Στρατωνίου
δ4.25.
i.
ii.
δ4.26.

Βασικές µεταβλητές συνεχούς ροής:
Παροχή συµπυκνώµατος κατά τη φόρτωση σε πλοίο (για κάθε φόρτωση και
συνολικές µηνιαίες).
Παροχή θειικού οξέος κατά τη φόρτωση σε πλοίο(για κάθε φόρτωση και συνολικές
µηνιαίες).
Ειδική µεταβλητή (εβδοµαδιαίως):
Ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος σε ένα σηµείο εντός του λιµένα, σε ένα
σηµείο εκτός του λιµένα (σε απόσταση 100m από το εξωτερικό όριο της
λιµενολεκάνης) καθώς και στην παραλία Στρατωνίου.

δ4.Β. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών µέσων
δ4.27.
Για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θα πρέπει να
παρακολουθούνται όλα τα περιβαλλοντικά µέσα, σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς
όρους που παρατίθενται ακολούθως.
δ4.Β.1. Ατµόσφαιρα
δ4.28.
Να εγκατασταθεί δίκτυο µετρητών/αναλυτών λεπτών αιωρούµενων σωµατιδίων
(PM10 και PM2,5) για την παρακολούθηση της ποιότητας 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. Παναγιά. Θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 3 αναλυτές ανά
οικισµό, από τους οποίους τουλάχιστον 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 ως προς τις συγκεντρώσεις των
ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Cd, As, Fe, Cu και Cr.
δ4.29.
Στους οικισµούς του προαναφερόµενου περιβαλλοντικού όρου να εγκατασταθεί
δίκτυο σταθµών παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας που να καλύπτει τις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
δ4.30.
Ένας από τους σταθµούς καθενός εκ των οικισµών Ολυµπιάδας, Στρατωνίου και
Μ. Παναγιάς να διαθέτει εξοπλισµό µέτρησης/καταγραφής σε συνεχή βάση
µετεωρολογικών µεταβλητών (βροχή, θερµοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέµου,
ηλιακή ακτινοβολία και εξάτµιση). Οι µετρήσεις να καταχωρούνται σε ηλεκτρονική µορφή
και να υπολογίζονται οι µέσες ωριαίες, ηµερήσιες, µηνιαίες και ετήσιες τιµές, οι οποίες θα
κατατίθενται στη ∆ιεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, µία φορά το χρόνο, για όλο το έτος συνολικά, αλλά και
όποτε ζητηθούν από την εν λόγω Υπηρεσία.
δ4.Β.2. Νερά
α. Γενικοί όροι
δ4.31.
Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί, ως τµήµα της
προαναφερόµενης Τεχνικής Έκθεσης του όρου δ.4.8, ολοκληρωµένο σχέδιο σταθµών
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παρακολούθησης επιφανειακών (πηγές, ποτάµια, ρέµατα, χείµαρρους, κλπ.), υπόγειων,
παράκτιων και θαλασσίων υδάτων και ιζηµάτων (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά)
στο οποίο να αναφέρονται: ο αριθµός, το είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι θέσεις, οι
παράµετροι που θα ελέγχονται, η συχνότητα µέτρησης των σταθµών αυτών, η
µεθοδολογία ανάλυσης και µέτρησης κλπ. Ειδικά για τα παράκτια ύδατα και στο πλαίσιο
της προαναφερόµενης Έκθεσης να καταγραφεί η ποιότητα των ιζηµάτων, η οποία θα
χρησιµοποιείται ως στοιχείο υποβάθρου της υφιστάµενης κατάστασης της οικολογικής
ποιότητας λαµβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τους βιοτικούς δείκτες που
αναπτύχθηκαν για την εφαρµογή της. Επίσης να καταγραφεί η υφιστάµενη κατάσταση
όλων των επιφανειακών (εσωτερικών, µεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, µε την πραγµατοποίηση των απαραίτητων
δειγµατοληψιών. Στη συνέχεια να παρακολουθείται συστηµατικά κατ’ έτος η κατάσταση
του ιζήµατος στις θέσεις που τελικά θα εγκριθούν µετά την υποβολή της
προαναφερόµενης Τεχνικής Έκθεσης. Το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από την Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ ύστερα από σχετική εισήγηση της ∆/νσης Υδάτων
Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι µετρήσεις
να γνωστοποιούνται εγγράφως στη ∆/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι χηµικές αναλύσεις να γίνονται σε
πιστοποιηµένα εργαστήρια. Για το σκοπό αυτό και πριν τη λειτουργία του έργου να
αποτυπωθούν σε χάρτη κατάλληλης κλίµακας µε συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα
ΕΓΣΑ 87, όλες οι υφιστάµενες πηγές καθώς και όλα τα έργα υδροληψίας (πηγάδια,
γεωτρήσεις, κλπ) και στις 3 περιοχές ανάπτυξης των έργων σε ακτίνα τουλάχιστον 1000µ.
από τα εξωτερικά όρια των επιµέρους δραστηριοτήτων. Σηµειώνεται ότι ως πηγή
θεωρείται κάθε φυσική εκφόρτιση του υπόγειου υδροφόρου µε παροχή µεγαλύτερη των
4κ.µ./ώρα κατά την κρίσιµη περίοδο – Αυγούστου/Σεπτεµβρίου µε ή χωρίς έργο
υδροληψίας.
β. Επιφανειακά νερά
δ4.32.
Να παρακολουθούνται οι απορροές των συστηµάτων ποτάµιων υδάτων της
ευρύτερης περιοχής του έργου τουλάχιστον στα εξής σηµεία τα οποία θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στο ολοκληρωµένο σχέδιο σταθµών παρακολούθησης :
i.
Ρ.Λοτσάνικο: στα ανάντη και τα κατάντη της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων
(2 σηµεία)
ii.
Ρ.Καρατζάς Λάκκος: στα ανάντη και τα κατάντη της εγκατάστασης απόθεσης
αποβλήτων (2 σηµεία)
iii.
Ρ.Τσαρκιά Λάκκος: στα ανάντη της συµβολής µε το ρ.Λοτσάνικο και Καρατζάς
Λάκκος και στα κατάντη της συµβολής µε το ρ.Καρατζάς Λάκκος (2 σηµεία)
iv.
Ρ.Καρόλακκας, στα ανάντη της συµβολής µε το ρ.Εκκλησιαστικός Μύλος (1
σηµείο)
v.
Ρ.Εκκλησιαστικός Μύλος: στα ανάντη της συµβολής µε το ρ.Καρόλακκας (1
σηµείο)
vi.
Π.Ασπρόλακκας: στα κατάντη της συµβολής µε το ρ.Εκκλησιαστικός Μύλος, στα
ανάντη της συµβολής µε τον π.Κοκκινόλακκα και στις εκβολές (3 σηµεία)
vii.
Π. Κοκκινόλακκας: στα ανάντη της συµβολής µε τα ρ.Γιάνναβος/Βαθύλακκα, στη
σήραγγα εκτροπής, 200 m κατάντη του σηµείου διάθεσης νερών της σήραγγας
εκτροπής της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα και στα ανάντη
της συµβολής µε τον π. Ασπρόλακκα (3 σηµεία)
viii.
Ρ.Γιάνναβος: Στα ανάντη της συµβολής µε τον π.Κοκκινόλακκα (1 σηµείο)
ix.
Ρ.Πόρτο: στις εκβολές (1 σηµείο)
x.
Ρ.Αργυρώ: στις εκβολές (1 σηµείο)
xi.
Ρ.Καρβουνόσκαλα: στις εκβολές (1 σηµείο)
xii.
Ρ.Μπαξίνας Λάκκος: στα ανάντη της συµβολής µε το ρ.Μπασδέκης Λάκκος
xiii.
Ρ.Μπασδέκης Λάκκος: στα ανάντη της ζώνης διηθήσεων, στα ανάντη της
συµβολής µε το ρ.Μπαξίνας Λάκκος και στις εκβολές (3 σηµεία)
xiv.
Ρ.Πετρόλακκας: στις εκβολές (1 σηµείο)
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xv.
Π.Μαυρόλακκας: στις εκβολές (1 σηµείο)
xvi.
Ρ.Ξηρόλακκας: στις εκβολές (1 σηµείο)
Τα εν λόγω υδατικά συστήµατα θα πρέπει να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση
τουλάχιστον στα σηµεία που αναφέρονται. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί
σηµείο µέτρησης της παροχής του υδατορέµατος µε την κατάλληλη διευθέτηση της κοίτης
χωρίς να δηµιουργείται στένωση και να εγκατασταθεί αυτόµατος καταγραφέας στάθµης
νερού. Μια φορά το µήνα θα διενεργείται υδροµέτρηση από εξειδικευµένο συνεργείο..
δ4.33.
Να παρακολουθείται η χηµική ποιότητα των συστηµάτων ποτάµιων υδάτων της
ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό αυτό, στις παραπάνω αναφερόµενες θέσεις
θα πρέπει, σε κάθε ηµεροµηνία υδροµέτρησης (µηνιαίως) να λαµβάνεται δείγµα νερού
στο οποίο θα γίνονται πλήρεις χηµικές αναλύσεις φυσικοχηµικών και βαρέων µετάλλων
ανά µήνα και θα συγκρίνονται µε τα προβλεπόµενα όρια της παραγράφου β2 της
παρούσας.
δ4.34.
Να παρακολουθείται η οικολογική ποιότητα των συστηµάτων ποτάµιων υδάτων
της ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό, 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 (Ιούνιο – Νοέµβριο). Οι ενδεδειγµένες θέσεις για την παρακολούθηση θα
πρέπει να οριστικοποιηθούν στην Τεχνική Έκθεση του όρου δ.4.8.
δ4.35.
Με βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω, θα πρέπει ανά τρία έτη να γίνεται
εκτίµηση της οικολογικής και της χηµικής ποιότητας των υδάτων της περιοχής των έργων
και τα συµπεράσµατα να κοινοποιούνται στη ∆/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
(ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ.
δ4.36.
Να παρακολουθείται η χηµική και οικολογική ποιότητα των υδάτων στις περιοχές
εκβολών του π.Μαυρόλακκα, του ρ.Μπασδέκη Λάκκου και του π.Ασπρόλακκα. Επίσης θα
πρέπει να παρακολουθείται η ποιότητα νερών του λιµένα Στρατωνίου. Προς τούτο θα
προταθούν στην Τεχνική Έκθεση του όρου δ.4.8, για καθεµία από τις παραπάνω
περιοχές, τρία σηµεία περιµετρικά της εκβολής και τέσσερα σε απόσταση 200 m από την
ακτή. Θα πρέπει να λαµβάνονται δύο δείγµατα, ένα σε βάθος 1 m και ένα σε στάθµη
0.5 m πάνω από τον πυθµένα. Οι µετρήσεις / αναλύσεις να διενεργούνται µε συχνότητα
τουλάχιστον µία φορά το έτος.
β. Υπόγεια νερά
δ4.37.
Να παρακολουθείται η χηµική ποιότητα των συστηµάτων υπογείων υδάτων της
ευρύτερης περιοχής του έργου. Για το σκοπό αυτό, σε επιλεγµένες θέσεις
υδρογεωτρήσεων παρακολούθησης, θα πρέπει, σε κάθε ηµεροµηνία υδροµέτρησης
(µηνιαίως) να λαµβάνεται δείγµα νερού στο οποίο θα γίνονται πλήρεις χηµικές αναλύσεις
φυσικοχηµικών και βαρέων µετάλλων ανά µήνα και θα συγκρίνονται µε τα προβλεπόµενα
όρια της παραγράφου β2 της παρούσας. Οι θέσεις παρακολούθησης δεν µπορεί να είναι
λιγότερες από τις περιλαµβανόµενες στο χάρτη 12 της ΜΠΕ του 91 σχετικού, στις οποίες
θα πρέπει να προστεθούν και τουλάχιστον 5 στην περιοχή µεταξύ του µεταλλείου
Σκουριών και των οικισµών Μ.Παναγιά, Παλαιοχώρι και Νεοχώρι.
δ4.38.
Να παρακολουθείται η ποιότητα των υπόγειων νερών ανάντη και κατάντη των
εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων µε συχνότητα τουλάχιστον µία φορά το δίµηνο. Οι
θέσεις δειγµατοληψίας κατάντη να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρία σηµεία σε κάθε
φράγµα και η απόστασή τους να µην υπερβαίνει τα 500 m από τον πόδα των κατά
περίπτωση φραγµάτων. Θα γίνονται χηµικές αναλύσεις φυσικοχηµικών, βαρέων
µετάλλων και άλλων ουσιών που θα υποδειχθούν µετά την έγκριση του παραπάνω
σχεδίου παρακολούθησης.
γ. Θαλάσσια νερά
δ4.39.
Να παρακολουθείται συστηµατικά η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων σε
τουλάχιστον πέντε (5) σηµεία, τα οποία θα ευρίσκονται σε ακτίνα 10 m από τα άκρα των
προβόλων και στη θέση πρόσδεσης του πλοίου. Για το σκοπό αυτό, στις παραπάνω
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αναφερόµενες θέσεις θα πρέπει, σε κάθε ηµεροµηνία υδροµέτρησης (µηνιαίως) να
λαµβάνεται δείγµα νερού και ιζήµατος, στο οποίο θα γίνονται πλήρεις χηµικές αναλύσεις
φυσικοχηµικών και βαρέων µετάλλων. Οι µετρήσεις να διενεργούνται σε βάθη 1 m από
την επιφάνεια της θάλασσας και 1 m πάνω από τον πυθµένα αυτής. Για τις
µετρήσεις/αναλύσεις να ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς δόκιµες µέθοδοι. Οι
µετρήσεις αναλύσεις να διενεργούνται µε συχνότητα τουλάχιστον µια φορά το εξάµηνο.
δ4.Β.3. Έδαφος
δ4.40.
Να παρακολουθείται η ποιότητα των εδαφών της περιοχής των έργων µε
δειγµατοληψία µία φορά ανά έτος σε θέσεις που θα υποδειχθούν στην σχετική Τεχνική
Έκθεση του όρου δ.4.8. Τα σηµεία αυτά δεν µπορεί να είναι λιγότερα από δύο για κάθε
επιφανειακή εγκατάσταση (µεταλλείου, απόθεσης αποβλήτων, εργοστασίου κλπ). Επίσης,
πλέον των προηγουµένων, τρεις θέσεις θα πρέπει να προβλεφθούν και σε περιοχές του
Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)
Σκουριές-Καστέλλι-Κάκκαβος, αλλά και στις
αποκατεστηµένες επιφάνειες παλαιών και νέων χώρων απόθεσης.
δ4.41.
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
θα υποδειχθούν στην Τεχνική Έκθεση του όρου δ.4.8.
δ4.Β.4. Ακουστικό περιβάλλον
δ4.42.
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 θα πρέπει να
λαµβάνονται σε ηµέρες πλήρους λειτουργίας και σε ηµέρες υπολειτουργίας των
εγκαταστάσεων και των δροµολογίων.
δ4.43.
Για µη σταθερές πηγές, η λήψη των µετρήσεων να γίνεται για διαστήµατα της µιας
ώρας σε διαφορετικές ώρες κατά την διάρκεια της ηµέρας, η δε δειγµατοληψία
τουλάχιστον ανά 5 λεπτά. Σε κοµβικά σηµεία διέλευσης των βαρέων οχηµάτων, να
επιλέγεται χρονικό διάστηµα οκτώ ωρών µε δειγµατοληψία ανά 5 λεπτά.
δ4.44.
Για σταθερές πηγές η µέτρηση να είναι συνεχής κατά τα προβλεπόµενα για το
θόρυβο στα όρια των εγκαταστάσεων.
δ4.45.
Τα επίπεδα θορύβου να µην υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο γ
της παρούσας.
δ4.Β.5. ∆ονήσεις - Ακτινοβολίες
δ4.46.
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 παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έστω και µια υπέρβαση των τεθέντων
ορίων θα ειδοποιείται άµεσα η αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας για τις
άµεσες ενέργειες αρµοδιότητάς της.
δ4.Β.6. Χλωρίδα – Πανίδα
δ4.47.
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
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γίνει πέντε (5) έτη µετά το πέρας των τελευταίων αποκαταστάσεων. Οι λεπτοµέρειες του
ερευνητικού προγράµµατος θα καθορισθούν στην Τεχνική Έκθεση του όρου δ.4.8.
δ4.48.
Να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας µικρών ταµιευτήρων συλλογής καθαρών
νερών για την άρδευση των φυτεύσεων, τη διαβροχή των χώρων κίνησης κλπ.
δ5. ∆ιαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων
δ5.1. Τα εξορυκτικά απόβλητα του έργου θεωρούνται κατά ένα τµήµα τους αδρανή
εξορυκτικά απόβλητα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 24
της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25.9.2009) και την Απόφαση
2009/360 και κατά το υπόλοιπο τµήµα τους που διατίθεται στην εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων του Κοκκινόλακκα θεωρούνται ως µη επικίνδυνα και επικίνδυνα.
δ5.2. Μέρος των παραγόµενων εξορυκτικών αποβλήτων θα διατίθεται για επαναπλήρωση
των δηµιουργούµενων κοιλοτήτων εκσκαφής (λιθογοµώσεις - ανοικτή εκσκαφή
Σκουριών) καθώς και για κατασκευαστικούς λόγους (φράγµατα εγκαταστάσεων
αποβλήτων, κλπ). Το υπόλοιπο τµήµα των εξορυκτικών αποβλήτων θα διατίθεται στις
εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων που προβλέπονται στην 91 σχετική ΜΠΕ και
ειδικότερα στις θέσεις Καρατζά Λάκκου, Λοτσάνικου και Κοκκινόλακκα.
δ5.3 Από τις εν λόγω εγκαταστάσεις αποβλήτων και σύµφωνα µε τα κριτήρια του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του άρθρου 24 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ
2076/Β/25.9.2009) και της Απόφασης 2009/337, η εγκατάσταση στη θέση Κοκκινόλακκα
ταξινοµείται ως εγκατάσταση κατηγορίας Α ενώ οι υπόλοιπες δεν ταξινοµούνται ως
εγκαταστάσεις κατηγορίας Α.
δ5.4. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων δεν έρχεται σε αντίθεση και δεν
παρακωλύει µε άλλο τρόπο την εφαρµογή των υφισταµένων Εθνικών ή Περιφερειακών
Σχεδιασµών ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
δ5.5. Χρηµατοοικονοµική εγγύηση:
∆εν απαιτείται για τα αδρανή εξορυκτικά απόβλητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ
2076/Β/25.9.2009). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (δ6).
δ5.6. Μέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισµοί που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή
να ληφθούν για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων:
Αρκούν τα αναφερόµενα στην παράγραφο (δ2.Β.IIα) και στην παράγραφο (δ2.Γ.IV) της
παρούσας απόφασης.
δ5.7. Εγκαίρως και πριν την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκδοση της παρούσας
απόφασης ο κύριος του έργου υποχρεούται να επανεξετάσει το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (Σ∆Α) σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α.
39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ 2076/Β/25.9.2009).
δ5.8. Παρακολούθηση και έλεγχος εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων:
Αρκούν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο (δ4). Το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, αρχής
γενοµένης ένα έτος µετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο κύριος του έργου
υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ενηµερωτική έκθεση
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και των ελέγχων των εξορυκτικών
αποβλήτων, που είναι υπόχρεος να διενεργεί σύµφωνα µε τους σχετικούς
περιβαλλοντικούς όρους του κεφαλαίου (δ4) της παρούσας απόφασης καθώς και
έκθεση µε στοιχεία για τα απόβλητα εξόρυξης που παρήγαγε ή διαχειρίσθηκε κατά τον
προηγούµενο χρόνο.
δ6. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις, αντισταθµιστικές δράσεις και παρεµβάσεις
δ6.1. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια ∆/νση Μεταλλευτικών &
Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ Εγγυητική Επιστολή υπέρ του Ελληνικού
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∆ηµοσίου, αξίας 50 εκατ. € προκειµένου να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν διαθέσιµα
κεφάλαια για τις εργασίες αποκατάστασης.
δ6.2. Με βάση τα αναφερόµενα οικονοµικά στοιχεία στην µελέτη του όρου δ3.6., η αρµόδια
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ µπορεί να αναθεωρήσει το ύψος του χρηµατικού ποσού της
Εγγυητικής Επιστολής.
δ6.3. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα καλύπτει την περίοδο ισχύος των όρων της
παρούσας και επιπλέον 5 χρόνια, ενώ το ύψος της θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται
τουλάχιστον ανά πενταετία ανάλογα µε τον πληθωρισµό αλλά και την πρόοδο των
έργων αποκατάστασης. Πέντε έτη µετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και
επανένταξης κάθε επιµέρους εγκατάστασης στη χρήση του ρυθµιστικού σχεδίου, θα
ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα της από την Επιτροπή του όρου δ1.39 η οποία και θα
εισηγείται για την αντίστοιχη αναπροσαρµογή της εγγυητικής αποστολής.
δ6.4. Για την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα απαιτείται:
i.
ασφαλιστήριο συµβόλαιο ύψους κατ’ ελάχιστον 1,5 εκατ. € ετησίως, και
ii.
λόγω του ότι είναι εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων τύπου Α, ποσοστό
15% της εκάστοτε συνολικής εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται στον
όρο δ6.1. της παρούσας.
δ6.5. Τυχόν προηγούµενες εγγυητικές επιστολές που αφορούν το εν λειτουργία υφιστάµενο
τµήµα του έργου να καταργηθούν και να επιστραφούν στον κατά νόµο υπεύθυνο του
κύριου των υφιστάµενων έργων.
δ6.6. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να καλύπτει τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες της
επιτροπής του όρου δ1.39 της παρούσας, µε ανάλογη χρηµατική διάθεση υπέρ της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Η εκταµίευση των χρηµάτων προς
την εν λόγω επιτροπή θα γίνεται µε Απόφαση του Γ.Γ. της προαναφερόµενης
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
δ6.7. Ο κύριος του έργου υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του Π.∆.
148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29.9.2009) χωρίς όµως το ∆ηµόσιο να υπεισέρχεται στους
όρους, περιορισµούς, προϋποθέσεις κλπ. του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µεταξύ του
κυρίου του έργου και ασφαλιστικής εταιρείας.
ε1. Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόµενες ζώνες
Οι µεταλλευτικές και µεταλλουργικές εγκαταστάσεις του έργου βρίσκονται εκτός ειδικών
προστατευόµενων ζωνών και εκτός περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στην ευρύτερη
περιοχή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και εκτός αυτών , τα ευαίσθητα στοιχεία και οι
ειδικά προστατευόµενες ζώνες του περιβάλλοντος περιλαµβάνουν τις περιοχές:
i. Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαµνί» του δικτύου Natura
2000 µε κωδικό GR1270005
ii. Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) «Όρος Χολοµώντας» του δικτύου Natura 2000 µε
κωδικό GR1270001
iii. Ειδική Ζώνη Προστασίας (SPA) «Ταξιάρχης – Πολύγυρος» του δικτύου Natura 2000 µε
κωδικό GR1270012
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Οι παραπάνω περιοχές απεικονίζονται στο Χάρτη 8 του Παραρτήµατος ΙΙ της 91 σχετικής
ΜΠΕ και οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος απεικονίζονται στους Χάρτες 10-2.1 και
10-2.2 του Παραρτήµατος ΙΙ της 91 σχετικής ΜΠΕ, όπως θα εµπλουτίζεται µε την προσθήκη
των χώρων που θα δηλώνουν εγγράφως οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

ε2. Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων της παραγράφου ε1
Αρκούν τα αναφερόµενα στην παράγραφο (δ).

στ. Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για εφαρµογή
και αναθεώρηση
στ1. Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την
ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται
επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στις ΜΠΕ των 90 και 91 σχετικών και στο
συνηµµένο στην δεύτερη Σ∆Α και εφόσον δεν καθορίζονται διαφορετικά από τους
όρους της παρούσας Απόφασης, καθώς και την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Για συνέχιση των εργασιών πέραν της παραπάνω ηµεροµηνίας, ο κύριος του έργου
οφείλει να υποβάλει εµπρόθεσµα στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και πριν τη λήξη
της παρούσας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της παρούσας ή την
έκδοση νέας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις εκάστοτε
κείµενες διατάξεις.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας κάθε υποέργου να ειδοποιείται τουλάχιστον δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες πριν η ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ.
στ2. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στις ΜΠΕ των

90 και 91 σχετικών και στο συνηµµένο στην δεύτερη Σ∆Α είναι δυνατή εφόσον δεν
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και
µόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. Σε κάθε άλλη
περίπτωση
απαιτείται
τροποποίηση
της
παρούσας
απόφασης
έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, καθώς και από την αξιολόγηση της επικαιροποίησης του Σ∆Α.
στ3. Σε περίπτωση που δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή στην περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που
δεν είχαν προβλεφθεί από την παρούσα απόφαση, τις ΜΠΕ των 90 και 91 σχετικών και
το συνηµµένο στην δεύτερη Σ∆Α, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή
µεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 και τις
µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού (Ν. 3010/2002). Αντίστοιχη επιβολή πρόσθετων
περιβαλλοντικών όρων ή µεταβολή των επιβληθέντων µε την παρούσα απόφαση, ή/και
επιβολή µέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς, µπορεί να γίνει κατόπιν
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων παρακολούθησης και των πάσης φύσεως ελέγχων
που προβλέπονται από την παρούσα.
στ4. 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 (Ν. 3010/2002).
στ5. Η παρούσα απόφαση, οι θεωρηµένες µε την παρούσα ΜΠΕ των σχετικών 90 και 91
και το θεωρηµένο µε την παρούσα Σ∆Α (το οποίο προσαρτάται ως παράρτηµα στη
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ΜΠΕ του σχετικού 91) θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και
να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
στ6. 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.
στ7. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα και τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.
στ8. Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση θεώρησης µελέτης
σύµφωνα την παρ. 5 του αρθρ. 45 του Ν.998/1979 καθώς επίσης και θεώρησης του
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α), σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7
της ΚΥΑ 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.
στ9. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ.45129/14.1.1999
που αφορά στην «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις
Στρατωνίου της Εταιρείας TVX HELLAS Α.Ε.», καθώς και οι συνέχεια αυτής:
α) Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ. 107298/18.7.2001 που αφορά στην «Ανανέωση της χρονικής
διάρκειας ισχύος της υπ’ αρ.45129/14.1.99 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της Εταιρείας TVX HELLAS
Α.Ε.»,.
β) Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ.143088/11.04.2005 που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
οικ. 45129/14.1.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει µετά την ανανέωση της χρονικής
διάρκειας ισχύος της µε την υπ’ αρ. οικ. 107298/18.7.2001 ΚΥΑ», και.
γ) Κ.Υ.Α. µε α.π. οικ. 127906/12.7.2010 που αφορά στην «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
143088/11.4.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. οικ. 45129/14.1.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει µετά την ανανέωση της χρονικής
διάρκειας ισχύος της µε την υπ’ αρ. οικ. 107298/18.7.2001 ΚΥΑ»»,
µε εξαίρεση την συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής ΕΠΙΤΗΡΩ σύµφωνα µε αυτά που
ορίζονται στον περιβαλλοντικό όρο δ1.39.
.
στ10.Η ∆/νση ∆ασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να µεριµνήσει για την
εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπονται από την ∆ασική Νοµοθεσία ως προς το εν
θέµατι έργο.
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στ11.Το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο
κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, υποχρεούται στην δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο Ν.1650/1986 (άρθρο 5 παρ. 2) όπως τροποποιήθηκε µε τo
άρθρο 3 του N.3010/2002 και στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/26.9.2003
(ΦΕΚ 1391/Β/2003).

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Σ. ΞΥΝΙ∆ΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
α) i) Γρ. Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ii) Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ν. Σηφουνάκη
iii) Γρ. Υφυπουργού κ. Ι. Μανιάτη
iv) Γρ. Γεν. Γραµµατέα Περ/ντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ν. Αλεξόπουλου
v) Γρ. Γεν. Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περ/ντος κ. Μ. Καλτσά
vi) Γρ. Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων κ. Α. Ανδρεαδάκη
vii) Γρ. Ειδικής Γραµµατέα Επιθεώρησης Περ/ντος & Ενέργειας
κ. Μ. Καραβασίλη
viii) Γρ. Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών κ. Γ. Αµοργιανιώτη
β) Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1) Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος κ. Ελ. Τηλιγάδα
2) ∆/νση ΕΑΡΘ
Τµήµα Βιοµηχανιών
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
3) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
i) Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μεσογείων και Τρικάλων 36, 11526 Αθήνα
ii) Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
iii) Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
β) Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος
1) ∆/νση Χωροταξίας
Αµαλιάδος 17, 115 26 Αθήνα
2) ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
γ) Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
δ) Ειδική Γραµµατεία ∆ασών
Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα
ε) Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περ/ντος
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
στ) Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
∆/νση Μεταλλευτικών & Βιοµ. Ορυκτών
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
ζ) Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας, 540 15 Θεσ/νίκη

2. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
α) ∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
β) ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών
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Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 (1ος όροφος)
185 10 Πειραιάς
3. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &
Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα
4. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
∆/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19
112 53 Αθήνα
5. Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού
α) Γεν. ∆/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα
β) ∆/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα
γ) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζ/νων Μνηµείων
Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα
δ) ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ
Προέκταση Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου
546 46 Θεσ/νίκη
ε) 10η ΕΒΑ
631 00 Πολύγυρος
Χαλκιδική
στ) Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας
Ηροδότου 17, 540 09 Θεσ/νίκη
ζ) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Καλισπέρη 30, 117 42 Αθήνα
6.

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
α) Γρ. Γεν. Γραµµατέα
Τάκη Οικονοµίδη – Καθ. Ρωσσίδου 11
Θεσ/νικη
β) Γενική ∆/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τάκη Οικονοµίδη 1
540 08 Θεσ/νικη
γ) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας
Τάκη Οικονοµίδη 1
540 08 Θεσ/νικη
δ) ∆/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαµαριά
ε) ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46
Καλαµαριά
στ) ∆/νση ∆ασών Νοµού Χαλκιδικής
∆ασικό Κτίριο Πολυγύρου
ζ) ∆ασαρχείο Αρναίας
Αρναία Χαλκιδικής

7.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
α) Περιφερειακό Συµβούλιο
Τ. Οικονοµίδη 1
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540 08 Θεσσαλονίκη
(συν. 2 αντίτυπα ΜΠΕ)
β) ∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού
9. ∆ήµος Αριστοτέλη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
8. ΕΠΙΤΗΡΩ (υπόψη κ. Στογιώργη)
9. Μέλη Οµάδας Συντονισµού του 82(γ) σχετικού
ΕΣΩΤ.∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Α. Ψάιλα
4. Ε. Σταθά
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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