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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ∆Α 

Το παρόν Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) των εξορυκτικών δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων της 
εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, εκπονείται στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 4, παρ. 4.β 
της ΚΥΑ υπ. Αριθµ. 39624/2209/Ε103/25-9-2009«Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 
Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006». 

Επιπλέον, η διαχείριση των αποβλήτων του έργου καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της 
προαναφερόµενης ΚΥΑ καθώς και τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης αναφορικά µε την πρόληψη ή µείωση 
της παραγωγής αποβλήτων, την προαγωγή της αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων µέσω της 
ανακύκλωσης, της επαναχρησιµοποίησης ή της ανάκτησης τους και την εξασφάλιση ασφαλούς 
βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

• Η µέθοδος εκµετάλλευσης των υπόγειων µεταλλείων που έχει επιλεχθεί περιλαµβάνει τη λιθογόµωση 
των περιοχών που θα εξορρύσονται, ώστε να µειώνονται οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων  

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγόµενων αποβλήτων εµπλουτισµού είναι αδροµερή τέλµατα τα οποία 
χρησιµοποιούνται στο σύνολό τους για την επαναπλήρωση των κενών των εκµεταλλεύσεων (υπόγειων 
και επιφανειακού).  

• Τα στείρα υλικά από τις εργασίες ανάπτυξης των µεταλλείων (αλλά και κατά την περίοδο λειτουργίας) 
χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον για την κατασκευή των απαιτούµενων φραγµάτων των 
εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων αλλά και στα έργα αποκατάστασης 

• Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ως βασική σχεδιαστική κατεύθυνση την επαναφορά του επιφανειακού 
χώµατος στην αρχική του θέση µετά το κλείσιµο του συνόλου των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων  

• Ο σχεδιασµός του έργου έγινε στην κατεύθυνση της χρήσης µη επικίνδυνων ουσιών για την επεξεργασία 
των παραγόµενων µεταλλευµάτων 

• Η αποκατάσταση των περιοχών των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων µετά το τέλος της 
λειτουργίας τους έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα να µην απαιτείται κανενός είδους παρακολούθηση, έλεγχος 
και διαχείριση τους, µετά την παρέλευση ενός µικρού χρονικού διαστήµατος. 

Τέλος, το περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του υπό µελέτη έργου, είναι σε συµφωνία µε τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6 της προαναφερόµενης ΚΥΑ καθώς και µε τις γενικότερες κατευθύνσεις της Εθνικής 
και Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

1.2 ΕΙ∆ΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το προτεινόµενο έργο της Ελληνικός Χρυσός περιλαµβάνει τα εξής βασικά υποέργα: 

• Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) που περιλαµβάνουν: 

o Επέκταση υφιστάµενου εν λειτουργία µεταλλείου (Μαύρων Πετρών) 

o Κλείσιµο υφιστάµενου εξοφληµένου µεταλλείου (Μαντέµ Λάκκου) 

o Προσωρινή λειτουργία υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού 

o Κλείσιµο και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης & παλαιών µεταλλ. εγκαταστάσεων 

• Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών (ΜΕΣκ) που περιλαµβάνουν: 

o Κατά βάση υπόγειο µεταλλείο και όρυγµα ενοποιηµένο µε δανειοθάλαµο και χώρο απόθεσης 

o Εργοστάσιο εµπλουτισµού 

o Εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων 
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o Συνοδά έργα (οδοποιία, χώροι προσωρινής απόθεσης, γεωτρήσεις, αποστραγγιστικά κλπ) 

• Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) που περιλαµβάνουν:  

o Επέκταση υφιστάµενου αργούντος µεταλλείου 

o Προσωρινή λειτουργία ανακαινισµένου εργοστασίου εµπλουτισµού 

o Κλείσιµο και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης & παλαιών µεταλλ. εγκαταστάσεων 

• Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Μεταλλεύµατος στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, που 
περιλαµβάνουν: 

o Νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο 

o Νέο εργοστάσιο µεταλλουργίας στον Μαντέµ Λάκκο 

o Νέα στοά προσπέλασης από Ολυµπιάδα προς Μαντέµ Λάκκο 

o Νέα εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα στο Μαντέµ Λάκκο  

o Συνοδά έργα (εσωτ. οδοποιία, αποστραγγιστικά κλπ) 

• Λιµενικές εγκαταστάσεις στο Στρατώνι 

o ∆ύο προβλήτες ανοικτής θάλασσας για πλοία ξηρού και υγρού φορτίου 

Το είδος και οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται από το κάθε υποέργο καθώς και ο τρόπος 
διαχείρισής τους (αξιοποίηση ή απόθεση) συνοψίζονται στον Πίνακα 1.3. 

 

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ   

Με βάση τα όσα περιγράφονται στην ενότητα 1.3, το µεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων που παράγονται 
από το έργο αξιοποιούνται εντός των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, είτε για την επαναπλήρωση των κενών 
της εξόρυξης ή ως υλικό κατασκευής των απαιτούµενων έργων υποδοµής (π.χ. φράγµατα εγκαταστάσεων 
απόθεσης, επιχώσεις, αποκαταστάσεις κλπ.). Οι υπόλοιπες ποσότητες των αποβλήτων, εφόσον δεν 
αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός ή και εκτός των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, προβλέπεται να 
αποτεθούν στις ακόλουθες επιφανειακές εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων: 

• Εγκατάσταση Απόθεσης Αποβλήτων στον Άνω Ρου Κοκκινόλακκα: Η εγκατάσταση αυτή θα υποδεχθεί 
(α) τα προς απόθεση εξορυκτικά απόβλητα των υποέργων Στρατωνίου και Ολυµπιάδας, (β) τα απόβλητα 
της Μεταλλουργίας αλλά και (γ) τα υλικά που θα προκύψουν από τα έργα αποµάκρυνσης, καθαρισµού 
και εξυγίανσης όλων των παλαιών αποθέσεων και περιοχών που έχουν διαταραχθεί από την 
µακρόχρονη παλαιά µεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των µεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Μαντέµ Λάκκου – Ολυµπιάδας.   

• Εγκαταστάσεις Απόθεσης Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου & Λοτσάνικου: Οι δύο αυτές εγκαταστάσεις θα 
υποδεχθούν τα προς απόθεση εξορυκτικά απόβλητα του υποέργου Σκουριών.  

Στους Πίνακες 1.4-1 και 1.4-2 συνοψίζονται τα ποσοτικά και τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς 
απόθεση αποβλήτων – υλικών στις εγκαταστάσεις απόθεσης Κοκκινόλακκα και Καρατζά Λάκκου-
Λοτσάνικου, αντίστοιχα, οι απαιτούµενες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης µε βάση τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αποθέσεων και τέλος οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το 
έργο, οι οποίες είναι σε συµφωνία µε α) τα προβλεπόµενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ1 όπως αυτή 

                                                

1 ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 (ΦΕΚ 
2076/τ.Β’/25.09.09). 
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ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε1032, β) τις Βέλτιστες 
∆ιαθέσιµες Τεχνικές3 για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και γ) τις 
προδιαγραφές των εγκαταστάσεων απόθεσης της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (για την 
περίπτωσης της Εγκατάστασης στο Κοκκινόλακκα). 

 
  

                                                

2 Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και τις σχετικές µε το θέµα 
αποφάσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/360/ΕΚ, 2009/337/ΕΚ, 2009/359/ΕΚ, 2009/335/ΕΚ, 2009/358/ΕΚ). 

3 Reference document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining Activities, το οποίο 
υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις 7 Ιανουαρίου 2009 για το σκοπό της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (2009/C81/06). 
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Πίνακας 1.3 Είδος και ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων από το έργο (µέχρι της εξάντλησης όλων 
των σηµερινών βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟ 
ΒΑΡΟΣ 
(Mt) 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (Mt) ΑΠΟΘΕΣΗ 

Ξηρό βάρος 
(Mt) 

φ.ε.β. 
t/m3 

Όγκος 
Μm3 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (ROM 1.64 Mt) 

Στείρα εξόρυξης  0,26 0,21 (κατασκευή των φραγµάτων της 
εγκατάστασης απόθεσης 

Κοκκινόλακκα) 

0,05*  1,7 0,03* 

Αδροµερές κλάσµα αποβλήτων 
εµπλουτισµού  

1,04 1,04 (συστατικό λιθογόµωσης)  -  - 

Λεπτοµερές κλάσµα 
αποβλήτων εµπλουτισµού 

0,17  0,17 2,4 0,07 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών 
µεταλλείου  

0,09  0,09 1,1 
(Μ.Ο.) 

0,08 

Μερικό σύνολο ΜΕΣ 1,56 1,25 0,31  0,18 

% κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων των 
ΜΕΣ 

80% 20% 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ (ROM 146,2 Mt) 

Στείρα εξόρυξης 36 36 (κατασκευή των φραγµάτων των 
εγκαταστάσεων απόθεσης Καρατζά 

Λάκκου & Λοτσάνικο και στις εργασίες 
αποκατάστασης της τελικής επιφάνειας 

των αποθέσεων)  

   

Απόβλητα εµπλουτισµού 143 22 (συστατικό λιθογόµωσης) & 
56 (επαναπλήρωση επιφανειακού 

ορύγµατος) 
65 1,5 43 

Ιλύς κατεργασίας νερών 1 1 (εργοστάσιο εµπλουτισµού) -  - 

Μερικό σύνολο ΜΕΣκ 180 115 65  43 

% κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων των 
ΜΕΣκ 

64% 36% 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ (ROM 11,5 Mt) 

Στείρα εξόρυξης 1,94 
1,55 (κατασκευή των φραγµάτων της 

εγκατάστασης απόθεσης 
Κοκκινόλακκα) 

0,39* 1,7 0,23* 

Αδροµερή απόβλητα 
εµπλουτισµού 

4,64 
4,64 (συστατικό του υλικού 

λιθογόµωσης) 
-  - 

Λεπτοµερή απόβλητα 
εµπλουτισµού 

1,16 
- 1,16* 1,1 1,05* 

Ιλύς καθίζησης νερών 
µεταλλείου 

0,10 
0,10 (εργοστάσιο εµπλουτισµού) -  - 

Μερικό σύνολο ΜΕΟ 7,84 6,29 1,55  1,28 

% των παραγόµενων αποβλήτων των 
ΜΕΟ 

80% 20% 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ (Τροφοδοσία 3,75 Mt συµπυκνωµάτων) 

Σκουριά  1,62 - 1,62* 2,0 0,80* 

Ιλύς καθαρισµού βιοµηχανικού 
νερού 

3,70 - 3,70 0,8 4,63 

Μερικό σύνολο ΜΕΤ 5,32 - 5,32  5,43 

% κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων των 
ΜΕΤ 

- 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 194,72 122,54 72,18  49,89 

% κ.β. των παραγόµενων αποβλήτων του 
έργου 

63% 37% 

*αν δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις εντός και εκτός µεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Πίνακας 1.4-1 Εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα - Χαρακτηριστικά αποθέσεων και προδιαγραφές εγκατάστασης 

Είδος αποβλήτου προς απόθεση Όγκος 
αποβλήτου 
απόθεσης 

Μm3 

Χαρακτηρισµός αποβλήτου Απαιτούµενες προδιαγραφές ΧΥΤΑ µε βάση τις 
δοκιµές εκχυλισιµότητας  

της Οδηγίας 2003/33 

Προδιαγραφές 
ΧΥΤΑ στον 

σχεδιασµό του 
έργου 

Κωδικός 

ΕΚΑ* 

∆υνατότητα 
παραγωγής 
οξύτητας ΕΝ 12457 CEN 14405 

Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου 

Επικινδύνων 

Στείρα εξόρυξης  0,03 01 01 01  Καµία Αδρανών Αδρανών 

Λεπτοµερές κλάσµα αποβλήτων εµπλουτισµού 0,07 01 03 04*  ∆υνατή Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων 

Ιλύς εξουδετέρωσης νερών µεταλλείου  0,08 19 13 05*  ∆υνατή Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων 

Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας 

Στείρα εξόρυξης 0,23 01 01 01 Καµία Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων 

Λεπτοµερή απόβλητα εµπλουτισµού 1,05 01 03 06 Καµία Μη επικινδύνων Μη επικινδύνων 

Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου 

Σκουριά  0,80 10 06 01 Καµία Μη επικινδύνων** Μη επικινδύνων** 

Ιλύς καθαρισµού βιοµηχανικού νερού 4,63 10 06 06* ∆υνατή Επικινδύνων*** Επικινδύνων*** 

Από αποµάκρυνση, καθαρισµό και εξυγίανση παλαιών χώρων απόθεσης και περιοχών  

Σωροί αποφρυγµάτων πυριτών - Μαντέµ Λάκκος 0,58 01 03 06    

Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέµ Λάκκος 0,59 01 03 04*    

Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53 - 
Στρατώνι 

0,09 01 03 04*    

Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά - 
Στρατώνι 

0,24 01 03 04*    

Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ-
Στρατώνι 

0,30 17 05    

Ιλύς κατεργασίας νερών µεταλλείων ΜΠ & ΜΛ για 10 χρόνια 
µετά το κλείσιµο  

0,06 19 13 05*    

Παλαιός σωρός στείρων Ολυµπιάδας στην πλατεία Φιρέ και 
στην είσοδο του µεταλλείου 

0,34 01 01 01    

Καθαρισµός & εξυγίανση παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη 
Ολυµπιάδας 

0,04 01 03 04*     

Καθαρισµός & εξυγίανση παλαιών περιοχών Ολυµπιάδας 0,40 17 05    
* Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, ΕΚΑ (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 
13588/725, ΦΕΚ 383 Β/28-03-2006) 
** Οι 2 δοκιµές εκχυλισιµότητας έδωσαν αντιφατικά αποτελέσµατα / Η ΕΝ 12457 έδωσε υπέρβαση των ορίων για ΧΥΤΑ αδρανών µόνο για το Ni ενώ η CEN 14405 έδωσε υπέρβαση των ορίων για ΧΥΤΑ αδρανών 
µόνο για το As.   
*** Με την προτεινόµενη µέθοδο κατεργασίας το As µετατρέπεται σχεδόν στο σύνολό του (σε ποσοστό 95%) σε κρυσταλλικό σκοροδίτη µε αποτέλεσµα οι συγκεντρώσεις του As στο έκπλυµα των δοκιµών 
περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού της ιλύος να είναι πολύ κοντά στις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων. 
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Πίνακας 1.4-2 Εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου - Χαρακτηριστικά αποθέσεων και προδιαγραφές εγκαταστάσεων 

Είδος αποβλήτου προς απόθεση Όγκος 
αποβλήτου 
απόθεσης 

Μm3 

Χαρακτηρισµός αποβλήτου Απαιτούµενες προδιαγραφές ΧΥΤΑ µε βάση τις 
δοκιµές εκχυλισιµότητας  

της Οδηγίας 2003/33 

Προδιαγραφές 
ΧΥΤΑ που έχουν 
υιοθετηθεί στον 
σχεδιασµό του 

έργου 

Κωδικός 

ΕΚΑ* 

∆υνατότητα 
παραγωγής 
οξύτητας ΕΝ 12457 CEN 14405 

Υποέργο Σκουριών 
Αδρανών 

Απόβλητα εµπλουτισµού  43 01 03 06  Καµία Αδρανών Αδρανών 

 

Όπου 01 01 01: απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα 

 01 03 04*: οξεοπαραγωγά υπολείµµατα από την επεξεργασία θειούχου µεταλλεύµατος 

01 03 06: υπολείµµατα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα και δεν είναι οξεοπαραγωγά ούτε περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 06 01:  απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία χαλκού - σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10 06 06*: στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

 17 05 04:  xώµατα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05:  χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από ρυπασµένες τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών
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1.4 ∆ΟΜΗ ΤΟΥ Σ∆Α 

Στη συνέχεια παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο δεδοµένου ότι αφορά δυο χωρικά 
διακεκριµένες περιοχές, έχει αντίστοιχα διακριθεί σε δυο (2) µέρη, από τα οποία το µέρος Ι, αφορά την 
Εγκατάσταση Απόθεσης Αποβλήτων στον Άνω Ρου Κοκκινόλακκα, στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου και το 
µέρος ΙΙ τις εγκαταστάσεις Απόθεσης Αποβλήτων υποέργου Σκουριών, επί του ρ.  Καρατζά Λάκκου & επί του 
ρ. Λοτσάνικο.  

∆εδοµένου ότι στην παρούσα ενότητα δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για το είδος, τα χαρακτηριστικά, και τον 
τρόπο διαχείρισης – αξιοποίησης ή απόθεσης- όλων των παραγόµενων αποβλήτων του έργου, στις ενότητες 
που ακολουθούν γίνεται αναφορά µόνο στα προς απόθεση απόβλητα και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
απόθεσης.  

 

1.5 ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η επιστηµονική οµάδα που συνεργάστηκε για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
συγκροτήθηκε από τα ακόλουθα επιστηµονικά στελέχη και ειδικούς συνεργάτες: 

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

Υπεύθυνος - Συντονιστής  

Κατσέλης Ιωάννης  Μηχανικός Ορυκτών Πόρων,  

Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc,  

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, MBA 

Τέντες Γιώργος   Μεταλλειολόγος Μηχανικός,  

Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων M.Sc 

Μπρούστη Παναγιώτα  Περιβαλλοντολόγος, 

Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία M.Sc 

Μελετίου Ανδρέας  Περιβαλλοντολόγος 

Μανιτάρα Κυριακή  Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή ∆ραστηριότητας 

 

Το παρόν σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα 
προκύψουν από την εκµετάλλευση των υπολειπόµενων βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων των 
Μαύρων Πετρών και της Ολυµπιάδας καθώς και την απόθεση όλων των παλαιών αποθέσεων της ευρύτερης 
περιοχής του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός. 

 

 
 

Το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών λειτουργεί ήδη και βρίσκεται στη φάση εκσυγχρονισµού της εκµετάλλευσης, 
ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η έρευνα που ολοκληρώνει τις δυνατότητες στην εγγύς περιοχή. Το εργοστάσιο 
εµπλουτισµού σε πρώτη φάση λειτουργεί υπό καθεστώς λειτουργίας-συντήρησης, λόγω παλαιότητας και 
φαίνεται ικανό από πλευράς δυναµικότητας για να καλύψει τα διαπιστωµένα αποθέµατα, τα οποία µε τις 
σηµερινές συνθήκες παραγωγής εκτιµάται ότι θα διαρκέσουν για έξι ως επτά (6-7) έτη λειτουργίας. Το 
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται αναφέρεται στους χώρους απόθεσης όπως αυτοί είναι 
διαµορφωµένοι τώρα, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και διαχείρισης. Το πρόβληµα αυτό φαίνεται να 
αντιµετωπίζεται µε απλή ενοποίηση των χώρων αυτών, σε συνδυασµό µε την µείωση της υγρασίας των 
τελµάτων και άρα του αποτιθέµενου όγκου, µε σηµαντική ταυτόχρονα βελτίωση του ποιοτικού µέρους της 
απόθεσης που είναι πια ξηρή, αλλά προστατευµένη πάντα. Η ενοποίηση αυτή αφορά ήδη κατειληµµένους 
χώρους του αριστερού αντερείσµατος του άνω ρου του ρέµατος «Κοκκινόλακας» και επεκτείνεται στο δεξιό 
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αντέρεισµα µέχρι του υψοµέτρου +220, µε σκοπό τη δηµιουργία της απαιτούµενης ενιαίας προστατευµένης 
λεκάνης µέσω αναχώµατος ανάντη του εθνικού δρόµου.  

 

Το Μεταλλείο Ολυµπιάδας είναι αργούν επί δέκα (10) χρόνια περίπου και έχει ήδη δοµηµένη παραγωγική 
διαδικασία εκµετάλλευσης, αυτή των εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων µε ανέλκυση του 
µεταλλεύµατος και των στείρων µέσω του υφισταµένου φρέατος στην περιοχή Ολυµπιάδας. Κατά το 
παρελθόν, η εκµετάλλευση έλαβε χώρα κυρίως στο δυτικό τµήµα του κοιτάσµατος, πάνω από το επίπεδο -
220m και χρησιµοποιήθηκαν τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης . Στα έργα αυτά περιλαµβάνεται η στοά 
προσπέλασης +59 και το φρέαρ +82, µε ενωτικές στοές στα υψόµετρα -173 και -210. Η µελλοντική 
εκµετάλλευση περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της εξόρυξης των µεταλλευτικών αποθεµάτων που αποµένουν 
στις περιοχές όπου έλαβε χώρα η προγενέστερη εκµετάλλευση (στο δυτικό τµήµα του κοιτάσµατος πάνω από 
το επίπεδο -220m), την εξόρυξη του πλήρως ερευνηµένου αλλά µη εξορυγµένου ανατολικού κοιτάσµατος και 
την εξόρυξη της επέκτασης του δυτικού κοιτάσµατος προς τους βαθύτερους ορίζοντες µέχρι το -660m. Οι 
µέθοδοι που επιλέχθηκαν για τη µελλοντική εκµετάλλευση είναι ίδιες ή παρόµοιες µε εκείνες που ιστορικά 
αποδείχθηκαν κατάλληλες για το εν λόγω κοίτασµα.  

 

Οι παλαιοί χώροι αποθέσεων που έχουν συσσωρευτεί από την µακρόχρονη προγενέστερη µεταλλευτική 
δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Μεταλλείων Κασσάνδρας και οι οποίες 
προγραµµατίζονται να αποµακρυνθούν πλήρως, να καθαριστούν / εξυγιανθούν και να αποκατασταθούν στο 
πλαίσιο υλοποίησης του υπό µελέτη έργου, περιλαµβάνουν τους εξής χώρους: 

• Παλαιός χώρος απόθεσης στείρων εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ Ολυµπιάδας 

• Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων Ολυµπιάδας 

• Περιοχή παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας 

• Εδάφη στην περιοχή του µεταλλείου και του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού 
Ολυµπιάδας 

• Παλαιός χώρος απόθεσης τελµάτων Ολυµπιάδας 

• Σωροί αποφρυγµάτων σιδηροπυρίτη στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου 

• Παλαιός χώρος απόθεσης τελµάτων Σεβαλιέ 

• Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου 

• Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53 
Στρατωνίου 

• Εδάφη και ιζήµατα στην περιοχή των παλαιών µεταλλευτικών εγκαταστάσεων 

 

1.2 Μικτός Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ραστηριότητας 

 

Φορέας διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα 
που είναι ταυτόχρονα και φορέας εκµετάλλευσης του ορυκτού πόρου που θα εξορυχθεί είναι η Εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ».  

 

Αρµόδιος σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων είναι ο κ. Πέτρος 
Στρατουδάκης, Γενικός ∆ιευθυντής της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.». 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η απόθεση των στερεών αποβλήτων του µεταλλείου Μαύρων Πετρών θα γίνεται σε έναν νέο, ενοποιηµένο και 
κατάλληλα προστατευµένο χώρο ξηρής απόθεσης που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου 
και συγκεκριµένα στην άνω λεκάνη του ρέµατος Κοκκινόλακκα, στο τµήµα που σήµερα καταλαµβάνεται από 
τους παλαιούς χώρους απόθεσης Σεβαλιέ και Καρακόλι. Με τον όρο ενοποιηµένος χώρος απόθεσης νοείται 
ότι οι παλαιοί χώροι Σεβαλιέ (παλαιό ανάχωµα και λίµνες Νο. 1 &2) και Καρακόλι καταργούνται και 
ενσωµατώνονται στο νέο χώρο απόθεσης ο οποίος είναι πλέον κατάλληλα προστατευµένος. Επιπροσθέτως, 
µε τον όρο «χώρος ξηρής απόθεσης» νοείται ότι όλα τα υλικά που θα αποτεθούν σε αυτόν θα είναι µειωµένης 
υγρασίας (περιεκτικότητα σε στερεά κ.β. >80%) και εποµένως µειώνεται ο εναποτιθέµενος όγκος αποβλήτων 
µε σηµαντική ταυτόχρονη βελτίωση του ποιοτικού µέρους της απόθεσης. 

 

 
 

Η αποθηκευτική χωρητικότητά του έχει σχεδιαστεί να είναι 10,4 hm3 για την περιβαλλοντικά ασφαλή 
απόθεση όλων των στερεών αποβλήτων των βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων των Μαύρων Πετρών 
και της Ολυµπιάδας καθώς και όλων των παλαιών αποθέσεων της ευρύτερης περιοχής. Η χωρητικότητα αυτή 
και άρα η έκταση γής που καταλαµβάνεται µπορεί να µειωθεί µέσω διαχειριστικής µελέτης ποσοτικής και 
ποιοτικής προσέγγισης των αναφεροµένων παλαιών αποθέσεων. Η λεκάνη απόθεσης οριοθετείται από την 
κατασκευή δύο λιθόρριπτων  αναχωµάτων, το ανάντη και το κατάντη. Για την προστασία της λεκάνης 
απόθεσης από τα επιφανειακά νερά ακόµα και σε πληµµυρικές καταστάσεις, προβλέπεται σύστηµα εκτροπής 
το οποίο συνίσταται από ένα φράγµα και µία υδραυλική σήραγγα για τη συλλογή των νερών ανάντη του 
χώρου απόθεσης, την ελεγχόµενη εκτροπή τους  γύρω από το χώρο απόθεσης και την παροχέτευσή τους 
στην λεκάνη του Κοκκινόλακκα αµέσως κατάντη του χώρου απόθεσης. Το σύστηµα εκτροπής συµπληρώνεται 
από κανάλια τα οποία θα κατασκευαστούν περιµετρικά της τελικής επιφάνειας κατάληψης του χώρου για την 
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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 του χώρου απόθεσης. 

 

Το µετάλλευµα που θα εξορύσσεται από το µεταλλείο Μαύρων Πετρών αλλά σε επόµενη φάση και από το 
µεταλλείο Ολυµπιάδας θα οδηγείται προς κατεργασία στο νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού που θα 
κατασκευαστεί πλησίον του νέου χώρου απόθεσης. Το αδροµερές κλάσµα των τελµάτων εµπλουτισµού θα 
αξιοποιηθεί για τη λιθογόµωση των υπόγειων κενών µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο. Οµοίως, τα στείρα 
εξόρυξης και των δύο µεταλλείων, λόγω της καταλληλότητας των γεωτεχνικών και γεωχηµικών 
χαρακτηριστικών τους, θα αξιοποιηθούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους κυρίως για την κατασκευή των 
αναχωµάτων του νέου χώρου απόθεσης και δευτερευόντως σε άλλες χρήσεις (π.χ. έργα οδοποιίας). Ως εκ 
τούτου, τα στερεά απόβλητα που θα οδηγηθούν προς απόθεση στο νέο χώρο είναι το λεπτοµερές κλάσµα 
των τελµάτων από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος, τυχόν στείρα εξόρυξης που δεν θα αξιοποιηθούν 
καθώς και τα απόβλητα από την µεταλλουργική επεξεργασία του µεταλλεύµατος. Το σύνολο των προς 
απόθεση στερεών αποβλήτων θα µεταφέρεται στο νέο χώρο απόθεσης µε φορτηγά αυτοκίνητα µέσω 
κατάλληλου δικτύου δρόµων. 

 

Ως υλικό κατασκευής των αναχωµάτων θα χρησιµοποιηθούν τα στείρα από τη διάνοιξη της νέας στοάς 
προσπέλασης του µεταλλείου Ολυµπιάδας από την περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, τα στείρα εξόρυξης των 
µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας, τα υλικά εκσκαφής από δανειοθάλαµο που θα αναπτυχθεί 
εντός της λεκάνης απόθεσης, τα στείρα από την κατασκευή της υδραυλικής σήραγγας εκτροπής των νερών 
του Κοκκινόλακκα και τέλος τα υλικά εκσκαφής που θα παραχθούν από τις εργασίες θεµελίωσης του νέου 
εργοστασίου εµπλουτισµού και της µεταλλουργίας.    

 

Η λεκάνη απόθεσης θα είναι πλήρως προστατευµένη µε σύστηµα στεγάνωσης. Τέλος, ο χώρος θα 
εξυπηρετείται από το υφιστάµενο δίκτυο δρόµων το οποίο θα συµπληρωθεί µε δρόµους που θα 
κατασκευαστούν περιµετρικά του χώρου για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία του υπό οιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες.  

 

2.2 Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων Χωροθέτησης 

 

Πρόσφατα η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ανέθεσε στην ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. µελέτη µε θέµα 
την «Προκαταρκτική Οικονοµοτεχνική ∆ιερεύνηση κατασκευής εναλλακτικού χώρου απόθεσης τελµάτων, 
στον κάτω ρου του Κοκκινόλακκα». Πιο συγκεκριµέναη µελέτη αυτή  αφορούσε:  

1. Προκαταρκτική διερεύνηση εναλλακτικής θέσης κατασκευής φράγµατος απόθεσης τελµάτων στον κάτω 
ρου του Κοκκινόλακκα.  

2. Προκαταρκτικός υπολογισµός συνολικής χωρητικότητας του ως άνω εναλλακτικού χώρου απόθεσης.  

3. Προκαταρκτική διερεύνηση σταδίων απόθεσης κατά µήκος του νέου χώρου, σε σχέση µε το είδος και την 
προέλευση των τελµάτων που θα αποτεθούν.  

4. Καταρχήν καθορισµός του ορίου κατάληψης του εναλλακτικού χώρου απόθεσης.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, λόγω ποσοτικής και ποιοτικής διαφοράς των αποθέσεων, εξετάστηκαν 
ως εναλλακτικές θέσεις οι ακόλουθες: 

• Θέση 1: Η άνω υπολεκάνη του Κοκκινόλακκα, η οποία επισηµαίνεται ότι δεν είχε θεωρηθεί ως 
εναλλακτική θέση σε καµία προγενέστερη µελέτη – Προτεινόµενη θέση 

• Θέση 2: Η λεκάνη  του κάτω ρου Κοκκινόλακα, ως είχε προκύψει από την παρελθούσα διερεύνηση – 
Εναλλακτική θέση  
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Η άνω αλλά και η κάτω υδρολογική υπολεκάνη του Κοκκινόλακκα αποτελεί τµήµα της συνολικής λεκάνης 
απορροής του ο οποίος µε τη σειρά του συµβάλλει στον Ασπρόλακκα. Έχει διεύθυνση Β∆-ΝΑ, σχήµα επίσης 
επίµηκες. 

 

Στον Πίνακα 2.2-1 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των χώρων απόθεσης και των αναχωµάτων για 
τις δύο εναλλακτικές θέσεις (1) και (2) αντιστοίχως. Για τη Θέση 1, το ανάχωµα τοποθετείται στον άνω ρου 
του ρέµατος Κοκκινόλακκα (περιοχή Μαντέµ Λάκκου), στα κατάντη του χώρου εγκατάστασης του νέου 
εργοστασίου εµπλουτισµού και της µεταλλουργίας χρυσού (βλ. Χάρτη 14 Παραρτήµατος ΙΙ). Για τη Θέση 2, το 
ανάχωµα τοποθετείται  κατάντη της κοίτης του Κοκκινόλακκα, σε κατάλληλο τοπογραφικό σηµείο πριν τη 
συµβολή του Κοκκινόλακκα µε τον Ασπρόλακκα.. Ο προτεινόµενος χώρος τελµάτων της Θέσης 1 θα 
περικλείει και τους υφιστάµενους χώρους απόθεσης λίµνες τελµάτων Σεβαλιέ και ανάχωµα Καρακολίου του 
έργου των Μαύρων Πετρών, ενοποιώντας το σύνολο των χώρων απόθεσης των δύο έργων σε µια κοινή 
έκταση. 

 

Πίνακας 2.2-1. Χαρακτηριστικά εναλλακτικών θέσεων χώρων απόθεσης 

Παράµετροι Μονάδες Υπολεκάνη 
Κοκκινόλακκα 

Θέση 1 

Κατω ρου Κοκκινίλακα 

Θέση 2 

Αποθηκευτική δυναµικότητα στερεών 
καταλοίπων 

Μm3 10 10 

Απόσταση από οικισµούς 
km 

3,5 km από Στρατώνι 

4 km από Στρατονίκη 

10 km από Στρατώνι 

11 km από Στρατονίκη 

Επιφάνεια κατάληψης χώρου απόθεσης στρ. 500 1250 

Ύψος αναχώµατος m 90 10 

Μέση επιφανειακή απορροή στη θέση 
κατασκευής του αναχώµατος 

m3/h 0 - 504 –0-500 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις των δύο εναλλακτικών θέσεων ως προς τις κύριες περιβαλλοντικές 
παραµέτρους. 

 

Μορφολογία – έδαφος 

Λεκάνη Κοκκινόλακκα : Αναµένονται εκτεταµένες µορφολογικές µεταβολές δεδοµένου ότι σηµαντικό τµήµα της 
υφιστάµενης µισγάγγειας τµήµατος του ρέµατος Κοκκινόλακκα (στο ύψος των µεταλλείων του Μαντέµ 
Λάκκου) θα καλυφθεί από στερεά κατάλοιπα, δηµιουργώντας ένα πλάτωµα συνολικής έκτασης 500 
στρεµµάτων. Επίσης, θα υπάρξει κατασκευή αναχώµατος ύψους 90 m. Η επιφάνεια κατάκλυσης εκτιµάται ότι 
θα αποτελεί πολύ µικρό µέρος της συνολικής έκτασης της λεκάνης Κοκκινόλακκα (1,8 %).Όσον αφορά στις 
χρήσεις γης, ο χώρος κατάληψης του έργου στην περιοχή της άνω υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα εµπίπτει εξ’ 
ολοκλήρου εντός της µεταλλευτικής παραχώρησης Φ16 της εταιρείας καθώς και εντός της ζώνης 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής Στρατονίκης - Στρατωνίου, όπως αυτή ορίζεται από το Π.∆. 
18/10/79 «Περί καθορισµού χώρου βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εις την εκτός του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχή Ν. Χαλκιδικής και τροποποιήσεως του από 1/7/1977 Π.∆/τος». Συνολικά, οι 
επιπτώσεις της απόθεσης στερεών καταλοίπων στη θέση 1, όσον αφορά την παράµετρο µορφολογία-έδαφος, 
εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές. 
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Λεκάνη Κάτω ρου Κοκκινόλακα: Αναµένονται εκτεταµένες µορφολογικές µεταβολές δεδοµένου ότι σηµαντικό 
τµήµα της υφιστάµενης µισγάγγειας τµήµατος του ρέµατος Κοκκινόλακκα  θα καλυφθεί από στερεά 
κατάλοιπα, δηµιουργώντας ένα πλάτωµα συνολικής έκτασης 1250 στρεµµάτων. Επίσης, θα υπάρξει 
κατασκευή αναχώµατος ύψους 10 m. Η επιφάνεια κατάκλυσης εκτιµάται ότι θα αποτελεί σηµαντικό µέρος της 
συνολικής έκτασης της λεκάνης Κοκκινόλακκα ( 10%).Όσον αφορά στις χρήσεις γης, ο χώρος κατάληψης του 
έργου στην περιοχή του κάτω ρου Κοκκινόλακα αποτελείται από ιδιοκτησίες και καλλιεργήσιµες αγροτικές 
περιοχές.Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις στην παράµετρο µορφολογία-έδαφος εκτιµώνται ως πολύ 
σηµαντικές. 

 

Υδατικοί πόροι  

Λεκάνη Κοκκινόλακκα : Η προτεινόµενη λεκάνη απόθεσης στερεών καταλοίπων θα καταλάβει µικρό τµήµα της 
υδρολογικής υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα, που έχει έκταση 24.700 στρέµµατα, ποσοστό που ανέρχεται σε 
περίπου 2%, ενώ ακόµα µικρότερη αναµένεται η επίδραση στο σύνολο της λεκάνης του Ασπρόλακκα (0,5%). 
Η προτεινόµενη παρέµβαση θα γίνει κατά µήκος του κύριου κλάδου του Κοκκινόλακκα, καταλαµβάνοντας ένα 
ποσοστό της τάξης του 12% της κύριας κοίτης του (καταλαµβάνει 1.266 m της κύριας κοίτης του 
Κοκκινόλακκα, σε σύνολο 10.509 m), ενώ οι απορροές της ανάντη περιοχής θα εκτρέπονται κατάντη του 
αναχώµατος του χώρου απόθεσης µέσω κατάλληλα διαστασιολογηµένου αγωγού εκτροπής. Οι επιπτώσεις 
στα υπόγεια νερά της περιοχή συνδέονται µε την αλλαγή στο ρυθµό κατείσδυσης των επιφανειακών 
κατακρηµνισµάτων, σε έκταση 500 στρεµµάτων. Θετικό στοιχείο για την επιλογή της Θέσης 1 αποτελεί το 
γεγονός ότι στη λεκάνη του άνω Κοκκινόλακκα συναντώνται τρεις τύποι υδροφοριών, η υπόγεια καρστική 
υδροφορία των µαρµάρων, η υπόγεια υδροφορία του ανώτερου αποσαθρωµένου µανδύα των αµφιβολιτών, 
γνευσίων και των κερµατισµένων ζωνών του και η υδροφορία εξαιτίας της διήθησης ή κατείσδυσης στης 
ζώνες καθίζησης. Οι δύο πρώτοι τύποι υδροφορίας δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, λόγω της παρουσίας ενός 
στρώµατος µυλονίτη µε καολίνη, µέσου πάχους 10 µέτρων. Το στρώµα αυτό αποτελεί αδιαπέρατο 
σχηµατισµό, ο οποίος αποµονώνει υδρολογικά τον ορίζοντα των µαρµάρων από τον υπερκείµενο ορίζοντα 
του αµφιβολίτη. Η υδροφορία εξαιτίας της διήθησης απαντάται στην περιοχή ανάντη του σχεδιαζόµενου 
χώρου απόθεσης και οφείλεται στις διηθήσεις του νερού της βροχής µέσω των ρωγµατώσεων που έχουν 
δηµιουργηθεί στην επιφάνεια εξαιτίας των καθιζήσεων στις περιοχές των παλαιών εκµεταλλεύσεων. 
Εποµένως, σε περίπτωση µεταφοράς ρυπαντικού φορτίου από τον χώρο απόθεσης στο υπόγειο νερό, η 
επιβάρυνση θα περιορισθεί µόνο στον ανώτερο υδροφορέα των αµφιβολιτών–γνευσίων.Συµπερασµατικά, οι 
επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής εκτιµώνται ως θετικές. 

Λεκάνη Κάτω ρου Κοκκινόλακα : Η προτεινόµενη λεκάνη απόθεσης στερεών καταλοίπων θα καταλάβει 
σηµαντικό τµήµα της υδρολογικής υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα, που έχει έκταση 24.700 στρέµµατα, 
ποσοστό που ανέρχεται σε περίπου 6%, ενώ µικρότερη αναµένεται η επίδραση στο σύνολο της λεκάνης του 
Ασπρόλακκα (1,5%). Η προτεινόµενη παρέµβαση θα γίνει κατά µήκος του κύριου κλάδου του Κοκκινόλακκα, 
καταλαµβάνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 24% της κύριας κοίτης του (καταλαµβάνει 2.500 m της κύριας 
κοίτης του Κοκκινόλακκα, σε σύνολο 10.509 m), ενώ οι απορροές της ανάντη περιοχής θα εκτρέπονται 
κατάντη του αναχώµατος του χώρου απόθεσης µέσω κατάλληλα διαστασιολογηµένου αγωγού εκτροπής. Οι 
επιπτώσεις στα υπόγεια νερά της περιοχή συνδέονται µε την αλλαγή στο ρυθµό κατείσδυσης των 
επιφανειακών κατακρηµνισµάτων, σε έκταση 1250 στρεµµάτων. Οι επιπτώσεις, λόγω της παρέµβασης σε 
σχετικά αδιατάραχτη από ανθρώπινη παρέµβαση περιοχή και λόγω του ποσοστού κατάληψης της λεκάνης 
απορροής από στερεά κατάλοιπα, εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές. 

 

Ατµοσφαιρικό – Ακουστικό περιβάλλον 

Λεκάνη Κοκκινόλακκα : Στην περίπτωση εγκατάστασης του χώρου απόθεσης στην άνω λεκάνη 
Κοκκινόλακκα, επειδή στην περιοχή υφίσταται µεταλλευτική δραστηριότητα, ήτοι υφίσταται διακίνηση 
προσωπικού, πρώτων υλών, µηχανηµάτων κλπ., η λειτουργία του προτεινόµενου έργου δεν θα έχει 
σηµαντικές πρόσθετες επιπτώσεις στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. Εποµένως, ως προς το 
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κριτήριο της ποιότητας του ατµοσφαιρικού - ακουστικού περιβάλλοντος οι επιπτώσεις της επιλογής της θέσης 
Κοκκινόλακκα εκτιµώνται ως µη σηµαντικές. 

Λεκάνη Κάτω ρου Κοκκινόλακα : Στην περίπτωση εγκατάστασης του χώρου απόθεσης στον Κάτω ρου 
Κοκκινόλακα, επειδή πρόκειται για µια περιοχή φυσική όπου οι υφιστάµενες µορφές ανθρωπογενούς 
δραστηριότητας περιορίζονται σε µεµονωµένες κτηνοτροφικές µονάδες αλλά και καλλιεργήσιµες εκτάσεις, οι 
οδοί πρόσβασης που θα χρησιµοποιούνται στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα επιφέρουν 
αξιοσηµείωτες πρόσθετες εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις της επιλογής της 
λεκάνης Κάτω ρου Κοκκινόλακα εκτιµάται ότι θα είναι µετρίως σηµαντικές. 

 

 

Οικοσυστήµατα - Χλωρίδα - Πανίδα 

Λεκάνη Κοκκινόλακκα : Η λεκάνη του άνω Κοκκινόλακκα εντοπίζεται νότια και εκτός της περιοχής «Όρος 
Στρατωνικό», περιοχή η οποία συγκαταλέγεται στις περιοχές του Κοινοτικού Προγράµµατος Corine και 
συνιστά µια από τις υποψήφιες περιοχές των οποίων εξετάζεται η καταλληλότητα για ένταξη στο δίκτυο 
NATURA 2000, σε απόσταση 2,3 km από το πλησιέστερο όριό της. Επιπλέον, η λεκάνη βρίσκεται σε 
απόσταση µεγαλύτερη από 20 km από τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα που εντοπίζονται στην περιοχή των 
λιµνών Βόλβης και Λαγκαδά και των στενών Ρεντίνας, που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar. Η 
περιοχή κατάληψης περιλαµβάνει άγονες εκτάσεις µε διάσπαρτους χώρους απόθεσης, λειτουργικούς και µη 
από την µακρόχρονη προγενέστερη µεταλλευτική δραστηριότητα. Καταλαµβανόµενες φυσικές εκτάσεις 
υπάρχουν στο δεξιό τµήµα της λεκάνης κατάληψης και αφορούν κυρίως φυσικές διαπλάσεις µακκίας 
βλάστησης και πευκοδάσους. Επίσης, η περιοχή χωροθέτησης βρίσκεται εκτός περιοχών ευαίσθητων 
οικοσυστηµάτων και δεν επηρεάζει κάποια σηµαντική φυτοκοινότητα, ενώ δεν χαρακτηρίζεται σηµαντική ως 
προς τα είδη πανίδας και δεν αποτελεί σηµαντικό βιότοπο για τα είδη πανίδας. Τέλος, στην περιοχή 
κατάληψης της θέσης αυτής δεν εντοπίζονται περιοχές ΤΙΦΚ ή περιοχές που έχουν προταθεί στην Μελέτη 
«Οριοθέτησης και καθορισµού µέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(1996-1999).Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις στην περιβαλλοντική παράµετρο οικοσυστήµατα–χλωρίδα–
πανίδα εκτιµώνται ως µη σηµαντικές. 

Λεκάνη Κάτω ρου Κοκκινόλακα :  

Η λεκάνη του Κάτω ρου κοκκινόλακα  εντοπίζεται νότια και εκτός της περιοχής «Όρος Στρατωνικό», περιοχή 
η οποία συγκαταλέγεται στις περιοχές του Κοινοτικού Προγράµµατος Corine και συνιστά µια από τις 
υποψήφιες περιοχές των οποίων εξετάζεται η καταλληλότητα για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, σε 
απόσταση 5 km από το πλησιέστερο όριό της. Επιπλέον, η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 
20 km από τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα που εντοπίζονται στην περιοχή των λιµνών Βόλβης και Λαγκαδά και 
των στενών Ρεντίνας, που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar. Η περιοχή κατάληψης περιλαµβάνει 
εκµεταλλεύσιµες αγροτικά και κτηνοτροφικά ιδιόκτητες περιοχές. Καταλαµβανόµενες φυσικές εκτάσεις 
υπάρχουν στο αριστερό κυρίως τµήµα της λεκάνης κατάληψης και αφορούν κυρίως φυσικές διαπλάσεις 
µακκίας βλάστησης και πευκοδάσους. Επίσης, η περιοχή χωροθέτησης βρίσκεται εκτός περιοχών 
ευαίσθητων οικοσυστηµάτων και δεν επηρεάζει κάποια σηµαντική φυτοκοινότητα, ενώ δεν χαρακτηρίζεται 
σηµαντική ως προς τα είδη πανίδας και δεν αποτελεί σηµαντικό βιότοπο για τα είδη πανίδας. Τέλος, στην 
περιοχή κατάληψης της θέσης αυτής δεν εντοπίζονται περιοχές ΤΙΦΚ ή περιοχές που έχουν προταθεί στην 
Μελέτη «Οριοθέτησης και καθορισµού µέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996-1999). 

.Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις της χωροθέτησης του χώρου απόθεσης στη λεκάνη του κάτω ρου 
Κοκκινόλακα εκτιµώνται ως  µετρίως σηµαντικές. 

 

Ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον  

Στην άµεση περιοχή της εναλλακτικής θέσης 1 υπάρχει το µνηµείο στη θέση Καρακόλι, το οποίο σύµφωνα µε 
την ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, πρόκειται για οχυρωµατικό έργο και πιο συγκεκριµένα για πύργο-παρατήριο που βρίσκεται 
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σε στρατηγική θέση µε εποπτεία όλου του Ακάνθιου κόλπου και σε υψόµετρο 250 m από τη θάλασσας. Στην 
άµεση περιοχή της εναλλακτική θέσης 2 δεν υπάρχουν κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία ή χώροι 
αξιόλογης ιστορικής σηµασίας. Εποµένως, οι επιπτωσεις από την εναλλακτική θέση 2 στο ιστορικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής κρίνονται ως µηδενικές ενώ από την εναλλακτική θέση 1 ως αµελητέες, 
δεδοµένου ότι το µνηµείο στη θέση Καρακόλι δεν είνια κηρυγµένο και κατ’ επέκταση επισκέψιµο. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται µε βάση τα προαναφερόµενα, η αξιολόγηση της προτεινόµενης θέσης 
κατασκευής του χώρου απόθεσης στερεών καταλοίπων του έργου Ολυµπιάδας στην περιοχή της άνω 
λεκάνης του Κοκκινόλακκα σε σχέση µε την επιλογή της εναλλακτικής θέσης στον κάτω ρου Κοκκινόλακα. Σε 
κάθε γραµµή φαίνεται το κατά πόσο υπερτερεί η προτεινόµενη λύση για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο ή 
κατά πόσο υπερτερεί η εναλλακτική λύση. 

 

Περιβαλλοντικές 
παράµετροι 

Χαρακτηρισµός επιπτώσεων Σύγκριση 
προτεινόµενης µε 
εναλλακτική θέση Προτεινόµενη θέση Εναλλακτική θέση 

Έδαφος - 
Μορφολογία/τοπίο 

Μετρίως σηµαντικές  Πολύ σηµαντικές  
Υπερτερεί η 
προτεινόµενη – Πολύ  

Υδατικοί Πόροι Θετικές  Μετρίως σηµαντικές 
Υπερτερεί η 
προτεινόµενη – Πολύ 

Ατµοσφαιρικό - Ακουστικό 
περιβάλλον 

Μη σηµαντικές Μετρίως σηµαντικές 
Υπερτερεί η 
προτεινόµενη - Ελαφρά 

Οικοσυστήµατα Μη σηµαντικές Μετρίως σηµαντικές  
Υπερτερεί η 
προτεινόµενη – 
Ελαφρά 

Οικονοµικό περιβάλλον Ουδέτερες Ουδέτερες Ισοδύναµες 

Κοινωνικό περιβάλλον Ουδέτερες Ουδέτερες Ισοδύναµες 

Ιστορικό - Πολιτιστικό 
περιβάλλον 

Αµελητέες Μηδενικές 
Υπερτερεί η 
εναλλακτική – Πολύ 

Αποτέλεσµα αξιολόγησης 
προτεινόµενης θέσης 

Υπερτερεί κατά πολύ η προτεινόµενη  

 

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα των προηγουµένων ενοτήτων συνάγεται ότι καταλληλότερη θέση για τη 
χωροθέτηση του χώρου απόθεσης των στερεών καταλοίπων του έργου Ολυµπιάδας είναι η περιοχή του άνω 
ρου του Κοκκινόλακκα, η οποία παρουσιάζει σηµαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη 
λεκάνη του κάτω ρου Κοκκινόλακα.  

 

2.3 Τεχνικός Σχεδιασµός Εγκατάστασης 

 

Οι βασικές παράµετροι που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασµό (χωροθέτηση, γεωµετρία, προστασία) του 
χώρου απόθεσης των στερεών αποβλήτων «Κοκκινόλακκα» είναι οι ακόλουθες:  
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• Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του χώρου να είναι σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα από την 
Οδηγία 2006/21/ΕΚ1 όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 
39624/2209/Ε1032 καθώς και  τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές3 

• Η αποθηκευτική δυναµικότητά του έχει σχεδιαστεί να είναι περίπου 10 hm3 προκειµένου να 
διασφαλιστεί η περιβαλλοντικά ασφαλής απόθεση όχι µόνο των στερεών αποβλήτων που θα 
παραχθούν από την εξόρυξη και επεξεργασία των βεβαιωµένων αποθεµάτων του µεταλλείου Μαύρων 
Πετρών αλλά και του υποέργου Ολυµπιάδας καθώς και κατόπιν διαχειριστικής µελέτης, όλα τα υλικά 
που θα προκύψουν από την αποµάκρυνση, καθαρισµό και εξυγίανση όλων των παλαιών και µη 
λειτουργικών χώρων απόθεσης και περιοχών από τη µακρόχρονη προγενέστερη δραστηριότητα στην 
ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας.  

• Το σύνολο των αποτιθέµενων υλικών θα είναι σε ξηρή µορφή, ήτοι η πυκνότητα σε στερεά θα είναι 
>80%, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των γεωτεχνικών και γεωχηµικών χαρακτηριστικών τους.   

• Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ο σχεδιασµός του έργου 
περιλαµβάνει εγκατάσταση συστήµατος στεγάνωσης του χώρου απόθεσης και συλλογής των 
στραγγισµάτων, η δε στεγάνωση έχει σχεδιαστεί σε συµφωνία µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες 

• Για την αποτελεσµατική διαχείριση των επιφανειακών νερών µε στόχο την εκτροπή τους από το χώρο 
απόθεσης ακόµα και σε πληµµυρικές καταστάσεις, ο σχεδιασµός του έργου προβλέπει την 
κατασκευή ενός ανάντη φράγµατος σε συνδυασµό µε µία σήραγγα εκτροπής των νερών του ρέµατος 
και περιµετρικά κανάλια γύρω από τη λεκάνη απόθεσης. 

• Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων της περιοχής µε αποµάκρυνση των 
παλαιών αποθέσεων από την αρχική τους θέση και την επανατοποθέτησή τους εντός του νέου, 
προστατευµένου πλέον χώρου απόθεσης. 

• Λόγω του ότι η περιοχή είναι ήδη διαταραγµένη από τη µακρόχρονη προγενέστερη, µε την κατασκευή 
του έργου να γίνεται και παράλληλη αποκατάσταση των περιβαλλοντικών παραµέτρων της περιοχής.  

 

Ο χώρος απόθεσης χωροθετείται στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, στην άνω λεκάνη του Κοκκινόλακκα. Η 
περιοχή αυτή επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

• Βρίσκεται σε άµεση γειτονία τόσο µε το µεταλλείο Μαύρων Πετρών όσο και µε το νέο εργοστάσιο 
εµπλουτισµού που θα κατεργαστεί το µετάλλευµα Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας καθώς και µε τη 
µεταλλουργία. 

• Η περιοχή είναι ήδη κατειληµµένη και κατ’ επέκταση και διαταραγµένη από την προγενέστερη 
µακρόχρονη µεταλλευτική δραστηριότητα  

• Τα όποια δοµικά προβλήµατα των παλαιών χώρων απόθεσης που βρίσκονται εντός της λεκάνης του 
νέου χώρου αντιµετωπίζονται οριστικά µε την ενοποίησή τους εντός του νέου χώρου απόθεσης. 

                                                

1ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 (ΦΕΚ 
2076/τ.Β’/25.09.09). 

2Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, καθώς και τις σχετικές µε το θέµα 
αποφάσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/360/ΕΚ, 2009/337/ΕΚ, 2009/359/ΕΚ, 2009/335/ΕΚ, 2009/358/ΕΚ). 

3ReferencedocumentonBestAvailableTechniquesforManagementofTailingsandWasteRockinMiningActivities, το οποίο υιοθετήθηκε 
από την ΕΕ στις 7 Ιανουαρίου 2009 για το σκοπό της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (2009/C81/06). 
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• Λόγω της µορφολογίας της, δηµιουργείται µία λεκάνη απόθεσης µε βέλτιστο λόγο όγκου 
φράγµατος/χωρητικότητα απόθεσης.  

• Το υφιστάµενο δίκτυο δρόµων προσπέλασης είναι καλά ανεπτυγµένο οπότε οι ανάγκες για νέους 
δρόµους είναι περιορισµένες 

• Βρίσκεται εντός της βιοµηχανικής ζώνης Στρατονίκης-Στρατωνίου (Π∆ 18/10/79).  

 

Το φράγµα διαχείρισης των νερών του ρέµατος χωροθετείται κατάντη των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μαντέµ Λάκκου ενώ το κυρίως ανάχωµα χωροθετείται ανάντη της διασταύρωσης της δηµόσιας οδού 
Στρατωνίου – Στρατονίκης µε το δρόµο του µεταλλείου. Το δεξιό αντέρεισµα της λεκάνης απόθεσης δεν έχει 
επηρεαστεί από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και χαρακτηρίζεται από πυκνή δασική βλάστηση (δέντρα, 
θάµνους, κλπ) µε έντονες κλίσεις πρανών (15ο – 40ο). Αντίθετα, το αριστερό αντέρεισµα της λεκάνης 
απόθεσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από πιο ήπιες κλίσεις πρανών (15ο – 30ο), είναι κατειληµµένο από 
αποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί από την µακρόχρονη µεταλλευτική δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων 
του παλαιού χώρου απόθεσης τελµάτων Σεβαλιέ, των λιµνών απόθεσης τελµάτων Σεβαλιέ, του χώρου 
απόθεσης τελµάτων Καρακολίου, του χώρου απόθεσης στείρων εξόρυξης Καρακολίου, του χώρου απόθεσης 
βιοµηχανικών απορριµάτων Καστανάρα κ.α. Τέλος, σε σχέση µε τους πλησιέστερους οικισµούς της 
περιοχής, ο χώρος βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισµού Στρατωνίου και νοτιοανατολικά του οικισµού 
Στρατονίκης και σε απόσταση 3,5 km και 4 km, αντίστοιχα. 

 

Ο νέος χώρος απόθεσης «Κοκκινόλακκα» έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση 
των στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν από την εξόρυξη και κατεργασία των (µε βάση τα σηµερινά 
στοιχεία γεωλογικής έρευνας) γνωστών αποθεµάτων όχι µόνο του µεταλλείου Μαύρων Πετρών αλλά και του 
υποέργου Ολυµπιάδας καθώς και του συνόλου των υλικών που θα παραχθούν από την πλήρη αποµάκρυνση 
και εξυγίανση όλων των παλαιών και µη λειτουργικών στο πλαίσιο του παρόντος σχεδιασµού ανάπτυξης των 
µεταλλείων Κασσάνδρας χώρων απόθεσης και περιοχών που έχουν συσσωρευτεί από την µακρόχρονη 
προγενέστερη µεταλλευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου – Μαντέµ Λάκκου – 
Ολυµπιάδας. Στον Πίνακα 2.3-1 δίνονται ενδεικτικά οι τύποι και οι αντίστοιχες µέγιστες δυνατές ποσότητες 
στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον νέο αυτό χώρο απόθεσης. Με βάση όσα σχετικά αναφέρονται, 
η απαιτούµενη δυναµικότητα του χώρου απόθεσης «Κοκκινόλακκα» για την περιβαλλοντικά ασφαλή 
απόθεση των στερεών αποβλήτων µέχρι της εξάντλησης του συνόλου των γνωστών µεταλλευτικών 
αποθεµάτων των υποέργων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας καθώς και των υλικών που θα προκύψουν από 
την αποµάκρυνση και εξυγίανση των µη λειτουργικών παλαιών χώρων και περιοχών της ευρύτερης περιοχής 
ανέρχεται σε περίπου 10 Μm3.  

 

Πίνακας 2.3-1. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στο νέο χώρο απόθεσης 
α/α Τύπος στερεού αποβλήτου Ποσότητα  

(σε hm3) 

Υποέργο Μαύρων Πετρών 

1 Μίγµα λεπτοµερών αποβλήτων εµπλουτισµού & ιλύος 
από την κατεργασία νερών µεταλλείου  

0,15 

3 Απόβλητα εξόρυξης 1,2 0,03 

 Μερικό σύνολο 1 0,18 

Υποέργο Ολυµπιάδας 

1 Απόβλητα εξόρυξης 1,3 0,31 
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α/α Τύπος στερεού αποβλήτου Ποσότητα  

(σε hm3) 

2 Λεπτοµερή απόβλητα εµπλουτισµού 1,05 

 Μερικό σύνολο 2 1,36 

Υποέργο µεταλλουργίας χαλκού – χρυσού 

1 Σκωρίες µεταλλουργίας 1  0,80 

2 Ιλύς κατεργασίας υδατικών διαλυµάτων 
µεταλλουργίας 

4,63 

 Μερικό σύνολο 3 5,43 

Εργασίες αποµάκρυνσης και εξυγίανσης µη λειτουργικών χώρων απόθεσης και 
περιοχών από την παλαιά δραστηριότητα  

1 Σωροί αποφρυγµάτων πυριτών - Μαντέµ Λάκκος 0,58 

2 Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέµ Λάκκος 0,59 

3 Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην πλατεία 
+53 - Στρατώνι 

0,09 

4 Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη πλατεία 
Καρρά - Στρατώνι 

0,24 

5 Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-
ΜΛ-Στρατώνι 

0,30 

6 Ιλύς κατεργασίας νερών µεταλλείων ΜΠ & ΜΛ για 10 
χρόνια µετά το κλείσιµο  

0,06 

7 Παλαιός σωρός στείρων Ολυµπιάδας στην πλατεία 
Φιρέ και στην είσοδο του µεταλλείου 1 

0,34 

8 Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών σωρών 
αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας 

0,04 

9 Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών 
Ολυµπιάδας 

0,40 

 Μερικό σύνολο3 2,64 

 ΣΥΝΟΛΟ 9,61 

1. Εφόσον δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις π.χ. ως δοµικό υλικό 
2. Μόνο το 20% των αποβλήτων εξόρυξης θα οδηγηθεί προς απόθεση, εάν και εφόσον δεν αξιοποιηθούν σε 

άλλες χρήσεις (π.χ. οδοποιία κ.α.). Το 80%, λόγω των κατάλληλων γεωτεχνικά και γεωχηµικών 
χαρακτηριστικών τους, θα  αξιοποιηθεί για την κατασκευή των φραγµάτων της νέας εγκατάστασης απόθεσης 
Κοκκινόλακκα 

3. Μόνο το 26% των αποβλήτων εξόρυξης θα οδηγηθεί προς απόθεση, εάν και εφόσον δεν αξιοποιηθούν σε 
άλλες χρήσεις (π.χ. οδοποιία κ.α.). Το 43%, λόγω των κατάλληλων γεωτεχνικά και γεωχηµικών 
χαρακτηριστικών τους, θα  αξιοποιηθεί για την κατασκευή των φραγµάτων της νέας εγκατάστασης απόθεσης 
Κοκκινόλακκα, ενώ το 31% θα αξιοποιηθεί στην αποκατάστασή της. 

 

Ο χώρος θα κατασκευαστεί σταδιακά, σε 3 διακριτά στάδια (στάδιο Α, Β και Γ που θα είναι και το τελικό) και 
θα συνοδεύεται από αντίστοιχα στάδια λειτουργίας / απόθεσης. Ο όγκος των αναχωµάτων και η αντίστοιχη 
αποθηκευτική χωρητικότητα που δηµιουργείται σε κάθε στάδιο συνοψίζονται στον Πίνακα 2.3-2. Στο πρώτο 
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στάδιο (στάδιο Α) θα κατασκευαστούν τα ακόλουθα έργα, µε την χρονική διαδοχή που αναφέρονται: το 
ανάντη ανάχωµα 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 ανάχωµα µέχρι το 
υψόµετρο +180 m και η προστασία της λεκάνης απόθεσης µε την τοποθέτηση κατάλληλης στεγάνωσης. Με 
την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατασκευής αρχίζει το πρώτο στάδιο απόθεσης στερεών αποβλήτων 
εντός του προστατευµένου χώρου της λεκάνης, η χωρητικότητα του οποίου εκτιµάται σε περίπου 1,3 hm3. 
Παράλληλα, γίνεται πλήρης αποµάκρυνση των λιµνών Σεβαλιέ και τα υλικά που προκύπτουν (αποθέσεις και 
υλικά αναχωµάτων), συνολικού όγκου 0,59 Μm3, αποτίθενται εντός του προστατευµένου χώρου. Στο δεύτερο 
στάδιο κατασκευής (στάδιο Β), το οποίο θα λάβει χώρα παράλληλα µε το πρώτο στάδιο λειτουργίας του 
χώρου, γίνεται ανύψωση του κατάντη αναχώµατος µέχρι το υψόµετρο +200 m µε ταυτόχρονη αντίστοιχη 
επέκταση του συστήµατος στεγάνωσης. Με την ανύψωση του αναχώµατος και στεγάνωση του χώρου µέχρι 
το +200 m δηµιουργείται πρόσθετη αποθηκευτική δυναµικότητα περίπου 3,5 hm3 ή ισοδύναµα αθροιστική 
αποθηκευτική δυναµικότητα 4,8 hm3.Παράλληλα µε το δεύτερο στάδιο λειτουργίας του χώρου, ξεκινάει το 
τρίτο και τελευταίο στάδιο κατασκευής (στάδιο Γ). Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την ανύψωση του ανάντη 
αναχώµατος µέχρι του τελικού υψοµέτρου +218, την ανύψωση του κατάντη αναχώµατος µέχρι του υψοµέτρου 
+215 και την επέκταση της στεγάνωσης µέχρι το τελικό υψόµετρο κατάληψης της περιοχής απόθεσης. Η 
ολοκλήρωση του τρίτου και τελευταίου σταδίου κατασκευής οριοθετεί και την έναρξη του τρίτου και επίσης 
τελευταίου σταδίου λειτουργίας του χώρου απόθεσης που διαρκεί µέχρι την εξόφληση των γνωστών 
κοιτασµάτων των Μαύρων Πετρών και της Ολυµπιάδας (πρόσθετης αποθηκευτικής δυναµικότητας 5,6 hm3 ή 
ισοδύναµα αθροιστικής αποθηκευτικής δυναµικότητας περίπου 10,4 hm3). 

 

Ο χώρος απόθεσης θα καταλαµβάνει στο µέγιστο υψόµετρο της απόθεσης 505 στρ, συµπεριλαµβανοµένων 
των κατασκευών φραγµάτων, αναχωµάτων υποστήριξης του φράγµατος Καρακόλι και των υδραυλικών έργων 
συνολικού µήκους 5,3 km.  

 

Πίνακας 2.3-2. Στάδια κατασκευής του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα 
Στάδιο Υψόµετρο 

ανάντη 
αναχώµατος 
εκτροπής 

Υψόµετρο 
κατάντη 
αναχώµατος 

Όγκος 
αναχωµάτων  

(m3)  

Χωρητικότητα 
λεκάνης απόθεσης 

(m3) 

A 200 180 975.000 1.325.000 

B 200 200 730.000 3.529.500  

Γ 218 215 720.000 5.615.500   

ΣΥΝΟΛΟ 2.425.000 10.470.000 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 

 

3.1 Γενικές Πληροφορίες Αποβλήτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε ο νέος χώρος απόθεσης «Κοκκινόλακκα» έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα την 
περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν από την εξόρυξη και 
κατεργασία των (µε βάση τα σηµερινά στοιχεία γεωλογικής έρευνας) γνωστών αποθεµάτων όχι µόνο του 
µεταλλείου Μαύρων Πετρών αλλά και του υποέργου Ολυµπιάδας καθώς και του συνόλου των υλικών που 
θα παραχθούν από την πλήρη αποµάκρυνση και εξυγίανση όλων των παλαιών και µη λειτουργικών 
στο πλαίσιο του παρόντος σχεδιασµού ανάπτυξης των µεταλλείων Κασσάνδρας χώρων απόθεσης και 
περιοχών που έχουν συσσωρευτεί από την µακρόχρονη προγενέστερη µεταλλευτική δραστηριότητα στην 
ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου – Μαντέµ Λάκκου – Ολυµπιάδας. 

 

Στην συνέχεια περιγράφονται οι τύποι των στερεών αποβλήτων που προτείνεται να αποτεθούν στην περιοχή 
του Κοκκινόλακκα. 

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) 

Οι κύριοι τύποι στερεών καταλοίπων που παράγονται από το µεταλλείο Μαύρων Πετρών και τις συναφείς 
εγκαταστάσεις εµπλουτισµού περιλαµβάνουν: 

• Στείρα εξόρυξης από τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του µεταλλείου. Με βάση τα στοιχεία 
παραγωγής της τελευταίας τετραετίας, ο ειδικός συντελεστής παραγωγής στείρων εξόρυξης ανήλθε σε 
0,26 m3/τόννο εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος, ο οποίος όµως αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά τα 
επόµενα χρόνια λόγω του ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα κύρια έργα προσπέλασης και ανάπτυξης.  

• Τέλµατα εµπλουτισµού, τα οποία είναι τα στερεά κατάλοιπα που προκύπτουν από τον εµπλουτισµό του 
µεταλλεύµατος και την ανάκτηση των περιεχοµένων συµπυκνωµάτων γαληνίτη (PbS) και σφαλερίτη 
(ZnS). Τα τέλµατα εµπλουτισµού, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 74% του ROM, υφίστανται ταξινόµηση 
σε δύο κλάσµατα: 

o Το αδροµερές κλάσµα (>44µm), το οποίο αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το 86% του συνολικού 
βάρους των τελµάτων.  

o Το λεπτοµερές κλάσµα (<44µm), το οποίο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο κατά µέσο όρο 14% του 
συνολικού βάρους των τελµάτων.  

• Ιλύς εξουδετέρωσης από την κατεργασία των νερών των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέµ 
Λάκκου.  

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) 

Τύποι στερεών αποβλήτων: Από την προτεινόµενη διαδικασία της εξόρυξης και εµπλουτισµού του 
µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας, παράγονται οι ακόλουθοι τύποι στερεών αποβλήτων: 

• Στείρα εξόρυξης από τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του µεταλλείου 

• Τέλµατα εµπλουτισµού, τα οποία είναι τα στερεά κατάλοιπα που προκύπτουν από τον εµπλουτισµό του 
µεταλλεύµατος µετά την ανάκτηση των περιεχοµένων συµπυκνωµάτων γαληνίτη (PbS), σφαλερίτη (ZnS) 
και πυριτών (µίγµατος Αρσενοπυρίτη FeAsS και Σιδηροπυρίτη FeS2). Τα τέλµατα εµπλουτισµού, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν το 50% του ROM, υφίστανται ταξινόµηση σε δύο κλάσµατα: 

o Το αδροµερές κλάσµα (>44 µm), το οποίο αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το 80% του συνολικού 
βάρους των τελµάτων 
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o Το λεπτοµερές κλάσµα (<44 µm), το οποίο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο κατά µέσο όρο 20% του  
συνολικού βάρους των τελµάτων 

• Ιλύ από την κατεργασία των νερών µεταλλείου  

 

Μεταλλουργία Μαντέµ Λάκκου 

Από την µεταλλουργική κατεργασία του µίγµατος συµπυκνώµατος πυριτών Ολυµπιάδας και συµπυκνώµατος 
χαλκού – χρυσού Σκουριών, παράγονται οι ακόλουθοι τύποι στερεών αποβλήτων: 

• Σκουριά (Slag), που είναι η στερεή φάση που παράγεται ως απόρριµµα κυρίως από την κάµινο 
ακαριαίας τήξης και δευτερευόντως από τον µεταλλάκτη 

• Ιλύς (σκοροδίτης και γύψος) από τη µονάδα καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού  

 

Απόβλητα παλαιών αποθέσεων περιοχής µελέτης 

Παλαιός χώρος απόθεσης στείρων εξόρυξης στην πλατεία Φιρέ Ολυµπιάδας: Πρόκειται για έναν σωρό 
στείρων που παρήχθησαν από την προγενέστερη εκµετάλλευση του µεταλλείου Ολυµπιάδας και βρίσκονται 
µέχρι σήµερα συσσωρευµένα στον υφιστάµενο χώρο απόθεσης που βρίσκεται στην πλατεία Φιρρέ, περίπου 
100 m ΒΑ του φιρέ αερισµού και 350 m Β-Β∆ του φρέατος.  

Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων Ολυµπιάδας: Πρόκειται για ένα ακόµα σωρό στείρων που 
παρήχθησαν από την προγενέστερη εκµετάλλευση του µεταλλείου Ολυµπιάδας και βρίσκεται µπροστά από 
τα γραφεία του µεταλλείου Ολυµπιάδας και είναι συνολικής έκτασης 3 στρεµµάτων.  

Περιοχή παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας: Πρόκειται για µία υπαίθρια αποθήκη που 
σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία διαµορφώθηκε το 1988 για την αποθήκευση του παραγόµενου 
συµπυκνώµατος χρυσοφόρων πυριτών το οποίο λόγω έλλειψης δυνατότητας διάθεσής του στην αγορά δεν 
ήταν εµπορεύσιµο.Η περιοχή βρίσκεται Β∆ του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας, σε 
απόσταση περίπου 400m.  

Εδάφη στην περιοχή του µεταλλείου και του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας:  

Πρόκειται για εδάφη που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το µεταλλείο και το εργοστάσιο εµπλουτισµού 
Ολυµπιάδας τα οποία χρήζουν αποκατάστασης. Η συνολική έκταση των προτεινόµενων προς αποκατάσταση 
εδαφών εκτιµάται σε 140 στρέµµατα. 

Σωροί αποφρυγµάτων σιδηροπυρίτη στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου: Κατά το παρελθόν, κατά τον 
εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέµ Λάκκου Στρατωνίου, πέρα από 
τα συµπυκνώµατα γαληνίτη και σφαλερίτη γινόταν ανάκτηση και συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη το οποίο 
διατίθετο στη χηµική βιοµηχανία για την παραγωγή θειϊκού οξέος. Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία, οι 
παραγόµενες ποσότητες σιδηροπυρίτη διετίθεντο στις Χηµικές Βιοµηχανίες Βορείου Ελλάδος (ΧΒΒΕ) στη 
Θες/νίκη και στο εργοστάσιο λιπασµάτων ∆ραπετσώνας. Η µεταφορά του συµπυκνώµατος γινόταν µε 
φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία κατά την επιστροφή τους στο Στρατώνι µετέφεραν τα αποφρύγµατα (υπόλειµµα 
της φρύξης) και τα απέθεταν στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, µεταξύ των στοών +216 και +323.  

Παλαιός χώρος απόθεσης τελµάτων Σεβαλιέ: Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία, ο χώρος κατασκευάστηκε 
στη θέση παλιάς επιφανειακής εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος και σιδηροπυρίτη, µε τις πρώτες 
επιχωµατώσεις να λαµβάνουν χώρα κατά την δεκαετία του 1950 µε σιδηρούχα µεταλλευτικά στείρα. Το 
ανάχωµα έχει υψόµετρο στέψης στο +225m, κλίσεις κατάντη πρανούς 2(ο):1(κ), µήκος 500m και µέγιστο 
ύψος πρανούς περίπου 30m. Το κάτω όριο του αναχώµατος αντιστοιχεί περίπου στο επίπεδο του δρόµου 
εξυπηρέτησης των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, στο υψόµετρο ≈ +200 m. Οι αποθέσεις καταλαµβάνουν 
έκταση 31 στρεµµάτων. 

Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην Πλατεία Καρρά Στρατωνίου: Όπως προαναφέρθηκε, το 
παραγόµενο κατά το παρελθόν συµπύκνωµα σιδηροπυρίτη διατίθετο στη χηµική βιοµηχανία για παραγωγή 
θειικού οξέος. Ωστόσο, από την δεκαετία του ’70 η αγορά άρχισε να συρρικνώνεται για να κλείσει πλήρως 
την δεκαετία του ’90 οπότε και σταµάτησε ο διαχωρισµός του σιδηροπυρίτη από το µετάλλευµα. Οι 
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πλεονάζουσες ποσότητες σιδηροπυρίτη την περίοδο 1970-1990 αποθηκεύονταν στην ευρύτερη περιοχή των 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Ο σωρός της Πλατείας Καρρά βρίσκεται Β∆ του ∆.∆. Στρατωνίου και 
κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1970 µε εκσκαφή της περιοχής. Η συνολική έκταση του χώρου 
απόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των πρανών, ανέρχεται σε 26 στρέµµατα.  

Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην περιοχή της πλατείας της στοάς +53 Στρατωνίου: 
Πρόκειται για άλλους δύο σωρούς συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη, οι οποίοι εντοπίζονται στην περιοχή της 
πλατείας της στοάς +53, µεταξύ του µεταλλευτικού δρόµου της +53 και µεταλλευτικού δρόµου Μαντέµ Λάκκου 
– Στρατωνίου και οι οποίοι καταλαµβάνουν συνολική έκταση 20 στρεµµάτων. 

Εδάφη και ιζήµατα στην περιοχή των παλαιών µεταλλευτικών εγκαταστάσεων: Τέλος, σχεδιάζεται 
όπως γίνουν εργασίες εξυγίανσης του εδάφους σε βάθος περίπου 1 m σε όλη την περιοχή που σήµερα 
καταλαµβάνεται από κύριες και βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις (µονάδες λιθογόµωσης, κτίρια και 
αποθήκες µεταλλείου, πλατείες εξυπηρέτησης κύριων έργων προσπέλασης των µεταλλείων Μαύρων Πετρών 
και Μαντέµ Λάκκου και εργοστάσιο εµπλουτισµού). Η περιοχή αυτή ανέρχεται σε 107 στρέµµατα για την 
περιοχή του εργοστασίου εµπλουτισµού, 60 στρέµµατα για την περιοχή των επιφανειακών εγκαταστάσεων 
των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέµ Λάκκου και 35 στρέµµατα για την πλατεία της στοάς +53 
Στρατωνίου. 

 

Κατά τον σχεδιασµό του έργου δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση της τυχόν επικινδυνότητας των 
στερεών αποβλήτων του. Η µελέτη εκπονήθηκε από τα δύο µεγαλύτερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, 
το ΕΜΠ και το ΑΠΘ, και περιελάµβανε δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων από την προτεινόµενη 
παραγωγική διαδικασία και συστηµατική και διεξοδική διερεύνηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 
τους. Σηµειώνεται ότι ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων που θα αποτεθούν στον Κοκκινόλακκα έγινε 
λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 2009/360 της Ε.Ε. «για τη συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον 
αφορά στο χαρακτηρισµό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/31/ΕΚ σχετικά µε τη διαχείριση 
των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας». 

 

Συγκεκριµένα, εκπονήθηκαν αυτοτελείς και ολοκληρωµένες µελέτες τόσο από το πιστοποιηµένο κατά ISO 
17025 Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ όσο και από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. Το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και τον χαρακτηρισµό 
των αποβλήτων, η µεθοδολογία της δειγµατοληψίας και τα αποτελέσµατα της έρευνας των πανεπιστηµίων 
παρουσιάζονται σε τεχνικές εκθέσεις4,5,6,7,8 του Παραρτήµατος IV της ΜΠΕ και συνοψίζονται στις επόµενες 
παραγράφους. Τέλος αναφέρεται ότι για λόγους σύγκρισης, δοκιµές χαρακτηρισµού έγιναν όχι µόνο στα 
εξορυκτικά απόβλητα, αλλά και στο ίδιο το µετάλλευµα καθώς και σε εδαφικά δείγµατα της περιοχής 
ανάπτυξης του έργου. 

 

Οι µέθοδοι αναλύσεων που ακολουθήθηκαν για την δειγµατοληψία και τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό 
των µεταλλευτικών δειγµάτων δίνονται στον Πίνακα 3.1-1. 

 

                                                
4 Θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης και χαρακτηρισµού των εξορυκτικών αποβλήτων, Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, ∆εκέµβριος 2009  
5 ∆ειγµατοληψία µεταλλευτικών δειγµάτων από τις σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας και Σκουριών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 

Μάρτιος 2006 
6 «∆οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού δειγµάτων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών - Τελική έκθεση», 

Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, Μάρτιος 2008 
7 «∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας – Τελική έκθεση», Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ, Ιούλιος 2009 
8 «∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα στείρων εξόρυξης 

της περιοχής Σκουριών – Τελική έκθεση», Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ, Ιούλιος 2010 
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Πίνακας 3.1-1. Μέθοδοι δειγµατοληψίας και περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού µεταλλευτικών 
δειγµάτων προς απόθεση στον Κοκκινόλακκα 

α/α ∆ειγµατοληψία / ∆οκιµές / Αναλύσεις Μέθοδος 

1 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 

2 Κοκκοµετρική ανάλυση Κοσκίνηση, laser particle size analysis 

3 Χηµική ανάλυση ΕΛΟΤ ΕΝ 13657, ΕΛΟΤ EN 17294.02 

4 Ορυκτολογική ανάλυση Περιθλασιµετρία ακτίνων Χ 

5 Προσδιορισµός ισοζυγίου οξέος-βάσεως  prEN 15875 

6 Πρότυπες δοκιµές εκχυλισιµότητας/εκπλυσιµότητας 

6.1 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση 

αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 
ιλύων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 

 

6.2 ∆οκιµή διύλισης µε ανοδική ροή (υπό 

καθορισµένες συνθήκες) 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14405 

 

 

3.2 Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτασµάτων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας 

 

3.2.1 Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτάσµατος Μαύρων Πετρών 

 

Η περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής παρουσιάζει έντονο κοιτασµατολογικό – µεταλλευτικό ενδιαφέρον λόγω των 
µεγάλων κοιτασµάτων θειούχων βασικών και πολυτίµων µετάλλων, των κοιτασµάτων µαγγανίου, αλλά και 
των πολλών εµφανίσεων µεταλλικών κυρίως ορυκτών. Τα σηµαντικότερα κοιτάσµατα απαντούν στο 
σχηµατισµό των Κερδυλίων, κατά µήκος του µεταλλοφόρου ρήγµατος Στρατωνίου-Βαρβάρας, εντός των 
οριζόντων του µαρµάρου που αναπτύσσονται µε τη µορφή αντικλίνου. Το αντίκλινο αυτό έχει άξονα 
διεύθυνσης ANA-∆Β∆, µε βύθιση προς τα ΝΑ, και οριοθετείται στα βόρεια από τον αµφιβολιτικό γνεύσιο και 
στα νότια από το ρήγµα/επώθηση Στρατωνίου-Βαρβάρας, το οποίο όπως προαναφέρθηκε αποτελεί το 
διαχωριστικό όριο των σχηµατισµών Κερδυλλίων-Βερτίσκου. Στο αντίκλινο αυτό και συγκεκριµένα εντός του 
ορίζοντα του µαρµάρου του σχηµατισµού των Κερδυλλίων και κοντά στην επαφή µε το ρήγµα Στρατωνίου 
φιλοξενείται η µεταλλοφορία των µικτών θειούχων κοιτασµάτων Μαύρων Πετρών. 

 

Το µεταλλοφόρο σώµα των Μαύρων Πετρών είναι ουσιαστικά ένα ενιαίο στρωµατοειδές σώµα που 
φιλοξενείται εντός του στρωµατογραφικά ανώτερου από τους δύο ορίζοντες µαρµάρου, κοντά στην επαφή του 
µαρµάρου µε τον υπερκείµενο τεκτονικό αµφιβολίτη, ο οποίος στην επαφή του µε την µεταλλοφορία 
παρουσιάζεται έντονα εξαλλοιωµένος, καολίνης. Η θειούχος µεταλλοφορία συνδέεται γενετικά µε τους απλίτες 
της περιοχής, που είναι έντονα σερικιτιωµένοι-καολινιτοποιηµένοι λεπτόκοκκοι έως µεσόκοκκοι πηγµατίτες. Η 
µεταλλοφορία των Μαύρων Πετρών συνίσταται κυρίως από σιδηροπυρίτη, γαληνίτη, και σφαλερίτη. 
∆ευτερεύοντα ορυκτά είναι τετραεδρίτης, χαλκοπυρίτης, αρσενοπυρίτης, βουλανζερίτης κ.λ.π. 

 

3.2.2 Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτάσµατος Ολυµπιάδας 

 

Το κοίτασµα της Ολυµπιάδας, βρίσκεται εντός των οριζόντων µαρµάρου του ανώτερου σχηµατισµού των 
Κερδυλλίων και αποτελεί µία συµπαγή υδροθερµική µεταλλοφορία εξ αντικατάστασης του µαρµάρου. 
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Αποτελείται από σιδηροπυρίτη, αρσενοπυρίτη, σφαλερίτη, γαληνίτη, τετραεδρίτη-τεναντίτη, βουλανζερίτη και 
χαλκοπυρίτη και από δευτερογενή ορυκτά κερουσίτη, χαλκοσίνη, κοβελίνη κ.α. Τα οξείδια του µαγγανίου 
αντιπροσωπεύουν τα οξειδωµένα τµήµατα της µεταλλοφορίας του πρωτογενούς ροδοχρωσίτη σε περιοχές 
που βρίσκονται κυρίως στα υψηλότερα τµήµατα του κοιτάσµατος. Στα στείρα ορυκτά της παραγένεσης 
συµπεριλαµβάνονται χαλαζίας, ασβεστίτης, άστριοι, καολίνης, χλωρίτης, ανκερίτης κλ.π. Τα µεταλλεύµατα 
είναι κυρίως υπό την µορφή µεγάλων φακοειδών σωµάτων. Η υδροθερµική εξαλλοίωση µε τις µορφές 
καολινιτιοποίησης, χλωριτίωσης και πυριτίωσης των γύρω πετρωµάτων, είναι οι κυριότερες µορφές 
εξαλλοίωσης που παρατηρούνται στην περιοχή.    

 

Υπάρχουν δύο µεταλλοφόρα σώµατα, το δυτικό και το ανατολικό. Το δυτικό κοίτασµα είναι πλάτους περίπου 
250 m και βυθίζεται κατά 1200 m προς τα νοτιοδυτικά. Έχει διαπιστωθεί σε βάθος 600 m από την επιφάνεια 
και είναι ανοιχτό προς τα κάτω. Το πάχος του κυµαίνεται µεταξύ 5 m και 15 m, µε κλίση κατά µέσο όρο 30°-
35° ανατολικά. 

 

Το ανατολικό κοίτασµα βρίσκεται 150 m ανατολικά του δυτικού κοιτάσµατος και έχει αντικλινική δοµή. Η 
κλίση του είναι κατά µέσο όρο 25°-30° προς τα νοτιοανατολικά. Το πλάτος του κυµαίνεται περί τα 75 m κατά 
µέσο όρο και το µέσο πάχος του είναι 7 m. Στο Σχήµα 3.2.2-1 δίνεται µία ενδεικτική τοµή του κοιτάσµατος της 
Ολυµπιάδας. 

 

 
Σχήµα 3.2.2-1. Κατά µήκος γεωλογική τοµή κοιτάσµατος Ολυµπιάδας 

 

3.3 Είδος Αποβλήτων 
 
3.3.1 Απόβλητα µεταλλευτικών – µεταλλουργικών δραστηριοτήτων 
 
Το είδος των αποβλήτων που θα αποτεθούν στην εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων του 
Κοκκινόλακκα αναφέρθηκαν σε προηγούµενη παράγραφο (βλ. § 3.1) στη συνέχεια περιγράφονται οι 
εκτιµώµενες ποσότητες για κάθε ένα από αυτά. 
 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
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• Οι πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν υιοθετηθεί  αποσκοπούν στη µέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση των στερεών µεταλλευτικών αποβλήτων. 

• Με βάση τον προγραµµατισµό των έργων ανάπτυξης, µέχρι την εξόφληση των βεβαιωµένων 
µεταλλευτικών αποθεµάτων, ο ειδικός συντελεστής παραγωγής στείρων υπολογίζεται ότι θα κυµανθεί 
στα 0,10 m3/τόννο εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος.  

• Το µεγαλύτερο µέρος των στείρων εξόρυξης, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, λόγω των κατάλληλων 
γεωτεχνικών και γεωχηµικών χαρακτηριστικών του, θα χρησιµοποιηθεί ως υλικό κατασκευής των 
αναχωµάτων του νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα.  

• Το υπόλοιπο 20% των στείρων εξόρυξης, προβλέπεται επίσης να αξιοποιηθεί  ως δοµικό υλικό, π.χ. σε 
έργα οδοποιίας κ.α. µετά από θραύση και ταξινόµηση και την παραγωγή δύο κοκκοµετρικών 
κλασµάτων, 3Α και «σύντριµµα». Στην δυσµενέστερη περίπτωση, το ποσοστό αυτό θα αποτεθεί εντός 
του νέου χώρου απόθεσης. 

• Τα εµπορεύσιµα συµπυκνώµατα Pb & Zn αποτελούν κατά µέσο όρο το 26% της τροφοδοσίας του 
εργοστασίου εµπλουτισµού σε µετάλλευµα (και συγκεκριµένα 10% το συµπύκνωµα Pb µε ανάκτηση 
92% και 16% το συµπύκνωµα του Zn µε ανάκτηση 91%), ενώ το υπόλοιπο 74% είναι τα τέλµατα 
εµπλουτισµού 

• Το 86% των παραγόµενων τελµάτων εµπλουτισµού είναι αδροµερή τέλµατα τα οποία χρησιµοποιούνται 
στο σύνολό τους ως συστατικό του υλικού λιθογόµωσης για την επαναπλήρωση των κενών της 
εκµετάλλευσης τόσο της τρέχουσας παραγωγής του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών όσο και των παλαιών 
κενών του εξοφληµένου παρακείµενου µεταλλείου του Μαντέµ Λάκκου.  

• Το υπόλοιπο 14% των παραγόµενων τελµάτων εµπλουτισµού είναι τα λεπτοµερή τέλµατα τα οποία θα 
οδηγούνται προς απόθεση 

• Με βάση τη χηµική σύσταση των νερών των µεταλλείων υπολογίζεται ότι υπό κανονικές συνθήκες η 
παραγόµενη λάσπη ανέρχεται σε 5.000 τόνους/χρόνο και η κατεργασία των νερών των µεταλλείων 
Μαύρων Πετρών και Μαντέµ Λάκκου δύναται να συνεχίσει και για 10 έτη µετά την παύση της 
µεταλλευτικής δραστηριότητας. Η παραγόµενη ιλύς κατεργασίας των νερών θα αποτίθεται στον νέο 
χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα 

 
εκτιµάται ότι µέχρι την εξάντληση των βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων ύψους 1,64 Mt, από την 
εξόρυξη του µεταλλεύµατος θα παραχθούν 0,16 hm3 στείρων, εκ των οποίων το 20% κατά µέγιστο θα 
αποτεθεί. Από την κατεργασία του µεταλλεύµατος θα παραχθούν συνολικά 1,21 Mt τελµάτων εµπλουτισµού, 
εκ των οποίων οι 1,04 Mt θα είναι αδροµερή και θα αξιοποιηθούν για λιθογόµωση ενώ οι 0,17 Mt λεπτοµερή 
και θα οδηγηθούν προς απόθεση. Επιπροσθέτως, θα παραχθούν κατά µέγιστο και 0,09 Mt ιλύος 
κατεργασίας νερών µεταλλείου, η οποία θα οδηγηθεί επίσης προς απόθεση.  
 
Εποµένως, οι συνολικές απαιτήσεις σε όγκο για την ασφαλή απόθεση των στερεών αποβλήτων που θα 
προκύψουν από την λειτουργία του µεταλλείου Μαύρων Πετρών µέχρι την εξάντληση των βεβαιωµένων 
αποθεµάτων ανέρχονται σε 0,18 hm3 (0,31 Mt). Μέχρι σήµερα, τα απόβλητα αυτά αποτίθενται στους 
παλαιούς αλλά λειτουργικούς χώρους απόθεσης στερεών καταλοίπων Καρακόλι και Λίµνες Σεβαλιέ. Στο 
σχεδιασµό του έργου όµως προβλέπεται όπως τα στερεά απόβλητα αποτίθενται στο νέο χώρο απόθεσης 
«Κοκκινόλακκα» στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου. 
 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

• Οι πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν υιοθετηθεί και στο έργο Ολυµπιάδας 
αποσκοπούν στη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στερεών µεταλλευτικών αποβλήτων. 
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• Μόνο το 26% των αποβλήτων εξόρυξης θα οδηγηθεί προς απόθεση, εάν και εφόσον δεν αξιοποιηθούν 
σε άλλες χρήσεις (π.χ. οδοποιία κ.α.).  

• Το 43%, λόγω των κατάλληλων γεωτεχνικά και γεωχηµικών χαρακτηριστικών τους, θα  αξιοποιηθεί για 
την κατασκευή των φραγµάτων της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα, ενώ το 31% θα 
αξιοποιηθεί στην αποκατάστασή της. 

• Τα συµπυκνώµατα γαληνίτη, σφαλερίτη και πυριτών (µίγµατος αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη) 
αποτελούν κατά µέσο όρο το 50% της τροφοδοσίας του εργοστασίου εµπλουτισµού σε µετάλλευµα (και 
συγκεκριµένα 6,7% το συµπύκνωµα Pb,  11,1% το συµπύκνωµα του Zn και 32% το µίγµα των 
χρυσοφόρων συµπυκνωµάτων αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη), ενώ το υπόλοιπο 50% είναι τα τέλµατα 
εµπλουτισµού 

• Το 80% των παραγόµενων τελµάτων εµπλουτισµού είναι αδροµερή τέλµατα τα οποία χρησιµοποιούνται 
στο σύνολό τους ως συστατικό του υλικού λιθογόµωσης για την επαναπλήρωση των κενών της 
εκµετάλλευσης.  

• Το υπόλοιπο 20% των τελµάτων εµπλουτισµού είναι τα λεπτοµερή τέλµατα τα οποία θα αποτεθούν εντός 
του νέου χώρου απόθεσης 

• Τέλος, η ιλύς που θα συλλέγεται στις δεξαµενές διαύγασης των νερών µεταλλείου, θα τροφοδοτείται στο 
κύκλωµα επίπλευσης, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί στερεό κατάλοιπο. 

 
εκτιµάται ότι µέχρι την εξάντληση των βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων ύψους 11,52 Mt, από την 
εξόρυξη του µεταλλεύµατος θα παραχθούν 1,14 hm3 στείρων, εκ των οποίων το 31%, δηλ. ~0,33 hm3, θα 
χρησιµοποιηθεί σε αποκαταστάσεις και το υπόλοιπο 26%, δηλ. ~0,31 hm3, θα οδηγηθεί προς απόθεση, ενώ 
0,5 Mm3 θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του φράγµατος του Κοκκινόλακκα. Από την κατεργασία του 
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού θα παραχθούν συνολικά 5,80 Mt τελµάτων εµπλουτισµού, εκ 
των οποίων οι 4,64 Mt θα αφορούν αδροµερή τέλµατα και θα αξιοποιηθούν για λιθογόµωση ενώ οι 
υπόλοιποι 1,16 Mt (ισοδύναµα 1,05 hm3) θα αφορούν λεπτοµερή, τα οποία αν δεν χρησιµοποιηθούν σε 
άλλες χρήσεις, θα οδηγηθούν προς απόθεση.  
 
Τέλος, θα παραχθούν υπό κανονικές συνθήκες και 0,10 Mt ιλύος κατεργασίας νερών µεταλλείου, η οποία θα 
ανακυκλωθεί ως τροφοδοσία στο κύκλωµα εµπλουτισµού. Η συνολική ποσότητα των στερεών αποβλήτων 
από την παραγωγική δραστηριότητα του έργου Ολυµπιάδας που θα αποτεθούν στην νέα εγκατάσταση 
απόθεσης αποβλήτων στην άνω λεκάνη Κοκκινόλακκα στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου ανέρχεται κατά 
µέγιστο σε 1,55 Mt(µάζα) ή ισοδύναµα, λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα φαινόµενα ειδικά βάρη των 
αποτιθέµενων στερεών, σε 1,28 hm3 (όγκος). 
 

Μεταλλουργία Μαντέµ Λάκκου 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

• Οι πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχουν υιοθετηθεί στο έργο αποσκοπούν στη µέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των στερεών µεταλλευτικών αποβλήτων. 

• Η παραγόµενη σκουριά είναι ένα υαλώδες σιδηροπυριτικό υλικό (SiO2 – FeO – CaO) το οποίο 
κοκκοποιείται για την παραγωγή υλικού αδροµερούς κοκκοµετρίας. Λόγω των φυσικών, γεωτεχνικών και 
γεωχηµικών χαρακτηριστικών της µεταλλουργικής αυτής σκουριάς, διερευνάται η δυνατότητα 
αξιοποίησής της (π.χ. ως αδρανές υλικό για τη κατασκευή ασύνδετων υλικών βάσης, υπόβασης και 
ασφαλτικού σκυροδέµατος στα έργα οδοποιίας ή ακόµα και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 
τσιµέντου). Σε κάθε περίπτωση, αν δεν αξιοποιηθεί, θα οδηγηθεί προς απόθεση στο νέο χώρο 
Κοκκινόλακκα.  

• Στη µονάδα καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού της παραγωγικής διαδικασίας της µεταλλουργίας 
γίνεται καταβύθιση του περιεχόµενου αρσενικού υπό µορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη και των 
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περιεχόµενων θειικών ιόντων υπό µορφή γύψου. Η ιλύς που παράγεται, µετά από πύκνωση και διήθηση 
ώστε η περιεχόµενη υγρασία να είναι µικρότερη του 20% κ.β., ήτοι υπό µορφή σχεδόν ξηρή, οδηγείται 
προς απόθεση στον νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα.  

 
εκτιµάται ότι από την κατεργασία του µίγµατος συµπυκνώµατος πυριτών Ολυµπιάδας και χαλκού-χρυσού 
Σκουριών στην µεταλλουργία για τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας της θα παραχθούν 3,70 Mt (ισοδύναµα 
4,63 hm3) ιλύος από τον καθαρισµό του βιοµηχανικού νερού που θα οδηγηθεί προς απόθεση στον νέο 
προστατευµένο χώρο απόθεσης στην άνω λεκάνη Κοκκινόλακκα στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου. Η 
σκουριά που θα παραχθεί, η οποία εκτιµάται σε 1,62 Mt (ισοδύναµα 0,80 hm3), λόγω των χαρακτηριστικών 
της θα αξιοποιηθεί σε άλλα έργα και ως εκ τούτου δεν αποτελεί απόβλητο της διαδικασίας. 
 

Απόβλητα παλαιών αποθέσεων περιοχής µελέτης 

Από τη συστηµατική καταγραφή που έγινε από τον κύριο του έργου προκύπτει ότι οι ποσότητες που θα 
προκύψουν από τους προτεινόµενους προς αποκατάσταση χώρους παλαιών αποθέσεων αποβλήτων στις 
περιοχής της Ολυµπιάδας και του Μαντέµ Λάκκου είναι αυτές που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 3.3.1-1. Εκτιµώµενες Ποσότητες αποβλήτων παλαιών αποθέσεων περιοχής µελέτης 

α/α Τύπος στερεού αποβλήτου Ποσότητα  

(σε Μm3) 

1 Σωροί αποφρυγµάτων πυριτών - Μαντέµ Λάκκος 0,58 

2 Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέµ Λάκκος 0,59 

3 Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53 
- Στρατώνι 

0,09 

4 Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά - 
Στρατώνι 

0,24 

5 Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ-
Στρατώνι 

0,30 

6 Ιλύς κατεργασίας νερών µεταλλείων ΜΠ & ΜΛ για 10 
χρόνια µετά το κλείσιµο  

0,06 

7 Παλαιός σωρός στείρων Ολυµπιάδας στην πλατεία Φιρέ 
και στην είσοδο του µεταλλείου1 

0,34 

8 Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών σωρών 
αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας 

0,04 

9 Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών 
Ολυµπιάδας 

0,40 

 Σύνολο 2,64 
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3.3.2 Χηµικά αντιδραστήρια 
 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) 

Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται για την επίπλευση των µεταλλικών ορυκτών αρχικά του γαληνίτη 
και ακολούθως του σφαλερίτη είναι τα ακόλουθα: 

• Ρυθµιστικό pH: Για την επίπλευση των µεταλλικών ορυκτών απαιτείται υψηλή αλκαλικότητα. Ειδικότερα, 
για την επίπλευση του γαληνίτη (PbS), η βέλτιστη περιοχή τιµών pH κυµαίνεται στο 9-10 ενώ για την 
επακόλουθη επίπλευση του σφαλερίτη η βέλτιστη περιοχή τιµών pH κυµαίνεται στο 10-11. Η ρύθµιση 
της αλκαλικότητας του πολφού γίνεται µε προσθήκη γαλακτώµατος υδρασβέστου (Ca(OH)2).  

• Άλας κυανιούχου νατρίου: Αφού ρυθµιστεί η αλκαλικότητα του πολφού, προστίθεται άλας του 
κυανιούχου νατρίου (NaCN) µε την µορφή αραιού υδατικού διαλύµατος 2% κ.β. για την καταστολή του 
σφαλερίτη (ZnS) και του σιδηροπυρίτη – αρσενοπυρίτη (FeS2 – FeAsS), ώστε να είναι δυνατή µόνο η 
επίπλευση του γαληνίτη (PbS). Η κατασταλτική δράση του NaCN οφείλεται στην δηµιουργία συµπλόκων 
ενώσεων των κυανιούχων ιόντων (CN-) µε κατιόντα ψευδαργύρου (Ζn++) και σιδήρου (Fe++, Fe+++) 
που συναντούν στις επιφάνειες των κόκκων των ορυκτών του ψευδαργύρου και του σιδήρου. Τα 
σύµπλοκα αυτά [Zn(CN))4=, Fe(CN)6=, Fe(CN)4=] «καλύπτουν» τους κόκκους των αντίστοιχων ορυκτών 
και αποτρέπουν τη δράση του συλλεκτικού αντιδραστηρίου 

 (SIPX ή αΝ−−−− SC

S

OR
||

, όπου R=ισοπροπυλική ρίζα   )  
 

στα ορυκτά του ψευδαργύρου και σιδήρου. Αποτρέπουν δηλαδή την 
«προσρόφηση» του ξανθογονικού συλλέκτη και την δηµιουργία ασθενών χηµικών 
ενώσεων πέριξ των κόκκων των αντίστοιχων ορυκτών µε τελικό αποτέλεσµα τα ορυκτά αυτά να 
παραµένουν «υδρόφιλα» στον πολτό της επίπλευσης και συνεπώς «υπό καταστολή» και να µη 
καταστούν «υδρόφοβα» ώστε να συνεπιπλεύσουν µε το Γαληνίτη.  

• Αφριστικό: Πρόκειται για αντιδραστήριο που µειώνει την επιφανειακή τάση του νερού και διευκολύνει τη 
δηµιουργία αφρού. Χρησιµοποιείται το προϊόν Dow-Froth 250 της Dow (πολυαλκοόλη).  

• Συλλέκτης: Πρόκειται για το κύριο αντιδραστήριο της επίπλευσης που απορροφούµενο επιφανειακά 
µετατρέπει το ορυκτό σε υδρόφοβο, σχηµατίζοντας µία οργανοµεταλλική ένωση στην επιφάνεια του 
ορυκτού. Εάν: 

MS είναι το ορυκτό, όπου Μ=µέταλλο,  και 

o αΝ−−−− SC

S

OR
||

 είναι ο συλλέκτης (όπου R=ισοπροπυλική ρίζα – βλ. ανωτέρω) 
 

τότε σχηµατίζεται στην επιφάνεια του ορυκτού η παρακάτω ένωση: 
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Ο συλλέκτης που χρησιµοποιείται είναι η νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX). 

• Ενεργοποιητικό: Πρόκειται για αντιδραστήριο που υποβοηθά την προσρόφηση του συλλέκτη από το 
ορυκτό. Για την ενεργοποίηση των ορυκτών του σφαλερίτη χρησιµοποιείται πενταένυδρος θειικός 
χαλκός (CuSO4 . 5Η2Ο), κοινώς γαλαζόπετρα. Τα κατιόντα του χαλκού (Cu2+) που προέρχονται από τη 
διάσταση του άλατος της γαλαζόπετρας (CuSO4.5H2O → Cu2+ + (SO4)2- +  5H2O) δεσµεύουν την 
τυχόν περίσσεια ιόντων κυανίου (CN-) και προσροφούνται στην επιφάνεια του ορυκτού (ZnS) 
αντικαθιστώντας τα κατιόντα µετάλλου (Ζn2+) στο πλέγµα του ορυκτού. Έτσι σχηµατίζεται ένα υµένιο 
θειούχου χαλκού (CuS) στην επιφάνεια του σφαλερίτη. Γίνεται δηλαδή µία «αναγέννηση της 
επιφάνειας» του ορυκτού, όπως φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση: 

(ZnS)Zn+++Cu++ → (ZnS)Cu+++Zn++ 

Κατόπιν τούτου ο σφαλερίτης «συµπεριφέρεται» στην επίπλευση σαν ορυκτό του χαλκού, το οποίο 
επιπλέει εύκολα µε ξανθογονικό συλλέκτη λόγω της δυσδιαλυτότητας του σχηµατιζόµενου ξανθογονικού 
άλατος του  χαλκού σε σύγκριση µε το πλέον ευδιάλυτο  ξανθογονικό άλας του ψευδαργύρου. 

 
Οι ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 3.3.2-1. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου 
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 
(σε kg/tR.O.M.) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,02 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,40 

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 0,30 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,08 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) [(CH3)2CHOCSSNa)] 0,11 

Κροκιδωτικά 0,02 
 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) 

Τόσο το υφιστάµενο εργοστάσιο Ολυµπιάδας που θα ανακαινιστεί όσο και το νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού 
που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου θα χρησιµοποιούνται τα ίδια αντιδραστήρια µε αυτά 
που χρησιµοποιούνται για την επίπλευση των µεταλλικών ορυκτών στο υφιστάµενο εργοστάσιο 
εµπλουτισµού του Στρατωνίου. 
 
Οι ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 3.3.2-2. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου 
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού 

Αντιδραστήρια Ειδική κατανάλωση 
(σε kg/t R.O.M.) 

Θειικός Ψευδάργυρος (ZnSO4.H2Ο) 0,23 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,54 

Θειικό οξύ (Η2SO4) 1,00 

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 1,89 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,08 

Αφριστικό Dow-froth 250 0,03 
Kροκιδωτικά 0,02 
Συλλέκτης (Αeroflot ή/και ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) 0,23 
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Μεταλλουργία Μαντέµ Λάκκου 

Στο παραγωγικό κύκλωµα της µεταλλουργίας απαιτείται η χρήση βοηθητικών υλών για την ακαριαία τήξη της 
τροφοδοσίας µε σκοπό την αποµάκρυνση του θείου και την συγκέντρωση των εµπορεύσιµων µετάλλων 
(χαλκού, χρυσού και αργύρου) σε µία µάττα (θειούχες & χαλκούχες ενώσεις) η οποία διαχωρίζεται από τη 
σκουριά (οξείδια του σιδήρου) λόγω διαφορετικού ε.β., την επακόλουθη εκχύλιση της µάττας για την 
περαιτέρω αποµάκρυνση του σιδήρου που έχει αποµείνει και κατ’ επέκταση την περαιτέρω «συγκέντρωση» 
των εµπορεύσιµων µετάλλων στο στερεό υπόλειµµα της εκχύλισης και το τελικό στάδιο της ανάκτησης των 
εµπορεύσιµων µετάλλων µέσω µεταλλάκτη TBRC για την παραγωγή καθαρού χαλκού, χρυσού και αργύρου. 
Το κύκλωµα συµπληρώνεται από µονάδα παραγωγής θειικού οξέος για την αξιοποίηση του παραγόµενου 
από το στάδιο της ακαριαίας τήξης διοξειδίου του θείου, καθώς και µονάδα κατεργασίας των διαλυµάτων της 
παραγωγικής διαδικασίας για τον καθαρισµό τους πριν την ανακύκλωσή τους στην παραγωγική διαδικασία. 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται οι ειδικές καταναλώσεις των βοηθητικών υλικών ανά τόνο τροφοδοσίας 
της µεταλλουργίας σε κάθε µονάδα της.  
 

Πίνακας 3.3.2-3. Ειδικές καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου 
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο της µεταλλουργίας 

Αντιδραστήρια Μονάδες µέτρησης Ειδική κατανάλωση 

ΜΟΝΑ∆Α ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΤΗΞΗΣ 

Πυριτικό συλλίπασµα, SiO2 t/t τροφοδοσίας 0,1 

Τεχνητό οξυγόνο, 95% O2 t/t τροφοδοσίας 0,3 

Πυρίµαχα υλικά επένδυσης της 
καµίνου (τούβλα, κονίαµα κλπ) 

kg/t τροφοδοσίας 0,2 

Σωλήνες οξυγόνου για απόχυση kg/t τροφοδοσίας 0,1 

Εµβαπτιζόµενα θερµοστοιχεία Τεµάχια /t 
τροφοδοσίας 

0.04 

ΜΟΝΑ∆Α ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΜΑΤΣ 

Θειικό οξύ, 93% H2SO4 t/t τροφοδοσίας 0,2 

Οξυγόνο, 95% Ο2 t/t τροφοδοσίας 0,1 

Κροκιδωτικό kg/έτος 10,8 

ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Θειικό οξύ, 93% H2SO4 kg/t τροφοδοσίας 17,2 

Οξυγόνο, 95% Ο2 kg/t τροφοδοσίας 15,7 

Προπάνιο kg/t τροφοδοσίας 11,2 

Πυριτικό συλλίπασµα, SiO2 kg/t τροφοδοσίας 12,5 

Υδροχλωρικό οξύ, 35% HCl m3/t τροφοδοσίας 0,05 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 50% 
Η2Ο2 

m3/t τροφοδοσίας 0,01 

Μεταθειώδες Νάτριο, Na2S2O5 kg/t τροφοδοσίας 0.01 

Καυστικό Νάτριο, NaOH kg/t τροφοδοσίας 5,6 
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Αντιδραστήρια Μονάδες µέτρησης Ειδική κατανάλωση 

∆εξτρόζη, C6H12O6 kg/t τροφοδοσίας 4,2 

Πυρίµαχα υλικά kg/t τροφοδοσίας 1,4 

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  

Υδράσβεστος, 100% Ca(OH)2 t/t τροφοδοσίας 0,34 

Οξυγόνο, 95% Ο2 t/t τροφοδοσίας 0,07 

Πεπιεσµένος αέρας kNm3/t τροφοδοσίας 40 

Κροκιδωτικό t/t τροφοδοσίας 0,2 

ΜΟΝΑ∆Α ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 

Ορυκτέλαια kg/t τροφοδοσίας 0,6 

Κροκιδωτικό kg/t τροφοδοσίας 0,008 

 
3.4 Γεωχηµική Συµπεριφορά Αποβλήτων 
 
Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας και των δυο πανεπιστηµίων που έκαναν αναλύσεις για το 
χαρακτηρισµό των αποβλήτων που αναµένεται να αποτεθούν στην περιοχή το Κοκκινόλακκα συνοψίζονται 
ακολούθως: 
 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) 

Όπως έχει αναφερθεί ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός των στερεών καταλοίπων των ΜΕΣ έχει ανατεθεί σε 
εργαστήρια των δύο µεγαλύτερων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, και συγκεκριµένα στο πιστοποιηµένο κατά 
ISO 17025 Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π. και στο εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. Ειδικά 
για τα στερεά απόβλητα του µεταλλείου Μαύρων Πετρών, τα δείγµατα συλλέγονται σε ετήσια βάση παρουσία 
των αντίστοιχων επιστηµονικών οµάδων των ΕΜΠ και ΑΠΘ και συνιστούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα της 
παραγωγικής διαδικασίας. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας και τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων, η µεθοδολογία της δειγµατοληψίας και τα αποτελέσµατα 
της έρευνας των πανεπιστηµίων παρουσιάζονται σε τεχνικές εκθέσεις9,10,11 του Παραρτήµατος IV της ΜΠΕ 
και συνοψίζονται στις επόµενες παραγράφους.  
 
Ειδικότερα τα βασικά συµπεράσµατα συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Το µετάλλευµα των Μαύρων Πετρών χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση S (23-27%) και Fe (14-
16%). Η περιεκτικότητά του σε Zn, Pb και As προσδιορίστηκε σε 6,8-7,8%, 5,6-6,1% και 1,5-2,3%, 
αντίστοιχα. Τα στοιχεία Fe, Pb, Zn, As απαντώνται µε τη µορφή θειούχων ορυκτών όπως PbS (7%), ZnS 
(13%), FeS2 (31%), FeAsS (5%) ενώ είναι σηµαντική και η παρουσία πυριτικών (12% SiO2) και 
ανθρακικών ορυκτών (11% CaCO3 και 13% CaMg(CO3)2). O λόγος ΝP/AP είναι <1 µε αποτέλεσµα η 
πιθανότητα παραγωγής οξύτητας να εµφανίζεται δυνατή. Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι και µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 αλλά και µε τη δοκιµή CΕN 14405 

                                                
9 Θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης και χαρακτηρισµού των εξορυκτικών αποβλήτων, Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, 

∆εκέµβριος 2009  
10 ∆ειγµατοληψία µεταλλευτικών δειγµάτων από τις υφιστάµενες και σχεδιαζόµενες µεταλλευτικές εγκαταστάσεις της 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Μάρτιος 2006 
11«∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις 

σε µεταλλευτικά υλικά των µεταλλείων Κασσάνδρας που παρήχθησαν κατά το έτος 2009», Εργαστήριο 
Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ, Μάρτιος 2010 
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εµφανίζεται αυξηµένη η διαλυτοποίηση των θειικών ιόντων, του Sb και του Αs, µε συγκεντρώσεις που τα 
κατατάσσουν στην κατηγορία για αποδοχή σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων, µε την δοκιµή ΕΝ 12457.02 να 
δίνει µεγαλύτερη διαλυτοποίηση από την CEN 144405 για το στοιχείο Sb. Tέλος η εκχυλισιµότητα των 
υπόλοιπων στοιχείων όπως Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Cl-, F-, εµφανίζεται να είναι και µε 
τις 2 δοκιµές µικρότερη των οριακών τιµών για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών. 

• Για το αδροµερές κλάσµα του τέλµατος, η συγκέντρωσή του σε S είναι αντίστοιχη του µεταλλεύµατος 
(24-27%), όπως και του As (1,6-2,4%) ενώ η συγκέντρωσή του σε Fe είναι ελαφρά πιο ψηλή (16,1-
20,8% έναντι 14-16%). Η περιεκτικότητά του σε Zn και Pb είναι ιδιαίτερα µικρή λόγω του διαχωρισµού / 
της ανάκτησης των εν λόγω ορυκτών προς παραγωγή των αντίστοιχων εµπορεύσιµων συµπυκνωµάτων 
(0,4-0,6% και 0,3-0,4%, αντίστοιχα). Το στοιχείο Fe απαντάται µε τη µορφή σιδηροπυρίτη (FeS2, 41%), 
αρσενοπυρίτη (FeAsS, 5%) και ανκερίτη (Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2, 7%) ενώ υπάρχει και σηµαντική 
παρουσία πυριτικών ορυκτών (17% SiO2). O λόγος ΝP/AP είναι <1 µε αποτέλεσµα η πιθανότητα 
παραγωγής οξύτητας να είναι δυνατή. Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ 
υποδεικνύει ότι και µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 αλλά και µε τη δοκιµή CΕN 14405 εµφανίζεται αυξηµένη η 
διαλυτοποίηση των SO4, µε συγκέντρωση που το κατατάσσει στην κατηγορία για αποδοχή σε ΧΥΤΑ µη 
επικινδύνων. Η εκχυλισιµότητα όλων των υπόλοιπων χηµικών παραµέτρων περιλαµβανοµένων των As, 
Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F-  εµφανίζεται να είναι και µε τις 2 δοκιµές µικρότερη 
των οριακών τιµών για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών. Τέλος, οι συγκεντρώσεις των ολικών, ασθενώς 
διιστάµενων και ελεύθερων µορφών των κυανιούχων ιόντων στα διαλύµατα εκχύλισης και των δύο 
δοκιµών βρέθηκαν να είναι συστηµατικά µικρότερες των ορίων ανίχνευσης. 

• Το κέικ φιλτρόπρεσσας, που είναι µίγµα του λεπτοµερούς κλάσµατος των τελµάτων (<44 µm) και της 
ιλύος που παράγεται από την κατεργασία των νερών των µεταλλείων, περιέχει S και Fe σε ποσοστό 
17,6-25,6% και 11,7-15,0%, αντίστοιχα. Η περιεκτικότητα σε Pb, Zn και As βρέθηκε 1,7 -1,9%, 1,4-1,7% 
και 1,2-2,0%, αντίστοιχα. Το υλικό συνίσταται κατά κύριο λόγο από σιδηροπυρίτη (FeS2, 31%), χαλαζία 
(SiO2, 14%), γύψο (CaSO4·2H2O, 12%) και δολοµίτη (CaMg(CO3)2, 11%), ενώ απαντώνται σε 
µικρότερες ποσότητες ασβεστίτης, ροδοχρωσίτης, αρσενοπυρίτης, µίκα µαρµαρυγία και σφαλερίτης. O 
λόγος ΝP/AP είναι <1 µε αποτέλεσµα η πιθανότητα παραγωγής οξύτητας να είναι δυνατή. Η ενδεικτική 
σύγκριση µε τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 
εµφανίζεται αυξηµένη η διαλυτοποίηση των SΟ4 και του Zn, µε συγκεντρώσεις που τα κατατάσσουν 
στην κατηγορία για αποδοχή σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων. Η δοκιµή CΕN 14405 δίνει ακόµη µεγαλύτερη 
εκχυλισιµότητα των SO4. H εκχυλισιµότητα των υπόλοιπων χηµικών παραµέτρων (As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Cl-, F-) εµφανίζεται να είναι και µε τις 2 δοκιµές µικρότερη των οριακών τιµών για 
αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών. Τέλος, στα εκχυλίσµατα των δοκιµών δεν ανιχνεύονται ασθενώς 
διιστάµενα ή ελεύθερα κυανιούχα ιόντα.  

• Τα στείρα κοκκοµετρίας 3Α συνίστανται κατά κύριο λόγο από πυριτικά ορυκτά όπως χαλαζία (SiO2, 
31%) και χλωρίτη (Mg6Si4O10(OH)8, 25%), αλλά και ανθρακικά όπως ασβεστίτη (CaCO3, 24%) και 
ανκερίτη (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2, 6%). Η περιεκτικότητά τους σε S είναι αµελητέα (0,5-1%) και δεν 
παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας καθότι ο λόγος ΝP/AP είναι >4 (5,5). Η ενδεικτική σύγκριση µε 
τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια (As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F-  και SO4=) για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών και µε τη δοκιµή ΕΝ 
12457.04 αλλά και µε τη δοκιµή CΕN 14405. 

• Για τα στείρα κοκκοµετρίας νυχάκι, τα χαρακτηριστικά τους είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά των 
στείρων κοκκοµετρίας 3Α. Συνίστανται από πυριτικά ορυκτά και κυρίως πλαγιόκλαστο (NaAlSi3O8, 
65%) και χαλαζία (SiO2, 10%), αλλά και ανθρακικά όπως ασβεστίτη (CaCO3, 22%). Η περιεκτικότητά 
τους σε S είναι επίσης αµελητέα (1%) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας καθότι ο λόγος 
ΝP/AP είναι >4 (4,3). Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι 
ικανοποιεί όλα τα κριτήρια (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F-  και SO4=) για 
αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών και µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 αλλά και µε τη δοκιµή CΕN 14405.  
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Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) 

Όπως και στα άλλα έργα, έτσι και στο έργο της Ολυµπιάδας έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση της 
τυχόν επικινδυνότητας των στερεών αποβλήτων του. Η µελέτη και πάλι εκπονήθηκε από τα δύο µεγαλύτερα 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, το ΕΜΠ και το ΑΠΘ, από τα ίδια εργαστήρια (Εργαστήριο 
Μεταλλουργίας του ΕΜΠ όσο και από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ) και περιελάµβανε 
δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων από την προτεινόµενη παραγωγική διαδικασία και 
συστηµατική και διεξοδική διερεύνηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους. Η µεθοδολογία της 
δειγµατοληψίας και τα αποτελέσµατα της έρευνας των πανεπιστηµίων παρουσιάζονται σε τεχνικές 
εκθέσεις12,13,14 του Παραρτήµατος IV και συνοψίζονται στις επόµενες παραγράφους. Τέλος αναφέρεται ότι για 
λόγους σύγκρισης, δοκιµές χαρακτηρισµού έγιναν όχι µόνο στα εξορυκτικά απόβλητα που θα αποτεθούν 
επιφανειακά (στο νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακα) αλλά και στο αδροµερές τέλµα που ανακυκλώνεται στα 
υπόγεια ως συστατικό του υλικού λιθογόµωσης αλλά και στο ίδιο το υλικό λιθογόµωσης (µετά την προσθήκη 
τσιµέντου στο αδροµερές τέλµα)  των υπογείων έργων. 
 
Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας και των δύο πανεπιστηµίων συνοψίζονται ακολούθως. 
 
Α. Για τα στείρα εξόρυξης του µεταλλείου Ολυµπιάδας: 

• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 20% Q χαλαζίας (SiO2), 14% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως 
NaAlSi3O8), 20% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 5% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 16% C ασβεστίτης (CaCO3), 2% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 18% M µίκα και 
5% Ch κυρίως χλωρίτης. 

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής (0,14-0,16% S, 
1,1-1,6% Fe, 6,7% Ca, 1,2-1,3% Mg, ίχνη Αs (έως 0,02%), ίχνη Pb (έως 0,06%), ίχνη Mn (έως 0,06%), 
και ίχνη Zn (έως 0,05%) και 76-80% αδιάλυτα πυριτικά). 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (8,5-8,7). 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=33,99 έως 
39,41 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=134,82 έως 138,70 kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02) έδειξε ότι τα θειικά 
ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των ιόντων των As και Sb είναι ελαφρά µεγαλύτερες από τα όρια 
απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
µη επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο έκπλυµα βρέθηκε από 0,7 
(ΑΠΘ) έως 1,15 (ΕΜΠ) mg/kg έναντι του ορίου 0,5 για αδρανή και 2 για µη επικίνδυνα. Αντίστοιχα, για 
το Sb, η συγκέντρωση βρέθηκε από 0,17 (ΑΠΘ) έως 0,30 (ΕΜΠ) mg/kg έναντι του ορίου  0,06 για 
αδρανή και 0,7 για µη επικίνδυνα. 

• Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι 
στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα 
ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που 
έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του 
As βρέθηκε και από τα δύο εργαστήρια να είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών 

                                                
12 ∆ειγµατοληψία µεταλλευτικών δειγµάτων από τις υφιστάµενες και σχεδιαζόµενες µεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε., Μάρτιος 2006 
13 «∆οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού δειγµάτων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών - Τελική 

έκθεση», Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, Μάρτιος 2008 
14 «∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά 

υλικά των Μεταλλείων Κασσάνδρας – Τελική έκθεση», Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ, Ιούλιος 2009 
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αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο έκπλυµα βρέθηκε 0,14 mg/l έναντι του ορίου 
0,06 για αδρανή και 0,3 για µη επικίνδυνα. Τέλος, για το Pb, η συγκέντρωση βρέθηκε από το ΑΠΘ 0,27 
mg/l ενώ από το ΕΜΠ 0,005 mg/l έναντι του ορίου  0,15 για αδρανή και 3 για µη επικίνδυνα. 

• Τέλος, για την αξιολόγηση της ποιότητας των στείρων εξόρυξης Ολυµπιάδας αξιοποιήθηκαν και τα 
αποτελέσµατα της γεωχηµικής έρευνας της άνω υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα όπου και θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του αναχώµατος του νέου χώρου απόθεσης15. Σύµφωνα µε την εν 
λόγω γεωχηµική µελέτη, τα χαρακτηριστικά των εδαφικών δειγµάτων της άνω υπολεκάνης του 
Κοκκινόλακκα (δείγµατα Ε9, Ε10, D11, D12, D19, D30, D31, D32) έχουν ως ακολούθως: pH ελαφρά 
όξινο δηλ. 4,0 έως 5,9, S έως 0,5%, Fe έως 8,2%, Αs έως 0,13%, Pb έως 0,24%, Mn έως 0,26% και Zn 
έως 0,10%. Από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των στοιχείων που απαντώνται στα στείρα εξόρυξης 
του έργου Ολυµπιάδας µε τις συγκεντρώσεις που απαντώνται στο υπόβαθρο της άνω υπολεκάνης του 
Κοκκινόλακκα προκύπτει σαφώς ότι η χρήση των στείρων εξόρυξης Ολυµπιάδας για την κατασκευή 
µέρους του αναχώµατος του νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα δεν θα επιφέρει επιβάρυνση στο 
φυσικό υπόβαθρο.  

Β.  Για το λεπτοµερές κλάσµα του τέλµατος εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας: 

• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 3% σιδηροπυρίτης (FeS2), 1% σφαλερίτης (ZnS), 1% 
αρσενοπυρίτης (FeAsS), 1% αγγλεσίτης (PbSO4), 19% χαλαζίας (SiO2), 3% πλαγιόκλαστο (κυρίως 
NaAlSi3O8), 2% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 2% αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 40% ασβεστίτης (CaCO3), 3% δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 2% ροδοχρωσίτης 
(MnCO3), 5% µίκα, 4% κυρίως χλωρίτης και 14% γύψος (CaSO4·2H2O)  

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής (3,5-3,8% S, 1,3-
1,5% Fe, 17,7% Ca, 1,0-1,1% Mg, 1,1-1,5% Mn, 0,2% Αs, 0,4-0,5% Pb, 0,5-0,9% Zn, ίχνη Cu (έως 
0,03%) και 37% αδιάλυτα πυριτικά). 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,6). 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=7,61 έως 
14,08 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=262,05 έως 350,63 kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα θειικά 
ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Se, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των ιόντων των Cd, Sb, Zn ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Σύµφωνα δε µε τα αποτελέσµατα του ΕΜΠ στο 
ίδιο αντίδειγµα, και ο Pb και τα θειικά ιόντα έχουν συγκεντρώσεις που ικανοποιούν τα όρια απόθεσης 
για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) 
έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Η συγκέντρωση των ιόντων του As είναι 0,1 mg/l, δηλαδή µεγαλύτερη από τα όρια 
απόθεσης αδρανών αποβλήτων που είναι 0,06 αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων που είναι 0,3.  

• Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν χαµηλότερες από τα όρια απόθεσης 
σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών. 

                                                
15«Αποτίµηση της ποιότητας των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου – Έκθεση εφαρµοσµένου περιβαλλοντικού και 

γεωχηµικού προγράµµατος», Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Μάρτιος 1999. 
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Γ. Για το αδροµερές κλάσµα του τέλµατος εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας το οποίο 
χρησιµοποιείται µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο για την επαναπλήρωση των κενών της εκµετάλλευσης τα 
συµπεράσµατα ήταν ως ακολούθως: 

• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 3% σιδηροπυρίτης (FeS2),  1% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 
60% χαλαζίας (SiO2), 4% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 2% αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 10% ασβεστίτης (CaCO3), 6% δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 7% ροδοχρωσίτης 
(MnCO3), 3% µίκα, 2% κυρίως χλωρίτης και 2% γύψος (CaSO4·2H2O). 

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής (0,9% S, 1,3% 
Fe, 1,4% Mg, 3,2% Mn, 0,4% Αs, 0,2% Pb, 0,2% Zn, ίχνη Cu (0,01%) και 65% αδιάλυτα πυριτικά). 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,8). 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=5,17 και το 
καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=121,50 kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα 
χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb , Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και το Αs ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής 
ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο έκπλυµα βρέθηκε 1,99 
mg/kg έναντι του ορίου 0,5 για αδρανή και 2 για µη επικίνδυνα. Αντίστοιχα, για τα θειικά ιόντα, η 
συγκέντρωση βρέθηκε 4480 mg/kg έναντι του ορίου 1000 για αδρανή και 20.000 για µη επικίνδυνα. 

• Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι 
στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των 
µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των 
θειικών ιόντων και του As είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη 
από τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για 
το As η συγκέντρωση στο έκπλυµα βρέθηκε 0,29 mg/l έναντι του ορίου 0,06 για αδρανή και 0,3 για µη 
επικίνδυνα. Αντίστοιχα, για τα θειικά ιόντα, η συγκέντρωση βρέθηκε 1657 mg/l έναντι του ορίου 1500 για 
αδρανή και 7.000 για µη επικίνδυνα. 

• Η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν χαµηλότερες από τα όρια για απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών. 

 
Τέλος, για το ίδιο το υλικό λιθογόµωσης (αδροµερή τέλµατα µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο) εφαρµόστηκε η 
δοκιµή ΝΕΝ 7375 σε µονόλιθους διαστάσεων 10x10 cm. Μετά από 64 µέρες δοκιµών και λαµβάνοντας 
υπόψη την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της αγωγιµότητας (η οποία κυµάνθηκε από 
0,2 έως ≈1 mS/cm) και του pH (το οποίο  παρέµεινε αλκαλικό καθ’ όλη της διάρκεια της δοκιµής) προέκυψε το 
συµπέρασµα ότι η µήτρα του µονόλιθου δεν διαλυτοποιείται. 
 
Συνοψίζοντας, όσον αφορά τα στείρα που θα παραχθούν από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος, τα οποία 
σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους στην κατασκευή του αναχώµατος του νέου 
χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, µπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για απόθεση σε χώρους 
αδρανών καθώς έχουν µικρή περιεκτικότητα σε θείο (0,14-0,16%), αλκαλικό pH πολφού (8,5-8,7), λόγο 
ΝP/AP πολύ µεγαλύτερο του 3 (34-39) και τις συγκεντρώσεις της πλειονότητας εκ των µετρούµενων στοιχείων 
και ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 και CEN 14405 µικρότερες των ορίων που έχουν θεσπιστεί 
από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα στοιχεία που 
βρέθηκαν να έχουν συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των ορίων για αδρανή αλλά µικρότερες των ορίων για µη 
επικίνδυνα είναι για µεν µε τη δοκιµή ΕΝ 12457 το Αs και το Sb για δε µε τη δοκιµή CEN 14405 µόνο το Αs. 
Επιπροσθέτως, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στείρων εξόρυξης καταγράφονται ως πολύ καλύτερα των 
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αντίστοιχων του υποβάθρου της περιοχής κατασκευής του χώρου απόθεσης του Κοκκινόλακκα καθώς τα 
εδάφη της λεκάνης αυτής έχουν pH πολφού ελαφρά όξινο (4,0 έως 5,9 έναντι του 8,5-8,7 των στείρων) οι δε 
συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των στείρων (S έως 0,5% έναντι 
του 0,14-0,16% των στείρων, Fe έως 8,2% έναντι του 1,1-1,6% των στείρων, Αs έως 0,13% έναντι του 0,02% 
των στείρων, Pb έως 0,24% έναντι του 0,06% των στείρων, Mn έως 0,26% έναντι του 0,06% των στείρων και 
Zn έως 0,10% έναντι του 0,05% των στείρων). 
 
Όσον αφορά το λεπτοµερές κλάσµα του τέλµατος εµπλουτισµού, που αν δεν αξιοποιηθεί σε άλλες χρήσεις θα 
αποτεθεί εντός του νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, πληροί τα κριτήρια για απόθεση σε χώρο 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Το pH του πολφού είναι αλκαλικό, έχει S≈3,5%, ο λόγος 
ΝP/AP είναι µεγαλύτερος του 3 (7-14) και οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων εκ των µετρούµενων 
στοιχείων και ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 και CEN 14405 είναι µικρότερες των ορίων που 
έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα 
στοιχεία που βρέθηκαν να έχουν συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των ορίων για αδρανή αλλά µικρότερες των 
ορίων για µη επικίνδυνα είναι για µεν µε τη δοκιµή ΕΝ 12457 τα Cd, Sb, Zn, Pb και θειικά για δε µε τη δοκιµή  
CEN 14405 το Αs.  
 
Όσον αφορά το αδροµερές τέλµα του εµπλουτισµού που χρησιµοποιείται ως συστατικό του, πληροί όλα τα 
κριτήρια του µη επικινδύνου. Συγκεκριµένα το pH του πολφού είναι αλκαλικό, έχει S<1%, ο λόγος ΝP/AP 
είναι µεγαλύτερος του 3 (5,17) και οι συγκεντρώσεις της πλειονότητας των µετρούµενων στοιχείων και ιόντων 
στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 και CEN 14405 είναι µικρότερες των ορίων που έχουν θεσπιστεί από 
την 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Μόνο οι συγκεντρώσεις του 
As και των θειικών ιόντων βρέθηκαν να είναι µεγαλύτερες των ορίων για αδρανή αλλά µικρότερες των ορίων 
για µη επικίνδυνα.  
 
Τέλος, το ίδιο το υλικό λιθογόµωσης, δηλαδή το αδροµερές τέλµα µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο, όπως 
αποδεικνύεται από τις δοκιµές ΝΕΝ 7375 που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο µονολίθων, λόγω των 
φυσικών αλλά και των χηµικών χαρακτηριστικών που προσδίδει στο µίγµα η παρουσία του τσιµέντου, δεν 
διαλυτοποιείται.  
 

Μεταλλουργία Μαντέµ Λάκκου 

Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων της µεταλλουργίας χαλκού-
χρυσού εκπονήθηκε από το εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ το οποίο και ανέπτυξε τµήµα της 
προτεινόµενης µεταλλουργικής διαδικασίας. Η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της έρευνας 
παρουσιάζονται σε τεχνικές εκθέσεις16,17 του Παραρτήµατος … και συνοψίζονται στις επόµενες 
παραγράφους. 
 
Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας συνοψίζονται ακολούθως. 
Για την κοκκοποιηµένη σκωρία της Μεταλλουργίας: 

• Το υλικό συνίσταται κατά κύριο λόγο από Fe, σε ποσοστό 39,7%. Επίσης περιέχει 1,0% Ca, 1,6% Mg 
καθώς και ορισµένα ιχνοστοιχεία όπως Zn (0,8%), Cu (0,4%), Cr (0,1%), Pb (0,08%), As (0,03%), Ni 
(0,02%), Mo (43 mg/kg) και Cd (~0,6 mg/kg). Τέλος, η περιεκτικότητά του σε Sb και Se ήταν µικρότερη 
από τα αντίστοιχα όρια ανίχνευσης (Sb<0.05% και Se<1,2 mg/kg). 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,6). 

                                                
16 Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δειγµάτων σκωρίας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, Μάιος 

2007. 
17 Σταθεροποίηση του αρσενικού στη µορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη - Βελτιστοποίηση των συνθηκών οξείδωσης του αρσενικού 

(ΙΙΙ) και παραγωγής κρυσταλλικού σκοροδίτη στο αυτόκλειστο», Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, 2009. 
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• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, 
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι η 
αγωγιµότητα του εκπλύµατος παραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα (40 µS/cm) και η πλειονότητα των 
εξεταζόµενων ιόντων και στοιχείων (τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, 
Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Pb, Sb, Se και Zn) έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί 
για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Εξαίρεση αποτελεί µόνο το Ni το 
οποίο βρέθηκε να έχει συγκέντρωση στο έκπλυµα 2,55 mg/kg, µεγαλύτερο του ορίου για αδρανή που 
είναι 0,4 mg/kg και µικρότερο από το όριο απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων που είναι 10 mg/kg. 

• Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) 
έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1,  τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Ni, Pb, Sb, Se και Zn, έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Εξαίρεση αποτελεί µόνο το As το οποίο βρέθηκε να έχει συγκέντρωση στο έκπλυµα 0,152 
mg/l, µεγαλύτερο του ορίου για αδρανή που είναι 0,06 mg/l και µικρότερο από το όριο απόθεσης για 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων που είναι 0,3 mg/l. 

• Οι τιµές των στοιχείων που εµφανίστηκαν µεγαλύτερες των ορίων για αδρανή (του Ni στη δοκιµή ΕΝ 
12457 και του Αs στη δοκιµή CEN/TS 14405) χρήζουν επανεξέτασης στη φάση λειτουργίας του έργου 
λόγω των αντιφατικών αποτελεσµάτων των δύο δοκιµών. 

 
Για την ιλύ από τη µονάδα καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού της µεταλλουργίας: 

• Οι ορυκτολογικές φάσεις που προσδιορίστηκαν µε περιθλασιµετρία ακτίνων Χ είναι κρυσταλλικός 
σκοροδίτης (FeAsO2.2H2O) και γύψος (CaSO4.2H2O). 

• Το υλικό περιέχει 8,91% Αsολικό (εκ του οποίου το 0,56% είναι As(III)),  7,46% Feολικό (εκ του οποίου 
<0,50% Fe(II)), 23,26% θειικά ιόντα και 16,55% Ca.  

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02) έδειξε ότι τα θειικά 
ιόντα έχουν συγκέντρωση που κυµαίνεται από 6.334 έως 6.487 mg/kg, δηλαδή µεγαλύτερη από την 
οριακή τιµή των 1.000 mg/kg που έχει θεσπιστεί από την Οδηγία 2003/33 για απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από την οριακή τιµή των 20.000 mg/kg που 
έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων. Για το As, η 
συγκέντρωσή του βρέθηκε να κυµαίνεται από 2,67 έως 3,16 δηλαδή ελαφρά πάνω από την οριακή τιµή 
των 2 mg/kg που έχει θεσπιστεί από την Οδηγία 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
µη επικινδύνων αποβλήτων αλλά κατά πολύ µικρότερη από την οριακή τιµή των 25 mg/kg που έχει 
θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων.   

 
Συνοψίζοντας, για την κοκκοποιηµένη σκωρία που θα παραχθεί από την µεταλλουργία οι δοκιµές δείχνουν 
ότι οι συγκεντρώσεις της πλειονότητας των στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 
και CEN 14405 είναι µικρότερες των ορίων που έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Εξαίρεση αποτελούν δύο στοιχεία, το Ni και το As για τα οποία τα 
αποτελέσµατα των δύο δοκιµών είναι αντιφατικά και χρήζουν επανεξέτασης στη φάση λειτουργίας του έργου. 
 
Για την ιλύ που θα παραχθεί από την κατεργασία του βιοµηχανικού νερού της µεταλλουργίας, προκύπτει ότι 
µε την προτεινόµενη µέθοδο κατεργασίας το As µετατρέπεται σχεδόν στο σύνολό του (σε ποσοστό 95%) σε 
κρυσταλλικό σκοροδίτη µε αποτέλεσµα οι συγκεντρώσεις του As στο έκπλυµα των δοκιµών περιβαλλοντικού 
χαρακτηρισµού της ιλύος να είναι πολύ κοντά στις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων. 
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Παλαιοί χώροι απόθεσης 
Από τους παλαιούς χώρους απόθεσης, όπως προκύπτει από την περιγραφής τους στις περισσότερες των 
περιπτώσεων αφορούν στείρα παλαιότερων εκµεταλλεύσεων. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή του 
Αρσενοπυρίτη, για την οποία έγινε από το ΑΠΘ περιβαλλοντικών χαρακτηρισµός αντιπροσωπευτικών 
δειγµάτων. Τα βασικά συµπεράσµατα αυτών των αναλύσεων είναι τα εξής: 

• Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού 
παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται" δυνατή". Σύµφωνα µε την τιµή του pΗ 
πολφού η διαδικασία παραγωγής οξύτητας είναι σε εξέλιξη. 

• (η) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 62% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 2% Sphσφαλερίτης 
(ZnS), Ga 1% γαληνίτης (PbS), 20% Apy αρσενοπυρίτης (FeAsS), 9% Q χαλαζίας (SiO2), 4% C 
ασβεστίτης (CaCO3), και 2% Gy γύψος (CaSO42H2O). 

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές, συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 

• Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CENT/TS14405) έδειξε ότι 
η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει 
ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει γενικά 
πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 
αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Ni, Sb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη 
από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι 
συγκεντρώσεις και των Cr, Cu, Mo είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. 
Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων, του Cd και του Pb, ικανοποιεί τα όρια απόθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων. Το As και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής 
επικίνδυνων αποβλήτων. Η τιµή του ρΗ ιδιαίτερα στο πρώτο κλάσµα είµαι στην όξινη περιοχή 
ξεκινώντας από την τιµή 3,14 µέχρι 6,76. Η αγωγιµότητα ελαττώνεται σχετικά µε αργό ρυθµό από 12920 
στα 1347 µS/cm. 

• Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, 
(ΕΝ 12457-02) έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba,Ni, Se, Hgέχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα Cr, Cu, Mo, Sbικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Το Αs και ο Pb ικανοποιούν τα όρια απόθεσης 
επικίνδυνων αποβλήτων. Το Cd και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής 
ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των δοκιµών δείχνουν ότι επιβάλλεται η απαλλαγή της περιοχής από το 
συγκεκριµένο υλικό µε κάποιον αποδεκτό επιστηµονικά τρόπο. 
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4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας θα πρέπει να γίνει ταξινόµηση της προτεινόµενης 
εγκατάστασης. Τα κριτήρια για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων περιέχονται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ και είναι τα εξής: 

• Κριτήριο Νο 1 : βάσει εκτίµησης κινδύνων κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το 
µέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων αποβλήτων, συµπεραίνεται 
ότι θα µπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχηµα λόγω βλάβης ή λανθασµένου χειρισµού, όπως η 
κατάρρευση σωρού αποβλήτων ή η ρήξη φράγµατος, 

• Κριτήριο Νο 2 :περιέχουν απόβλητα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 
13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο, 

• Κριτήριο Νο 3περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο 
της υπ’αριθµ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Β΄ 705), που εκδόθηκε σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 87/2007 απόφαση 
(ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο. 

 

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ταξινόµησης των στερεών αποβλήτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι 
κατευθύνσεις της απόφασης 2009/337/ΕΚ σχετικά µε το καθορισµό κριτηρίων ταξινόµησης των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιοµηχανίες. 

 

Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης γίνεται η ταξινόµηση της εγκατάστασης 
απόθεσης του Κοκκινόλακκα. 

 

4.2 Εκτίµηση διακινδύνευσης Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού της νέας εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα εκπονήθηκε 
από την εταιρεία18 Μελέτη Αποτίµησης της ∆ιακινδύνευσης του προτεινόµενου χώρου απόθεσης στον άνω 
ρου του Κοκκινόλακκα. Αντικείµενο της µελέτης αυτής ήταν ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση όλων των 
πιθανών κινδύνων λόγω της κατασκευήςτων χώρων απόθεσης αποβλήτων. 

 

Για την αποτίµηση της διακινδύνευσης που έγινε στο πλαίσιο αυτής της µελέτης λήφθηκαν υπόψη τα 
διαθέσιµα στοιχεία, όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη Προκαταρκτική Μελέτη Σχεδιασµού του έργου, 
καθώς και στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας και της υφιστάµενης εµπειρίας από αντίστοιχα έργα. 
Πραγµατοποιήθηκαν επίσης αρκετές επισκέψεις στον µελλοντικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή 
ενδιαφέροντος. Οι διάφορες δηµοσιεύσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων (ICOLD – 
International Committee of Large Dams), αποτέλεσαν την κύρια πηγή στατιστικών στοιχείων για την 
εκπόνηση της παρούσας ανάλυσης, ενώ η µέθοδος ανάλυσης που υιοθετήθηκε χαρακτηρίζεται ως ηµι-
ποσοτική. 

 

                                                
18PredesignofembankmentsandaffiliateworksofKokkinolakasdrystackingarea, Omikron Kappa SA, 2007 
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Αρχικά και σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και την υφιστάµενη εµπειρία, προσδιοριστήκαν όλα 
τα πιθανά γεγονότα / αίτια τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορους µηχανισµούς αστοχίας. Οι 
µηχανισµοί αστοχίας οι οποίοι εκτιµάται ότι δύναται να συµβούν στους συγκεκριµένους χώρους απόθεσης, 
είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στατική αστοχία αναχωµάτων ως ακολούθως 

• Αστοχία σώµατος φράγµατος υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

• Αστοχία σώµατος φράγµατος λόγω εσωτερικής ροής ή διάβρωσης 

• Αστοχία θεµελίωσης 

• Ρευστοποίηση αποθέσεων υπό στατικές συνθήκες 

2. Αστοχία αναχωµατων λόγω σεισµού  

• Αστοχία σώµατος λόγω σεισµού 

• Ρευστοποίηση σώµατος λόγω σεισµού 

3. Υπερχείλιση αναχωµάτων 

• Εξάντληση παροχετευτικής ικανότητας υπερχειλιστή 

• Καθίζηση στέψης  

• Κατολίσθηση εντός του χώρου απόθεσης  

 

Στη συνέχεια ορίστηκαν οι σχέσεις συσχέτισης µεταξύ των διαφόρων γεγονότων /µηχανισµών αστοχίας 
µέσω όρων «ΚΑΙ» και «Ή», ανάλογα µε το κατά πόσο είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ακολούθως, ορίστηκαν 
οι διάφορες πιθανότητες να συµβούν τα εν λόγω γεγονότα σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία και την κρίση του 
µηχανικού και συσχετίστηκαν µε την ευρέως χρησιµοποιούµενη ορολογία χαρακτηρισµού ενδεχοµένων 
συµβάντων, η οποία παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.2-1: Συσχέτιση µεταξύ ενδεχοµένων και ισοδύναµου ποσοστού πιθανότητας 
(Wellington, 1997). 

 
Με βάση τα ανωτέρω, στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διάγραµµα Γεγονότων – 
Επιπτώσεων των υπό εξέταση χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων. 
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Σχήµα 4.2-1. ∆ιάγραµµα Γεγονότων – Επιπτώσεων Αναχώµατος Ανω Ρου Κοκκινόλακκα (Όµικρον Κάππα Μελετητική ΑΕ, 2007). 
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω σχήµατα η πιθανότητα εµφάνισης του απώτερου γεγονότος της 
κατάρρευσης του σώµατος του αναχώµατος του Κοκκινόλακκα είναι  

 

P14 = 2,36�10-5 

 

Από τη συσχέτιση των παραπάνω εκτιµήσεων µε τους χαρακτηρισµούς του πίνακα 4.2-1 προκύπτει ότι τόσο 
στην περίπτωση µεµονωµένων γεγονότων αστοχίας όσο και στην περίπτωση συνδυασµένης εµφάνισης 
αστοχίας, προκύπτει ότι η εµφάνιση αστοχίας είναι αρκετά χαµηλής πιθανότητας. 

 

Στην µελέτη Αποτίµησης της ∆ιακινδύνευσης των χώρων απόθεσης αποβλήτων της εγκατάστασης απόθεσης 
αποβλήτων του Κοκκινόλακκα εκτιµάται στην συνέχεια, ο πληθυσµός ο οποίος δύναται να κινδυνεύσει (PAR 
– Population at Risk) καθώς και οι πιθανές απώλειες ζωής (LLOL – Likely Loss of Life). Η παράµετρος LLOL 
βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το µέγεθος του πληθυσµού ο οποίος δύναται να κινδυνεύσει, ο 
χρόνος προειδοποίησης και στη «δύναµη» της ροής των αποθέσεων.  

 

Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης αυτής, σε µία ενδεχόµενη αστοχία του αναχώµατος του 
Κοκκινόλακκα, ηπλέον πιθανή διαδροµή που θα ακολουθούσαν τα απελευθερωµένα τέλµατα εκτιµάται ότι 
θαήταν η κοίτη του Κοκκινόλακκα. Με βάση τους υπολογισµούς που έγιναν στο πλαίσιο της ανωτέρω 
αναφερόµενης µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική ενέργεια στο µέγιστο ύψος των αποτιθέµενων 
αποβλήτων καθώς και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προέκυψε ότι ηµέγιστη απόσταση που θα 
διανύσουναυτά σε περίπτωση που αστοχήσουν τα φράγµατα θα είναι της τάξης των1,0km. 

 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία,κατοικίες υφίστανται αρκετά κατάντη του Κοκκινόλακκα. Οι εν λόγω 
κατοικίεςβρίσκονται παραθαλάσσια, στην περιοχή εκβολής των ρεµάτων της περιοχής. Συνεπώς, 
οικατοικηµένες περιοχές βρίσκονται εκτός της πιθανής επιρροής των τελµάτων, ακόµη και σεπερίπτωση 
αστοχίας των φραγµάτων. Τέλος, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ήµου Σταγείρων– Ακάνθου, ο πληθυσµός του 
Στρατωνίουείναι 1174 κάτοικοι. Ο ανωτέρω οικισµός απέχει περί τα 2km από την περιοχή την «πηγή του 
κινδύνου» και είναι ανάντη του και ως εκ τούτου βρίσκεται σαφώς εκτός  επιρροής. 

 

Παρά το γεγονός ότι στην περιοχή επιρροής που προαναφέρθηκε δεν υπάρχει πληθυσµός, για λόγους 
δηµιουργίας συγκριτικής παραµέτρου αφ’ ενός αλλά και για λόγους εξάντλησης και της υπερβολής σε θέµατα 
διασφάλισης της επικινδυνότητας, γίνεται η αυθαίρετη παραδοχή  ότιο πληθυσµός σε κίνδυνο (Population 
at Risk – PAR) θα είναι περίπου 100 άτοµα. Στην υποθετικά πέραν της υπερβολικής, περίπτωση αυτή, η 
πιθανότητα και οι πιθανές απώλειες ζωής συγκρινόµενεςµε τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα 
κινδύνουτοποθετούν και τα δύο αναχώµατα εντός τωναποδεκτών ορίων των διεθνών προδιαγραφών 
επικινδυνότητας, είτε κάθε ένα χωριστά είτε στο απίθανο γεγονός που θααστοχήσουν και τα δύο ταυτόχρονα. 

 

4.3 Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των Αποβλήτων 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (§ 4.1) για την ταξινόµηση των χώρων απόθεσης θα πρέπει 
διερευνηθεί εάν τα απόβλητα που περιέχονται εντός αυτών ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ’ 
αριθµ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο. Στην 
Απόφαση 2009/337/ΕΚ19 το όριο αυτό ορίζεται ως ο λόγος:  

                                                
19Απόφαση 2009/337/ΕΚ «σχετικά µε το καθορισµό κριτηρίων ταξινόµησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα 

µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιοµηχανίες» 
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α) του βάρους επί ξηρού όλων των αποβλήτων που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε την οδηγία 
91/689/ΕΚ και που αναµένεται να είναι στην εγκατάσταση κατά το τέλος της προβλεπόµενης περιόδου 
λειτουργίας, προς  

β) το βάρος επί ξηρού των αποβλήτων που αναµένεται να είναι στην εγκατάσταση κατά το τέλος της 
προβλεπόµενης περιόδου λειτουργίας.  

 

Εάν ο λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει το 50%, η εγκατάσταση ταξινοµείται στην 
κατηγορία Α. Επίσης, εάν ο λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι µεταξύ 5 και 50 %, η 
εγκατάσταση ταξινοµείται στην κατηγορία Α. Ωστόσο, η εν λόγω εγκατάσταση δεν µπορεί να ταξινοµηθεί 
στην κατηγορία Α εφόσον αυτό αιτιολογείται µε βάση αξιολόγηση των κινδύνων για τη συγκεκριµένη περιοχή, 
µε ιδιαίτερη εστίαση στις επιδράσεις των επικίνδυνων αποβλήτων, που διεξάγεται ως µέρος της ταξινόµησης 
µε βάση τις συνέπειες της αστοχίας λόγω απώλειας της ακεραιότητας ή της κακής λειτουργίας, και που 
αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να ταξινοµηθεί στην κατηγορία Α µε βάση τα περιεχόµενα 
επικίνδυνα απόβλητα. Τέλος, εάν ο λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι κάτω του 5 %, η 
εγκατάσταση δεν ταξινοµείται στην κατηγορία Α µε βάση τα περιεχόµενα επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων που θα αποθέτονται στη εγκατάσταση του Κοκκινόλακκα έχει γίνει σε 
προηγούµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3) και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν αναφέρονται συνοπτικά στη 
συνέχεια. 
 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου (ΜΕΣ) 

Για το αδροµερές κλάσµα του τέλµατος: O λόγος ΝP/AP είναι <1 µε αποτέλεσµα η πιθανότητα 
παραγωγής οξύτητας να είναι δυνατή. Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ 
υποδεικνύει ότι και µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 αλλά και µε τη δοκιµή CΕN 14405 εµφανίζεται αυξηµένη η 
διαλυτοποίηση των SO4, µε συγκέντρωση που το κατατάσσει στην κατηγορία για αποδοχή σε ΧΥΤΑ µη 
επικινδύνων. Η εκχυλισιµότητα όλων των υπόλοιπων χηµικών παραµέτρων περιλαµβανοµένων των As, 
Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F-  εµφανίζεται να είναι και µε τις 2 δοκιµές µικρότερη των 
οριακών τιµών για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών. Τέλος, οι συγκεντρώσεις των ολικών, ασθενώς 
διιστάµενων και ελεύθερων µορφών των κυανιούχων ιόντων στα διαλύµατα εκχύλισης και των δύο δοκιµών 
βρέθηκαν να είναι συστηµατικά µικρότερες των ορίων ανίχνευσης. 

Το κέικ φιλτρόπρεσσας: O λόγος ΝP/AP είναι <1 µε αποτέλεσµα η πιθανότητα παραγωγής οξύτητας να 
είναι δυνατή. Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι µε τη δοκιµή 
ΕΝ 12457.02 εµφανίζεται αυξηµένη η διαλυτοποίηση των SΟ4 και του Zn, µε συγκεντρώσεις που τα 
κατατάσσουν στην κατηγορία για αποδοχή σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων. Η δοκιµή CΕN 14405 δίνει ακόµη 
µεγαλύτερη εκχυλισιµότητα των SO4. H εκχυλισιµότητα των υπόλοιπων χηµικών παραµέτρων (As, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Cl-, F-) εµφανίζεται να είναι και µε τις 2 δοκιµές µικρότερη των οριακών 
τιµών για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών. Τέλος, στα εκχυλίσµατα των δοκιµών δεν ανιχνεύονται ασθενώς 
διιστάµενα ή ελεύθερα κυανιούχα ιόντα.  

Τα στείρα κοκκοµετρίας 3Α Ο λόγος ΝP/AP είναι >4 (5,5). Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 
Se, Zn, Cl-, F-  και SO4=) για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών και µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.04 αλλά και µε τη 
δοκιµή CΕN 14405. 

Για τα στείρα κοκκοµετρίας νυχάκι, τα χαρακτηριστικά τους είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά των 
στείρων κοκκοµετρίας 3Α. Συνίστανται από πυριτικά ορυκτά και κυρίως πλαγιόκλαστο (NaAlSi3O8, 65%) και 
χαλαζία (SiO2, 10%), αλλά και ανθρακικά όπως ασβεστίτη (CaCO3, 22%). Η περιεκτικότητά τους σε S είναι 
επίσης αµελητέα (1%) και δεν παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας καθότι ο λόγος ΝP/AP είναι >4 
(4,3). Η ενδεικτική σύγκριση µε τα κριτήρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ υποδεικνύει ότι ικανοποιεί όλα τα 
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κριτήρια (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F-  και SO4=) για αποδοχή σε ΧΥΤΑ αδρανών 
και µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 αλλά και µε τη δοκιµή CΕN 14405.  

 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας (ΜΕΟ) 

Για τα στείρα εξόρυξης του µεταλλείου Ολυµπιάδας: Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το 
δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=33,99 έως 39,41 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-
ΑΡ=134,82 έως 138,70 kgCaCO3/ton.Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 
12457-02) έδειξε ότι τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, 
Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των ιόντων των As και Sb είναι ελαφρά 
µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο 
έκπλυµα βρέθηκε από 0,7 (ΑΠΘ) έως 1,15 (ΕΜΠ) mg/kg έναντι του ορίου 0,5 για αδρανή και 2 για µη 
επικίνδυνα. Αντίστοιχα, για το Sb, η συγκέντρωση βρέθηκε από 0,17 (ΑΠΘ) έως 0,30 (ΕΜΠ) mg/kg έναντι του 
ορίου  0,06 για αδρανή και 0,7 για µη επικίνδυνα.Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του 
δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα θειικά ιόντα, 
τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, Hg 
έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As βρέθηκε και από τα δύο εργαστήρια να είναι 
µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο 
έκπλυµα βρέθηκε 0,14 mg/l έναντι του ορίου 0,06 για αδρανή και 0,3 για µη επικίνδυνα. Τέλος, για το Pb, η 
συγκέντρωση βρέθηκε από το ΑΠΘ 0,27 mg/l ενώ από το ΕΜΠ 0,005 mg/l έναντι του ορίου  0,15 για αδρανή 
και 3 για µη επικίνδυνα.Τέλος, για την αξιολόγηση της ποιότητας των στείρων εξόρυξης Ολυµπιάδας 
αξιοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα της γεωχηµικής έρευνας της άνω υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα όπου 
και θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του αναχώµατος του νέου χώρου απόθεσης20. Σύµφωνα µε την εν 
λόγω γεωχηµική µελέτη, τα χαρακτηριστικά των εδαφικών δειγµάτων της άνω υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα 
(δείγµατα Ε9, Ε10, D11, D12, D19, D30, D31, D32) έχουν ως ακολούθως: pH ελαφρά όξινο δηλ. 4,0 έως 5,9, 
S έως 0,5%, Fe έως 8,2%, Αs έως 0,13%, Pb έως 0,24%, Mn έως 0,26% και Zn έως 0,10%. Από τη 
σύγκριση των συγκεντρώσεων των στοιχείων που απαντώνται στα στείρα εξόρυξης του έργου 
Ολυµπιάδας µε τις συγκεντρώσεις που απαντώνται στο υπόβαθρο της άνω υπολεκάνης του 
Κοκκινόλακκα προκύπτει σαφώς ότι η χρήση των στείρων εξόρυξης Ολυµπιάδας για την κατασκευή 
µέρους του αναχώµατος του νέου χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα δεν θα επιφέρει επιβάρυνση στο 
φυσικό υπόβαθρο. 

Για το λεπτοµερές κλάσµα του τέλµατος εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας:Ο λόγος του 
δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=7,61 έως 14,08 και το καθαρό 
δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=262,05 έως 350,63 kgCaCO3/ton.Η δοκιµή συµµόρφωσης για 
αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα As, Ba, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις 
των ιόντων των Cd, Sb, Zn ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. Σύµφωνα δε µε τα αποτελέσµατα του ΕΜΠ στο ίδιο αντίδειγµα, και ο Pb και τα θειικά ιόντα 
έχουν συγκεντρώσεις που ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 

                                                
20«Αποτίµηση της ποιότητας των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου – Έκθεση εφαρµοσµένου περιβαλλοντικού και 

γεωχηµικού προγράµµατος», Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Μάρτιος 1999. 
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αποβλήτων.Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 
14405) έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη 
από αυτή που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
συγκέντρωση των ιόντων του As είναι 0,1 mg/l, δηλαδή µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών 
αποβλήτων που είναι 0,06 αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων που είναι 0,3. Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια απόθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών. 
Για το αδροµερές κλάσµα του τέλµατος εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας το οποίο 
χρησιµοποιείται µετά από ανάµειξηµε τσιµέντο για την επαναπλήρωση των κενών της εκµετάλλευσης τα 
συµπεράσµατα ήταν ως ακολούθως:Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας 
(ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=5,17 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=121,50 kgCaCO3/ton.Η δοκιµή 
συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for 
leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα ιόντα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb , Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που 
έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα 
και το Αs ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο έκπλυµα βρέθηκε 1,99 mg/kg έναντι του ορίου 0,5 για αδρανή 
και 2 για µη επικίνδυνα. Αντίστοιχα, για τα θειικά ιόντα, η συγκέντρωση βρέθηκε 4480 mg/kg έναντι του ορίου 
1000 για αδρανή και 20.000 για µη επικίνδυνα.Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος 
µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα χλωριούχα ιόντα, τα 
φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων και του As είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης 
αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριµένα, για το As η συγκέντρωση στο έκπλυµα βρέθηκε 0,29 mg/l έναντι 
του ορίου 0,06 για αδρανή και 0,3 για µη επικίνδυνα. Αντίστοιχα, για τα θειικά ιόντα, η συγκέντρωση βρέθηκε 
1657 mg/l έναντι του ορίου 1500 για αδρανή και 7.000 για µη επικίνδυνα.Η συγκέντρωση των κυανιούχων σε 
όλες τις µορφές βρέθηκαν χαµηλότερες από τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών. 
 

Μεταλλουργία Μαντέµ Λάκκου 

Για την κοκκοποιηµένη σκωρία της Μεταλλουργίας:Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση 
αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, Compliance test for leaching of granular waste materials 
and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι η αγωγιµότητα του εκπλύµατος παραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλά 
επίπεδα (40 µS/cm) και η πλειονότητα των εξεταζόµενων ιόντων και στοιχείων (τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Pb, Sb, Se και Zn) έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Εξαίρεση αποτελεί µόνο το Ni το οποίο βρέθηκε να έχει συγκέντρωση στο έκπλυµα 2,55 mg/kg, 
µεγαλύτερο του ορίου για αδρανή που είναι 0,4 mg/kg και µικρότερο από το όριο απόθεσης για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων που είναι 10 mg/kg.Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού 
µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε 
L/S 0,1,  τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Μο, Ni, Pb, Sb, Se και Zn, έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Εξαίρεση αποτελεί µόνο το As το οποίο 
βρέθηκε να έχει συγκέντρωση στο έκπλυµα 0,152 mg/l, µεγαλύτερο του ορίου για αδρανή που είναι 0,06 mg/l 
και µικρότερο από το όριο απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων που 
είναι 0,3 mg/l. 
Για την ιλύ από τη µονάδα καθαρισµού του βιοµηχανικού νερού της µεταλλουργίας:Η δοκιµή 
συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for 
leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02) έδειξε ότι τα θειικά ιόντα έχουν συγκέντρωση 
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που κυµαίνεται από 6.334 έως 6.487 mg/kg, δηλαδή µεγαλύτερη από την οριακή τιµή των 1.000 mg/kg που 
έχει θεσπιστεί από την Οδηγία 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων αλλά µικρότερη από την οριακή τιµή των 20.000 mg/kg που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων. Για το As, η συγκέντρωσή του βρέθηκε να 
κυµαίνεται από 2,67 έως 3,16 δηλαδή ελαφρά πάνω από την οριακή τιµή των 2 mg/kg που έχει θεσπιστεί 
από την Οδηγία 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων αλλά κατά 
πολύ µικρότερη από την οριακή τιµή των 25 mg/kg που έχει θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής επικινδύνων αποβλήτων.   
Για την ιλύ που θα παραχθεί από την κατεργασία του βιοµηχανικού νερού της µεταλλουργίας, 
προκύπτει ότι µε την προτεινόµενη µέθοδο κατεργασίας το As µετατρέπεται σχεδόν στο σύνολό του (σε 
ποσοστό 95%) σε κρυσταλλικό σκοροδίτη µε αποτέλεσµα οι συγκεντρώσεις του As στο έκπλυµα των 
δοκιµών περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού της ιλύος να είναι πολύ κοντά στις οριακές τιµές που έχουν 
θεσπιστεί για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικινδύνων αποβλήτων. 
 
Παλαιοί χώροι απόθεσης 
Σωροί Αρσενοπυρίτη : Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται" δυνατή". 
Σύµφωνα µε την τιµή του pΗ πολφού η διαδικασία παραγωγής οξύτητας είναι σε εξέλιξη.Η σύγκριση των 
αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, 
τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Ni, Sb, Se, Hgέχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή 
που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι 
συγκεντρώσεις και των Cr, Cu, Mo είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. Η 
συγκέντρωση των θειικών ιόντων, του Cd και του Pb, ικανοποιεί τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Το As και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων 
αποβλήτων. Η τιµή του ρΗ ιδιαίτερα στο πρώτο κλάσµα είµαι στην όξινη περιοχή ξεκινώντας από την τιµή 
3,14 µέχρι 6,76. Η αγωγιµότητα ελαττώνεται σχετικά µε αργό ρυθµό από 12920 στα 1347 µS/cm.Η αντίστοιχη 
δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, (ΕΝ 12457-02) 
έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba,Ni, Se, Hgέχουν συγκέντρωση µικρότερη από 
αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά 
ιόντα και τα Cr, Cu, Mo, Sbικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων. Το Αs και ο Pb ικανοποιούν τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Το Cd 
και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

4.4 Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των Ουσιών που Περιέχονται στα Απόβλητα 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (§ 4.1) για την ταξινόµηση των χώρων απόθεσης θα πρέπει 
διερευνηθεί εάν οι ουσίες που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία και στη συνέχεια 
απορρίπτονται στους χώρους απόθεσης είναι επικίνδυνες και υπερβαίνουν ορισµένο όριο. Στην Απόφαση 
2009/337/ΕΚ, για σχεδιαζόµενες λίµνες τελµάτων προτείνεται η ακόλουθη µεθοδολογία αξιολόγησης 
 
α)  διενεργείται απογραφή των ουσιών και παρασκευασµάτων που χρησιµοποιούνται για την 

επεξεργασία και στη συνέχεια απορρίπτονται µε τον πολφό των αποβλήτων στη λίµνη τελµάτων·  
β) για κάθε ουσία και παρασκεύασµα υπολογίζονται οι ετήσιες ποσότητες που χρησιµοποιούνται στη 

διαδικασία για κάθε έτος της προβλεπόµενης διάρκειας λειτουργίας·  
γ) για κάθε ουσία και παρασκεύασµα καθορίζεται εάν πρόκειται για επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασµα 

κατά την έννοια των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίουκαι 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  
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δ) για κάθε έτος προγραµµατισµένης λειτουργίας, υπολογίζεται η ετήσια αύξηση του αποθηκευµένου 
νερού (∆Qi) στη λίµνη τελµάτων υπό σταθερές συνθήκες, σύµφωνα µε τον τύπο που αναφέρεται στο 
παράρτηµα Ι της απόφασης 

ε) για κάθε επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασµα που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο γ), 
υπολογίζεται η µέγιστη ετήσια συγκέντρωση (C max) στην υγρή φάση σύµφωνα µε τον τύπο του 
παραρτήµατος ΙΙ.  

Εάν, βάσει των εκτιµήσεων για τις µέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις (C max), η υδατική φάση θεωρείται 
«επικίνδυνη» κατά την έννοια των οδηγιών 1999/45/ΕΚ ή 67/548/ΕΟΚ, η εγκατάσταση ταξινοµείται στην 
κατηγορία Α. 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (§ 3.3.2), τα κύρια αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται 
στις µονάδες κατεργασίας από τις οποίες προκύπτουν τα στερεά απόβλητα που αποθέτονται στον 
Κοκκινόλακκαπαρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 

 

Πίνακας 4.4-1.Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο 
εργοστάσιο εµπλουτισµού Στρατωνίου (για ετήσια παραγωγή 250000 tn R.O.M.) 

Αντιδραστήρια 
Ειδική 

κατανάλωση (σε 
kg/t R.O.M.) 

Ετήσια 
Κατανάλωση (tn) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,02 5 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,4 100 

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 0,3 75 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,08 20 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό 
ξανθογονικό Na) 
[(CH3)2CHOCSSNa)] 

0,11 27,5 

Κροκιδωτικά 0,02 5 

 

Πίνακας 4.4-2.Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο 
εργοστάσιο εµπλουτισµού Ολυµπιάδας (για ετήσια παραγωγή 800000 tn R.O.M.) 

 

Αντιδραστήρια 
Ειδική 

κατανάλωση (σε 
kg/t R.O.M.) 

Ετήσια 
Κατανάλωση 

(tn) 

Θειικός Ψευδάργυρος 
(ZnSO4.H2Ο) 

0,23 184 

Θειικός Χαλκός (CuSO4.5H2O) 0,54   

Θειικό οξύ (Η2SO4) 1   

Υδράσβεστος (Ca(OH)2) 1,89 1512 

Κυανιούχο Νάτριο (NaCN) 0,08 64 

Αφριστικό Dow-froth 250 0,03 24 

Kροκιδωτικά 0,02 16 

Συλλέκτης (Αeroflot ή/και 
ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) 0,23 184 
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Πίνακας 4.4-3.Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο 
εργοστάσιο µεταλλουργίας (για ετήσια παραγωγή 800000 tn R.O.M.) 

Αντιδραστήρια Μονάδες 
µέτρησης 

Ειδική 
κατανάλωση 

ΕτήσιαΚατανάλωσ
η(tn) 

Πυριτικό συλλίπασµα, SiO2 t/t 
τροφοδοσίας 

0,1 
80.000 

Τεχνητό οξυγόνο, 95% O2 t/t 
τροφοδοσίας 

0,3 
240.000 

Πυρίµαχα υλικά επένδυσης της καµίνου kg/t 
τροφοδοσίας  

0,2 
160 

Σωλήνες οξυγόνου για απόχυση kg/t 
τροφοδοσίας 

0,1 
80 

Θειικό οξύ, 93% H2SO4 t/t 
τροφοδοσίας 

0,2 
160.000 

Οξυγόνο, 95% Ο2 t/t 
τροφοδοσίας 

0,1 
80.000 

Κροκιδωτικό kg/έτος 10,8 
10,8 

Θειικό οξύ, 93% H2SO4 kg/t 
τροφοδοσίας  

17,2 
13.760 

Οξυγόνο, 95% Ο2 kg/t 
τροφοδοσίας  

15,7 
12.560 

Προπάνιο kg/t 
τροφοδοσίας  

11,2 
8.960 

Πυριτικό συλλίπασµα, SiO2 kg/t 
τροφοδοσίας  

12,5 
10.000 

Υδροχλωρικό οξύ, 35% HCl m3/t 
τροφοδοσίας  

0,05 
40.000 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 50% Η2Ο2 m3/t 
τροφοδοσίας  

0,01 
8.000 

Μεταθειώδες Νάτριο, Na2S2O5 kg/t 
τροφοδοσίας  

0,01 
8 

Καυστικό Νάτριο, NaOH kg/t 
τροφοδοσίας 

5,6 
4.480 

∆εξτρόζη, C6H12O6 kg/t 
τροφοδοσίας 

4,2 
3.360 

Πυρίµαχα υλικά kg/t 
τροφοδοσίας 

1,4 
1.120 

Υδράσβεστος, 100% Ca(OH)2 t/t 
τροφοδοσίας 

0,34 
272.000 

Οξυγόνο, 95% Ο2 t/t 
τροφοδοσίας 

0,07 
56.000 

Κροκιδωτικό t/t 
τροφοδοσίας 

0,2 
160.000 

Ορυκτέλαια kg/t 
τροφοδοσίας  

0,6 
480 

Κροκιδωτικό kg/t 
τροφοδοσίας  

0,008 
6 
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Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, εργαστηριακές και βιοµηχανικές δοκιµές τα παραπάνω αντιδραστήρια 
ή ενώσεις που προκύπτουν από την αποδόµηση τους δεν εµφανίζονται σε ανιχνεύσιµες ποσότητες στα 
τέλµατα της επίπλευσης. Αυτό συµβαίνει γιατί τα εν λόγω αντιδραστήρια προσκολλώνται στις επιφάνειες των 
κόκκων των ορυκτών που επιπλέουν και τελικά καταλήγουν στα συµπυκνώµατα. Εξάλλου το σύστηµα 
διαχείρισης αποβλήτων που κατατίθεται στην παρούσα µελέτη είναι κλειστό χωρίς απορροές στο 
περιβάλλον. 

 

4.5 Ταξινόµηση Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η ταξινόµηση των χώρων απόθεσης της 
εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται και 
αιτιολογείται η αποτύπωση της αξιολόγησης του κάθε ενός από τα 3 κριτήρια που χρησιµοποιούνται. 

 

Κριτήριο Αξιολόγηση Αιτιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήµατος) 

• αρκετά χαµηλής πιθανότητας 
εµφάνισης 

• Πληθυσµός περίπου 100 ατόµων σε 
κίνδυνο 

Βλ. ανάλυση παραγράφου 4.2 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα αποβλήτων) 

• Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως 
µη επικίνδυνα 

Ικανοποίηση ως επι το 
πλείστον των κριτηρίων της 
2003/33 για απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής 
µη επικινδύνων 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 

• Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως µη 
επικίνδυνες 

Βλ. ανάλυση παραγράφου 4.4 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκα στις παραπάνω παραγράφους και λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

• Ο κίνδυνος ατυχήµατος είναι πολύ χαµηλός. 

• Τα απόβλητα που θα αποτίθενται χαρακτηρίζονται ως µη επικίνδυνα µε ορισµένες πάντως 
ποσότητες αυτών να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (αρσενοπυρίτες) ή να είναι οριακά κάτω από 
τα όρια µη επικινδύνων αποβλήτων 

Θεωρείται ότι η εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα µπορεί να ταξινοµηθεί ως 
εγκατάσταση τύπου Α. 
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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 Γενικές Αρχές 

Οι θεµελιώδεις αρχές της πολιτικής πρόληψης ατυχηµάτων της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ είναι οι ακόλουθες: 

• Επίγνωση από όλα τα στελέχη των διαφόρων βαθµών επικινδυνότητας των υλικών και των διαδικασιών 
που διαχειρίζεται καθηµερινά η εταιρεία 

• Τήρηση της ελληνικής νοµοθεσίας και των διεθνών κανονισµών ως προς την υγιεινή, την ασφάλεια και 
την τήρηση των καλών πρακτικών στους εργασιακούς χώρους 

• Εφαρµογή προγραµµάτων παρακολούθησης της υγείας των στελεχών, ιδιαιτέρως των ευπαθών οµάδων 
(ΑΜΕΑ, έγκυοι, άτοµα µε βεβαρυµµένο ιστορικό κ.α.) και των εργαζοµένων σε βαριές και ανθυγιεινές 
εργασίες 

• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε γενικά και ειδικά θέµατα ασφάλειας και ενθάρρυνση της 
συµµετοχής τους στη λήψη αποφάσεων για την διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας 

• Αξιολόγηση των επιδόσεων στα θέµατα ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων, ιδιαιτέρως Βιοµηχανικών 
Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ), ανατροφοδότηση και συνεχής βελτίωση των συνθηκών 
ασφαλείας 

• Συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές για την πρόληψη, την αντιµετώπιση και την εκ των υστέρων θεραπεία 
των ΒΑΜΕ. 

• Προαγωγή και υιοθέτηση των προαναφερόµενων αρχών από τους υπεργολάβους και τις 
συνεργαζόµενες µε την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ εταιρείες, τουλάχιστον όσο αυτοί εργάζονται ή 
λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών της. 

• Ενηµέρωση των προµηθευτών, των πελατών και του κοινού για την πολιτική της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 
στον τοµέα της πρόληψης ατυχηµάτων 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών, η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αναλαµβάνει να εκπονήσει σύστηµα διαχείρισης 
και να οργανώσει τις µονάδες της συνολικά, όσον αφορά την πρόληψη ΒΑΜΕ, σε συµφωνία µε τις 
προδιαγραφές της ΚΥΑ 12044/613/19-3-2007, η οποία αφορά µονάδες που διαχειρίζονται επικίνδυνες 
ουσίες, ανεξαρτήτως µε το αν εµπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ ή όχι.Επίσης, η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 
δεσµεύεται για την κατάρτιση και συνεχή βελτίωση, µέσα από σύστηµα εσωτερικών ελέγχων και 
ανατροφοδότησης, συνολικού σχεδίου και επιµέρους σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τις µονάδες της. 

 

5.2 Γενικές αρχές συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας 

 

Το σύστηµα αυτό στοχεύει στην πρόληψη και την προστασία εργαζοµένων, κοινού και περιβάλλοντος, ώστε 
να δηµιουργηθούν συνθήκες για την αποφυγή ενός ΒΑΜΕ. Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό και την 
εγκατάσταση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας (ή γενικότερα: Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας) δίνονται στο Σχήµα 5.2-1. 
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Σχήµα 5.2-1. Παρουσίαση βηµάτων για το σχεδιασµό ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας 
 

Σκοπός 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας (Σ∆Α) της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις 
αρµοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες για την εφαρµογή της προδιαγεγραµµένης πολιτικής πρόληψης 
ατυχηµάτων και ΒΑΜΕ. Επιπλέον, αποτελεί το οργανωτικό πλαίσιο που έχει ως κύριο στόχο τον εντοπισµό 
και τη διαχείριση των κινδύνων για την υγιεινή και ασφάλεια (Υ&Α), τη συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές 
απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται η εταιρεία, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας στην 
Υ&Α. 

 

Πεδίο εφαρµογής 

Το Σ∆Α θα καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν τη λειτουργία του συνόλου των 
υφιστάµενων και προτεινόµενων εγκαταστάσεών της στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησής της.  

 

∆οµή 

Το Σ∆Α θα είναι πλήρως τεκµηριωµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001/ 
ΕΛΟΤ 1801:2008, ώστε να περιγράφονται γραπτώς όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται µε 
την Υ&Α. Τα έγγραφα που αποτελούν την τεκµηρίωση του Σ∆Α θα είναι διαθέσιµα µέσω του εσωτερικού 
δικτύου (intranet) της εταιρίας σε όλο το προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή και η 
διατήρηση του συστήµατος. 

 

Η τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας αποτελείται από τα 
παρακάτω επίπεδα: 

• 1ο επίπεδο - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ: Παρουσιάζουν το γενικό πλαίσιο εφαρµογής του Σ∆Α. 

• 2ο επίπεδο - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ: περιγράφουν πλήρως όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που 
σχετίζονται µε την Υ&Α και τις αντίστοιχες υπευθυνότητες και αρµοδιότητες και κάνουν αναφορά 
σε αρχεία Υ&Α, όπου είναι απαραίτητο. 

• 3ο επίπεδο - ΑΡΧΕΙΑ ΥΑ: θα είναι έντυπα ή άλλα ηλεκτρονικά αρχεία της εταιρείας που θα 
συµπληρώνονται από τους εργαζοµένους κατά την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας. Αποτελούν 
τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία ότι το Σ∆Α λειτουργεί αποτελεσµατικά και ότι οι δραστηριότητες της 
εταιρείας που επηρεάζουν την Υ&Α συµµορφώνονται µε τις προκαθορισµένες απαιτήσεις ενώ 
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παράλληλα χρησιµεύουν ως βάση για την ανάλυση των διάφορων διεργασιών και την λήψη 
διορθωτικών µέτρων. 

• 4ο επίπεδο - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: είναι απαραίτητα ή επηρεάζουν την εκτέλεση των 
διαδικασιών των σχετικών µε την Υ&Α (π.χ. πρότυπα, νόµοι κλπ) 

 

Στο Σ∆Α περιλαµβάνονται διαδικασίες οι οποίες µπορούν επιγραµµατικά να χωριστούν σε τρεις φάσεις: 

• Φάση πρόληψης 

• Φάση ανταπόκρισης 

• Φάση έρευνας 

 

Η φάση πρόληψης αφορά την οργάνωση των εργασιών σε κάθε εγκατάσταση που έχουν σα στόχο την 
αποφυγή ενός απλού ατυχήµατος ή ενός ΒΑΜΕ. Οι υπόλοιπες δύο φάσεις αφορούν τις απαραίτητες 
διαδικασίες κατά τη διάρκεια και κατόπιν ενός ΒΑΜΕ.  

 

Περιγραφή του συστήµατος 

Το Σ∆Α της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

• Οργάνωση και προσωπικό (ρόλοι, αρµοδιότητες)  

• Προσδιορισµό και αξιολόγηση κινδύνων  

• Έλεγχο λειτουργίας  

• Θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης  

• αναφορά και διερεύνηση ατυχηµάτων  

• Εκπαίδευση προσωπικού και εργολάβων  

• ∆ιαχείριση αλλαγών και τροποποιήσεων  

• Σχεδιασµό αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης  

• Παρακολούθηση επιδόσεων στην Υ&Α  

• Έλεγχο και επανεξέταση µε στόχο τη συνεχή βελτίωση στην Υ&Α  

Συγκεκριµένα: 

1. Ανώτατο όργανο για την διοίκηση του Σ∆Α είναι η Ειδική Επιτροπή Υ&Α (ΕΥΑ), η οποία έχει 
πρόεδρο τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και τουλάχιστον µια φορά το εξάµηνο συνέρχεται για να 
εξετάσει και να εγκρίνει τα ευρήµατα των εσωτερικών ελέγχων, την πρόοδο εκτέλεσης των 
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, τα προγράµµατα εκπαίδευσης και τις λοιπές δράσεις που 
προγραµµατίζονται στο πλαίσιο του Σ∆Α.  

2. Ο Υπεύθυνος Υ&Α έχει την ευθύνη της λειτουργίας του συστήµατος και φροντίζει για την τήρηση των 
διαδικασιών και αναφέρεται απευθείας στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και στον διευθυντή Ανθρωπίνων 
Πόρων.  

3. Ο Υπεύθυνος του Συστήµατος, σύµφωνα µε την τρέχουσα οργάνωση, έχει οριστεί από την εταιρία 
και ως Α΄ Τεχνικός Ασφαλείας. Επίσης η εταιρία χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Α΄ Γιατρού Εργασίας, ο 
οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλο το προσωπικό της εταιρίας από οργανωµένο ιατρείο.  

4. Ορίζεται Β΄ Τεχνικός Ασφάλειας και Β Γιατρός Εργασίας, οι οποίοι αποτελούν τα πρόσωπα κλειδιά 
για την οργάνωση Υ&Α για το σύνολο του έργου 

5. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ασφάλεια των δεξαµενών και των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
καυσίµων, δεδοµένου ότι στατιστικά περί το 1 στα 5 βιοµηχανικά ατυχήµατα αφορούν καύσιµα και 
πετροχηµικά. 
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6. Τα γραφεία της εταιρίας σε κάθε περιοχή, καθώς και οι χώροι εργασίας θα έχουν εφοδιαστεί µε 
σύγχρονα συστήµατα ασφαλείας, πυρόσβεσης και ανίχνευσης διαρροών. Για τα συστήµατα αυτά 
υπάρχει συνεχής φροντίδα από το Τµήµα Συντήρησης ώστε να γίνεται τακτική συντήρηση τους. 

7. Παρακολουθείται συνεχώς από το Νοµικό Τµήµα της εταιρίας καθώς και από τον Υπεύθυνο Υ&Α η 
νοµοθεσία για την Υ&Α, και η εταιρία έχει δεσµευτεί από την Πολιτική της να συµµορφώνεται στις 
απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Επιπλέον, όλες οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις αντιµετωπίζονται «ως 
εάν» να εµπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/19-3-2007, η οποία αφορά µονάδες που 
διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες, ακόµα και αν διαχειρίζονται τέτοιες ουσίες σε ποσότητες 
µικρότερες των ορίων της ΚΥΑ, ή δεν διαχειρίζονται τέτοιες ουσίες καθόλου.  

8. Οι τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται ανά εξάµηνο και συντονίζονται κεντρικά. Υπάρχει ο θεσµός 
του ∆ιευθυντή Ελέγχου και Επικινδυνότητας ο οποίος κοινοποιεί σε όλες τις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας, οδηγίες για την εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου. Με βάση τις οδηγίες αυτές και τις 
εσωτερικές οδηγίες που έχουν δηµιουργηθεί, οργανώνεται ο εσωτερικός έλεγχος και συντάσσεται η 
έκθεση του ελέγχου, όπου αναφέρονται οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που 
ολοκληρώθηκαν κατά το τελευταίο εξάµηνο καθώς και τα νέα µέτρα που εντόπισε ο εσωτερικός 
έλεγχος. Η έκθεση εγκρίνεται από την ΕΥΑ  και αποστέλλεται στα κεντρικά.  

9. Πέραν των τακτικών ελέγχων που διενεργούνται από οµάδα εξειδικευµένων στελεχών διενεργούνται 
και έκτακτοι έλεγχοι από εξωτερικούς ελεγκτές ή ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπλέον θα γίνουν έλεγχοι 
από συµβούλους για την σύνταξη της Έκθεσης Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. Τα ευρήµατα 
της έκθεσης θα εγκριθούν από την ∆ιοίκηση και µε βάση αυτά θα εκτελείται πρόγραµµα για την 
εξάλειψη, κατά το δυνατό, όλων των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.  

10. Για την παροχή των πρώτων βοηθειών στις ώρες που δεν είναι παρών ο Γιατρός Εργασίας, έχει 
δηµιουργηθεί οµάδα πρώτων βοηθειών, κατάλληλα εκπαιδευµένη και πιστοποιηµένη.  

11. Όλο το προσωπικό της εταιρίας έχει λάβει τουλάχιστον 8 ώρες εκπαίδευσης σε θέµατα πρόληψης 
εργατικών ατυχηµάτων και αποφυγής και αντιµετώπισης κινδύνων που συσχετίζονται µε την εργασία 
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Επίσης παρέχεται εκπαίδευση σε όλους τους νέο- εισερχόµενους 
εργαζοµένους ή µαθητευόµενους, ανεξαρτήτως του αναµενόµενου χρόνου παραµονής τους στην 
εταιρεία.  

12. Υπάρχει τακτική επικοινωνία του Υπεύθυνου Υ&Α µε όλο το προσωπικό της εταιρίας, το οποίο 
ενθαρρύνεται να επικοινωνεί ελεύθερα για οποιοδήποτε θέµα Υ&Α µε τα αρµόδια στελέχη της 
εταιρίας.  

13. Το σύστηµα Υ&Α καλύπτει και τους εργολάβους που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Οι 
εργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν την νοµοθεσία και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την πρόληψη ατυχήµατος.  

 

Οργάνωση και προσωπικό 

Με βάση τα παραπάνω, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ θα υπάρχουν και θα λειτουργούν 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία: 

• Τεχνικοί ασφάλειας και Ιατροί εργασίας 

• Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας 

Κάθε εγκατάσταση θα έχει ∆ιεύθυνση Υ&Α µε τµήµατα: 

• ΥΑ 

• Πυρασφάλειας 

• Φύλαξης  

• Προστασίας Περιβάλλοντος 
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Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις µπορεί να λειτουργούν και επιτροπές ασφάλειας από στελέχη διαφόρων 
τµηµάτων της εγκατάστασης, για εσωτερικές επιθεωρήσεις, για έλεγχο ασφαλούς σχεδιασµού κ.α. 

 

Φάση πρόληψης 

∆ιαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας 

Η ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων διέπεται από την εφαρµογή γενικών και ειδικών 
διαδικασιών των µονάδων. 

Σηµαντικές διαδικασίες Υ&Α 

• Γενικές 

o Αναφορά και διερεύνηση ατυχηµάτων (accidents) ή παρ΄ολίγο ατυχηµάτων (near miss 
accidents) 

o Έκδοση αδειών εργασίας 

o Ασφαλής ηλεκτρική αποσύνδεση και επαναφορά 

o Χρήση ΜΑΠ στους διάφορους χώρους 

o ∆ιαχείριση αλλαγών 

o Εκτίµηση κινδύνων 

o Ανύψωση βαρών – χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων- εργασία σε ύψος - χειρισµός 
εργαλείων 

o Πρώτες βοήθειες 

o Μετρήσεις υγιεινής (έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες) κ.α. 

• Ειδικές 

o Έκτακτο σταµάτηµα µονάδων λόγω απώλειας βοηθητικών παροχών ή άλλης αιτίας 

o Ασφαλής χειρισµός εύφλεκτων ή τοξικών ουσιών της µονάδας (πρώτων υλών ή προσθέτων) 

 

Αναφορά & διερεύνηση ατυχηµάτων 

Όλα τα συµβάντα και ατυχήµατα που σχετίζονται µε τη βιοµηχανική Υ&Α αναφέρονται εγγράφως από τους Β΄ 
Τεχνικούς Ασφαλείας και διερευνώνται ως προς τα αίτια. Όταν από τη διερεύνηση προκύπτουν αναγκαίες 
διορθωτικές ενέργειες, η υλοποίηση θα παρακολουθείται περιοδικά από τη ∆ιεύθυνση Υ&Α κάθε 
εγκατάστασης µέχρι την ολοκλήρωσή της. Επιπλέον θα παρακολουθούνται, µε ευθύνη των Τεχνικών 
Ασφαλείας σηµαντικά εθνικά διεθνή βιοµηχανικά ατυχήµατα και θα αξιοποιούνται τα συµπεράσµατά τους. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού, 
προκειµένου η ανάγκη για τήρηση και διαρκή αναβάθµιση των κανόνων Υ&Α να γίνει κτήµα όλων και 
καθηµερινό τµήµα της εργασιακής ζωής. Η εκπαίδευση ενδεικτικά θα περιλαµβάνει: 

• Γενική εκπαίδευση κατά την πρόσληψη 

• Ειδική λεπτοµερής εκπαίδευση κατά την ένταξη στις µονάδες 

• Περιοδική επανεκπαίδευση για υπενθύµιση και αναβάθµιση γνώσεων 

• Όταν υπάρχουν αλλαγές εξοπλισµού ή διαδικασιών 

 

Τα αντικείµενα εκπαίδευσης ποικίλουν και αρµόδιοι είναι κάθε φορά οι Τεχνικοί Ασφαλείας και 
Πυρασφάλειας, καθώς και οι Γιατροί Εργασίας. Τα εκπαιδευτικά µέσα περιλαµβάνουν: 

• Από τους Τεχνικούς Ασφάλειας και το προσωπικό των τµηµάτων ασφάλειας: 
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o Για σηµαντικές νέες γενικές διαδικασίες ασφάλειας 

o Με βιντεοταινίες 

o Με διανοµή και συζήτηση ενηµερωτικών φυλλαδίων 

• Από το Τµήµα Πυρασφάλειας 

o Ασκήσεις κάθε χρόνο στο πεδίο 

o Έκτακτες ασκήσεις βάσει σεναρίων φωτιάς  

o Ειδικές ασκήσεις για ΒΑΜΕ σε συνεργασία µε την Γεν. Γραµ. Πολιτικής Προστασίας 

• Από τους Ιατρούς Εργασίας  

o πρώτες βοήθειες 

o αντιµετώπιση εγκαυµάτων 

o αντιµετώπιση εγκλωβισµών 

o αντιµετώπιση µετατραυµατικού σοκ  

 

Εκπαίδευση εργολάβων - συνεργατών 

Με την υπογραφή συµβάσεων µε εργολάβους-συνεργάτες η εταιρεία αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις:  

• να διανέµονται οι γενικοί κανόνες Υ&Α 

• να εκπαιδεύεται το προσωπικό τους από τεχνικούς της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 

• να γίνονται οµιλίες Τεχνικών Ασφάλειας πριν από µεγάλα έργα ή αλλαγή φάσης λειτουργίας 

• να γίνεται τακτικός έλεγχος εφαρµογής των κανόνων Υ&Α 

• να γίνεται αξιολόγηση της επίδοσης των εργολάβων στην ασφάλεια, η οποία θα λαµβάνεται 
υπόψη στην ανάθεση νέων έργων 

• να γίνεται αναφορά & διερεύνηση εργολαβικών ατυχηµάτων στους χώρους της 
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. 

• η εκτέλεση εργασιών να γίνεται µόνο µετά την έκδοση γραπτής άδειας εργασίας 

Επιπλέον, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο να εφαρµοστεί ενιαίο σύστηµα εκπαίδευσης µε γραπτές εξετάσεις των 
εργολαβικώς εργαζοµένων σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

 

Αξιολόγηση κινδύνου εγκαταστάσεων - ∆ιαχείριση τροποποιήσεων 

Στόχος της αξιολόγησης κινδύνου είναι:  

• ο προσδιορισµός και εκτίµηση των κινδύνων µεγάλου ατυχήµατος  

• η θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών για το συστηµατικό προσδιορισµό κινδύνων ΒΑΜΕ που 
προκύπτουν από την κανονική και τη µη κανονική λειτουργία,  

• εκτίµηση της πιθανότητας και του µεγέθους του πιθανού ΒΑΜΕ 

 

Προς επίτευξη των στόχων αυτών, η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ έχει ήδη προχωρήσει σε προκαταρκτικές µελέτες 
εκτίµησης της επικινδυνότητας για το ενδεχόµενο αστοχίας των νέων εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων, 
καθώς και αστοχίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης θειικού οξέος. Οι προγραµµατισµένες διαδικασίες, 
στο πλαίσιο του Σ∆Α είναι: 

• Ολοκλήρωση των µελετών µε την εκπόνηση του τελικού τους σταδίου 

• Επέκταση των µελετών για κάλυψη και των υπολοίπων εγκαταστάσεων που υπάγονται στην ΚΥΑ 
12044/613/19-3-2007 (SEVESO II), αλλά και των υπολοίπων που δεν υπάγονται 
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• Χρονοδιάγραµµα αναθεώρησης των µελετών σε επίπεδο 10ετίας, προκειµένου να ληφθούν 
υπ΄ όψιν στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί εν τω µεταξύ.  

• Συνεχής προσαρµογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στα ευρήµατα των µελετών επικινδυνότητας 
και στις καταγραφές των ελέγχων και των αρχείων ατυχηµάτων του Σ∆Α.  

 

Παράλληλα, στόχος της διαχείρισης τροποποιήσεων είναι ο καθορισµός των κανόνων βάσει των οποίων θα 
γίνεται διαχείριση των αλλαγών-τροποποιήσεων στην παραγωγική διαδικασία, µε γνώµονα την ασφάλεια και 
την αποφυγή ΒΑΜΕ. Έτσι, για τον σχεδιασµό τροποποιήσεων στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, διεργασίες ή 
αποθηκευτικούς χώρους ή για το σχεδιασµό νέων εγκαταστάσεων, διεργασιών ή αποθηκευτικών χώρων, θα 
τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 

• Προκαταρκτικός έλεγχος επικινδυνότητας σε επίπεδο σχεδιασµού από την ΕΥΑ, ώστε να εκτιµηθεί 
η αναµενόµενη κατάσταση ασφάλειας (καλύτερη – χειρότερη) πριν την έγκριση του σχεδιασµού. 

• Ανατροφοδότηση και οριστικοποίηση του σχεδιασµού, ώστε η τελική επικινδυνότητα των 
εγκαταστάσεων πάντα να βελτιώνεται (ή έστω να µην επιδεινώνεται).  

• Έλεγχος µεταβολής του καθεστώτος ασφαλείας (π.χ. υπαγωγή στην SEVESO II) 

• Λήψη αναγκαίων τεχνικών µέτρων Υ&Α που σχετίζονται µε το καθεστώς Υ&Α µετά την 
τροποποίηση.  

• Ενηµέρωση των εργαζοµένων και του κοινού για τις τροποποιήσεις και το τυχόν νέο καθεστώς 
ασφαλείας. 

 

Φάση ανταπόκρισης 

Η φάση της ανταπόκρισης ξεκινάει όταν αναγνωρίζεται ότι ένα ατύχηµα έχει συµβεί και διαρκεί όσο οι 
ενέργειες εκτάκτου ανταπόκρισης. Όσο το δυνατόν ταχύτερα και από συνεχή πίεση χρόνου λαµβάνονται 
αποφάσεις σύµφωνα µε την προκαθορισµένη ροή αρµοδιοτήτων και την προσπάθεια του προσωπικού 
ανταπόκρισης εκτάκτου ανάγκης να συµµορφωθεί µε τα προετοιµασµένα σχέδια. Ενέργειες σε αυτή τη φάση 
περιλαµβάνουν: 

• Την επιβεβαίωση του συµβάντος και την αναγνώριση της πηγής και φύσης των χηµικών και της 
φύσης των άµεσων επιπτώσεων στην υγεία.  

• Την αντιµετώπιση (διακοπή) της εξέλιξης του συµβάντος και των απελευθερούµενων χηµικών 

• Την παρεµπόδιση της έκθεσης των εργαζοµένων, του προσωπικού εκτάκτου ανάγκης και του 
γενικού πληθυσµού 

• Την εκτίµηση της έκθεσης και των αποτελεσµάτων στην υγεία 

• Την εκτίµηση του κινδύνου υγείας στους πληθυσµούς που εκτέθηκαν και του γενικού πληθυσµού.  

• Την αναστροφή και τον περιορισµό των δυσµενών συνεπειών στην υγεία εξ αιτίας της έκθεσης, µε 
την παροχή συµβουλών στο κοινό και τις αρχές 

• Την παροχή ιατρικής φροντίδας στα θύµατα 

 

Για τους παραπάνω σκοπούς σε κάθε εγκατάσταση θα οριστούν οµάδες ανταπόκρισης οι οποίες θα δρουν 
σε περίπτωση ατυχήµατος σε υποµονάδα του χώρου ευθύνης τους. Οι οµάδες αυτές θα διαθέτουν εξοπλισµό 
αντιµετώπισης κρίσιµων καταστάσεων ασφάλειας και θα έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση 
προκειµένου να µπορούν να συνδράµουν τις αρχές της περιοχής στο έργο της καταπολέµησης των 
συνεπειών του ατυχήµατος και της πολιτικής προστασίας.  

 



«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ» 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 

 51 
 

ENVECO Α.Ε. 

Φάση έρευνας 

Η φάση της έρευνας περικλείει το χρόνο µετά τη λήξη των ταχέων ενεργειών ανταπόκρισης. ∆ιαρκεί όσο και 
οι αναµενόµενες συνέπειες του συµβάντος. Όταν η οξεία φάση τελειώσει, ο γενικός πληθυσµός τείνει να 
επιστρέφει στις συνήθεις ασχολίες του και ενδιαφέρεται λιγότερο για το συµβάν και τις συνέπειές του, 
Αντίθετα, οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από το συµβάν ξεκινούν τη διαδικασία προσαρµογής στις όποιες 
συνέπειες. 

 

Ενέργειες σε αυτή τη φάση θα περιλαµβάνουν: 

• Απολογισµό της επίδοσης του συστήµατος εκτάκτου ανάγκης, του χρόνου αντίδρασης, της 
αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα.  

• Αποκατάσταση, δηλαδή επανακαθορισµό της επηρεαζόµενης περιοχής, των κατοίκων, του 
εργατικού δυναµικού και του συστήµατος εκτάκτου ανάγκης σε µια κατάσταση ίδια ή καλύτερη 
από την αρχική.  

• Επιδηµιολογική διερεύνηση των εργαζοµένων, του προσωπικού εκτάκτου ανάγκης και του γενικού 
πληθυσµού που έχει εκτεθεί, η οποία θα περιλαµβάνει την παροχή ιατρικής, κοινωνικής, 
οικονοµικής και ψυχολογικής φροντίδας.  

• Εκτίµηση του κινδύνου των περαιτέρω επιπτώσεων του συµβάντος στην υγεία. 

• Έρευνα και διαχείριση των περιβαλλοντικών συνεπειών του ατυχήµατος, οι οποίες από πλευράς 
δηµόσιας υγείας, µπορεί να προκαλέσουν δευτερογενή έκθεση µέσω, για παράδειγµα, της 
επιµόλυνσης της τροφικής αλυσίδας και του πόσιµου νερού. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, η εκπαίδευση των εργαζοµένων, η συνεργασία µε τις αρχές αλλά και οι 
διαδικασίες εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων θα υποβοηθήσουν το έργο της αποτίµησης των αδύνατων 
σηµείων του σχεδίου ασφάλειας. Η εκτίµηση των αιτίων ενός ατυχήµατος και της εξέλιξής του θα οδηγήσει σε 
προτάσεις που αποτρέπουν την επανάληψη και προσαρµόζουν τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης όπου 
επιδέχονται βελτίωση.  
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

6.1 Περιγραφή των ∆υνητικών Επιπτώσεων για το Περιβάλλον 

 

Όπως περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, η εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων του Κοκκινόλακκα 
ταξινοµείται ως εγκατάσταση τύπου Α και ως εκ τούτου συνάγεται το καταρχήν συµπέρασµα ότι οι κίνδυνοι 
για το περιβάλλον είναι υπαρκτοί. 

 

Στο πλαίσιο της περιγραφής του τρόπου µε τον οποίο η προτεινόµενη απόθεση των τελµάτων µπορεί να 
προσβάλει το περιβάλλον της περιοχής γίνεται µια καταρχήν εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
τα νερά, το έδαφος και την ατµόσφαιρα που είναι και οι βασικές περιβαλλοντικές παράµετροι που σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 θα πρέπει να προστατευθούν επαρκώς. 

 

Επιφανειακά Νερά 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών 
νερών της περιοχής µελέτης, σχετίζονται µε: 

� τη µείωση της έκτασης των υδρολογικών λεκανών, τµήµα των οποίων θα καταληφθεί από επιµέρους 
τµήµατα του έργου  

� την κατάληψη της κοίτης ρεµάτων της περιοχής ή την αλλαγή της πορείας των ρεµάτων  

 

Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος  
Απόθεσης 
Στερεών 
Αποβλήτων 

Ο προτεινόµενος χώρος απόθεσης στερεών καταλοίπων θα 
καταλάβει µικρό τµήµα της υδρολογικής υπολεκάνης του 
Κοκκινόλακκα (έχει εκτιµηθεί σε 2,0%) ενώ ακόµα µικρότερη 
αναµένεται η επίδραση στο σύνολο της λεκάνης του Ασπρόλακκα 
(κατάληψη: 0.5%). Η προτεινόµενη παρέµβαση θα γίνει κατά µήκος 
του κύριου κλάδου του Κοκκινόλακκα, καταλαµβάνοντας ένα 
ποσοστό της τάξης του 10% της κύριας κοίτης του., ενώ οι 
απορροές της ανάντη περιοχής θα εκτρέπονται κατάντη του 
αναχώµατος του χώρου απόθεσης, µέσω κατάλληλα 
διαστασιολογηµένης σήραγγας εκτροπής. Επισηµαίνεται ότι ο 
προτεινόµενος χώρος απόθεσης θα περικλείει και τις υφιστάµενες 
λεκάνες τελµάτων Σεβαλιέ του έργου των Μαύρων Πετρών, 
ενοποιώντας το σύνολο των διατιθέµενων αποβλήτων των δύο 
έργων σε µια κοινή έκταση. Περαιτέρω, η όποια διαταραχή στα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά του Κοκκινόλακκα θα επανορθώνεται 
από τη διάθεση των νερών µεταλλείου µετά την κατεργασία τους 
στη νέα µονάδα στον Μαντέµ Λάκκο.  

Μη Σηµαντικές, 
Μόνιµες 
Μη 

Αναστρέψιµες 

 

Οι πιθανές επιπτώσεις του χώρου απόθεσης στον Κοκκινόλακκα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειακών νερών της περιοχής σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε απορροές από την περιοχή του έργου 
προς το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Επιπλέον, ρύπανση των επιφανειακών υδάτων µπορεί να 
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προκύψει από την επικάθιση αιωρούµενων σωµατιδίων σκόνης από τη δραστηριότητα στο υδρογραφικό 
δίκτυο της περιοχής µελέτης (βλ. επόµενη παράγραφο). 

 

Τµήµα έργου Προκαταρκτική εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος Απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Με βάση το σχεδιασµό του έργου δεν αναµένονται εκροές 
υγρών αποβλήτων (δηλαδή νερών που έρχονται σε επαφή µε 
τα διατιθέµενα τέλµατα) προς το υδρογραφικό δίκτυο της 
περιοχής µελέτης.  
Μετά την ολοκλήρωση του κάθε χώρου, η περιοχή θα καλυφθεί 
µε εδαφικό υλικό και θα φυτευτεί, έτσι ώστε οι επιφανειακές 
απορροές (από τα βρόχινα νερά) να µην έρχονται σε επαφή µε 
το αποτιθέµενα τέλµατα. 

Μη Σηµαντικές 
 

 

Υπόγεια Νερά 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
νερών της περιοχής µελέτης σχετίζονται µε τη  

� τη µείωση της επιφάνειας µέσω της οποίας τα επιφανειακά νερά κατεισδύουν προς τους υπόγειους 
υδροφορείς 

� τη κατάληψη εκτάσεων από τους χώρους απόθεσης περιοχών στους οποίους εκφορτίζονται µικρές 
πηγές υδάτων 

 

Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος  
Απόθεσης 
Στερεών 
Αποβλήτων 

Η επίδραση της λεκάνης απόθεσης στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
υπόγειων νερών της περιοχής σχετίζεται µε τη µείωση του ρυθµού 
κατείσδυσης των βρόχινων νερών προς τους υπόγειους υδροφορείς.  
Όπως έχει αναφερθεί, τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από 
την κατεργασία του µεταλλεύµατος στο χώρο απόθεσης, θα είναι σε 

σχεδόν ξηρή µορφή (πάστα µε υγρασία ≈ 28%). Περαιτέρω, ο 
σχεδιασµός του έργου προβλέπει τη χρήση στεγανωτικής επίστρωσης  
µε αποτέλεσµα οι κατεισδύσεις προς τον υπόγειο υδροφορέα να είναι 
πρακτικά µηδενικές.  
Τέλος, η µείωση του ρυθµού κατείσδυσης των βρόχινων νερών προς 
τους υπόγειους υδροφορείς από την κατάληψη επιφάνειας της λεκάνης 
απόθεσης εκτιµάται ότι θα αντισταθµιστεί από την διάθεση στον 
Κοκκονόλακκα των νερών του µεταλλείου Μαύρων Πετρών µετά την 
κατεργασία τους στη νέα µονάδα κατεργασίας στον Μαντέµ Λάκκο, 
νερά που σήµερα διατίθενται άµεσα στη θάλασσα. 

Μη Σηµαντικές, 
Μόνιµες 
Μη 

Αναστρέψιµες 

 

Οι πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
νερών της περιοχής σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε απορροές και κατεισδύσεις ρυπασµένων υδάτων από την 
περιοχή του χώρου απόθεσης προς τους υπόγειους υδροφορείς 
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Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος  Απόθεσης 
Στερεών 
Αποβλήτων 

Όπως έχει προαναφερθεί ο σχεδιασµός του έργου προβλέπει 
την απόθεση των στερεών καταλοίπων µε µειωµένη υγρασία 
(<20%), την στεγάνωση του προτεινόµενου χώρου της λεκάνης 
απόθεσης καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία των 
στραγγισµάτων.  

Ως εκ τούτου, οι όποιες διηθήσεις υδάτων (βρόχινα νερά και 
υγρασία τελµάτων) διαµέσου του σώµατος των αποτιθέµενων 
υλικών θα συλλέγονται από το σύστηµα συλλογής των 
στραγγισµάτων και θα οδηγούνται προς επεξεργασία, πριν την 
τελική τους χρήση (χρήση στο κύκλωµα της κατεργασίας του 
µεταλλεύµατος). Περαιτέρω, αναµένεται βελτίωση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων νερών της περιοχής 
του Μαντέµ Λάκκου λόγω ενοποίησης των υφιστάµενων χώρων 
απόθεσης εντός του κατάλληλα προστατευµένου/στεγανο-
ποιηµένου νέου χώρου απόθεσης. 

Επιπλέον, µε βάση το σχεδιασµό του έργου δεν αναµένονται 
εκροές υγρών αποβλήτων (δηλαδή νερών που έρχονται σε 
επαφή µε τα διατιθέµενα τέλµατα) προς το υδρογραφικό δίκτυο 
της περιοχής µελέτης.  
Μετά την ολοκλήρωση του κάθε χώρου, η περιοχή θα καλυφθεί 
µε εδαφικό υλικό και θα φυτευθεί, έτσι ώστε οι επιφανειακές 
απορροές (από τα βρόχινα νερά) να µην έρχονται σε επαφή µε 
το αποτιθέµενα τέλµατα. 

Μη Σηµαντικές 
 

 

Έδαφος 

Τα ποσοτικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των εδαφών εντός ή γύρω από µια περιοχή όπου πρόκειται 
να λάβει χώρα εκµετάλλευση ενός ορυκτού πόρου είναι δυνατόν να αλλάξουν ή αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου λειτουργίας των έργων. Οι κύριες δυνητικές πηγές µεταβολής της υπάρχουσας κατάστασης των 
εδαφών σε µια υπό ανάπτυξη περιοχή µεταλλευτικών εγκαταστάσεων είναι οι εξής :  

• η αποµάκρυνση του επιφανειακού τµήµατος εδάφους των εκτάσεων στις οποίες θα εδραστούν οι 
χώροι απόθεσης στερεών αποβλήτων. 

• ασταθείς καταστάσεις εδάφους 

• διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους 

• οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεµο ή το νερό, επί τόπου ή µακράν 
του τόπου αυτού 

• η επικάθηση σκόνης ή άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων στα εδάφη της περιοχής γύρω από τις 
µεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 
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Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος  
Απόθεσης 
Στερεών 
Αποβλήτων 

Κατά την φάση κατασκευής του χώρου απόθεσης στερεών 
αποβλήτων, θα γίνει αποµάκρυνση του εδαφικού µανδύα της 
περιοχής που θα εδραστεί το ανάχωµα του χώρου. Η έκταση από 
την οποία θα αποµακρυνθεί ο εδαφικός µανδύας είναι σχετικά 
µεγάλη (περίπου 505 στρέµµατα). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
επισηµανθεί ότι στη περιοχή του άνω ρου του Κοκκινόλακκα ο 
εδαφικός µανδύας παρουσιάζει χαρακτηριστικά υποβάθµισης τόσο 
λόγω της προγενέστερης µεταλλευτικής δραστηριότητας όσο και 
λόγω της γεωχηµείας των πετρωµάτων της περιοχής. Ως εκ τούτου, 
η προτεινόµενη παρέµβαση θα δράσει επικουρικά στην 
αποµάκρυνση από την περιοχή ρυπασµένων εδαφικών υλικών και 
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος αποκατάστασης θα 
συντελέσει στην αναβάθµιση της περιοχής κατάληψης 

Σηµαντικές, 

Μόνιµες 

Μη 
Αναστρέψιµες 

 

Ατµόσφαιρα 

Οι δυνητικές επιπτώσεις του εξεταζόµενου έργου επί του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος  της περιοχής µελέτης 
σχετίζονται κυρίως µε τις εκποµπές σκόνης από την περιοχή των αποθέσεων σε ξηρές περιόδους του έτους. 

 

Τµήµα έργου Προκαταρκτική εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος  
Απόθεσης 
Στερεών 
Αποβλήτων 

Κατά την διάρκεια της φάσης κατασκευής της λεκάνης απόθεσης 
στον Άνω Κοκκινόλακκα αναµένεται να υπάρξουν αυξηµένες 
εκποµπές σκόνης. Η επίπτωση κρίνεται ως σηµαντική αλλά θα 
έχει µικρή χρονική διάρκεια και θα πάψει να υπάρχει µετά την 
έναρξη της λειτουργίας του έργου.  
Φάση λειτουργίας: Για την πρόληψη των εκποµπών σκόνης από 
την επιφάνεια απόθεσης, ο σχεδιασµός του έργου, προβλέπει ότι 
η αποκατάσταση του χώρου απόθεσης θα γίνεται σταδιακά 
έχοντας µικρή χρονική διαφορά από την ολοκλήρωση της 
απόθεση των στερεών καταλοίπων του αντίστοιχου σταδίου. Με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έκθεση των στερεών καταλοίπων 
στις ατµοσφαιρικές συνθήκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 
κατ’ επέκταση η αιολική διάβρωση της επιφάνειας. 

Σηµαντικές (κατά 
την φάση 

κατασκευής) 

Μη σηµαντικές 
(κατά την φάση 
λειτουργίας) 

Παροδικές 

Αναστρέψιµες 

 

 

6.2 Περιγραφή των Προτεινόµενων Μέτρων Προστασίας του Σχεδιασµού 

 

Ο σχεδιασµός των χώρων απόθεσης προβλέπει µια σειρά από µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα 
οποία είναι σε συµφωνία µε τις προτεινόµενες Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές για τη διαχείρισης των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας καθώς και µε τις κατευθύνσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής για τα 
Μεγάλα Φράγµατα. Στη συνέχεια περιγράφονται τα σηµαντικότερα από αυτά τα µέτρα. 
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Ξηρή απόθεση τελµάτων 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του έργου αποφασίστηκε τα τέλµατα να αποτεθούν υπό µορφή πάστας µε 
περιεχόµενα στερεά 72% κ.β. Ο διαχωρισµός του περιεχόµενου νερού των τελµάτων θα είναι ελάχιστος και 
εποµένως θα υπάρχει ελάχιστο ελεύθερο νερό στην επιφάνεια των τελµάτων κατά την απόθεση.  

 

Από τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι περίπου το 6% του περιεχόµενου νερού στην 
πάστα τελµάτων απελευθερώνεται στις πρώτες ώρες από την απόθεσή του. Το περισσότερο από το 
απελευθερωµένο νερό εξατµίζεται, ή απορροφάται από τις υποκείµενες στρώσεις τελµάτων εάν έχουν 
αναπτυχθεί συνθήκες αρνητικής πίεσης πόρων λόγω ξήρανσης των υποκείµενων στρώσεων. Η 
στερεοποίηση των τελµάτων είναι συνεχής διαδικασία καθώς υπάρχει συνεχής απόθεση νέων στρωµάτων 
πάστας πάνω στα προηγούµενα. Εποµένως, το περιεχόµενο νερό στο σώµα των τελµάτων που έχουν ήδη 
αποτεθεί θα µειώνεται µε το βάθος λόγω της αύξησης της ενεργούς τάσης µε το βάθος. Το νερό που θα 
απελευθερώνεται από τα τέλµατα, θα κινείται είτε προς τα βαθύτερα στρώµατα, ή προς την επιφάνεια του 
εδάφους ή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το νερό που θα κινείται προς την επιφάνεια θα εξατµίζεται ή θα 
εξισορροπεί την αρνητική πίεση πόρων που έχει δηµιουργηθεί από την ξήρανση των στρώσεων. Το νερό που 
θα κινείται προς τη βάση της λεκάνης απόθεσης, θα διηθείται εντός του φυσικού υποβάθρου της περιοχής, 
µόνο στην περίπτωση που το υπέδαφος έχει µεγαλύτερη διαπερατότητα από τα αποτιθέµενα τέλµατα. 
Πάντως, λόγω της σχετικά µικρής διαπερατότητας του υλικού των τελµάτων (της τάξεως του 5x10-9 έως 1x10-
9m/sec), η ποσότητα του νερού που θα κινείται προς τη βάση της λεκάνης θα είναι ελάχιστη.  

 

Εν γένει, µε βάση τα χαρακτηριστικά των τελµάτων και τη γρήγορη εξάτµιση του νερού που απελευθερώνεται 
από την πάστα λόγω στερεοποίησης, εκτιµάται ότι κατά τους χειµερινούς µήνες αναµένεται να υπάρχει µικρή 
ποσότητα νερού στη λίµνη συγκράτησης νερών που δηµιουργείται πλησίον των φραγµάτων. Κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες όπου λόγω της υψηλότερης θερµοκρασίας η εξάτµιση του νερού είναι γρηγορότερη, δεν 
αναµένεται να υπάρχει καθόλου ελεύθερο νερό στην επιφάνεια της απόθεσης. 

 

Σηµειώνεται ότι η πάστα τελµάτων έχει πολύ µικρή διαπερατότητα, της τάξεως του 5x10-9 έως 1x10-9m/sec. 
Εποµένως η πάστα τελµάτων χρησιµοποιείται και ως στεγανωτική µεµβράνη της λεκάνης απόθεσης, λόγω 
της πολύ χαµηλής διαπερατότητας του υλικού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, στρώση 
πάστας τελµάτων πάχους 5m είναι ισοδύναµη µε 1m πάχους αργιλική µεµβράνη µε διαπερατότητα 10-9m/sec 
και στρώση πάστας πάχους 50m είναι ισοδύναµη µε στεγανωτική µεµβράνη πάχους 1m και διαπερατότητας 
10-10m/sec.  

 

Συνεπώς, η διήθηση του νερού προς το υπόβαθρο της περιοχής θα είναι ελάχιστη, περί τα 
0,5m3/ηµέρα/στρέµµα και εκτιµάται ότι ανάλογα µε τη διαπερατότητα του υποβάθρου τα στραγγίσµατα των 
τελµάτων θα διανύουν κατακόρυφη απόσταση της τάξης των 0,03m έως 0,16m το χρόνο. Σηµειώνεται ότι, 
όπως έχει προαναφερθεί, τα τέλµατα που θα προκύψουν από το µετάλλευµα της επιφανειακής εκµετάλλευσης 
είναι αδρανή και µε πολύ χαµηλό δυναµικό παραγωγής οξύτητας.  

 

Σύµφωνα µε το γενικό σχεδιασµό των χώρων απόθεσης, τα τέλµατα θα αποτεθούν µε κλίση 6ο ως προς 
οριζόντιο επίπεδο, µε εξαίρεση µια ζώνη κοντά στα φράγµατα όπου η απόθεση θα γίνεται µε πρακτικώς 
επίπεδη επιφάνεια.Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, η κλίση απόθεσης των 6ο µπορεί να 
επιτευχθεί λαµβάνοντας υπόψη τα γενικά χαρακτηριστικά της πάστας τελµάτων αλλά και προσαρµόζοντας 
κατάλληλα το σύστηµα µεταφοράς και απόθεσης των τελµάτων. Το σχήµα της τελικής επιφάνειας απόθεσης 
θα είναι εν γένει πιο απότοµο πλησίον των σηµείων τροφοδοσίας των λεκανών ενώ η τελική επιφάνεια θα 
τείνει να γίνει πιο ήπια µε αύξηση της απόθεσης. Στα πλαίσια του σχεδιασµού, αυτό το χαρακτηριστικό της 
απόθεσης χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία λίµνης αποθήκευσης πληµµυρικών παροχών πλησίον της 
ανάντη παρειάς των φραγµάτων.Εποµένως, πλησίον των φραγµάτων στην ανατολική πλευρά των λεκανών 
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απόθεσης, τα τέλµατα θα αποτεθούν οριζόντια για την επίτευξη του απαιτούµενου χώρου αποθήκευσης των 
νερών της βροχής.  

 

Η τροφοδοσία της πάστας τελµάτων στους χώρους απόθεσης θα πραγµατοποιηθεί από προδιαγεγραµµένες 
θέσεις των χώρων απόθεσης. Η απόθεση των τελµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε στρώσεις µικρού 
πάχους και µε συνεχή εναλλαγή των σηµείων απόθεσης προς επίτευξη αφενός οµοιοµορφίας και αφετέρου 
της σχεδιαζόµενης κλίσης της τελικής επιφάνειας. Η απόθεση των τελµάτων σε στρώσεις µεγαλύτερου 
πάχους από το βέλτιστο και από ίδια σηµεία τροφοδοσίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, εµποδίζουν την 
αποτελεσµατική ξήρανση των στρώσεων µε αποτέλεσµα την επίτευξη µικρότερων κλίσεων στην τελική 
επιφάνεια. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, η απόθεση στρώσεων πάχους έως 0,5m 
απαιτεί κατ’ ελάχιστο περί τις τρεις ηµέρες για την εµφάνιση των πρώτων ρωγµών ξήρανσης και περίπου 
πέντε ηµέρες για την πρόσβαση επί της επιφάνειας µε τα πόδια, ανάλογα των καιρικών συνθηκών. Η 
απόθεση στρωµάτων µεγαλύτερου πάχους της τάξης του 1m απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για την 
ξήρανση του υλικού κυρίως στο βαθύτερο τµήµα της στρώσης, µε αποτέλεσµα το υλικό να αποκτά αντοχή 
στην επιφάνεια της στρώσης να εµφανίζεται πολύ αργότερα. Ο βέλτιστος συνδυασµός περιλαµβάνει την 
απόθεση των τελµάτων µε στρώσεις πάχους 0,5m-0,7m και ξήρανση έκαστης στρώσης για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 2-3 εβδοµάδες πριν την απόθεση της επόµενης στρώσης. Τους χειµερινούς µήνες, κάθε στρώση 
εκτιµάται ότι θα πρέπει να ξηραίνεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, της τάξης του ενός έως δύο µηνών. 

 

Στεγάνωση Πυθµένα 

Για τη διασφάλιση της πλήρους αποµόνωσης των υλικών που θα αποτεθούν µέσα στον χώρο από το 
περιβάλλον, ο σχεδιασµός προβλέπει στεγάνωση όλης της λεκάνης απόθεσης (πυθµένα, πρανών και 
εσωτερικών πρανών αναχωµάτων). Το σύστηµα στεγάνωσης σχεδιάστηκε σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα 
από το έγγραφο αναφοράς των Β∆Τ, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στρώµατα υλικών στις επιφάνειες µε 
ήπιες κλίσεις, δηλ. κλίσεις µικρότερες του 1:2 K:O (µε τη σειρά που εµφανίζονται από πάνω προς τα κάτω):  

• Προστατευτική στρώση επικάλυψης που θα κατασκευαστεί από εδαφικό υλικό και στείρα 
επιλεγµένης κοκκοµετρίας ώστε να είναι απαλλαγµένα µεγάλων τεµαχίων για λόγους προστασίας της 
γεωµεµβράνης και ταυτόχρονα να µην περιέχουν λεπτοµερή υλικά προκειµένου να µην φράξουν την 
υποκείµενη αποστραγγιστική στρώση. Το πάχος αυτής της στρώσης µετά από συµπύκνωση θα είναι 
≥ 0,5 m. 

• Αποστραγγιστική στρώση η οποία αποτελεί το σύστηµα συλλογής και αποµάκρυνσης νερών µέσα 
από το χώρο απόθεσης. Η στρώση αυτή θα κατασκευαστεί από θραυστό σκύρο, µε κοκκοµετρία 
16 mm – 32 mm, και θα περιβάλλεται από γεωύφασµα µεγάλης αντοχής. Το γεωύφασµα που θα 
τοποθετηθεί πάνω και στα πλάγια της στρώσης θα είναι τύπου Drefon S500 ή ισοδύναµο, βάρους 
500 g/m2 ενώ αυτό που θα τοποθετηθεί κάτω από τη στρώση θα είναι τύπου Drefon S350 ή 
ισοδύναµο, βάρους 350 g/m2. 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 Ø 300 mm για τη 
συλλογή των τυχόν νερών που θα συγκεντρώνονται εντός του χώρου (π.χ. νερά της βροχής)  και 
παροχέτευσή τους κατάντη και εκτός του χώρου απόθεσης, τα οποία χρήζουν διαχείρισης ανάλογης 
των χαρακτηριστικών τους (βλέπε παρακάτω). 

• Συνθετική γεωµεµβράνη από HDPE πάχους 2 mm (τύπου Agru ή ισοδύναµο). Για λόγους 
προστασίας αλλά και διευκόλυνσης της τοποθέτησης της γεωµεµβράνης, κάτω από αυτήν θα 
τοποθετηθεί γεωύφασµα τύπου Drefon S350 ή ισοδύναµο. 

• Συµπυκνωµένο στρώµα αργίλου, πάχους 0,6 m, διαπερατότητας ≤10-9 m/s. Το στρώµα αυτό 
λειτουργεί ως ένα δεύτερο, εφεδρικό στρώµα προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. σε περίπτωση που 
η γεωµεµβράνη πληγωθεί και υπάρχει διαρροή) 

• Αποστραγγιστική στρώση κάτω από τη στεγάνωση για τη διαχείριση των απορορών της λεκάνης και 
την προστασία της γεωµεµβράνης από υψηλές υδραυλικές πιέσεις, ιδιαίτερα κατά το πρώτο στάδιο 



«ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ» 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 

 58 
 

ENVECO Α.Ε. 

κατασκευής και λειτουργίας του χώρου απόθεσης. Πρόκειται για στρώµα πάχους 1 m, παρόµοιας 
σύστασης µε την αποστραγγιστική στρώση που τοποθετείται πάνω από την γεωµεµβράνη, από 
θραυστό υλικό κοκκοµετρίας 16 – 32 mm, που περιβάλλεται από γεωύφασµα υψηλής αντοχής τύπου 
Drefon S150 ή ισοδύναµο µε βάρος 150 g/m2. Τα στρώµατα αυτά θα κατασκευαστούν µόνο κατά 
µήκος των αξόνων του ρέµατος του Κοκκινόλακκα και των κλάδων που συµβάλλουν σε αυτόν. Το 
πλάτος της στρώσης κυµαίνεται από 4 m στον κύριο κλάδο έως 1,5 m στους δευτερεύοντες κλάδους, 
η δε υδραυλική τους διαπερατότητα κυµαίνεται από 10-3 έως 10-2 m/s. Για την διευκόλυνση της 
αποστράγγισης, εντός της στρώσης αυτής τοποθετείται διάτρητος αγωγός από HDPE, Ø 400 mm 
στον κύριο κλάδο και Ø 200 mm στους δευτερεύοντες. Τα νερά που συλλέγονται κάτω από τη 
στεγάνωση παροχετεύονται κατάντη και εκτός του χώρου απόθεσης, όπου και χρήζουν διαχείρισης 
ανάλογης των χαρακτηριστικών τους (βλέπε παρακάτω). 

• Στις περιοχές που οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες από 1:2 (κ:ο), θα χρησιµοποιηθούν µεν οι ίδιες 
στρώσεις µε τη µόνη διαφορά ότι για λόγους ορθολογικής κατασκευής, τα υλικά κατασκευής των 
στρωµάτων της συµπυκνωµένης αργίλου και της αποστράγγισης αντικαθίστανται από συνθετικά 
υλικά. Συγκεκριµένα: 

o 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 
ένα σάντουιτς 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.  

o Αντί του συµπυκνωµένου στρώµατος αργίλου, θα χρησιµοποιηθεί γεωσυνθετικό αργιλικό 
υλικό τύπου Voltex ή ισοδύναµο, πάχους <10 mm.  

 

∆ιαχείριση Απορροών 

Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των απορροών της λεκάνης που θα καταληφθεί από το νέο χώρο 
απόθεσης και την προστασία της στεγάνωσης από πιέσεις που δύναται να δηµιουργήσουν οι εν λόγω 
απορροές, προβλέπεται κάτω από τη στεγάνωση να κατασκευαστεί σύστηµα για τη συλλογή και 
παροχέτευση των απορροών αυτών κατάντη του χώρου απόθεσης. Συγκεκριµένα προβλέπεται ένα κεντρικό 
σύστηµα αποστράγγισης που θα κατασκευαστεί κατά µήκος του κεντρικού άξονα του ρέµατος του 
Κοκκινόλακκα και θα αποτελείται από διάτρητο σωλήνα ΗDPE Ø 400 mm ο οποίος θα περιβάλλεται από 
στραγγιστήριο (στρώµα άµµου, θραυστά σκύρα και γεωύφασµα) συνολικού πλάτους 4 m και ύψους 1 m. Στο 
κεντρικό σύστηµα αποστράγγισης θα καταλήγουν οι δευτερεύοντες κλάδοι αποστράγγισης οι οποίοι θα 
κατασκευαστούν κατά µήκος των αξόνων των επιµέρους ρεµατιών που συµβάλλουν στον Κοκκινόλακκα. Οι 
κλάδοι αυτοί θα αποτελούνται από διάτρητο σωλήνα ΗDPE Ø 200 mm ο οποίος θα περιβάλλεται από 
στραγγιστήριο συνολικού πλάτους 1,5 m και ύψους 1 m.  

 

Επιπροσθέτως, για τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών από την περιοχή των λιµνών Σεβαλιέ Νο. 1 
και 2 κατά το πρώτο στάδιο κατασκευής του νέου χώρου απόθεσης (που δεν έχουν αποµακρυνθεί οι λίµνες) 
προβλέπεται η κατασκευή ενός δεύτερου συστήµατος αποστράγγισης, πάντα κάτω από τη στεγάνωση του 
νέου χώρου απόθεσης. Το σύστηµα αυτό θα ξεκινάει ανάντη του φράγµατος εκτροπής και θα πορεύεται µε 
κλίση 1% κατά µήκος της υφιστάµενης οδού πρόσβασης στο αριστερό αντέρισµα της λεκάνης στο υψόµετρο 
+180m (µεταξύ των λιµνών Σεβαλιέ και του κεντρικού δρόµου του µεταλλείου). Σε όλη αυτή τη διαδροµή το 
σύστηµα συνίσταται από διάτρητο σωλήνα συλλογής στραγγισµάτων ΗDPE Ø 200 mm ο οποίος 
περιβάλλεται από στεγανό στραγγιστήριο (στρώµα άµµου, θραυστά σκύρα, γεωύφασµα) συνολικού πλάτους 
0,8 m και ύψους 1 m. Στο +172 το σύστηµα αποστράγγισης των περιοχών των λιµνών Σεβαλιέ ενώνεται µε το 
σύστηµα αποστράγγισης του Καρακολίου που περιγράφεται στη συνέχεια, και οδηγείται ξεχωριστά κατάντη 
του χώρου απόθεσης. Από το σηµείο ένωσης των δύο συστηµάτων αποστράγγισης µέχρι το σηµείο 
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κατάληξής του, το σύστηµα αποστράγγισης είναι πλήρως στεγανοποιηµένο (µε γεωµεµβράνη εντός 
σκυρόδετης τάφρου) για τη διασφάλιση της προστασίας της ποιότητας των καθαρών νερών της λεκάνης από 
τις επιβαρυµένες απορροές της περιοχής των παλαιών αποθέσεων. 

 

Τέλος, για τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών του παλαιού χώρου απόθεσης Καρακολίου, 
προβλέπεται καταρχήν η κατασκευή στην εξωτερική πλευρά του αναχώµατος ενός στρώµατος 
αποστράγγισης από άµµο, θραυστό υλικό και γεωύφασµα, συνολικού πάχους 1 m. Οι όποιες απορροές θα 
συλλέγονται στην υφιστάµενη λίµνη συλλογής απορροών του Καρακολίου η οποία θα επανακατασκευαστεί 
ώστε να έχει τελικές διαστάσεις 10x10x5,5 m και θα στεγανοποιηθεί (διάταξη στεγάνωσης ίδια µε αυτή της 
λεκάνης απόθεσης). Από τη λίµνη συλλογής απορροών Καρακολίου τα νερά 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 του χώρου απόθεσης. Η περιµετρική τραπεζοειδής 
τάφρος συλλογής απορροών διατηρείται, µε τη διαφορά ότι από το σηµείο που γίνεται υπόγεια µετατρέπεται 
σε ενισχυµένος σκυρόδετος αγωγός Ø 800 mm.  

 

Για την περιβαλλοντικά ασφαλή λειτουργία του χώρου απόθεσης προβλέπεται σύστηµα αποστράγγισης των 
νερών της βροχής που θα πέφτουν εντός της στεγανής λεκάνης απόθεσης. Λόγω της ξηρής απόθεσης των 
στερεών αποβλήτων (µε υγρασία <20%), δεν αναµένεται δηµιουργία στραγγισµάτων από τις ίδιες τις 
αποθέσεις. Το σύστηµα αποστράγγισης των εσωτερικών νερών της λεκάνης απόθεσης συνίσταται από ένα 
κεντρικό σύστηµα µε διάτρητο σωλήνα HDPE Ø 300 mm που περιβάλλεται από θραυστά σκύρα και 
γεωύφασµα συνολικού πλάτους 4 m και ύψους 0,7 m. Από το σηµείο που ο αγωγός αυτός εισέρχεται µέσα 
στο σώµα του κατάντη φράγµατος, γίνεται µη διάτρητος και στεγανώνεται και µε γεωµεµβράνη για την 
προστασία της ποιότητας των καθαρών νερών της λεκάνης. 

 

Και οι τρεις αγωγοί διαχείρισης απορροών (ο Ø 400 mm των καθαρών νερών της λεκάνης κάτω από τη 
στεγάνωση, ο Ø 300 mm πάνω από τη στεγάνωση και ο Ø 200 mm από τους παλαιούς χώρους απόθεσης) 
διοχετεύουν τα νερά µε βαρύτητα σε ένα φρεάτιο παρακολούθησης κατάντη του πόδα του εξωτερικού 
πρανούς του φράγµατος όπου γίνεται έλεγχος των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των 
απορροών. Το φρεάτιο είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, διαστάσεων 3,8x2x2,65 m (π*µ*β) 
και είναι χωρισµένο σε τρία διαµερίσµατα, ένα για κάθε σωλήνα αποστράγγισης.  

 

Ακολούθως, τα νερά οδηγούνται σε µία συλλεκτήρια δεξαµενή, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
διαστάσεων 20x55x5 m (π*µ*β), χωρισµένη επίσης σε τρία διαµερίσµατα. Εάν η ποιότητα του κάθε ρεύµατος 
είναι καλή (πληροί τα θεσµοθετηµένα ορίων ποιότητας των νερών των χειµάρρων της ΝΑ Χαλκιδικής που 
προορίζονται για άρδευση, Απόφαση ΝΑΧ 96400/85) το νερό απορρίπτεται στον Κοκκινόλακκα. ∆ιαφορετικά 
αντλείται προς κατεργασία στη νέα µονάδα κατεργασίας νερών µεταλλείου που βρίσκεται στην πλατεία της 
στοάς +216 του µεταλλείου Μαύρων Πετρών. 

 

Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των υδάτινων πόρων, στον σχεδιασµό του χώρου απόθεσης 
περιλαµβάνεται η κατασκευή συστήµατος εκτροπής των νερών της άνω λεκάνης του Κοκκινόλακκα ανάντη 
του χώρου απόθεσης. Το σύστηµα περιλαµβάνει συλλογή των επιφανειακών νερών ανάντη του χώρου 
απόθεσης µέσω ενός φράγµατος/σήραγγας εκτροπής, µεταφορά µέσω της υπόγειας σήραγγας εκτροπής 
δυτικά του χώρου απόθεσης, και παροχέτευση κατάντη του κυρίως αναχώµατος. Στον σχεδιασµό 
προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση - περιµετρικά του χώρου απόθεσης - τάφρων συλλογής των 
επιφανειακών απορροών, πάνω από το τελικό επίπεδο κατάκλυσης, ώστε να παρεµποδίζεται η εισροή τους 
στον χώρο απόθεσης. Η εν λόγω τάφρος θα ενταχθεί στην περιµετρική οδοποιία. Το σύστηµα φράγµα / 
σήραγγα εκτροπής έχει σχεδιασθεί, ώστε να εξασφαλίζει την διευθέτηση πληµµυρικών παροχών µε περίοδο 
επαναφοράς τουλάχιστον 1 προς 200 χρόνια, που είναι η µέγιστη πιθανή πληµµύρα. Με τα παραπάνω 
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µέτρα, εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο υδατικό περιβάλλον του ρέµατος του 
Κοκκινόλακκα. 

 

Το ανάντη φράγµα θα λειτουργεί πέρα από την οριοθέτηση του χώρου απόθεσης και ως φράγµα εκτροπής σε 
συνδυασµό µε µία υδραυλική σήραγγα για την εκτροπή των νερών του ρέµατος του Κοκκινόλακκα και 
παροχέτευσή τους κατάντη και εκτός της λεκάνης απόθεσης. Η σήραγγα θα διέρχεται από το δεξιό 
αντέρεισµα της λεκάνης, και θα είναι συνολικού µήκους 1,2 km, µέσης κλίσης 6,5%, πεταλοειδούς διατοµής 
ωφέλιµης επιφάνειας 9,55 m2 η δε ροή των νερών µέσα στη σήραγγα θα είναι ελεύθερη µε βαρύτητα. Το 
στόµιο εισόδου της υδραυλικής σήραγγας τοποθετείται ανάντη του φράγµατος εκτροπής και κάθετα στην ροή 
του ρέµατος στο υψόµετρο +188 m. Η έξοδος της σήραγγας τοποθετείται 120 m κατάντη του πόδα του 
εξωτερικού πρανούς του κυρίως φράγµατος, στο υψόµετρο +112 m, σε οξεία γωνία µε την αρχική ροή του 
ρέµατος. Η αποκατάσταση της ροής του ρέµατος επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση της εξόδου της σήραγγας 
στο ίδιο περίπου υψόµετρο µε το αρχικό υψόµετρο της ροής του ρέµατος.  

 

Η σήραγγα θα κατασκευαστεί στο σύνολό της µέσα σε αµφιβολίτες και αµφιβολιτικούς γνευσίους. To πάχος 
των υπερκείµενων κυµαίνεται έως 65 m. Οι εκσκαφές θα γίνουν κατά βάση µε τη χρήση µηχανικού 
εξοπλισµού ενώ η όρυξη της σήραγγας µε συνδυασµό µηχανικού εξοπλισµού και εκρηκτικών. Ως πρώτο 
στάδιο προβλέπεται προϋποστήριξη µε αγκύρια µήκους 4 m, φέρουσας ικανότητας 200 kN, σε κάναβο 
2,5x2,5 m, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 10cm και πλέγµα Τ131, για δε τα πρώτα µέτρα των στοµίων της 
σήραγγας προβλέπονται και προεντεταµένα πλαίσια ανά 1 m, σκυρόδεµα πάχους 20 cm και δύο στρώσεις 
πλέγµατος. Ειδικά για την όψη του στοµίου της εξόδου προβλέπονται και προεντεταµένα αγκύρια µήκους 
10 m, σε αξονική απόσταση 3 m. Μετά τις εργασίες προϋποστήριξης ακολουθεί η κατασκευή της 
τελικής/µόνιµης επένδυσης της σήραγγας µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 πάχους 30 cm και οπλισµό 
S500s.  

 

Τέλος, για την παρεµπόδιση εισροής επιφανειακών απορροών στον χώρο απόθεσης (οµβρίων υδάτων από 
τα πρανή και τα λαγκάδια του τµήµατος της λεκάνης εντός του οποίου κατασκευάζεται ο χώρος απόθεσης), 
προβλέπεται η κατασκευή περιµετρικών τάφρων εκτροπής των εκτός του χώρου απόθεσης. Συγκεκριµένα 
προβλέπονται τα ακόλουθα τρία κανάλια εκτροπής:Κατά µήκος της οδού εξυπηρέτησης του χώρου απόθεσης 
στο δεξιό αντέρεισµα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα. Το κανάλι θα κατασκευαστεί στην εσωτερική πλευρά 
του δρόµου, και θα έχει συνολικό µήκος περίπου 2 km, τραπεζοειδή διατοµή, µέγιστο πλάτος 4,3 m, βάθος 
>0,6 m και κλίση 0,5%. Επειδή τα νερά αυτά δεν επηρεάζονται από οιαδήποτε ανθρωπογενή δραστηριότητα, 
θα είναι καθαρά και ως εκ τούτου δύναται να διατεθούν στο ρέµα του Κοκκινόλακκα, ανάντη ή κατάντη του 
χώρου απόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασµός προβλέπει όπως ένα τµήµα του οχετού, µήκους περίπου 
1,3 km, που ξεκινάει από το υψηλότερο σηµείο του χώρου απόθεσης (όπως θα διαµορφωθεί µετά το κλείσιµο 
και την αποκατάσταση) παροχετεύει τα νερά στον Κοκκινόλακκα ανάντη του φράγµατος εκτροπής ενώ το 
υπόλοιπο τµήµα, µήκους περίπου 0,7 km, µε ανάποδη κλίση να παροχετεύει τα νερά κατάντη του χώρου 
απόθεσης. 

 

Στο αριστερό αντέρεισµα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, περίπου 115 m ανάντη της περιοχής κατάκλισης του 
νέου χώρου. Ως εκ της χωροθέτησής του, το κανάλι αυτό θα βρίσκεται ανάντη των παλαιών χώρων απόθεσης 
καθώς και των σχεδιαζόµενων νέων έργων (πλατεία νέας στοάς προσπέλασης Ολυµπιάδας, εργοστάσιο 
εµπλουτισµού, µεταλλουργία). Θα έχει συνολικό µήκος 1,2 km, πλάτος 3 m, µέσο ύψος 0,8 m και κλίση 
>0,2%. Επειδή τα νερά που θα συλλέγονται στο κανάλι αυτό οµοίως δεν επηρεάζονται από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, δύνανται να διατεθούν στον Κοκκινόλακκα χωρίς καµία κατεργασία. Στο πλαίσιο αυτό το 
κανάλι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ξεκινάει από το υψηλότερο σηµείο της περιοχής (ανάντη της περιοχής 
χωροθέτησης της µεταλλουργίας) και να καταλήγει ανάντη του φράγµατος εκτροπής του χώρου απόθεσης. 
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Τέλος στο αριστερό αντέρεισµα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, θα κατασκευαστεί ένα ακόµα κανάλι, αυτή τη 
φορά όµως κατά µήκος της οδού εξυπηρέτησης. Το κανάλι θα κατασκευαστεί στην εσωτερική πλευρά του 
δρόµου και θα είναι της ίδιας φιλοσοφίας µε το κανάλι στο δεξιό αντέρεισµα µόνο που θα χωριστεί σε δύο 
διαµερίσµατα. Το δεξιό διαµέρισµα θα δέχεται τα όµβρια από την τελική επιφάνεια του χώρου απόθεσης µετά 
το κλείσιµο και την αποκατάσταση οπότε θα είναι καθαρά νερά και θα µπορούν να διατεθούν στον 
Κοκκινόλακκα, κατάντη του χώρου απόθεσης. Το αριστερό διαµέρισµα του καναλιού, επειδή θα συλλέγει τα 
όβρια από την περιοχή που οριοθετείται µεταξύ του καναλιού αυτού και του καναλιού που βρίσκεται 115 m 
πιο ψηλά, δηλαδή τα όµβρια από την περιοχή των παλαιών αποθέσεων, θα διατίθενται στον Κοκκινόλακκα 
εφόσον η ποιότητά τους τα όρια ποιότητας των νερών των χειµάρρων της ΝΑ Χαλκιδικής που προορίζονται 
για άρδευση, Απόφαση ΝΑΧ 96400/85. Σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγούνται προς κατεργασία στη νέα 
µονάδα κατεργασίας νερών µεταλλείου στην πλατεία της στοάς +216 πριν τη διάθεσή τους στον 
Κοκκινόλακκα. 
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

7.1 Παρακολούθηση και έλεγχος εγκαταστάσεων διαχείρισης 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του χώρου απόθεσης στερεών αποβλήτων του Κοκκινόλακκα έχει προταθεί 
πρόγραµµα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης, για την επιβεβαίωση των θεωρήσεων 
σχεδιασµού και προς πληρέστερη τεκµηρίωση της γεωτεχνικής ευστάθειας και περιβαλλοντικής ασφάλειας, 
τόσο κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων όσο και µετά το πέρας αυτής. 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εφαρµογή των καλύτερων 
διαθέσιµων τεχνικών στη διαχείριση µεταλλευτικών στερεών καταλοίπων, το σύστηµα παρακολούθησης θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης της ευστάθειας των αναχωµάτων που επιτρέπει τη λήψη 
επιπρόσθετων µέτρων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων συνθηκών. 

• Εξασφάλιση της περιβαλλοντικά αποδεκτής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο σχεδιασµό των έργων. 

 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτήσεων, το πρόγραµµα παρακολούθησης θα πρέπει να εξετάζει τις 
ακόλουθες παραµέτρους: 

• Βάθος φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα και ποιότητα υπογείων νερών. 

• Ποσότητα και ποιότητα διηθήσεων προς το φυσικό υπόβαθρο της περιοχής. 

• Μετακινήσεις και καθιζήσεις στα φράγµατα. 

 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των φραγµάτων, τα όργανα που θα εγκατασταθούν παρουσιάζονται 
ακολούθως: 

� Εγκατάσταση πιεζοµέτρων για τον έλεγχο της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα στο σώµα των 
φραγµάτων και στη βάση θεµελίωσης. Τα πιεζόµετρα θα εγκατασταθούν σε οµάδες δύο πιεζοµέτρων 
στη στέψη των φραγµάτων και σε κάθε δεύτερο αναβαθµό στην κατάντη παρειά των φραγµάτων, όπως 
παρουσιάζεται στο σχετικό σχέδιο. Θα εγκατασταθούν συνολικά τρεις οµάδες διπλών πιεζοµέτρων σε 
κάθε αναβαθµό τοποθέτησης. Το ένα από τα πιεζόµετρα έκαστης οµάδας θα διατρηθεί µέχρι 
τουλάχιστον 5m εντός του υποβάθρου θεµελίωσης των φραγµάτων, ενώ το δεύτερο πιεζόµετρο της 
οµάδας θα διατρηθεί µέχρι 2m πάνω από την αποστραγγιστική ζώνη βάσης των φραγµάτων. Ο σκοπός 
των πιεζοµέτρων είναι να εντοπίσουν τις πιέσεις πόρων που δύνανται να αναπτυχθούν λόγω της 
διήθησης στο σώµα των φραγµάτων. Η συχνότητα µέτρησης των πιεζοµέτρων ορίζεται ενδεικτικά σε µία 
µέτρηση ανά εβδοµάδα για τους πρώτους έξι µήνες. Μετά την παρέλευση των έξι µηνών προτείνεται η 
αναθεώρηση της συχνότητας και εάν προκύψει ότι η στάθµη των υπογείων νερών παραµένει σχετικά 
σταθερή, οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται σε µηνιαία βάση. Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω είναι 
καταρχήν ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν στο επόµενο στάδιο της οριστικής µελέτης. 

� Εγκατάσταση γεωτρήσεων παρακολούθησης του υδροφόρου ορίζοντα πλησίον του πόδα της 
κατάντη παρειάς των φραγµάτων και στα δύο αντερείσµατα. Οι γεωτρήσεις παρακολούθησης θα 
συνίστανται από διάτρητο σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 100mm εγκατεστηµένο σε γεώτρηση 
διαµέτρου 20cm η οποία θα επανεπιχωθεί µε χαλίκι και θα σφραγιστεί µε µίγµα µπεντονίτη και 
σκυροδέµατος πλησίον της επιφάνειας του εδάφους. Οι γεωτρήσεις θα διατρηθούν µέχρι τουλάχιστον 
10m χαµηλότερα από την αναµενόµενη στάθµη των υπογείων νερών. Η συχνότητα µέτρησης των 
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γεωτρήσεων ορίζεται ενδεικτικά σε µία µέτρηση ανά εβδοµάδα και θα οριστικοποιηθεί στο επόµενο 
στάδιο της οριστικής µελέτης. 

� Εγκατάσταση µαρτύρων τοπογραφικής παρακολούθησης καθιζήσεων στην κατάντη παρειά των 
φραγµάτων. Οι µετρήσεις προτείνεται να εκτελούνται σε εβδοµαδιαία βάση για τους πρώτους έξι µήνες 
µετά την κατασκευή και σε µηνιαία βάση για το ακόλουθο χρονικό διάστηµα. Κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται σε συχνότερα διαστήµατα και αναλόγως των 
συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση η συχνότητα µετρήσεων θα καθοριστεί στο επόµενο στάδιο της οριστικής 
µελέτης.  

� Εγκατάσταση σταθερών σταθµών τοπογραφικής αποτύπωσης και στα δύο αντερείσµατα 
εκατέρωθεν των φραγµάτων.  

� Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου σε κατάλληλη θέση στη στέψη των φραγµάτων και επί φυσικού 
βραχώδους εδάφους στο αντέρεισµα µεταξύ των δύο φραγµάτων και πλησίον του πόδα των φραγµάτων, 
όπως παρουσιάζεται στο σχετικό σχέδιο. Οι επιταχυνσιογράφοι θα εγκατασταθούν µετά την 
ολοκλήρωση κατασκευής των φραγµάτων. 

� Προτείνεται επιπροσθέτως η εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος µέτρησης και καταγραφής των 
µετρήσεων που θα λαµβάνονται από τα όργανα παρακολούθησης. 

 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων νερών, προτείνεται όπως 
η συχνότητα των µετρήσεων διενεργηθεί σε τρία διακριτά στάδια, ως ακολούθως: 

� Σε αρχικό στάδιο θα λαµβάνεται ένα δείγµα νερού ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική, κάθε φορά που 
πραγµατοποιείται µέτρηση της στάθµης των νερών στα πιεζόµετρα και τις γεωτρήσεις, σε εβδοµαδιαία 
βάση. Το δείγµα αυτό θα ελέγχεται επί τόπου του έργου µε χρήση φορητών οργάνων και οι παράµετροι 
που θα καταγράφονται θα είναι η θερµοκρασία, το pH, το Eh και η αγωγιµότητα.  

� Σε µηνιαία βάση, θα συλλέγεται ένα δείγµα από κάθε πιεζόµετρο και κάθε γεώτρηση και θα 
αποστέλλεται για χηµική ανάλυση σε πιστοποιηµένο χηµικό εργαστήριο κατά την οποία θα µετρώνται 
όλες οι παράµετροι του αρχικού σταδίου και επιπροσθέτως τα κύρια συνολικά και διαλυµένα µέταλλα 
που χαρακτηρίζουν τον περιβαλλοντικό προσδιορισµό. 

� Σε εξαµηνιαία βάση θα συλλέγεται ένα δείγµα από κάθε πιεζόµετρο και κάθε γεώτρηση και θα 
αποστέλλεται για πλήρη χηµική ανάλυση σε πιστοποιηµένο χηµικό εργαστήριο.  

 

Τα πιεζόµετρα και οι γεωτρήσεις θα είναι εφοδιασµένα µε απλές συσκευές συλλογής δειγµάτων νερού, για 
την εύκολη συλλογή των απαιτούµενων δειγµάτων και την αποφυγή µόλυνσης των δειγµάτων.Όλα τα όργανα 
παρακολούθησης και τα σχετικά υλικά που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του δικτύου 
οργανοµέτρησης, θα πρέπει να είναι αποδεκτά από άποψη αντοχής, ελαστικότητας και αντίστασης και δεν 
θα έχουν ελαττώµατα ή ατέλειες. Θα πρέπει επίσης να είναι συµβατά µε τις πλέον πρόσφατες ισχύουσες 
προδιαγραφές, ή µε τις προδιαγραφές κατά ASTM ή άλλες ισοδύναµες. 

 

Αναφορικά µε την εν γένει συχνότητα των µετρήσεων, αυτή θα καθοριστεί κατά τις φάσεις κατασκευής και 
λειτουργίας και τη διακύµανση των µετρήσεων. Ο ρόλος της επιτόπιας οπτικής επιθεώρησης – αυτοψίας 
δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί καθώς έχει αποδειχτεί ότι είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή 
ολοκλήρωση πολλών σηµαντικών έργων. Εποµένως εάν προκύψει από τις επί τόπου επιθεωρήσεις ότι 
απαιτείται πύκνωση στη λήψη µετρήσεων αυτό το ενδεχόµενο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.  
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7.2 Πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων 

 

7.2.1 Εισαγωγή 
 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος αφορά εκείνες τις ενέργειες, µε τις οποίες εξασφαλίζεται η 
ακριβής εκτίµηση και παρακολούθηση της κατάστασης των περιβαλλοντικών µέσων που αναµένεται να 
θιγούν στις φάσεις προπαρασκευής, λειτουργίας και παύσης λειτουργίας του έργου. Η συνεχής και ακριβή 
γνώση της κατάστασης του περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας των όρων, 
µέτρων περιορισµών και παρεµβάσεων που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων 
επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος αποτελεί την ασφαλιστική 
δικλείδα τυχόν επανεξέτασης και τροποποίησης των µέτρων αυτών σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

Ειδικότερα, µε την υλοποίηση του προγράµµατος παρακολούθησης περιβάλλοντος επιτυγχάνονται τα 
παρακάτω: 

• Εκτίµηση των πιθανών µεταβολών στα περιβαλλοντικά µέσα ως συνέπεια της υλοποίησης του έργου 

• Εκτίµηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

• Εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και νοµοθετηµένων όρων και 
κατωφλίων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών µέσων 

• Εκτίµηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας των επανορθωτικών µέτρων που προτείνονται στην 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• Εξασφάλιση επικαιροποιηµένων στοιχείων όσον αφορά στην κατάσταση του περιβάλλοντος 

• ∆υνατότητα άµεσης και επιστηµονικά τεκµηριωµένης πληροφόρησης για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις του έργου, των αρµόδιων υπηρεσιών, ενδιαφερόµενων φορέων και 
πολιτών 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δράσεις του προγράµµατος παρακολούθησης περιβάλλοντος έχουν ήδη αρχίσει και 
συνεχίζονται στην παρούσα φάση, προκειµένου να συλλεχθούν στοιχεία βάσης, για την υφιστάµενη 
κατάσταση περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται : 

• δειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές 
µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά και στερεών καταλοίπων 

• µετρήσεις της ποιότητας και της ποσότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών 

• µετρήσεις της υφιστάµενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος 

• εγκατάσταση και λειτουργία µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή 

• µετρήσεις για την εκτίµηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος 

 

Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα παρακολούθησης δεν θα λήξει µετά από την παύση λειτουργίας του έργου. 
Ειδικότερα, η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων της περιοχής θα συνεχίσει να υφίσταται 
για πέντε (5) χρόνια µετά την ολοκλήρωση των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής, έτσι 
ώστε να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των µέτρων αποκατάστασης. Φυσικά, το λόγω πρόγραµµα, είναι 
δυνατό να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο, 
αποβλέποντας κυρίως στην στενότερη παρακολούθηση εκείνων των περιβαλλοντικών µέσων που θίγονται 
περισσότερο. 
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Συνοψίζοντας, οι κύριες αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης που διέπουν το υπό µελέτη έργο, από το 
στάδιο του σχεδιασµού µέχρι την τελική φάση αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι οι εξής: 

• Καθορισµός της περιβαλλοντικής στρατηγικής 

• Σχεδιασµός του υπό µελέτη έργου 

• Κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων 

• Παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος 

• Έλεγχος και τυχόν διόρθωση των µέτρων, όρων, δράσεων και παρεµβάσεων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 

Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα καταχωρούνται 
σε ειδικό λογισµικό διαχείρισης δεδοµένων, κατάλληλα προσαρµοσµένο στις ανάγκες του συγκεκριµένου 
έργου. 

 

Για τις µετρήσεις/αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραµέτρων θα ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς 
αποδεκτές µέθοδοι και τα αποτελέσµατα θα καταγράφονται τόσο σε ηλεκτρονικά αρχεία όσο και σε 
ηµερολόγια µε αριθµηµένες και σφραγισµένες σελίδες από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία θα είναι 
επίσης διαθέσιµα σε επιτροπή που µπορεί να συσταθεί από το ΥΠΕΚΑ για την παρακολούθηση του έργου, 
στο πρότυπο της επιτροπής «ΕΠΙΤΗΡΩ». Όλα τα στοιχεία του προγράµµατος παρακολούθησης θα 
φυλάσσονται στο χώρο της κεντρικής διοίκησης του έργου και θα είναι στη διάθεση κάθε αρµόδιας 
υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 

Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται οι παράµετροι του προγράµµατος παρακολούθησης κάθε µιας από 
τις περιβαλλοντικές παραµέτρους που θα παρακολουθούνται. 

 

7.2.2 Συνοπτική πρόταση Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραµέτρων 

 

Παρακολούθηση µετεωρολογικών στοιχείων 

Θα γίνεται πλήρης καταγραφή και διατήρηση χρονοσειρών των κύριων µετεωρολογικών συνθηκών που 
επικρατούν στην άµεση περιοχή του υπό µελέτη έργου. Τα στοιχεία θα καταγράφονται σε ωριαία βάση και 
θα αφορούν τη διεύθυνση και την ένταση των ανέµων, τη βροχόπτωση, τη θερµοκρασία, την υγρασία και την 
εξάτµιση. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων κρίνεται απαραίτητη για τον ακριβή προσδιορισµό του υδατικού 
ισοζυγίου που επικρατεί στην άµεση περιοχή του έργου καθώς και τη δράση των ανέµων που σχετίζονται 
άµεσα µε την διασπορά των περιορισµένων εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων.  

 

Παρακολούθηση υδατικού περιβάλλοντος 

Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής γύρω από το έργο (ανάντη και κατάντη των εγκαταστάσεων) 
θα παρακολουθούνται συστηµατικά.Οι µετρήσεις επιφανειακών νερών θα αφορούν στα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά τους και τη διακύµανση της παροχής τους. Αντίστοιχα οι µετρήσεις των υπόγειων νερών θα 
αφορούν στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά τους και στη στάθµη των υπόγειων νερών της ευρύτερης 
περιοχής του έργου. Σηµειώνεται ότι οι δειγµατοληψίες επιφανειακών και υπόγειων νερών θα γίνονται σε 
προκαθορισµένα σηµεία ανάντη και κατάντη του έργου  

 

Όσον αφορά στα τέλµατα της παραγωγικής διαδικασίας θα µετρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι 
φυσικοχηµικές ιδιότητες της υδατικής φάσης των τελµάτων µετά την κατεργασίας τους καθώς και των νερών 
που θα προκύπτουν από τη λεκάνη τελµάτων. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα µετρούνται οι 
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φυσικοχηµικές παράµετροι των επιφανειακών απορροών από τα διάφορα τµήµατα του έργου (π.χ. σωρούς 
στείρων, µεταλλείο, κλπ). 

 

Τέλος, θα γίνονται αναλύσεις ιζηµάτων επί της κοίτης των ρεµάτων γύρω από τα έργα και στη θαλάσσια 
περιοχή της εκβολής τους ως προς τις φυσικοχηµικές και βιολογικές τους παραµέτρους, στο πλαίσιο των 
κατευθύνσεων του Π∆ 51/2007 που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2000/60. 

 

Παρακολούθηση του εδαφικών και γεωτεκτονικών χαρακτηριστικών 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής γύρω από το έργο θα παρακολουθούνται, σε ετήσια 
βάση, καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του. Επίσης, θα παρακολουθούνται φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 
και τυχόν φαινόµενα διάβρωσης του εδαφικού υλικού που θα αποµακρυνθεί από την περιοχή κατάληψης του 
έργου. Λίγο πριν την έναρξη του προγράµµατος αποκατάστασης θα οριστικοποιηθούν οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες που αφορούν στη χρήση του αποθηκευµένου εδαφικού υλικού στην περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της περιοχής. Ειδικότερα, θα οριστικοποιηθεί το τελικό πάχος του στρώµατος εδαφικής 
επικάλυψης, η περιεκτικότητα του σε οργανική ουσία, η υφή του καθώς και οι απαιτούµενες συγκεντρώσεις 
αζώτου, φωσφόρου και καλίου. 

 

Παρακολούθηση οικολογικών στοιχείων 

Κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης θα υπάρχει συστηµατική παρακολούθηση  της εξέλιξης 
των φυτεµένων ή σπαρµένων φυτικών ειδών. Η παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη για την τυχόν λήψη 
πρόσθετων µέτρων βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης των φυτικών ειδών, όπως αλλαγή του τρόπου και 
της συχνότητας ποτίσµατος, πρόσθεση λιπασµάτων, επαναφύτευση ορισµένων ειδών, κ.λ.π.  

 

Παρακολούθηση ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος θα έχει ως στόχο την παρακολούθηση 
των εκποµπών σκόνης και αέριων ρύπων από το έργο. Ειδικότερα θα παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις 
των εκπεµπόµενων σωµατιδίων ως ακολούθως : 

στις εκποµπές σκόνης από το συγκρότηµα θραύσης θα πραγµατοποιείται µε συχνότητα µια (1) φορά το 
τρίµηνο, µέτρηση της συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων. Η δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται σε 
κατάλληλο σηµείο µετά την έξοδο από το σύστηµα αποκονίωσης. 

Θα εγκατασταθεί δίκτυο δειγµατοληπτών αιωρούµενων σωµατιδίων για την παρακολούθηση, σε µηνιαία 
βάση, της ποιότητας της ατµόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων. Το δίκτυο θα αποτελείται 
από τρεις (3) αναλυτές εκ των οποίων ο ένας θα χρησιµοποιείται ως µάρτυρας για την εκτίµηση των 
συγκεντρώσεων της υπαίθρου και ένας θα εγκατασταθεί πλησίον του κοντινότερου µε το έργο, οικισµού. 
Επιπλέον, µια (1) φορά το έτος θα γίνεται κοκκοµετρική και χηµική ανάλυση της καταπίπτουσας σκόνης. 

 

Παρακολούθηση ακουστικού περιβάλλοντος και δονήσεων 

Η µέτρηση των επιπέδων θορύβου θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε συγκεκριµένα σηµεία της 
περιοχής του έργου. Ειδικότερα, ο θόρυβος θα µετράται στο ανατολικό και δυτικό όριο της δραστηριότητας, 
στο κοντινότερο προς τα µεταλλεία σπίτια. Οι µετρήσεις θορύβου θα γίνονται κατά τη διάρκεια µιας τυπικής 
εργάσιµης ηµέρας το µήνα. Τόσο οι µετρήσεις θορύβου όσο και δονήσεων θα πραγµατοποιούνται καθ’ όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

 

Παρακολούθηση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος, θα περιλαµβάνει δειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού 
χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά και στερεών 
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καταλοίπων. Οι δειγµατοληψίες και οι αναλύσεις θα γίνονται από αξιόπιστο φορέα κύρους της χώρας ή του 
εξωτερικού, µια φορά ανά εξάµηνο σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα. 
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8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του χώρου απόθεσης στερεών αποβλήτων του Κοκκινόλακκα έχει προταθεί 
ενδεικτικό σχέδιο κλεισίµατος της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων. Ο αντικειµενικός σκοπός του 
κλεισίµατος και της αποκατάστασης των χώρων απόθεσης είναι να εξασφαλίσει µακροχρόνια γεωτεχνική και 
χηµική ευστάθεια και προοδευτική παραχώρηση των χώρων απόθεσης στο περιβάλλον. Η βέλτιστη λύση 
αποκατάστασης περιλαµβάνει την επιστροφή των χώρων κατάληψης σε παρόµοια κατά το δυνατόν 
κατάσταση µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο σχεδιασµός του συστήµατος αποκατάστασης θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη γεωτεχνική ευστάθεια των αποθέσεων και θα πρέπει να συµπληρώνεται µε την 
εγκατάσταση φύτευσης. Ο πρωταρχικός σκοπός της φύτευσης είναι να βελτιώσει τις δυνητικές αρνητικές 
επιπτώσεις της διάβρωσης του εδάφους στην ευστάθεια των εγκαταστάσεων και να βοηθήσει στην 
επαναδηµιουργία οικοσυστήµατος που θα µπορεί να διατηρηθεί χωρίς συντήρηση. 

 

Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας προκαταρκτικής µελέτης, δεν προβλέπεται η εφαρµογή 
συγκεκριµένης µεθοδολογίας αποκατάστασης, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα δώσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα 
στο µέλλον, λόγω της έµφυτης διακύµανσης µεταξύ των διαφόρων εδαφικών υποστρώσεων, ειδών φύτευσης 
και κλιµατικών συνθηκών. Οποιεσδήποτε συστάσεις, προτείνονται στα πλαίσια εξάσκησης καλής πρακτικής. 
Στα πλαίσια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά η τελική επιφάνεια αποκατάστασης να περιλαµβάνει 
τοποθέτηση 15cm φυτικής γης σε συνδυασµό µε 15cm εδαφικών υλικών και φύτευση µε χρήση βελτιωτικών 
υλικών. Προβλέπεται επίσης η διάστρωση φυτικής γης στις κατάντη παρειές των φραγµάτων. 

 

Επιπροσθέτως, οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης θα πρέπει να παρουσιάζει αρκετούς βαθµούς 
ελευθερίας και να εξελίσσεται στη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 
νοµοθεσίας και των σχετικών οδηγιών, τις τοπικές απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα των επί τόπου δοκιµών 
και των εφαρµογών διαφόρων τεχνικών στην υπό αποκατάσταση περιοχή. 

 

Τα τέλµατα που θα προκύψουν από την επιφανειακή εκµετάλλευση του µεταλλείου, θεωρούνται αδρανή 
σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και παρουσιάζουν χαµηλή διαπερατότητα. Εποµένως παρουσιάζουν 
αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις επιλογές που µπορούν να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση των 
αποθέσεων. Η προοδευτική αποκατάσταση των χώρων παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα όπως µικρότερο 
χρονικό διάστηµα για τις εργασίες αποκατάστασης, και ενσωµάτωση των σχετικών εργασιών στον 
καθηµερινό κύκλο εργασιών λειτουργίας του µεταλλείου. Η προοδευτική αποκατάσταση είναι εφικτή για τους 
σχεδιαζόµενους χώρους απόθεσης, καθώς αποτελούν δύο διακριτούς χώρους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν 
σταδιακά και οι διαδικασίες κλεισίµατος θα είναι αυτόνοµες. Αυτό άλλωστε ήταν και ένα από τα βασικά 
κριτήρια επιλογής των, καθώς µε την τµηµατική λειτουργία µειώνεται η επιφάνεια κατάληψης και υπάρχει η 
δυνατότητα γρηγορότερης απόδοσης των χώρων απόθεσης στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Οι επιλογές αποκατάστασης που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν, περιλαµβάνουν: 

• ∆ιάστρωση ενός εδαφικού στρώµατος και φύτευση. 

• ∆ιάστρωση εδαφικού στρώµατος αποτελούµενο από διάφορες στρώσεις (χαλικώδη 
αποστραγγιστική στρώση και φυτική γη) και φύτευση, για την περεταίρω µείωση της διήθησης 
του νερού. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η στρωµάτωση που θα χρησιµοποιηθεί θα µπορεί 
να βοηθήσει στην ανάπτυξη φύτευσης. 
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Οι εδαφικές στρώσεις που θα χρησιµοποιηθούν θα µπορούσαν να προέρχονται από την αποθηκευµένη 
φυτική γη που θα έχει αφαιρεθεί από την περιοχή για την κατασκευή των χώρων. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, θα πρέπει η φυτική γη να έχει αποθηκευτεί µε συγκεκριµένο τρόπο (στρώµατα µικρού πάχους 
στα οποία θα πρέπει να εφαρµοστεί φύτευση για την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους). Η φυτική γη θα 
πρέπει εν συνεχεία 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 
επίσης να βελτιωθεί µε χρήση ειδικών ανόργανων λιπασµάτων και συµπληρωµάτων, για την υποβοήθηση 
ανάπτυξης της βλάστησης. 

 

Η επαναφύτευση της τελικής επιφάνειας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κατά τη διαδικασία αποκατάστασης, 
καθώς η φύτευση αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους, τη µεταφορά σκόνης και µειώνει τη διήθηση των 
επιφανειακών νερών. Η επιλογή κατάλληλων φυτών θα πρέπει να προκύψει µετά από ενδελεχή έρευνα της 
τοπικής χλωρίδας που θα µπορεί να αναπτυχθεί στην τελική επιφάνεια των τελµάτων, λαµβάνοντας υπόψη 
τα γεωχηµικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Η αποστράγγιση του τελικού καλύµµατος αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας της 
αποκατάστασης. Θα πρέπει εποµένως να ληφθούν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την εγκατάσταση 
κατάλληλου συστήµατος αποστράγγισης επί της αποκαταστηµένης επιφάνειας. Η διατοµή του συστήµατος 
αποστράγγισης θα πρέπει να καθοριστεί κατά τις τελευταίες φάσεις απόθεσης των τελµάτων και εξαρτάται εν 
πολλοίς από την τοπογραφία της τελικής επιφάνειας. Ενδεικτικές προτάσεις συστηµάτων αποστράγγισης 
περιλαµβάνουν: 

• Εγκατάσταση υπο-επιφανειακού συστήµατος αποστράγγισης αποτελούµενο από διάτρητους 
σωλήνες σχεδιασµένους να παροχετεύουν τα νερά της βροχής. 

• Εγκατάσταση τοπικού συστήµατος αποστράγγισης αποτελούµενο από επίλεκτα θραυστά υλικά µε 
περίβληµα από ειδικά υλικά τύπου Terram ή ανάλογου 

 

Για τον προσδιορισµό της βέλτιστης αλληλουχίας αποκατάστασης θα πρέπει να διενεργηθούν διαδοχικές 
δοκιµές και έρευνες µέσω των οποίων θα καθοριστεί η µεθοδολογία και διαδικασία αποκατάστασης. Στα 
πλαίσια των ανωτέρω θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν εκτεταµένες εργαστηριακές και επί τόπου δοκιµές για 
τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου αποκατάστασης. Τέτοιες δοκιµές θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: 

• ∆ειγµατοληψία και εκτέλεση χηµικών αναλύσεων στα τέλµατα για τον προσδιορισµό εν δυνάµει 
τοξικών υλικών σε σχέση µε την ανάπτυξη των φυτών και διατροφικών ελλείψεων. 

• Ανάλυση των χηµικών και φυσικών χαρακτηριστικών της φυτικής γης στην ευρύτερη περιοχή και 
τα εδαφικά υποστρώµατα για τον καθορισµό της βασικής χηµικής σύστασης που θα 
χρησιµοποιηθεί για σύγκριση των αποτελεσµάτων από τις σχετικές αναλύσεις στα τέλµατα της 
µεταλλευτικής διεργασίας. 

• Κατάλληλες έρευνες και πειράµατα σε θερµοκήπια για τον έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών σε 
συγκεκριµένα εδαφικά υποστρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση. 

• Πειραµατικές επί τόπου δοκιµές σε ήδη αποτεθέντα τέλµατα για τον καθορισµό της βέλτιστης 
τεχνικής αποκατάστασης και της ανάπτυξης των φυτών. 

 

Οι αποκαταστηµένες τελικές επιφάνειες θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται µέχρι η βλάστηση 
µπορεί να αναπτυχθεί από µόνη της και το αποτέλεσµα της αποκατάστασης πληροί τις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΕΧ και των σχετικών αρχών, ή µέχρι η διαχείριση των χώρων µπορεί να ενσωµατωθεί στην εν 
γένει διαχείριση της περιβάλλουσας περιοχής. Οι εργασίες συντήρησης ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 

• Επαναφύτευση περιοχών που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
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• Επιδιόρθωση τυχόν προβληµάτων διάβρωσης. 

• Έλεγχο και καταπολέµηση ζιζανίων και αγριόχορτων. 

• Εφαρµογή λιπασµάτων και οργανικών ουσιών. 

• Άρδευση φυτών στις ξηρότερες περιοχές, κυρίως στα πρώτα στάδια αποκατάστασης. 

 

Η επιτυχία της αποκατάστασης θα µετράται µέσω βιολογικών και χηµικών ερευνών των φυτών και των 
εδαφών. Τέτοιες διαδικασίες προτείνεται να πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο, σε υγρές και ξηρές 
συνθήκες µέχρι περίπου πέντε έτη µετά την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής, όπου εκτιµάται ότι το 
πρόγραµµα επαναφύτευσης θα παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα. Θα πρέπει επίσης να πραγµατοποιούνται 
χηµικές αναλύσεις προσδιορισµού των βασικών χαρακτηριστικών των εδαφών και των συγκεντρώσεων 
βαρέων µετάλλων, για να µειωθεί ο κίνδυνος δηλητηριάσεων της πανίδας της περιοχής από αυτά. 
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9. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Όπως έχει αναφερθεί στα ανωτέρω κεφάλαια, ο χώρος απόθεσης στερεών αποβλήτων του Κοκκινόλακκα 
κατατάσσονται ως χώρος τύπου Α σύµφωνα µε τα κριτήρια ταξινόµησης της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-
2009. 

 

Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι απαιτείται η λήψη κάποιων επιπλέον µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος 
πέραν όσων προβλέπονται από το σχεδιασµό του έργου, τα βασικότερα των οποίων περιγράφονται στο 
κεφάλαιο 5 της παρούσας µελέτης.  

 

Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί στο πλαίσιο του σχεδιασµού της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων του 
Κοκκινόλακκα εκπονήθηκε από την εταιρεία «Μελέτη Αποτίµησης της ∆ιακινδύνευσης» του χώρου απόθεσης 
αποβλήτων του Κοκκινόλακκα. Η αποτίµηση της διακινδύνευσης διενεργήθηκε µε σκοπό τονπροσδιορισµό 
και την αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων λόγω της κατασκευήςτων χώρων απόθεσης αποβλήτων. Στο 
πλαίσιο αυτής της µελέτης προβλέπεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων από τη λειτουργία των προτεινόµενων χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων: 

• Η εφαρµογή ενός αξιόπιστου συστήµατος παρακολούθησης για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν ροής 
µέσω του σώµατος του φράγµατος ή εσωτερικής διάβρωσης του. 

• Η αποµάκρυνση τεχνητών επιχώσεων, εδαφικού υλικού ή ακόµα και του ανώτερου αποσαθρωµένου 
βραχώδους µανδύα στην περιοχή θεµελίωσης των φραγµάτων. Γενικώς, θα πρέπει να αποφευχθεί η 
θεµελίωση των φραγµάτων επί στρώσεων κοκκώδους υλικού µέσης ή µικρής πυκνότητας ή επί 
χαλαρών ιλυο-αργιλικών εδαφών πάχους µεγαλύτερου των 5m. 

• Η διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου απόθεσης των τελµάτων για µείωση του δυναµικού 
ρευστοποιήσεως τους. 

• Η επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων των διενεργηθεισών δυναµικών αναλύσεων, συναξιολογώντας 
τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας και εφόσον απαιτηθεί να εφαρµοσθούν τροποποιήσεις 
στη γεωµετρία των φραγµάτων. ∆ιερεύνηση της επιρροής τυχόν µεγέθυνσης της σεισµικής 
επιτάχυνσης λόγω τοπικών συνθηκών υποβάθρου ή εντός του σώµατος του φράγµατος καθώς και 
της επιρροής του λόγου απόσβεσης του υλικού του φράγµατος στην απόκριση του σώµατος του 
φράγµατος. 

• Συστηµατικές επιθεωρήσεις της σήραγγας εκτροπής και των περιµετρικών έργων αποστράγγισης και 
καθαρισµός τους από τυχόν φερτά υλικά, κλαδιά, κορµούς δένδρων, ογκόλιθους κ.α. 

• Σε περίπτωση όπου, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης ροής των τελµάτων, σε µία 
ενδεχόµενη κατάρρευση των φραγµάτων (dam breach analysis) ο τοπικός πληθυσµός τίθεται σε 
σοβαρό κίνδυνο, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η κατασκευή βοηθητικών φραγµάτων µικρού ύψους (4-
5m) κατάντη του κυρίως φράγµατος για την εκτροπή και καθοδήγηση της ροής σε επιλεγµένες 
περιοχές. 

 

Επιπροσθέτως, καθώς υφίσταται το ενδεχόµενο µίας αστοχίας του φράγµατος, θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα 
σύστηµα προειδοποίησης του πιθανώς επηρεασµένου πληθυσµού καθώς και ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. 
Το εν λόγω σχέδιο απαιτείται για την αποµείωση των συνεπειών µίας ενδεχόµενης κατάρρευσης εφόσον δεν 
είναι εφικτή η περαιτέρω αποµείωση της διακινδύνευσης. Ένα αξιόπιστο σύστηµα παρακολούθησης και 
προειδοποίησης είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση του απαιτούµενου χρόνου για εκκένωση της περιοχής 
εφόσον απαιτηθεί. Το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να προβλέπει την ενηµέρωση του πληθυσµού για 
τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης. Ακόµα, συνίσταται η κατάρτιση ενός εγχειριδίου 
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λειτουργίας, συντήρησης και επίβλεψης των φραγµάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Γαλλία για όλα τα 
φράγµατα υψηλού κινδύνου απαιτούνται µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο τα ακόλουθα: 

• Σειρήνες προειδοποίησης εντός της ζώνης των 15 λεπτών (δηλαδή η ζώνη η οποία αναµένεται να 
επηρεασθεί εντός 15 λεπτών από την αστοχία του φράγµατος),  

• «Συγκεκριµένο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης» και  

• Ενηµερωτικό υλικό για διανοµή στον τοπικό πληθυσµό. 

 

Τέλος, σύµφωνα και µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο 121 της ICOLD, ένας επικεφαλής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τα φράγµατα και στα φράγµατα θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα αξιόπιστο και επαρκές 
σύστηµα παρακολούθησης τους. Το σύστηµα παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαµβάνει πιεζόµετρα 
κλειστού και ανοικτού τύπου για τη παρακολούθηση της διακύµανσης του υδροφόρου ορίζοντα και της 
φρεατικής επιφάνειας καθώς και κλισιόµετρα και όργανα παρακολούθησης µετακινήσεων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή∆ραστηριότητας 

 

Το παρόν σχέδιο  αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την 
εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος χρυσοφόρου-χαλκούχου πορφύρη που βρίσκεται στη θέση «Σκουριές» του 
∆ήµου Παναγιάς του Ν. Χαλκιδικής, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
 

Το υποέργο Σκουριών όπως θα αναφέρεται στη συνέχεια, περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός νέου µεταλλείου 
για την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος, ένα νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού για την επεξεργασίας του 
εξορυσσόµενου υλικού καθώς και δυο διακριτούς χώρους απόθεσης των υπολειµµάτων υπολειµάτωντης 
προαναφερόµενης επεξεργασίας. 

 

Το κοίτασµα των Σκουριών είναι ένα πλήρως ερευνηµένο κοίτασµα χαλκού – χρυσού. Αποτελείται από έναν 
κατακόρυφο κυλινδρικό πορφυριτικό κορµό που περιβάλλεται από σχιστόλιθο, ο οποίος όµως λόγω 
εµποτισµού αποτελεί κοίτασµα µε συνεχώς αποµειούµενη ακτινικά περιεκτικότητα σε χρήσιµα µέταλλα. Τα 
µεταλλευτικά αποθέµατα για το κοίτασµα των Σκουριών, όπως διαµορφώνονται µε βάση το σχεδιασµό του 
έργου, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κατάλληλων οικονοµικών συντελεστών που περιλαµβάνουν τις τιµές 
των µετάλλων (Au: 425$/oz και Cu: 1,1$/lb), τα ποσοστά ανάκτησης του εµπλουτισµού (Au: 84% και 
Cu: 91%) και την καθαρή απόδοση της µεταλλουργίας (NSR≥10,80 €/t), εκτιµώνται σε 146 Mt. 

 

Η επιφανειακή εµφάνιση του κοιτάσµατος των Σκουριών, η ανάγκη αυξηµένων χώρων απόθεσης λόγω του 
µεγάλου όγκου του κοιτάσµατος και η εξ΄αυτού και της µορφολογίας αναγκαία µεγάλη ποσότητα στείρων για 
την κατασκευή αναχωµάτων απόθεσης, προσδιορίζει την περιβαλλοντικά βέλτιστη µέθοδοπου είναι ένας 
συνδυασµός ενοποιηµένου ορύγµατος αντιµετώπισης των παραπάνω αναγκών και της κατά βάση υπόγειας 
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εκµετάλλευσης. Ειδικότερα, η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος περιλαµβάνει ένα πολυχρηστικό όρυγµα µε 
εκµετάλλευση  για τα πρώτα 220 µέτρα βάθους του κοιτάσµατος (από το µέγιστο υψόµετρο στην επιφάνεια 
στο +665 έως το +440 µ.α.ε.θ) το  οποίο συνδυάζεται µε την υπόγεια εκµετάλλευση µε τη µέθοδο της 
επαναπλήρωσης διευρυµένων ορόφων µε χρήση λιθογόµωσης (SLOS, Sub Level Open Stopes) για τα 
υπόλοιπα 540 m που βρίσκονται βαθύτερα (από το +440 έως το -100 µ.α.ε.θ). 

 

Το εξορυσσόµενο µετάλλευµα τροφοδοτεί το εργοστάσιο εµπλουτισµού το οποίο κατασκευάζεται σε άµεση 
επαφή µε το µεταλλείο. Στο εργοστάσιο γίνεται εµπλουτισµός του εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος προς 
παραγωγή δύο προϊόντων, κράµατος χρυσού doré µε βαρυτοµετρικό διαχωρισµό και υψηλής ποιότητας 
συµπύκνωµα χαλκού / χρυσού µε επίπλευση. Η ονοµαστική δυναµικότητα του εργοστασίου κατεργασίας έχει 
σχεδιαστεί για 24.000 t/d, προκειµένου να υπάρχει διαθέσιµη η απαιτούµενη πρόσθετη δυναµικότητα για τις 
περιόδους που το τροφοδοτούµενο µετάλλευµα θα είναι χαµηλότερης περιεκτικότητας από την µέση 
σχεδιαζόµενη µε σκοπό την παραγωγή σταθερής ποσότητας συµπυκνώµατος χαλκού/χρυσού καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου. Το παραγόµενο συµπύκνωµα χαλκού - χρυσού καθώς και ο χρυσός dor÷ οδηγείται 
στις νέες εγκαταστάσεις του Μαντέµ Λάκκου και ακολούθως στις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις του 
Στρατωνίου για εξαγωγή. 

 

Το στείρο υλικό που παράγεται από το ενοποιηµένο όρυγµα  χρησιµοποιείται  σαν προερχόµενο από 
δανειοθάλαµο στείρων στο σύνολό του, αποφεύγοντας την κατάληψη πρόσθετης επιφάνειας για δηµιουργία 
χώρου απόθεσης στείρων. Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο ποσοστό των στείρων χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή δύο αναχωµάτων, στα παρακείµενα ρέµατα Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο, οριοθετώντας 
αντίστοιχα δύο χώρους για την απόθεση των υπολειµάτων που παράγονται από την κατεργασία του 
µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Τα υπόλοιπα στείρα αξιοποιούνται για την αποκατάσταση της 
τελικής επιφάνειας (αύξηση του πορώδους πριν την τοποθέτηση της φυτικής γης) τόσο των δύο χώρων 
απόθεσης υπολειµάτων όσο και του επιφανειακού ορύγµατος (µετά την επαναπλήρωσή του µε υπολείµατα).  

 

Όσον αφορά τα υπολείµατα εµπλουτισµού, αυτά είναι µειωµένης υγρασίας (υπό µορφή πάστας, µε 
περιεκτικότητα  72% κ.β. στερεά) µε στόχο να µειώνονται στο ελάχιστο δυνατό οι αποθηκευτικές απαιτήσεις 
π.χ. λόγω της ελαχιστοποίησης του περιεχόµενου νερού, της δυνατότητας επίτευξης µεγαλύτερων τελικών 
κλίσεων απόθεσης, κλπ. Επιπλέον, η ποσότητα των υπολειµµάτων υπολειµάτων από την κατεργασία του 
επιφανειακά εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος είναι ισοσταθµισµένη µε τη χωρητικότητα των προαναφερθέντων 
δύο χώρων απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου ενώ η ποσότητα που παράγεται από την κατεργασία 
του µεταλλεύµατος από την υπόγεια εκµετάλλευση είναι ισοσταθµισµένη µε το άθροισµα των ποσοτήτων που 
απαιτούνται για τη επαναπλήρωση των κενών της εκµετάλλευσης, υπόγειων έργων και επιφανειακού 
ορύγµατος. Τέλος, η απόθεση γίνεται σε δύο ξεχωριστούς παρακείµενους χώρους απόθεσης που 
κατασκευάζονται στα ρέµατα Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο, και διαδοχικά, ο  ένας µετά τον άλλον, 
προκειµένου, όταν εξαντληθεί η χωρητικότητα του πρώτου, αυτός να αποκαθίσταται και να ξεκινάει η 
λειτουργία του δεύτερου.    

 

Με βάση τα σηµερινά βεβαιωµένα µεταλλευτικά αποθέµατα (146 Mt) και λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό 
που προτείνεται (µέγιστη δυνατή παραγωγή από την εκµετάλλευση στο όρυγµα 8Μt και από την υπόγεια 
4,5Μt), η διάρκεια ζωής του έργου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 29 χρόνια. Η παραγωγική διαδικασία του 
υποέργου Σκουριών φαίνεται στο Σχήµα 1.1-1 που ακολουθεί. 
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Σχήµα 1.1-1 ∆ιάγραµµα ροής έργου Σκουριών 

 

1.2 Μικτός Φορέας ∆ιαχείρισης ∆ραστηριότητας 

 

Φορέας διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων του υποέργου Σκουριών που είναι ταυτόχρονα και φορέας 
εκµετάλλευσης του ορυκτού πόρου που θα εξορυχθεί είναι η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ».  

 

Αρµόδιος σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων είναι ο κ. Πέτρος 
Στρατουδάκης, Γενικός ∆ιευθυντής της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.». 

 

  

Επαναπλήρωση 
ορύγµατος 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η θέση των εγκαταστάσεων απόθεσης παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. Οιπροτεινόµενοι χώροι 
απόθεσης των υπολειµµάτωνυπολειµάτων, βρίσκονται σε δύο γειτονικά ρέµατα,του Καρατζά Λάκκου και του 
Λοτσάνικου, που εντοπίζονται στις δυτικές παρειές της υπολεκάνης του Καρόλακκα, γνωστής και ως λεκάνη 
της Πιάβιτσας. Οι δύο χώροιαπόθεσης βρίσκονται περίπου 1,5km βορειοανατολικά του ενοποιηµένου 
ορύγµατος και περίπου 0,8km ανατολικά του εργοστασίουεµπλουτισµού, ενώ απέχουν περί τα 5-7km από 
τους πλησιέστερους οικισµούς. 

 

 
 

Η εγκατάσταση διαχείρισης υπολειµάτων, σχεδιάστηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να αποθηκεύσει 
τα υπολείµατα που θα προκύψουν από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος στο ενοποιηµένο όρυγµα. Ο 
συνολικός όγκος υπολειµάτων προς αποθήκευση ανέρχεται σε 43,7Mm3 ενώ λαµβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της  εκµετάλλευσης αυτής, ο χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων είναι περί τα 9 έτη. 
Σηµειώνεται ότι για την κατασκευή των αναχωµάτων αξιοποιείται το σύνολο των στείρων υλικών που θα 
προκύψουν από το ενοποιηµένο όρυγµα, το οποίο εξ άλλου είναι σχεδιασµένο και για τον σκοπό αυτό. 

 

Η εγκατάσταση περιλαµβάνει επίσης περιµετρική υδραυλική προστασία που αποτελείται από ανοικτές 
ορθογωνικές τάφρους, µέσω των οποίων εκτρέπονται τα επιφανειακά νερά των ρεµάτων ανάντη των χώρων 
απόθεσης και αποδίδονται στο ρέµα Καρόλακκας κατάντη των χώρων απόθεσης. Μέσω του υδραυλικού 
συστήµατος επιτυγχάνεται αφενός η προστασία των χώρων απόθεσης και αφετέρου αποδίδεται στο κυρίως 
ρέµα σηµαντική ποσότητα καθαρού νερού. 
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Όλα τα έργα της εγκατάστασης διαχείρισης υπολειµάτων έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να πληρούν τις πλέον 
υψηλές διεθνείς προδιαγραφές. Και τα δύο αναχώµατα Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου, θεωρούνται µεγάλα 
φράγµατα και σύµφωνα µε τη βαθµονόµηση επικινδυνότητας της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων 
(ICOLD), η επικινδυνότητά τους θεωρείται υψηλή. Η ουσιαστική σηµασία αυτής της γενικής βαθµονόµησης 
είναι ότι τα φράγµατα υπόκεινται στις πιο αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά στο σχεδιασµό και τη 
λειτουργία τους, όπως η ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλούς λειτουργίας υπό το Μέγιστο Αναµενόµενο 
Σεισµό (Maximum Credible Earthquake – MCE) και τη Μέγιστη Πιθανή Πληµµύρα (Probable Maximum Flood 
– PMF). Τα ανωτέρω περιγραφόµενα περιστατικά αποτελούν συµβάντα µε περίοδο επαναφοράς 1:10.000. 
Επιπλέον, ο σχεδιασµός και η κατασκευή των χώρων να είναι σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα από την 
Οδηγία 2006/21/ΕΚ όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 
καθώς και τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές 

 

Και τα δύο αναχώµατα θα κατασκευαστούν µε εφαρµογή των αυστηρότερων κριτηρίων εξασφάλισης 
ποιότητας και συνεχούς ποιοτικού ελέγχου για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του συστήµατος. Τα φράγµατα 
Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου είναι παρόµοια και διαφοροποιούνται µόνον ως προς τα γενικά γεωµετρικά 
τους χαρακτηριστικά. Λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητά τους αλλά και το µέγεθός τους, τα δύο φράγµατα 
θα κατασκευαστούν µε τη µέθοδο προχώρησης προς τα κατάντη (downstream method) σύµφωνα µε την 
οποία, η ανύψωση των φραγµάτων πραγµατοποιείται µε προχώρηση της στέψης προς τα κατάντη.  

 

Ο σχεδιασµός των αναχωµάτων πραγµατοποιήθηκε ούτως ώστε να υπάρχει ελεύθερο ύψος µεταξύ της 
στέψης και της ανώτερης στάθµης απόθεσης υπολειµάτων στην τελική κατάσταση (freeboard), ίσο µε 5m. Σε 
όλες τις ενδιάµεσες ανυψώσεις, το ελεύθερο ύψος θα είναι πάντα µεγαλύτερο (της τάξης των 10m). Με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποθήκευση επιφανειακών απορροών εντός της λεκάνης απόθεσης, ενώ µειώνεται 
κατά πολύ ο κίνδυνος υπερπήδησης (overtopping) της στέψης, στη δυσµενή περίπτωση εισροής στη λεκάνη 
µεγάλων πληµµυρικών παροχών. 

 

2.2 Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων Χωροθέτησης 

 

Για την κατασκευή του χώρου απόθεσης των στερεών καταλοίπων που θα προκύψουν από τον εµπλουτισµό 
του µεταλλεύµατος των Σκουριών µελετήθηκαν τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες στην άµεση περιοχή του έργου: 

1. Οι λεκάνες των ρεµάτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου, συµβαλλόντων κλάδων του ρέµατος του 
Καρόλακκα – Θέση 1, Προτεινόµενη. 

2. Η λεκάνη του ρέµατος του Εκκλησιαστικού Μύλου (Κερασιά) – Θέση 2. 

3. Η λεκάνη του ρέµατος Τσαρκιά Λάκκου (Πιάβιτσα) – Θέση 3. 

 

Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων ήταν: 

• Να εξασφαλίζεται η χωρητικότητα των 43,7 Μm3, που αποτελεί τη βάση του σχεδιασµού. 

• Να προυποθέτουν αναχώµατα ίδιου όγκου µε τα παραγόµενα από το ενοποιηµένο όρυγµα. 

• Να µην παρουσιάζουν από γεωτεχνική άποψη φαινόµενα ερπυσµού, κατολισθήσεων και 
καθιζήσεων. 

• Να µην εντοπίζονται σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

• Να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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Η επιφάνεια κατάκλυσης των χώρων απόθεσης και των αναχωµάτων της Θέσης 1 βρίσκεται ΝΑ των 
Σταγείρων και της Στρατονίκης και εµπίπτει διοικητικά στο ∆ήµο Σταγείρων-Ακάνθου. Περιλαµβάνει τις 
υπολεκάνες απορροής του Λοτσάνικου (βόρεια λεκάνη) και Καρατζά Λάκκου (νότια λεκάνη), στις δυτικές 
παρειές της κοιλάδας της Πιάβιτσας. Τα δύο ρέµατα αποτελούν παραπόταµους του Καρόλακκα, 
συµβάλλοντος κλάδου του Ασπρόλακκα. Η µέση απορροή ρέµατος Λοτσάνικου ανέρχεται σε 46 m3/h και η 
µέση απορροή του Καρατζά Λάκκου ανέρχεται σε 83 m3/h. Η λεκάνη απορροής του Λοτσάνικου στα ανάντη 
του αναχώµατος έχει συνολική έκταση 5.512 στρέµµατα, ενώ του Καρατζά 5.128 στρέµµατα. Χαρακτηρίζονται 
από απότοµες πλαγιές, αποστραγγίζονται προς τα ανατολικά και είναι καλυµµένες από µικτή φυλλοβόλα 
βλάστηση. Για την απόθεση των υπολειµάτων προβλέπεται αρχικά αξιοποίηση της µίας λεκάνης. Μετά την 
εξάντληση της χωρητικότητάς της προβλέπεται ολοκλήρωση της αποκατάστασή της και έναρξη λειτουργίας 
της δεύτερης. 

 

Η θέση της λεκάνης απόθεσης της Κερασιάς (Θέση 2) βρίσκεται Ν των Σταγείρων και της Στρατονίκης, στην 
λεκάνη απορροής του ρέµατος Εκκλησιαστικού Μύλου. Το τµήµα της λεκάνης απορροής του Εκκλησιαστικού 
Μύλου πάνω από τα Στάγειρα, χαρακτηρίζεται από απόκρηµνες πλαγιές. Κάτω από τα Στάγειρα η λεκάνη 
αποστραγγίζεται προς τα Ν διαµέσου µιας περιοχής µήκους 2 km µε οµαλό τοπογραφικό ανάγλυφο και 
υψόµετρο µεταξύ 400 - 500m. Το ανάγλυφο γίνεται σταδιακά απότοµο σχηµατίζοντας την κύρια κοιλάδα του 
ρέµατος του Μουκούτολου, ο οποίος συµβάλλει µε το ρέµα Χονδρό Ραχώνι. Τα συµβαλλόµενα ρέµατα δίνουν 
το ρέµα του Εκκλησιαστικού Μύλου, το οποίο διέρχεται από ένα φαράγγι µε σχεδόν κάθετες πλαγιές ύψους 
60-80 m, για να καταλήξει στον Ασπρόλακκα. Ως θέση κατασκευής του αναχώµατος της Κερασιάς επιλέχθηκε 
η θέση που βρίσκεται ανάντη (0,54 km) της συµβολής των κλάδων Μουκούτολου και Χονδρό Ραχώνι, επί του 
Μουκούτολου, σε απόσταση 6 km Β∆ από τη συµβολή του Ασπρόλακκα µε τον Κοκκινόλακκα. Η συνολική 
λεκάνη απορροής ανάντη του προτεινόµενου αναχώµατος έχει επιφάνεια περίπου 10,6 km2, ενώ η µέση 
παροχή του ανέρχεται σε 107 m3/h. Η επιφάνεια κατάληψης του χώρου απόθεσης και του αναχώµατος 
εµπίπτει διοικητικά επίσης στο ∆ήµο Σταγείρων-Ακάνθου.  

 

Η θέση της λίµνης υπολειµάτων της Πιάβιτσας βρίσκεται ΝΑ των Σταγείρων και της Στρατονίκης στην 
κοιλάδα του ρέµατος Τσαρκιά Λάκκου. Αντιστοιχεί στις υπολεκάνες απορροής του Λοτσάνικου, Καρατζά 
Λάκκου και Τσαρκιά Λάκκου. Το ανώτερο τµήµα της κοιλάδας του Τσαρκιά Λάκκου χαρακτηρίζεται από 
απότοµες πλαγιές που αποστραγγίζονται προς τα Ν διαµέσου ενός σχετικά στενού περάσµατος ανάµεσα στα 
Στάγειρα και το Νεοχώρι. Το ανάγλυφο γίνεται σταδιακά απότοµο για να σχηµατίσει την κύρια κοιλάδα του 
Τσαρκιά Λάκκου, η οποία έχει απόκρηµνες και σχεδόν πλήρως καλυµµένες πλαγιές από µικτή φυλλοβόλα 
βλάστηση. Η θέση κατασκευής του αναχώµατος βρίσκεται περίπου 7 km Β∆ της συµβολής του Ασπρόλακκα 
µε τον Κοκκινόλακκα. Η λεκάνη απορροής στα ανάντη της προτεινόµενης θέσης κατασκευής του έχει 
συνολική επιφάνεια περίπου 30 km2. Η επιφάνεια κατάκλυσης της λίµνης υπολειµάτων και του φράγµατος 
εµπίπτει διοικητικά στο ∆ήµο Ακάνθου – Σταγείρων και στο ∆ήµο Παναγιάς.Στον Πίνακα 2.2-1 συνοψίζονται 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αναχωµάτων και των αντίστοιχων χώρων απόθεσης για τις τρεις 
εναλλακτικές θέσεις (1), (2) και (3) αντιστοίχως. 

 

Πίνακας 2.2-1. Χαρακτηριστικά εναλλακτικών θέσεων χώρων απόθεσης 
Παράµετροι Μονάδες Λεκάνες 

Λοτσάνικου 
και 

Καρατζά 
Λάκκου, 
Θέση 1 

Λεκάνη 
Κερασιάς, 
Θέση 2 

Λεκάνη 
Πιάβιτσας, 
Θέση 3 

Αποθηκευτική δυναµικότητα 
στερεών καταλοίπων 

Mm3 43,7 43,7 
 

43,7 
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Παράµετροι Μονάδες Λεκάνες 
Λοτσάνικου 

και 
Καρατζά 
Λάκκου, 
Θέση 1 

Λεκάνη 
Κερασιάς, 
Θέση 2 

Λεκάνη 
Πιάβιτσας, 
Θέση 3 

Απόσταση από εργοστάσιο 
εµπλουτισµού σε ευθεία γραµµή 

km Περίπου 1 5,0 
Περίπου 

1,5 
Επιφάνεια κατάληψης χώρου 
απόθεσης 

στρ. 1.062,8 1.810 
1.825 

Ύψος αναχώµατος/αναχωµάτων m 131 & 143 124 100 

Επιφάνεια λεκάνης απορροής στα 
ανάντη του αναχώµατος 

στρ. 10.640 10.600 
30.000 

Μέση επιφανειακή απορροή στη 
θέση κατασκευής του αναχώµατος 

m3/h 

Λοτσάνικος: 
46 

Καρατζά 
Λάκκος: 83 

118 

360 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις των τριών εναλλακτικών θέσεων στις κύριες περιβαλλοντικές 
παραµέτρους. 

 

Μορφολογία - Έδαφος 

Λεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου : Οι λεκάνες υπολειµάτων εντός των λεκανών απορροής 
Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου αναµένεται να καταλάβουν συνολικά 1.062,8 στρέµµατα. Όσον αφορά τα 
έργα εκτροπής για τη διατήρηση αντισταθµιστικής ροής στα κατάντη των αναχωµάτων, αυτά θα είναι µικρής 
κλίµακας, καθώς οι λεκάνες απορροής στα ανάντη των θέσεων των αναχωµάτων καταλαµβάνουν σχετικά 
µικρή έκταση (Λοτσάνικο 5,5 km2 και Καρατζάς 5,1 km2 αντίστοιχα). Ως προς την τελική επιφάνεια 
κατάληψης, οι χώροι απόθεσης στη Θέση 1 αναµένεται να καταλάβουν έκταση 1062,8 στρ, ποσοστό 10% της 
συνολικής έκτασης των λεκανών απορροής στα ανάντη των αναχωµάτων. Με βάση τα παραπάνω, οι 
αναµενόµενες επιπτώσεις στην παράµετρο µορφολογία-έδαφος χαρακτηρίζονται µετρίως σηµαντικές. 

Λεκάνη Κερασιάς : Η επιφάνεια κατάληψης του χώρου απόθεσης αναµένεται να έχει έκταση της τάξεως των 
1.810 στρεµµάτων (περίπου 17,1% της έκτασης της λεκάνης ανάντη του αναχώµατος). Τα απαιτούµενα έργα 
εκτροπής προκειµένου να διατηρηθεί αντισταθµιστική ροή κατάντη του αναχώµατος είναι ανάλογης κλίµακας 
µε της προτεινόµενης λύσης. Συνολικά, από την κατασκευή και λειτουργία της λεκάνης υπολειµάτων στη 
Θέση 2 αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στην παράµετρο µορφολογία-έδαφος. 

Λεκάνη Πιάβιτσας : Η επιφάνεια κατάληψης του χώρου απόθεσης αναµένεται να έχει έκταση της τάξεως των 
1.825 στρεµµάτων (περίπου 6,1% της έκτασης της λεκάνης ανάντη του αναχώµατος). Τα απαιτούµενα έργα 
εκτροπής προκειµένου να διατηρηθεί αντισταθµιστική ροή κατάντη του αναχώµατος είναι ανάλογης κλίµακας 
µε τις θέσεις 1 και 2. Συνολικά, από την κατασκευή και λειτουργία της λεκάνης υπολειµάτων στη Θέση 3 
αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στην παράµετρο µορφολογία-έδαφος. 

 

Υδατικοί πόροι 

Λεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου: Οι υπολεκάνες απορροής ανάντη των αναχωµάτων στη Θέση 1 
καταλαµβάνουν συνολικά το 11,6% της λεκάνης του Ασπρόλακκα. Η προβλεπόµενη έκταση κατάληψης 
(1.062,8 στρέµµατα) καταλαµβάνει µόνο το 1,16% της λεκάνης απορροής Ασπρόλακκα. Επιπλέον, 
διαµορφώνονται συνθήκες για επανόρθωση της παραπάνω µείωσης της ροής µε την απόδοση καλής 
ποιότητας νερών από την προαποστράγγιση του µεταλλείου αµέσως κατάντη των χώρων απόθεσης. 
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Εποµένως, η ροή του Ασπρόλακκα δεν αναµένεται να επηρεαστεί. Επιβάρυνση της ποιότητας των υπογείων 
υδάτων του υποκείµενου υδροφορέα δεν αναµένεται, καθώς τα κατάλοιπα θα είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος 
του σε στερεή φάση (περιεχόµενη υγρασία <28%), ενώ ο συντελεστής διαπερατότητας των πετρωµάτων της 
περιοχής είναι πολύ χαµηλός (κυµαίνεται από 1x10-6 έως 1x10-9 m/s). Συνολικά, στην περίπτωση επιλογής 
της θέσης 1, οι αναµενόµενες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής εκτιµάται ότι θα είναι µη 
σηµαντικές. 

Λεκάνη Κερασιάς : Η λεκάνη απορροής του Μουκούτολου ανάντη του αναχώµατος καταλαµβάνει αντίστοιχα 
το 11,6% της λεκάνης του Ασπρόλακκα. Η προβλεπόµενη έκταση κατάληψης (1.810 στρέµµατα) 
καταλαµβάνει το 1,98% της λεκάνης απορροής Ασπρόλακκα, και κατά συνέπεια, η ροή του δεν αναµένεται να 
επηρεαστεί σηµαντικά. Η ποιότητα των υπογείων υδάτων δεν αναµένεται να επιβαρυνθεί, καθώς η 
πιθανότητα διαρροών και κίνησης στραγγισµάτων προς τον υδροφορέα θεωρείται αµελητέα, δεδοµένης της 
τεχνολογίας απόθεσης, του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων και της πολύ µικρής περατότητας των 
πετρωµάτων. Συνολικά, στην περίπτωση επιλογής της θέσης 2, οι αναµενόµενες επιπτώσεις στους υδατικούς 
πόρους της περιοχής εκτιµάται ότι θα είναι µετρίως σηµαντικές. 

Λεκάνη Πιάβιτσας : Η λεκάνη απορροής ανάντη του αναχώµατος καταλαµβάνει αντίστοιχα το 32,7% της 
λεκάνης του Ασπρόλακκα. Η προβλεπόµενη έκταση κατάληψης (1.825 στρέµµατα) καταλαµβάνει το 1,99% 
της λεκάνης απορροής Ασπρόλακκα, και κατά συνέπεια, η ροή του δεν αναµένεται να επηρεαστεί σηµαντικά, 
όπως δεν αναµένεται να επηρεαστεί και η ποιότητα των υπογείων υδάτων. Συνολικά, στην περίπτωση 
επιλογής της θέσης 3, οι αναµενόµενες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής εκτιµάται ότι θα 
είναι µετρίως σηµαντικές. 

 

Ατµοσφαιρικό και Ακουστικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής των χώρων απόθεσης αναµένονται σηµαντικές, αν και παροδικές, επιπτώσεις στο 
ατµοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον, από τις χωµατουργικές εργασίες στο υπόβαθρο των λεκανών και 
στα αναχώµατα. Κατά τη φάση λειτουργίας, µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων διαχείρισης των αποθέσεων (βλ. 
Κεφάλαιο 5) δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα της περιοχής. Οι άνω επιπτώσεις δεν 
επηρεάζονται ιδιαίτερα από την επιλογή θέση της λεκάνης, αν και η απόσταση της Θέσης 2 από οικισµούς 
είναι µικρότερη από εκείνη της Θέσης 1 και 3. Οι επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα είναι µη σηµαντικές και για τις 
τρεις εναλλακτικές θέσεις. 

 

Οικοσυστήµατα 

Λεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου : Η περιοχή των λεκανών Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου διαθέτει 
µεγάλη βιοποικιλότητα και οικολογική αξία, λόγω του δασικού χαρακτήρα της και της περιορισµένης 
παρουσίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εποµένως, η επιλογή της ως χώρου απόθεσης των υπολειµάτων 
έχει ως αποτέλεσµα την επέµβαση σε ένα χώρο ελάχιστα οικολογικά επιβαρυµένο. Οι επιπτώσεις που 
επιφέρει στο φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται µετρίως σηµαντικές. 

Λεκάνη Κερασιάς : Τα δασικά συστήµατα στη λεκάνη της Κερασιάς είναι µικρότερης φυσικότητας από αυτά 
της Πιάβιτσας, λόγω εντονότερης δασικής διαχείρισης (πρόκειται κυρίως για δάση καστανιάς), αλλά και 
µεγαλύτερης ανθρώπινης παρέµβασης. Αυτό έχει ως συνέπεια η περιοχή της Κερασιάς να εµφανίζει 
µικρότερη βιοποικιλότητα από εκείνη της Πιάβιτσας, µετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από την επιλογή 
της θέσης 2 στα οικοσυστήµατα. Εντούτοις, η επιλογή της θέσης 2 απαιτεί τουλάχιστον πολλαπλάσιο µήκος 
σωληνοδρόµου και βοηθητικών δρόµων και ως εκ τούτου κατάληψης οικοσυστηµάτων, λόγω µεγαλύτερης 
απόστασης από το εργοστάσιο Εµπλουτισµού, µε οικολογικές αρνητικές συνέπειες στις περιοχές κατάληψής 
τους. Επίσης, οι απαιτήσεις σε αντλήσεις θα έχουν αρνητικές συνέπειες στις οικοσυστηµικές λειτουργίες και 
την πανίδα της περιοχής. Συνολικά, οι επιπτώσεις που θα επέλθουν στη οικολογία της περιοχής 
αξιολογούνται, συνολικά, ως µετρίως σηµαντικές. 

Λεκάνη Πιάβιτσας : Στην περιοχή της λεκάνης της Πιάβιτσας, ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης είναι τα δάση 
καστανιάς ενώ γενικά χαρακτηρίζεται από µεγάλη βιοποικιλότητα και οικολογική αξία λόγω της 
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περιορισµένης παρουσίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εποµένως, σε αντιστοιχία µε τις λεκάνεςΛοτσάνικο 
και Καρατζά Λάκκο, οι επιπτώσεις που επιφέρει η επιλογή αυτή στο φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται ως 
µετρίως σηµαντικές. 

 

Οικονοµικό περιβάλλον 

Λεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου : Η περιοχή κατάκλυσης καλύπτεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της 
από δασικές εκτάσεις οξιάς, µε ανάπτυξη υλοτοµικών δραστηριοτήτων και η δέσµευσή της ως χώρου 
απόθεσης υπολειµάτων θα στερήσει εν µέρει την περιοχή από την αξιοποίηση του δασικού δυναµικού της. Η 
ποιότητα, εντούτοις, του ξύλου στην περιοχή δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλή, για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις στην 
οικονοµία χαρακτηρίζονται ως µη σηµαντικά αρνητικές. 

Λεκάνη Κερασιάς : Η δασική κάλυψη της περιοχής και η υλοτοµία συναντώνται επίσης στον εναλλακτικό 
χώρο απόθεσης της λεκάνης της Κερασιάς. Η αξία όµως της παραγόµενης ξυλείας, λόγω ποιότητας ξύλου για 
τη Θέση 2 είναι µεγαλύτερη καθώς επικρατούν τα δάση καστανιάς. Συνεπώς, οι επιπτώσεις από τη δέσµευσή 
της ως χώρου απόθεσης υπολειµάτων αναµένεται να επιφέρει µετρίως σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις. 

Λεκάνη Πιάβιτσας : Η περιοχή κατάκλυσης της λεκάνης της Πιάβιτσας καλύπτεται κατά το µεγαλύτερο µέρος 
της από δασικές εκτάσεις οξιάς. Εποµένως, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στις λεκάνες Λοτσάνικου και 
Καρατζά Λάκκου και εποµένως οι επιπτώσεις στην οικονοµία χαρακτηρίζονται ως µη σηµαντικά αρνητικές. 

 

Ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον 

Λεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου : Στο «φυσικό» φράγµα µεταξύ των δύο χώρων απόθεσης 
υπολειµάτων βρίσκεται η θέση «Κάτσουρας» ή «Καστελλούδι». ∆εδοµένου, όµως, ότι η θέση αυτή δεν είναι 
κηρυγµένη, οι επιπτώσεις στο ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον εκτιµώνται ως αµελητέες. 

Λεκάνη Κερασιάς : Το βόρειο τµήµα της λεκάνης της Κερασιάς βρίσκεται πλησίον του κηρυγµένου 
αρχαιολογικού χώρου «Θέση Χωρούδα Ερειπωµένο χωριό», ο οποίος όµως δεν είναι επισκέψιµος. 
Εποµένως, οι επιπτώσεις στο ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές. 

Λεκάνη Πιάβιτσας : Η λεκάνη της Πιάβιτσας βρίσκεται πλησίον της θέσης «Κάτσουρας» ή «Καστελλούδι», η 
οποία όµως δεν είναι κηρυγµένη. Εποµένως, οι επιπτώσεις στο ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον εκτιµώνται 
ως αµελητέες. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται µε βάση τα προαναφερόµενα, η αξιολόγηση της προτεινόµενης θέσης σε 
σχέση µε την επιλογή της εναλλακτικής θέσης. Σε κάθε γραµµή φαίνεται το κατά πόσο υπερτερεί η 
προτεινόµενη λύση για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο ή το κατά πόσο υπερτερεί η εναλλακτική λύση. 
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Πίνακας 2.2-2.Αξιολόγηση Εναλλακτικών Χωροθέτησης χώρων απόθεσης 

Περιβαλλοντικές 
παράµετροι 

Χαρακτηρισµός επιπτώσεων Σύγκριση 
προτεινόµενης µε 
εναλλακτικές 
τεχνολογίες 

Υγρή απόθεση Ηµίξηρη απόθεση 
Απόθεση υπό µορφή 
πάστας - 
Προτεινόµενη 

Έδαφος - Μορφολογία/τοπίο � Μετρίως Σηµαντικές � Σηµαντικές � Σηµαντικές 
Υπερτερεί η 
προτεινόµενη 

Υδατικοί Πόροι � Μη σηµαντικές  � Μετρίως σηµαντικές  � Μετρίως σηµαντικές 
Υπερτερεί η 
προτεινόµενη 

Ατµοσφαιρικό - Ακουστικό 
περιβάλλον 

� Μη σηµαντικές � Μη σηµαντικές � Μη σηµαντικές Ισοδύναµες 

Οικοσυστήµατα � Μετρίως σηµαντικές  � Μετρίως σηµαντικές � Μετρίως σηµαντικές  Ισοδύναµες 

Οικονοµικό περιβάλλον � Μη σηµαντικές � Μετρίως σηµαντικές � Μη σηµαντικές 
Υπερτερούν οι 
θέσεις 1 και 3 

Κοινωνικό περιβάλλον � Ουδέτερες � Ουδέτερες � Ουδέτερες Ισοδύναµες 
Ιστορικό - Πολιτιστικό 
περιβάλλον 

� Αµελητέες � Μετριώς σηµαντικές � Αµελητέες Υπερτερούν οι 
θέσεις 1 και 3 

Αποτέλεσµα αξιολόγησης 
προτεινόµενης τεχνολογίας 

Υπερτερεί η προτεινόµενη 
στις 4 από τις 7 περιβαλλοντικές παραµέτρους / Ισοδύναµες ως προς άλλες 3 

  
 

Συνεπώς, από τα όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει το συµπέρασµα, ότι η χωροθέτηση του χώρου απόθεσης 
στερεών καταλοίπων στις υπολεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου παρουσιάζει περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήµατα έναντι των εναλλακτικών θέσεων στη λεκάνη Κερασιάς και Πιάβιτσας. Ως εκ τούτου η θέση 1 
αποτελεί την επιλεγείσα.  

 

2.3 Τεχνικός Σχεδιασµός Εγκατάστασης 

 

2.3.1 Τεχνικός Σχεδιασµός Φράγµατος Καρατζά Λάκκου 

 

Το ανάχωµα Καρατζά Λάκκου διαµορφώνεται µε απόλυτο υψόµετρο στέψης +415m στην τελική κατάσταση. 
Το µέγιστο ύψος του φράγµατος στον άξονά του είναι περί τα 143m, ενώ στον πόδα της κατάντη παρειάς 
περί τα 169m. Η ανάντη παρειά του σχεδιάζεται µε βαθµίδες κλίσης 1:2,25 (Κ:Ο) ύψους 15m και ενδιάµεσους 
αναβαθµούς πλάτους 5m. Η κατάντη παρειά του σχεδιάζεται µε βαθµίδες κλίσης 1:2 (Κ:Ο) ύψους 20m και 
ενδιάµεσους αναβαθµούς πλάτους 10m. Η µέση κλίση της ανάντη και κατάντη παρειάς είναι περίπου 1:2,5 
(Κ:Ο). Το πλάτος της στέψης του φράγµατος είναι 15m. Το ανάχωµα Καρατζά Λάκκου θα κατασκευαστεί σε 
δύο στάδια µε ενδιάµεσο απόλυτο υψόµετρο στέψης +385m.  

 

Οι γενικές γεωµετρικές παράµετροι του φράγµατος, ως επίσης και η χωρητικότητα της δηµιουργούµενης 
λεκάνης απόθεσης υπολειµάτων, παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 2.3.1-1. Σύνοψη γενικών χαρακτηριστικών χώρου απόθεσης Καρατζά Λάκκου 
 Στάδιο 1 Τελικό στάδιο  

Απόλυτο υψόµετρο στέψης αναχώµατος +385m +415m 

Ελεύθερο ύψος µεταξύ στέψης αναχώµατος και 
ανώτερης στάθµης απόθεσης υπολειµάτων 

10m 5m 

Μήκος στέψης αναχώµατος 380m 533m 

Πλάτος στέψης αναχώµατος 5m 15m 

Κατακόρυφο ύψος αναχώµατος στον άξονα 107m 143m 
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Κατακόρυφο ύψος αναχώµατος µεταξύ στέψης και πόδα 
κατάντη παρειάς 

128m 169m 

Αθροιστική επιφάνεια κατάληψης αναχώµατος  98.120m2 191.920m2 

Αθροιστικός µέγιστος υπολογιζόµενος όγκος 
αναχώµατος 

3.258.072m3 8.644.264m3 

Αθροιστική επιφάνεια κατάληψης λεκάνης απόθεσης 
υπολειµάτων 

292.170m2 714.590m2 

Αθροιστικός µέγιστος υπολογιζόµενος όγκος πλήρωσης 
της λεκάνης απόθεσης υπολειµάτων 

8.373.516m3 29.196.717m3 

Αθροιστικός Λόγος όγκου υπολειµάτων προς όγκο 
αναχώµατος 

2,60 3,40 

Αθροιστικός χρόνος ζωής (έτη λειτουργίας) 1,60 5,60 

 

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, ο λόγος του όγκου υπολειµάτων προς τον όγκο του φράγµατος 
είναι 3,4 στην τελική ανύψωση του αναχώµατος, που θεωρείται γενικά χαµηλός και υποδηλώνει ότι τα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης είναι τέτοια, όπως και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα,  που δεν 
επιτρέπουν τη δηµιουργία µεγάλης απόθεσης συνδυασµένη µε µικρό όγκο αναχώµατος. Τα έτη λειτουργίας 
είναι περίπου 5,5 δηλαδή, και αφορά  τα πρώτα έτη της εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος των Σκουριών. 

 

2.3.2 Τεχνικός Σχεδιασµός Φράγµατος Λοτσάνικου 

 

Το ανάχωµα Λοτσάνικου διαµορφώνεται µε απόλυτο υψόµετρο στέψης +415m στην τελική κατάσταση. Το 
µέγιστο ύψος  στον άξονά του είναι περί τα 130m, ενώ στον πόδα της κατάντη παρειάς περί τα 160m. Η 
ανάντη παρειά του αναχώµατος σχεδιάζεται µε βαθµίδες κλίσης 1:2,25 (Κ:Ο) ύψους 15m και ενδιάµεσους 
αναβαθµούς πλάτους 5m. Η κατάντη παρειά σχεδιάζεται µε βαθµίδες κλίσης 1:2 (Κ:Ο) ύψους 20m και 
ενδιάµεσους αναβαθµούς πλάτους 10m. Η µέση κλίση της ανάντη και κατάντη παρειάς είναι περίπου 1:2,5 
(Κ:Ο). Το πλάτος της στέψης του είναι 15m. Και το ανάχωµα αυτό θα κατασκευαστεί σε δύο στάδια µε 
ενδιάµεσο απόλυτο υψόµετρο στέψης +400m. 

 

Οι γενικές γεωµετρικές παράµετροι του αναχώµατος, ως επίσης και η χωρητικότητα της δηµιουργούµενης 
λεκάνης απόθεσης υπολειµάτων, παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 2.3.2-1 Σύνοψη γενικών χαρακτηριστικών χώρου απόθεσης Λοτσάνικου 
 Στάδιο 1 Τελικό στάδιο  

Απόλυτο υψόµετρο στέψης αναχώµατος +400m +415m 

Ελεύθερο ύψος µεταξύ στέψης αναχώµατος και 
ανώτερης στάθµης απόθεσης υπολειµάτων 

10m 5m 

Μήκος στέψης αναχώµατος 320m 380m 

Πλάτος στέψης αναχώµατος 5m 15m 

Κατακόρυφο ύψος αναχώµατος στον άξονα 113m 131m 
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 Στάδιο 1 Τελικό στάδιο  

Κατακόρυφο ύψος αναχώµατος µεταξύ στέψης και πόδα 
κατάντη παρειάς 

154m 159m 

Αθροιστική επιφάνεια κατάληψης αναχώµατος  90.110m2 125.575m2 

Αθροιστικός µέγιστος υπολογιζόµενος όγκος 
αναχώµατος 

3.550.081m3 5.830.894m3 

Αθροιστική επιφάνεια κατάληψης λεκάνης απόθεσης 
υπολειµάτων 

222.736m2 348.195m2 

Αθροιστικός µέγιστος υπολογιζόµενος όγκος πλήρωσης 
της λεκάνης απόθεσης υπολειµάτων 

7.824.662m3 14.896.141m3 

Αθροιστικός Λόγος όγκου υπολειµάτων προς όγκο 
αναχώµατος 

2,20 2,55 

Αθροιστικός χρόνος ζωής (έτη λειτουργίας) 1,50 2,80 

 

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, ο λόγος του όγκου υπολειµάτων προς τον όγκο του αναχώµατος 
είναι 2,55 στην τελική ανύψωση του, που θεωρείται γενικά χαµηλός και προφανώς ισχύουν όσα 
αναφέρθηκαν στον ανάχωµα του Καρατζα Λακκου. Τα έτη λειτουργίας του είναι περίπου 3 και αφορούν τα 3 
τελευταία έτη εξωτερικής απόθεσης από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος των Σκουριών, δεδοµένου ότι 
έκτοτε η απόθεση γίνεται εσωτερική και αφορά την πλήρωση του ενοποιηµένου ορύγµατος. 

 

2.4 Περιγραφή Χρονικής Αλληλουχίας Λειτουργίας Εγκατάστασης 

 

Η χρονική αλληλουχία κατασκευής των αναχωµάτων σε συνδυασµό µε την παραγωγή στείρων και 
υπολειµάτων προερχόµενων από την εκµετάλλευση στο ενοποιηµένο όρυγµα, παρουσιάζεται στους Πίνακες 
και τα αντίστοιχα Σχήµατα που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 2.3-1. Χρονική αλληλουχία κατασκευής αναχωµάτων από τα στείρα 
τουενοποιηµένου ορύγµατος του κοιτάσµατος Σκουριών 

ΚαρατζάΛάκκος 

έτος1 έτος2 έτος3
1
 έτος3

2
 έτος4 έτος5

2
 

Στείρα(m3) 236.883 236.883 2.784.306 333.534 3.666.237 1.386.421 

   

          Λοτσάνικο 

ΣΥΝΟΛΟ 

έτος5
3
 έτος6 έτος7 έτος8

3
 έτος8

4
 έτος9 έτος10 έτος11 

Στείρα(m3) 1.167.556 1.507.637 813.537 61.350 696.587 286.837 158.217 4.992 13.340.977 

1 Καρατζά Λάκκος, Στάδιο 1 

2 Καρατζά Λάκκος, Τελικό Στάδιο  

3 Λοτσάνικο, Στάδιο 1 

4 Λοτσάνικο, Τελικό Στάδιο 
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Σχήµα 2.3-1. Χρονική αλληλουχία

 

Πίνακας 2.3-2. Χρονική αλληλουχία
µεταλλεύµατος που θα προκύψει

 

ΚαρατζάΛάκκος 

έτος1 έτος2 έτος3

Τέλματα(m3) 

 

56.465 5.228.267

    Λοτσάνικο 

έτος8
3
 έτος9 έτος10

Τέλματα(m3) 2.229.348 5.228.267 367.047

1 Καρατζά Λάκκος, Στάδιο 1 

2 Καρατζά Λάκκος, Τελικό Στάδιο  

3 Λοτσάνικο, Στάδιο 1 

4 Λοτσάνικο, Τελικό Στάδιο 
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αλληλουχία κατανοµής στείρων στα δύο αναχώµατα Καρατζά
και Λοτσάνικου 

αλληλουχία απόθεσης υπολειµάτων από την επεξεργασία
προκύψει από την εκµετάλλευση στο ενοποιηµένο όρυγµα

κοιτάσµατος Σκουριών 

έτος3 έτος4
1
 έτος4

2
 έτος5 έτος6 έτος7

5.228.267 3.088.784 2.139.483 5.228.267 5.228.267 5.228.267

     

ΣΥΝΟΛΟ 

  έτος10
3
 έτος10

4
 έτος11 

367.047 4.861.220 1.851.688 43.734.289 

  

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ» 

14 

 
αναχώµατα Καρατζά Λάκκου 

επεξεργασία του 
ενοποιηµένο όρυγµα του 

έτος7 έτος8
2
 

5.228.267 2.998.919 
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Σχήµα 2.3-2. Χρονική αλληλουχία
Καρατζά

 

Το πρώτο ανάχωµα που προτείνεται να κατασκευαστεί θα είναι του Καρατζά Λάκκου, καθώς λόγω της 
µορφολογίας της λεκάνης απορροής του ρέµατος δύναται να καλύψει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τις 
ανάγκες απόθεσης που προκύπτουν από την εκµετάλλευση. 

 

Η κατασκευή του φράγµατος Καρατζά Λάκκου ξεκινάει από την περίοδο προπαρασκευής του έτους 
ανυψώνεται µέχρι τη στέψη του πρώτου σταδίου απόθεσης στο απόλυτο υψόµετρο +385m, η οποία χρονικά 
ολοκληρώνεται στο τέλος περίπου του 1ου έτους τ
κατασκευαστική αλληλουχία επιλέχθηκε ως δόκιµη, καθώς εκµεταλλεύεται στο έπακρο τον υψηλό βαθµό 
παραγωγής στείρων των δύο πρώτων ετών 
δηµιουργείται µέχρι το πρώτο στάδιοανύψωσης του 
θα προκύψουν µέχρι και τις αρχές του τρίτου τριµήνου περίπου του 2ου έτους εκµετάλλευσης. Η ανύψωση 
του φράγµατος Καρατζά Λάκκου συνεχίζεται από το τέλος περίπου του 1ου έτους εκµετάλλευσης έως το 
πρώτο εξάµηνο του 3ου έτους εκµετάλλευσης, όπου το 
υψόµετρο +415m. Η λεκάνη απόθεσης που δηµιουργείται στην τελική 
αποθηκεύσει τα υπολείµατα που προκύπτουν µέχρι και τις αρχές του τρίτου τριµήνου περίπου του 6ου έτους 
εκµετάλλευσης. 

 

Καθώς ο απόθεση των υπολειµάτων πραγµατοποιείται στο φράγµα Καρατζά Λάκκου από το πρώτο εξάµηνου 
του 3ου έτους έως και το πρώτο εξάµηνο το
Λοτσάνικου. Η πρώτη ανύψωση του ξεκινάει από τις αρχές του δεύτερου εξαµήνου του 3ου έτους, αµέσως 
µετά την τελική ανύψωση αυτού του Καρατζά Λάκκου και το ενδιάµεσο στάδιο ολοκληρώνεται στις αρχές
6ου έτους περίπου, µε τη στάθµη στο απόλυτο υψόµετρο των +400m. Με τον τρόπο αυτό, προωθούνται τα 
στείρα του ενοποιηµένου ορύγµατος  
διάρκεια κατά την οποία η απόθεση υπολειµάτων
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αλληλουχία κατανοµής υπολειµάτων στις δύο λεκάνες
Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου 

που προτείνεται να κατασκευαστεί θα είναι του Καρατζά Λάκκου, καθώς λόγω της 
µορφολογίας της λεκάνης απορροής του ρέµατος δύναται να καλύψει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τις 

κες απόθεσης που προκύπτουν από την εκµετάλλευση.  

Η κατασκευή του φράγµατος Καρατζά Λάκκου ξεκινάει από την περίοδο προπαρασκευής του έτους 
ανυψώνεται µέχρι τη στέψη του πρώτου σταδίου απόθεσης στο απόλυτο υψόµετρο +385m, η οποία χρονικά 

εται στο τέλος περίπου του 1ου έτους του ενοποιηµένου ορύγµατος. Η εν λόγω χρονική και 
κατασκευαστική αλληλουχία επιλέχθηκε ως δόκιµη, καθώς εκµεταλλεύεται στο έπακρο τον υψηλό βαθµό 

των δύο πρώτων ετών από το ενοποιηµένο όρυγµα. Η ενδιάµεση λεκάνη που 
δηµιουργείται µέχρι το πρώτο στάδιοανύψωσης του αναχώµατος, µπορεί να αποθηκεύσει τα 
θα προκύψουν µέχρι και τις αρχές του τρίτου τριµήνου περίπου του 2ου έτους εκµετάλλευσης. Η ανύψωση 

νεχίζεται από το τέλος περίπου του 1ου έτους εκµετάλλευσης έως το 
πρώτο εξάµηνο του 3ου έτους εκµετάλλευσης, όπου το ανάχωµα φθάνει στο τελικό ύψος στέψης, σε απόλυτο 
υψόµετρο +415m. Η λεκάνη απόθεσης που δηµιουργείται στην τελική αυτή ανύψωση

που προκύπτουν µέχρι και τις αρχές του τρίτου τριµήνου περίπου του 6ου έτους 

πραγµατοποιείται στο φράγµα Καρατζά Λάκκου από το πρώτο εξάµηνου 
του 3ου έτους έως και το πρώτο εξάµηνο του 6ου έτους, αρχίζει η κατασκευή και ανύψωση του 
Λοτσάνικου. Η πρώτη ανύψωση του ξεκινάει από τις αρχές του δεύτερου εξαµήνου του 3ου έτους, αµέσως 

του Καρατζά Λάκκου και το ενδιάµεσο στάδιο ολοκληρώνεται στις αρχές
6ου έτους περίπου, µε τη στάθµη στο απόλυτο υψόµετρο των +400m. Με τον τρόπο αυτό, προωθούνται τα 

 για την κατασκευή του αναχώµατος Λοτσάνικου, σε όλη τη χρονική 
υπολειµάτων πραγµατοποιείται στο φράγµα Καρατζά Λάκκου. Η λεκάνη 
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λεκάνες απόθεσης 

που προτείνεται να κατασκευαστεί θα είναι του Καρατζά Λάκκου, καθώς λόγω της 
µορφολογίας της λεκάνης απορροής του ρέµατος δύναται να καλύψει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τις 

Η κατασκευή του φράγµατος Καρατζά Λάκκου ξεκινάει από την περίοδο προπαρασκευής του έτους -1 και 
ανυψώνεται µέχρι τη στέψη του πρώτου σταδίου απόθεσης στο απόλυτο υψόµετρο +385m, η οποία χρονικά 

. Η εν λόγω χρονική και 
κατασκευαστική αλληλουχία επιλέχθηκε ως δόκιµη, καθώς εκµεταλλεύεται στο έπακρο τον υψηλό βαθµό 

. Η ενδιάµεση λεκάνη που 
, µπορεί να αποθηκεύσει τα υπολείµατα που 

θα προκύψουν µέχρι και τις αρχές του τρίτου τριµήνου περίπου του 2ου έτους εκµετάλλευσης. Η ανύψωση 
νεχίζεται από το τέλος περίπου του 1ου έτους εκµετάλλευσης έως το 

φθάνει στο τελικό ύψος στέψης, σε απόλυτο 
ανύψωση, µπορεί να 

που προκύπτουν µέχρι και τις αρχές του τρίτου τριµήνου περίπου του 6ου έτους 

πραγµατοποιείται στο φράγµα Καρατζά Λάκκου από το πρώτο εξάµηνου 
υ 6ου έτους, αρχίζει η κατασκευή και ανύψωση του αναχώµατος 

Λοτσάνικου. Η πρώτη ανύψωση του ξεκινάει από τις αρχές του δεύτερου εξαµήνου του 3ου έτους, αµέσως 
του Καρατζά Λάκκου και το ενδιάµεσο στάδιο ολοκληρώνεται στις αρχές του 

6ου έτους περίπου, µε τη στάθµη στο απόλυτο υψόµετρο των +400m. Με τον τρόπο αυτό, προωθούνται τα 
Λοτσάνικου, σε όλη τη χρονική 

οιείται στο φράγµα Καρατζά Λάκκου. Η λεκάνη 
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απόθεσης που δηµιουργείται µε την πρώτη σταδιακή ανύψωση του αναχώµατος αυτού , µπορεί να 
αποθηκεύσει τα υπολείµατα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση, από τις αρχές του τρίτου τριµήνου του 
6ου έτους έως και τις αρχές του 8ου έτους.. Η ανύψωση του αναχώµατος ολοκληρώνεται στις αρχές του 9ου 
και τελικού έτους, µε τη στέψη να φθάνει στο τελικό απόλυτο υψόµετρο των +415m, ενώ η λεκάνη που 
δηµιουργείται µπορεί να αποθηκεύσει τα τελευταία υπολείµαταεξωτερικής απόθεσης  στο τέλος του πρώτου 
εξαµήνου του 9ου έτους. 

 

Σηµειώνεται ότι το ύψος της ενδιάµεσης ανύψωσης του αναχώµατος Λοτσάνικου, επιλέχθηκε µε γνώµονα 
αποκλειστικά την εύρυθµη αλληλουχία προώθησης στείρων υλικών από το ενοποιηµένο όρυγµα  για όλη τη 
διάρκεια κατά την οποία αποτίθενται υπολείµατα στον Καρατζά Λάκκο, ούτως ώστε να µην υπάρχει ανάγκη 
για ενδιάµεση αποθήκευση στείρων σε εναλλακτικό χώρο.. Προς αυτήν την κατεύθυνση επίτευξης ισοζυγίου, 
σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί και ο µειωµένος ρυθµός παραγωγής στείρων στα τελευταία έξι έτη της 
κατασκευής του ενοποιηµένου ορύγµατος, ο οποίος λαµβάνεται υπόψη στο έπακρο για τον καθορισµό της 
χρονικής αλληλουχίας κατασκευών, δεδοµένου ότι η λεκάνη του Λοτσάνικου είναι µικρότερη από 
µορφολογικής άποψης από την αντίστοιχη του Καρατζά Λάκκου και εποµένως υπάρχουν λιγότερες 
απαιτήσεις υλικού για την κατασκευή του αναχώµατος, γεγονός το οποίο βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε 
τον αποµειούµενο ρυθµό παραγωγής στείρων από τον σχεδιασµό του ενοποιηµένου ορύγµατος. 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

 

3.1 Γενικές Πληροφορίες Αποβλήτων Υποέργου Σκουριών 

 

Οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από το έργο των Σκουριών είναι οι ακόλουθοι δύο (2): 

• Στείρα εξόρυξης 

• Υπολείµατα εµπλουτισµού 

 

Τα στείρα εξόρυξης προέρχονται εξ’ ολοκλήρου από το σχεδιασµένο για τον σκοπό αυτό ενοποιηµένο όρυγµα 
στο µεταλλείο των Σκουριών καθώς τα στείρα που προκύπτουν από τα έργα προσπέλασης του υπόγειου 
µεταλλείου θεωρούνται χαµηλής ποιότητας µετάλλευµα και θα οδηγούνται για επεξεργασία στο εργοστάσιο 
του εµπλουτισµού. Όσον αφορά στα υπολείµατα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σύνολοπου παράγεται από 
την όλη διαδικασία της επίπλευσης και πύκνωσης, συγκεντρώνεται σε ένα κεντρικό φρεάτιο. Από αυτό το 
σηµείο το υπόλειµµα ισοµοιράζεται σε τρεις πυκνωτές τύπου βαθέως κώνου, διαµέτρου 20m και ύψους 8m. Η 
υπορροή των πυκνωτών περιέχει 72% κ.β στερεά και οδηγείται µέσω αντλιών στην πρώτη φάση στο χώρο 
απόθεσης υπολειµάτων ενώ στη δεύτερη φάση ένα µέρος της στη µονάδα λιθογόµωσης για την 
επαναπλήρωση των υπόγειων κενών της εκµετάλλευσης και το υπόλοιπο στο σχεδιασµένο για τον σκοπό 
αυτό  επιφανειακό όρυγµα προς επαναπλήρωση του. Η υπερροή και των τριών πυκνωτών είναι καθαρό νερό 
που ανακυκλοφορεί ως νερό κατεργασίας στη µονάδα εµπλουτισµού.  

 

Κατά τον σχεδιασµό του έργου των Σκουριών δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση της τυχόν 
επικινδυνότητας των στερεών αποβλήτων του. Η µελέτη εκπονήθηκε από τα δύο µεγαλύτερα πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα της χώρας, το ΕΜΠ και το ΑΠΘ, και περιελάµβανε δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
από την προτεινόµενη παραγωγική διαδικασία και συστηµατική και διεξοδική διερεύνηση των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών τους. Σηµειώνεται ότι ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων του Υποέργου 
Σκουριών έγινε λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 2009/360 της Ε.Ε. «για τη συµπλήρωση των τεχνικών 
απαιτήσεων όσον αφορά στο χαρακτηρισµό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/31/ΕΚ σχετικά 
µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας». 

 

Συγκεκριµένα, εκπονήθηκαν αυτοτελείς και ολοκληρωµένες µελέτες τόσο από το πιστοποιηµένο κατά ISO 
17025 Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ όσο και από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. Το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και τον χαρακτηρισµό 
των αποβλήτων, η µεθοδολογία της δειγµατοληψίας και τα αποτελέσµατα της έρευνας των πανεπιστηµίων 
παρουσιάζονται σε τεχνικές εκθέσεις1,2,3,4,5 του Παραρτήµατος IVτης ΜΠΕ και συνοψίζονται στις επόµενες 
παραγράφους. Τέλος αναφέρεται ότι για λόγους σύγκρισης, δοκιµές χαρακτηρισµού έγιναν όχι µόνο στα 
εξορυκτικά απόβλητα, αλλά και στο ίδιο το µετάλλευµα καθώς και σε εδαφικά δείγµατα της περιοχής 
ανάπτυξης του έργου. 

                                                
1 Θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης και χαρακτηρισµού των εξορυκτικών αποβλήτων, Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, ∆εκέµβριος 2009  
2 ∆ειγµατοληψία µεταλλευτικών δειγµάτων από τις σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας και Σκουριών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., 

Μάρτιος 2006 
3 «∆οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού δειγµάτων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών - Τελική έκθεση», 

Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, Μάρτιος 2008 
4 «∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας – Τελική έκθεση», Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ, Ιούλιος 2009 
5 «∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα στείρων εξόρυξης 

της περιοχής Σκουριών – Τελική έκθεση», Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ, Ιούλιος 2010 
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Οι µέθοδοι αναλύσεων που ακολουθήθηκαν για την δειγµατοληψία και τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό 
των µεταλλευτικών δειγµάτων δίνονται στον Πίνακα 3.1-1. 

 

Πίνακας 3.1-1. Μέθοδοι δειγµατοληψίας και περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού µεταλλευτικών 
δειγµάτων έργου Σκουριών 

α/α ∆ειγµατοληψία / ∆οκιµές / Αναλύσεις Μέθοδος 

1 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 

2 Κοκκοµετρική ανάλυση Κοσκίνηση, laser particle size analysis 

3 Χηµική ανάλυση ΕΛΟΤ ΕΝ 13657, ΕΛΟΤ EN 17294.02 

4 Ορυκτολογική ανάλυση Περιθλασιµετρία ακτίνων Χ 

5 Προσδιορισµός ισοζυγίου οξέος-βάσεως  prEN 15875 

6 Πρότυπες δοκιµές εκχυλισιµότητας/εκπλυσιµότητας 

6.1 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση 

αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 
ιλύων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 

 

6.2 ∆οκιµή διύλισης µε ανοδική ροή (υπό 

καθορισµένες συνθήκες) 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14405 

 

 

3.2 Γεωλογικό Υπόβαθρο Κοιτάσµατος Σκουριών 

 

To κοίτασµα των Σκουριών αναπτύσσεται εντός ενός υποαλκαλικού πορφύρη, ο οποίος διείσδυσε στο 
νοτιοδυτικό τµήµα του σχηµατισµού του Βερτίσκου, εντός του περιβάλλοντα αµφιβολιτικού-βιοτιτικού 
σχιστόλιθου, κατά τη διάρκεια ενός έντονου γεωλογικού επεισοδίου στις αρχές του Ολιγόκαινου. 

 

 
Σχήµα 3.2-1. Αναπαράσταση τοµής κοιτάσµατος περιοχής Σκουριών 
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Η ηλικία του κοιτάσµατος των Σκουριών είναι Ολιγοκαινική-Μειοκαινική. Φιλοξενείται σε ένα σχεδόν κάθετο 
πορφυρικό βαθύλιθο, που έχει µορφή αυλού (σωλήνα) και έχει διεισδύσει µέσα σε αµφιβολιτικούς και 
βιοτιτικούς σχιστολίθους του Βερτίσκου. Η παρουσία διαφόρων πετρολογικών ιστών και ορυκτολογικών 
συστάσεων υποδεικνύει, ότι πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές διεισδύσεις. 
 
Ο µεταλλοφόρος πορφύρης, γνωστός και ως κεντρική ζώνη µεταλλοφορίας, εµφανίζεται στην επιφάνεια µε 
διάµετρο περίπου 200m. Η κεντρική ζώνη περιλαµβάνει δύο περιοχές µε ψηλή περιεκτικότητα, µια κοντά στην 
επιφάνεια και µια δεύτερη στα 350m κάτω από την επιφάνεια. Η ίδια η κεντρική ζώνη µεταπίπτει πλευρικά 
προς τα ∆ και Ν∆ σε µεταλλοφορία µικρότερης περιεκτικότητας, που δεν βρίσκεται στα πλουτώνεια, αλλά στα 
σχιστοειδή πετρώµατα. Η µεταλλοφορία αυτή πιθανώς να συνδέεται µε µια πιθανόν δεύτερη διείσδυση 
πορφύρη, που σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα χαρτογράφησης και γεωφυσικής έρευνας, µπορεί να βρίσκεται 
750m προς τα νότια του µεταλλοφόρου κοιτάσµατος των Σκουριών.  
 
Οι περιεκτικότητες του χρυσού συνδέονται άµεσα µε τη µεταλλοφορία του χαλκού µε υψηλό συντελεστή 
συσχέτισης, που εξαρτάται από τη λιθολογία. Μέσα στον πορφύρη η µέση σχέση Cu/Au είναι 1:1,87 και 
στους σχιστόλιθους 1:1,40. 
 
Το κοίτασµα χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός οµόκεντρου συστήµατος εξαλλοιώσεων. Εντός και γύρω 
από τον συηνητικό πορφυρικό σωλήνα, αναπτύσσεται πλήρως µία εσωτερική καλιούχος ζώνη. Η καλιούχος-
πυριτική εξαλλοίωση απαντάται µε τη µορφή διαποτισµών, καλιούχων αστρίων εντός του πορφύρη, καθώς 
και βιοτίτη και καλιούχων αστρίων εντός του σχιστοειδούς στείρου πετρώµατος. Η ζώνη αυτή περιβάλλεται 
από ζώνη προπυλιτικής εξαλλοίωσης, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παρουσία χλωρίτη, επίδοτου, 
αλβίτη και ασβεστίτη, τα οποία αντικαθιστούν µερικώς τα πρωτογενή ορυκτά και απαντώνται εντός 
ακανόνιστων και ασυνεχών φλεβιδίων, ρωγµών καθώς και κατά µήκος της σχιστότητας. Ακολουθούν κατά 
σειρά µία ζώνη ασθενούςφυλλιτικής εξαλλοίωσης και τέλος µια µέτριας έως ασθενούς έντασης αργιλική 
εξαλλοίωση, πουαπαντάται κυρίως εντός των ρηξιγενών ζωνών. 
 
Μέχρι βάθους 30-50m από την επιφάνεια παρατηρείται ένα οξειδωµένο κάλυµµα από µαλαχίτη, αζουρίτη, 
κυπρίτη, αυτοφυή χαλκό, οξείδια του σιδήρου και λίγο χαλκοπυρίτη, σιδηροπυρίτη και χαλκοσίνη. Στη 
συνέχεια η µεταλλοφορία συνήθως συνίσταται από πλέγµατα φλεβιδίων χαλκοπυρίτη και από λεπτόκοκκο 
διάσπαρτο χαλκοπυρίτη µε λίγο βορνίτη και ακόµη λιγότερο κοβελίνη, χαλκοσίνη, µολυβδενίτη και 
σιδηροπυρίτη. Ο µαγνητίτης είναι σύνηθες ορυκτό αυτής της παραγένεσης. Όπως αποδείχθηκε από την 
ορυκτολογική µελέτη, ο χρυσός απαντάται µε την µορφή εγκλεισµάτων εντός του χαλκοπυρίτη. 
 

3.3 Είδος Αποβλήτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από την σχεδιαζόµενη 
ανάπτυξη και λειτουργία του µεταλλείου των Σκουριών και τις συναφείς εγκαταστάσεις εµπλουτισµού 
περιλαµβάνουν: 

• Στείρα εξόρυξης, τα οποία είναι τα άγονα υλικά που παράγονται από τις εργασίες προσπέλασης και 
ανάπτυξης του κοιτάσµατος.  

• Υπολείµατα εµπλουτισµού, τα οποία είναι τα στερεά κατάλοιπα που παράγονται από την 
κατεργασία του µεταλλεύµατος για την ανάκτηση του περιεχόµενου συµπυκνώµατος χαλκού και 
χρυσού. 

 
Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων αποβλήτων που θα παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του υποέργου των 
Σκουριών λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• Οι πρακτικές διαχείρισης που έχουν υιοθετηθεί αποσκοπούν στη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 
µεταλλευτικών στερεών αποβλήτων 
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• Για την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας κατάληψης του συνολικού έργου, ενοποιήθηκε ο 
απαιτούµενος δανειοθάλαµος παραγωγής στειρων κατασκευής αναχωµάτων, η εκµετάλλευση του 
ανω τµήµατος του κοιτάσµατος Σκουριών και ο χώρος απόθεσης των υπολειµµάτων εµπλουτισµού 
της κύριας εκµετάλλευσης, σε όρυγµα, και το βάθος του καθορίστηκε µε γνώµονα την ισοστάθµιση 
(α) των στείρων που παράγονται µε τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των αναχωµάτων 
των χώρων απόθεσης και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας των χώρων απόθεσης και του 
ίδιου του ορύγµατος, (β) των υπολειµάτων που παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος 
της συνδυασµένης εκµετάλλευσης µε τους χώρους απόθεσης που δηµιουργούνται και (γ) των 
υπολειµάτων που παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος της κύριας υπόγειας 
εκµετάλλευσης µε την αθροιστική χωρητικότητα των κενών του ορύγµατος και της υπόγειας 
εκµετάλλευσης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δηµιουργία (1) ξεχωριστού χώρου απόθεσης 
στείρων εξόρυξης, (2) πρόσθετου δανειοθαλάµου στην περιοχή για υλικό κατασκευής αναχωµάτων 
και (3) µεγαλύτερου χώρου απόθεσης, η οποία λόγω της µορφολογίας της περιοχής, θα οδηγούσε σε 
κατάληψη της λεκάνης του κύριου ρέµατος της περιοχής.   

• Από τα στείρα του ενοποιηµένου ορύγµατος, διαχείριση χρήζουν αυτά που προέρχονται από τον 
ανώτερο ορίζοντα, δηλαδή τα άγονα υλικά που παράγονται από τη διαµόρφωση  των απαιτούµενων 
µετώπων / βαθµίδων εξόρυξης µε πρανή ασφαλούς κλίσεως.  

• Το ειδικό βάρος των στείρων εξόρυξης in situ είναι 2,7 t/m3, εξορυγµένο και συµπιεσµένο 2,5 t/m3 
(περίπτωση κατασκευής αναχωµάτων χώρων απόθεσης) ενώ σε ελεύθερη απόθεση 2,1 t/m3 
(περίπτωση αποκατάστασης τελικής επιφάνειας χώρων απόθεσης και ορύγµατος). 

• Τα µεταλλευτικά υλικά που θα παραχθούν από την κατασκευή των έργων προσπέλασης της 
υπόγειας εκµετάλλευσης, λόγω της ποιότητάς τους δεν συνιστούν στείρα εξόρυξης, δεδοµένου ότι 
χαρακτηρίζονται από επαρκείς περιεκτικότητες σε Cu και Au για να ταξινοµηθούν ως µετάλλευµα 
χαµηλής ποιότητας. 

• Η συνολική ποσότητα του εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος ανέρχεται µε βάση τα σηµερινά βεβαιωµένα 
αποθέµατα σε 146,2 Mt. Από αυτά θα εξορυχθούν τα 66,9 Mt στα πλαίσια κατασκευής του 
ενοποιηµένου ορύγµατος και τα υπόλοιπα 79,3 Mt µε υπόγεια εκµετάλλευση. 

• Τα εµπορεύσιµα υλικά, δηλαδή το συµπύκνωµα χαλκού και χρυσού, αποτελούν κατά µέσο όρο το 
1,97% της τροφοδοσίας του εργοστασίου εµπλουτισµού σε µετάλλευµα, ενώ το υπόλοιπο 98,03% 
είναι τα υπολείµατα εµπλουτισµού. 

• Από τα υπολείµατα εµπλουτισµού, αυτά που αποτίθενται στους επιφανειακούς χώρους απόθεσης 
είναι αυτά που προέρχονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος που προέρχεται από την 
εκσκαφή του ενοποιηµένου ορύγµατος.  

• Τα υπολείµατα αποτίθενται υπό σχεδόν ξηρή µορφή (πάστα µε υγρασία ≈ 28%). Με την εν λόγω 
µέθοδο αυξάνεται σηµαντικά το φαινόµενο ειδικό βάρος των προς απόθεση στερεών, το οποίο 
υπολογίζεται σε 1,5 t/m3. 

• Τα υπολείµατα εµπλουτισµού που παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος της υπόγειας 
εκµετάλλευσης ισοσταθµίζονται µε (α) την ποσότητα που απαιτείται να επιστρέψουν στα υπόγεια ως 
συστατικό του υλικού λιθογόµωσης µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο και (β) την ποσότητα που 
απαιτείται για την επαναπλήρωση του κενού του επιφανειακού ορύγµατος, το οποίο είναι πλέον 
ανενεργό, προκειµένου η µορφολογία του εδάφους να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της. 

• Η λιθογόµωση των υπογείων κενών γίνεται µε υπολείµατα στα οποία προστίθεται 5% τσιµέντο µε 
ποσοστό πλήρωσης 90%. Το ειδικό βάρος του υλικού λιθογόµωσης είναι 1,3 t/m3. 

• Η ιλύς που θα συλλέγεται στις δεξαµενές διαύγασης των νερών µεταλλείου, θα τροφοδοτείται στο 
κύκλωµα επίπλευσης, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί στερεό απόβλητο 
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Με βάση τα παραπάνω, εκτιµάται ότι µέχρι την εξάντληση των βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων 
ύψους 146 Mt, από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος παράγονται 36 Mtστείρων, τα οποία χρησιµοποιούνται 
στο σύνολό τους τόσο για την κατασκευή των αναχωµάτων των δύο χώρων απόθεσης όσο και για την 
επακόλουθη αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας των χώρων απόθεσης και του επιφανειακού ορύγµατος 
παραγωγής τους.  
 
Από την κατεργασία του µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο κατεργασίας παράγονται συνολικά 
143 Mt(ισοδύναµα 96 Μm3) υπολείµµατος εκ των οποίων προς εξωτερική απόθεση οδηγούνται 
65 Mt(ισοδύναµα 44 Μm3) και είναι αυτά που προέρχονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος που 
εξορύσσεται στα πλαίσια της κατασκευής του ενοποιηµένου ορύγµατος.  
 
Οι υπόλοιποι 78 Mt(ισοδύναµα 52 Μm3) επαναφέρονται στα κενά που έχουν δηµιουργηθεί, σαν εσωτερική 
πλέον απόθεση. Συγκεκριµένα: 

• 22 Mt (ισοδύναµα 16 Μm3), µετά από προσθήκη 5% τσιµέντου, αξιοποιούνται για τη λιθογόµωση 
των κενών της υπόγειας εκµετάλλευσης  

• 56 Mt (ισοδύναµα 36 Μm3) για την επαναπλήρωση του ορύγµατος που σχεδιαστηκε και για τον 
σκοπό αυτό. 

• 1 Mt ιλύος από τη διαύγαση των νερών των µεταλλείων ανακυκλώνονται ως τροφοδοσία στο 
κύκλωµα εµπλουτισµού.  

 
Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν στην φάση της εξωτερικής 
απόθεσης του µεταλλείου Σκουριών, θα εξυπηρετηθούν µέσω του κύριου δρόµου πρόσβασης.  
 
Στην περιοχή πλησίον του πόδα των αναχωµάτων, θα γίνει η εγκατάσταση του εργοταξίου. Στην ίδια περιοχή 
προτείνεται να εγκατασταθεί ο σπαστήρας των στείρων υλικών, ούτως ώστε να βρίσκεται στη γειτονία των 
εργασιών κατασκευής. Τα στείρα που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των αναχωµάτων των χώρων 
απόθεσης στερεών αποβλήτων θα µεταφέρονται µε φορτηγά από την περιοχή της παραγωγής τουςστο 
σχεδιασµένο για τον σκοπό αυτό όρυγµα στο χώρο του προαναφερόµενου εργοταξίου. 
 
Η µεταφορά του υπολείµµατος θα πραγµατοποιείται µέσω δικτύου αγωγών και αντλιών. Η απόθεση στη 
λεκάνη του Καρατζά Λάκκου, προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µέσω δύο θέσεων στα βορειοδυτικά και 
νοτιοδυτικά της λεκάνης απόθεσης. Αντίστοιχα, η απόθεση στη λεκάνη του Λοτσάνικου, προτείνεται να 
πραγµατοποιείται µέσω τριών θέσεων στο βόρειο τµήµα της λεκάνης.  
 
Τέλος, η φυτική γη που θα αφαιρεθεί από την περιοχή κατάληψης των έργων προτείνεται να αποθηκευτεί 
στους τρεις προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους που έχουν οριοθετηθεί σε αντίστοιχες θέσεις. 
 
Όσον αφορά στα κύρια αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στο κύκλωµα εµπλουτισµού του υποέργου θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι είναι τα ακόλουθα: 

• Ισοπρόπυλο ξανθογονικό νάτριο (SIPX) ως αρχικός συλλέκτης 

• Aeropromoter MX-5010 (ή εναλλακτικά κάποιο θειονοκαρβαµικό ισοδύναµο µε το διακοπτόµενο 
Aeropromoter 5540) ως προωθητικό 

• Μεθυλισοβουτυλκαρβινόλη (MIBC) ως κύριο αφριστικό και Dowfroth 250 ως βοηθητικό αφριστικό. 

• Κροκιδωτικό για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχωρισµού στερεών – υγρών. 

 
Μόνο κατά τη διάρκεια της κατεργασίας των οξειδωµένων µεταλλευµάτων των άνω οριζόντων του 
κοιτάσµατος, θα χρησιµοποιηθούν και: 

• Ένα σουλφίδιο (NaHS), για την µετατροπή του οξειδωµένου σε θειούχα ένωση.  
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• Τέλος, χρησιµοποιείται πολφός υδρασβέστου για τη ρύθµιση του pH στην καθαριστική επίπλευση 
και στο κύκλωµα συµπυκνωµάτων.  

 
Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η δράση του κάθε αντιδραστηρίου ξεχωριστά. 
 
Ισοπρόπυλο ξανθογονικό νάτριο ως συλλέκτης 
Πρόκειται για το κύριο αντιδραστήριο της επίπλευσης που απορροφούµενο επιφανειακά µετατρέπει το 
ορυκτό σε υδρόφοβο, σχηµατίζοντας µία οργανοµεταλλική ένωση στην επιφάνεια του ορυκτού. Εάν: 

• MS είναι το ορυκτό, όπου Μ=µέταλλο,  και 

• αΝ−−−− SC

S

OR
||

είναι ο συλλέκτης, όπου R=ισοπροπυλική ρίζα 
 
τότε σχηµατίζεται στην επιφάνεια του ορυκτού η ένωση: 
 

 
 
Ο συλλέκτης που χρησιµοποιείται είναι η νατριούχος ισοπροπυλική ξανθάτη (SIPX). Παραλαµβάνεται σε 
βαρέλια τα οποία περιέχουν 170 kg από τα οποία το 90% είναι ενεργοί κόκκοι. Περίπου δύο φορές τη µέρα, 
µία παρτίδα από 6 βαρέλια του ισοπρόπυλο ξανθογονικού νατρίου ανοίγεται και τοποθετείται σε δεξαµενή 
µηχανικής ανάµιξης, όπου προστίθεται και ορισµένου όγκου φρέσκο νερό προκειµένου να παρασκευαστεί 
διάλυµα περιεκτικότητας 10% κ.β. Το διάλυµα του ισοπρόπυλο ξανθογονικού νατρίου µεταφέρεται µε αντλίες 
από τη δεξαµενή ανάµιξης στη δεξαµενή αποθήκευσης, η οποία καλύπτει για 48 ώρες τις ανάγκες της 
µονάδας επίπλευσης.Το διάλυµα του συλλέκτη τροφοδοτείται συνεχώς στα αντίστοιχα σηµεία του 
κυκλώµατος επίπλευσης µε τη χρήση δοσοµετρικής αντλίας µεταβλητής ταχύτητας. Οι ποσότητες ρυθµίζονται 
από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου της µονάδας.  
 
Aeropromoter 5540 (ή ισοδύναµο) ως προωθητικό 
Το AeroMX-2010 (ή κάποιο εναλλακτικό θειονοκαρβαµιδικό ισοδύναµο µε το AP 5540) παραλαµβάνεται σε 
βαρέλια των 200 L. Περίπου 5 βαρέλια ανοίγονται την ηµέρα και αντλούνται σε δεξαµενή αποθήκευσης, η 
οποία µπορεί να καλύπτει για 54 ώρες τις ανάγκες της µονάδας. Το προωθητικό τροφοδοτείται ως έχει σε 
µορφή διαλύµατος 100% χωρίς αραίωση. 
 
Το προωθητικό τροφοδοτείται συνεχώς στα αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος επίπλευσης µε τη χρήση 
δοσοµετρικής αντλίας µεταβλητής ταχύτητας. Οι τιµές προσθήκης ρυθµίζονται από το κεντρικό σύστηµα 
ελέγχου της µονάδας. 
 
Αφριστικά  
Τόσο η µεθυλο-ισοβούτυλο καρβινόλη όσο και το D250 παραλαµβάνεται σε βαρέλια των 200 L. Περίπου 
πέντε βαρέλια ανοίγονται την ηµέρα και αδειάζονται σε δεξαµενή αποθήκευσης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες 
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της µονάδας για 58 (ΜΙΒC) και 71 (D250) ώρες. Τα αφριστικά τροφοδοτούνται ως διάλυµα 100% χωρίς 
αραίωση. 
 
Τα αφριστικά µεθυλο-ισοβούτυλο καρβινόλη τροφοδοτείται συνεχώς στα αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος 
επίπλευσης µε τη χρήση µιας δοσοµετρικής αντλίας µεταβλητής ταχύτητας. Οι τιµές προσθήκης ρυθµίζονται 
από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου 
 
Σουλφίδιο 
Το σουλφίδιο (NaHS) χρησιµοποιείται ως µέσο αναγέννησης των επιφανειών µη θειούχων ορυκτών του 
χαλκού, όπως ο κυπρίτης (Cu2O), o αζουρίτης (2CuCO3.Cu(OH)2), η χρυσόκολλα (CuSiO3.2H2O), ο 
µαλαχίτης (CuCO3.Cu(OH)2), για να µπορέσουν να επιπλεύσουν µε ξανθογονικούς συλλέκτες. 
Χρησιµοποιείται επίσης και στην επίπλευση οξειδωµένων θειούχων ορυκτών του χαλκού. Και στις δύο 
περιπτώσεις το σουλφίδιο (NaHS) δρα ως ενεργοποιητής και η κατεργασία αυτή είναι γνωστή ως «θείωση». 
Τα θειούχα ανιόντα αντιδρούν µε τα κατιόντα του χαλκού στις επιφάνειες των ορυκτών και σχηµατίζουν πέριξ 
των κόκκων παχέα υµένια θειούχων ενώσεων, σύµφωνα µε τις αντιδράσεις:  
Cu++ + S¯ ¯ → CuS 
2Cu+ + S¯ ¯ → Cu2S.   
τα οποία και δύνανται να αντιδράσουν µε ξανθογονικούς συλλέκτες  
 
Το σουλφίδιο (NaHS) λαµβάνεται σε ενεργές νιφάδες καθαρότητας 70% σε χύµα σακιά των 800 kg και 
προπαρασκευάζεται σε ξεχωριστή περιοχή δίπλα από την αίθουσα των αντιδραστηρίων. Ένα παρακείµενο 
προσωρινό σκεπαστό κτίριο αποθήκευσης θα είναι διαθέσιµο για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του 
εργοστασίου. 
 
Το διάλυµα του NaHS αντλείται µε αντλίες, από τη δεξαµενή ανάδευσης στη δεξαµενή αποθήκευσης, η οποία 
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της µονάδας. Το διάλυµα τροφοδοτείται µε τη χρήση µιας δοσοµετρικής 
αντλίας αντιδραστηρίου µεταβλητής ταχύτητας στα αντίστοιχα σηµεία του κυκλώµατος επίπλευσης σε τιµές 
προσθήκης που ρυθµίζονται από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 
 
Ασβέστης 
Ένυδρος ασβέστης παραδίδεται µε σιλοφόρα αυτοκίνητα (που µεταφέρουν 20 µε 30 τόνους ωφέλιµο φορτίο) 
σε δύο σιλό χωρητικότητας 90 τόνων. Κάθε σιλό είναι εφοδιασµένο µε ανιχνευτές χωρητικότητας (για την 
ένδειξη της µάζας) καθώς και µονάδες φίλτρων στην οροφή για την πρόληψη εκποµπής σκόνης κατά τη 
διάρκεια της εκφόρτωσης. Τα δύο σιλό µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ασβέστη για 18 µέρες 
λειτουργίας κατά την επεξεργασία θειούχου µεταλλεύµατος (ή 7 ηµερών για µεταλλεύµατα οξειδίων). Μέσω 
ταινιών ο ασβέστης µεταφέρεται σε µηχανικά αναδευόµενη κλειστή δεξαµενή χωρητικότητας 20 m3. Πριν την 
προσθήκη του ασβέστη στη δεξαµενή προηγείται η προσθήκη νερού. Η αναλογία ασβέστη/νερού είναι 15% 
κ.β. 
 
Κροκκιδωτικό 
Για την επιτάχυνση της καθίζησης των στερεών όπως στα συµπυκνώµατα, στα υπολείµατα και στη διαύγαση 
των νερών του µεταλλείου, χρησηµοποιούνται πολυηλεκτρολυτικά κροκκιδωτικά. 
 
Τα διαλύµατα του κροκκιδωτικού παρασκευάζονται σε δύο διαφορετικά σηµεία. Το ένα εξυπηρετεί την 
πάχυνση των συµπυκνωµάτων του εµπλουτισµού και το άλλο την πάχυνση των υπολειµάτων εµπλουτισµού 
και τη διαύγαση των νερών του µεταλλείου.  
 
Η συγκέντρωση των διαλυµάτων του κροκιδωτικού θα είναι 0,5% προς χρήση για τα συµπυκνώµατα και 
0,1% για τα υπόλοιπα. 
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3.4 Γεωχηµική Συµπεριφορά Αποβλήτων 
 
Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας και των δύο πανεπιστηµίων για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων του 
υποέργου των Σκουριών συνοψίζονται ως ακολούθως. 
 
Α. Για το µετάλλευµα των Σκουριών: 

• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 2 % χαλκοπυρίτης, 40% Q χαλαζίας (SiO2), 4% Pl 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 3% Am αµφίβολος (κυρίως 
τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% C ασβεστίτης (CaCO3), 38% M µίκα και 4% Ch κυρίως 
χλωρίτης.  

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές, συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής (0,8% S, 0,6% Cu, 6,1% Fe, 1% Mg, ίχνη Pb (0.03%), ίχνη Αs (0.02%) και ίχνη Zn 
(0.01%) και 81,4% αδιάλυτα πυριτικά) . 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,16) 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=0,30 και 
το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=-18,26 kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα 
χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Μο, Pb, Sb, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των Ni, Cu, Ni, Se και Zn, ικανοποιούν τα όρια απόθεσης 
για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) 
έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1,  τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα 
ιόντα των µετάλλων Ba, Μο, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που 
έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι 
συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων και του Ni είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών 
αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους 
χώρους υγειονοµικής ταφής. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή των 7,30 – 8,27. Η τιµή της 
αγωγιµότητας ελαττώνεται από 5130 στα 101 µS.  

 
Β. Για τα υπολείµατα εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος των Σκουριών: 

• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 26% Q χαλαζίας (SiO2), 6% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως 
NaAlSi3O8), 2% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 8% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 55% M µίκα και 3% Ch κυρίως χλωρίτης. 

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής (0,05-0,1% S, 
0,07-0,08% Cu, 5,4-7,6% Fe, 1,9-2,0% Mg, 0.4% Ca, ίχνη Pb (έως 0.03%), ίχνη Mn (έως 0.03%), ίχνη 
Ni (έως 0.02%) και Zn (έως 0.01%) και 79-80% αδιάλυτα πυριτικά). 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (8,15) 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=3,57 έως 
5,16 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=6,76 έως 8,93 kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, 
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02) έδειξε ότι όλα τα 
εξεταζόµενα στοιχεία κα ιόντα (τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, 
Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg) έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί 
από την Απόφαση 2003/33 για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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• Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) 
έδειξε ότι έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1,όλα τα ιόντα έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη των ορίων για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η τιµή του 
pH κυµαίνεται στην περιοχή τιµών 7,56 – 8,16.  Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται σχετικά µε αργό 
ρυθµό τείνοντας από 1382 στα 60 µS/cm. 

 
Γ. Για τα στείρα εξόρυξης του µεταλλείου Σκουριών: 
Για τα στείρα εξόρυξης του µεταλλείου των Σκουριών, δοκιµές έγιναν σε δύο δείγµατα τα οποία 
σχηµατίστηκαν µε διαφορετικό τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική έκθεση6 του 
Παραρτήµατος IV της ΜΠΕ. Το πρώτο δείγµα σχηµατίστηκε από δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις που εµπίπτουν 
εντός του σχεδιαζόµενου ενοποιηµένου ορύγµατος και έχουν συγκέντρωση σε χαλκό και χρυσό µικρότερη της 
οριακής περιεκτικότητας του µεταλλεύµατος. Το δεύτερο δείγµα σχηµατίστηκε από την δειγµατοληψία του 
σωρού των στείρων που εξορύχθηκαν από την διάνοιξη της παλαιάς ερευνητικής στοάς των Σκουριών (που 
διανοίχθηκε το 1998) και βρίσκεται στην πλατεία της εισόδου της στοάς.  
 
Όσον αφορά το πρώτο δείγµα στείρων εξόρυξης τα συµπεράσµατα ήταν ως ακολούθως: 

• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 19% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως 
NaAlSi3O8), 6% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 58% M µίκα και 14% Ch 
κυρίως χλωρίτης. 

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής (0,47-0,58% S, 0,18-0,19% Cu, 3,6-4,3% Fe, 3,2-3,5% Mg, ίχνη Pb (έως 0.03%), ίχνη 
Mn (έως 0.04), ίχνη Νi (έως 0,04), και ίχνη Zn (0.01%) και 72-75% αδιάλυτα πυριτικά). 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,4-7,7) 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=0,74 έως 
1,36 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=-4,35 έως 5,25 kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα 
χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί από την 2003/33 για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα βρέθηκαν να είναι από 835 (ΕΜΠ) έως 
1110 (ΑΠΘ) mg/kg έναντι των 1000 mg/kg που είναι το όριο της 2003/33 για απόθεση σε χώρους 
αδρανών και των 20.000 mg/kg που είναι το όριο της 2003/33 για χώρους υγειονοµικής ταφής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε 
ότι έδειξε ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα 
ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu,Ni, Pb, Μο, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη 
από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων βρέθηκε να είναι από 2178(ΕΜΠ) έως 2457(ΑΠΘ) 
mg/l, µεγαλύτερη από τo όριο απόθεσης αδρανών αποβλήτων που είναι τα 1500 mg/l αλλά κατά 
πολύ µικρότερη από το όριο απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 
υγειονοµικής ταφής που είναι 7000 mg/l.  

 
Όσον αφορά το δεύτερο δείγµα στείρων εξόρυξης, τα συµπεράσµατα ήταν ως ακολούθως: 

                                                
6 ∆ειγµατοληψία µεταλλευτικών δειγµάτων από τις σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας και Σκουριών της Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε., Μάρτιος 2006 
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• Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 43% Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 28% Q-
χαλαζίας (SiO2), 17% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 7% Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 
3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2). 

• Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής (0,02% Cu, 4,8% Fe, 4,8% Mg, 4,6% Αl, 0.35% Ca, ίχνη Pb (0.01%), ίχνη Mn (0.01), 
ίχνη Ni (0.03%) και ίχνη Zn (0.02%) και 71,3% αδιάλυτα πυριτικά). 

• Ειδικά για την περιεκτικότητα σε ολικό θείο (S), έγιναν επανειληµµένες µετρήσεις και βρέθηκαν να 
κυµαίνεται από 0,66 και 1,87 %w/w µε τυπική απόκλιση 0,45%w/w. Ο µέσος όρος των τιµών των 
µετρήσεων υπολογίστηκε σε 1,17 %w/w. 

• Το pH του πολφού είναι αλκαλικό (7,5-8,5) 

• Για την µέση τιµή του ολικού θείου, ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό 
οξύτητας (ΑP) είναι ΝΡ/ΑΡ=0,37 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ=-23.09 
kgCaCO3/ton. 

• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-04) έδειξε ότι όλα τα 
ιόντα και τα στοιχεία (τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, 
Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg) έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί από 
την 2003/33 για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 

• Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε 
ότι στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1, όλα τα ιόντα και τα στοιχεία (τα θειικά ιόντα, τα 
χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg) έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί από την 2003/33 για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 

 
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι το σύνολο των παραπάνω δοκιµών αφορούν υλικά κοκκώδους µορφής (<4mm), 
δηλαδή υλικά σε κοκκοµετρία τελείως διαφορετική από την κοκκοµετρία µε την οποία σχεδιάζεται να 
παραχθούν και να διαχειριστούν τα στείρα εξόρυξης των Σκουριών (µέγεθος κόκκου από 3cm έως και >1 m), 
διερευνήθηκε και η επίδραση του µεγέθους του κόκκου στην εκπλυσιµότητα των υλικών καθώς το µέγεθος 
κόκκου καθορίζει το µέγεθος της επιφάνειας επαφής του µε το εκχυλιστικό µέσο. Προς τούτο, 
αντιπροσωπευτικό δείγµα από τον σωρό στείρων της παλαιάς ερευνητικής στοάς θραύστηκε σε σπαστήρα 
και κλασµατώθηκε µε κοσκίνηση στα ακόλουθα τέσσερα κλάσµατα: -2,80 mm (17,64%), -5,60 + 2,80 mm 
(11,85%), -11,20 + 5,60 mm (43,89%) και +11,20 mm (26,61%). Όλα τα κοκκοµετρικά κλάσµατα των στείρων 
εξόρυξης υποβλήθηκαν στις ίδιες δοκιµές που υποβλήθηκε και το λειοτριβηµένο συνολικό δείγµα και τα 
αποτελέσµατα συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Η ορυκτολογική σύσταση παραµένει η ίδια σε όλα τα κοκκοµετρικά κλάσµατα µε µία τάση αύξηση 
του ποσοστού του χαλαζία στα µεγαλύτερα κοκκοµετρικά κλάσµατα και ταυτόχρονη µείωση του 
ποσοστού του βιοτίτη. Συγκεκριµένα τα επιµέρους κλάσµατα συνίστανται από 35-51% Bi-Βιοτίτη 
(K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 20-43% Q-χαλαζία (SiO2), 11-21% Cl-χλωρίτη (Mg6Si4O10(OH)8), 5-
9% Tr-τρεµολίτη (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3-4% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2-3% Τ-
τάλκη (Mg3Si4O10(OH)2). 

• Η περικετικότητα του ολικού θείου κυµαίνεται από 1,03 έως 1,37%, µε µία τάση να µειώνεται µε 
αύξηση του µεγέθους του κόκκου. Η µέση στατιστική περιεκτικότητα υπολογίζεται σε 1,14%. 

• Το pH του πολφού παραµένει αλκαλικό για όλα τα επιµέρους κοκκοµετρικά κλάσµατα (7,5-8,5) 

• Ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης (ΝP) προς το δυναµικό οξύτητας (ΑP) ΝΡ/ΑΡ κυµαίνεται από 
0,32 έως 0,38 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΝΡ=ΝΡ-ΑΡ από    -19,83 έως -24,48 
kgCaCO3/ton. 
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• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-04) έδειξε ότι σε όλα 
τα κοκκοµετρικά κλάσµατα όλα τα ιόντα και τα στοιχεία (τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα 
φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg) έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί από την 2003/33 για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. 

• Τέλος, η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 14405) 
έδειξε ότι σε όλα τα κοκκοµετρικά κλάσµατα οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων 
στο πρώτο κλάσµα έκπλυσης µε L/S 0,1 (τα θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και 
τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg) είναι µικρότερες από αυτές που έχει θεσπιστεί 
από την 2003/33 για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Επιπλέον, 
οι τιµές όλων των παραµέτρων (αγωγιµότητα, θειικά, χλωριούχα, φθοριούχα ιόντα και As, Ba, Cd, Cr, 
Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg) σε όλα τα κλάσµατα έκπλυσης (και τα 7)  παρουσιάζουν όπως 
αναµενόταν πτωτική τάση µε την αύξηση του µεγέθους του κόκκου. 

 
Τέλος, ελλείψει εθνικών φυσικών επιπέδων υποβάθρου, για την αξιολόγηση των τυχόν επιπτώσεων από την 
απόθεση των εξορυκτικών αποβλήτων εκπονήθηκε:  
(α) συστηµατική γεωχηµική διασκόπιση των εδαφών όλης της περιοχής ανάπτυξης του έργου από τον Τοµέα 
Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών τα 
αποτελέσµατα της οποίας έχουν δοθεί αναλυτικά στις τεχνικές εκθέσεις7,8 του Παραρτήµατος IV της ΜΠΕ και 
συνοψιστεί σε σχετική ενότητα του Κεφαλαίου 3 της παρούσας µελέτης  
(β) διερεύνηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των εδαφικών δειγµάτων9. Τα αποτελέσµατα του 
περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού των εδαφικών δειγµάτων συνοψίζονται ακολούθως.  

• Όσον αφορά την ορυκτολογική σύσταση των εδαφικών δειγµάτων, επικρατούν τα ορυκτά χαλαζίας, 
άστριοι, µαρµαρυγίες και φυλλοπυριτικά ορυκτά σε ποσοτική αναλογία περίπου 95%. 
Επιπροσθέτως, απαντάται και ένα σηµαντικό ποσοστό οξειδίων Fe-Mn εµπλουτισµένα µε στοιχεία 
όπως  Pb, Zn, As, Ag, Sb, Cd και Cu.   

• Όσον αφορά την χηµική ανάλυση των εδαφικών δειγµάτων, τα κύρια στοιχεία που απαντώνται είναι 
Cu (0,003-0,015%), Αs (0,001-0,492%), Pb (0,005-2,490%), Ni (0,001-0,073%), Zn (0,006-0,188%) 
και θείο S (0,008-0,958%) µε το µεγαλύτερο ποσοστό να απαντάται υπό µορφή θειικών ενώσεων 
S(SO4-) (0.004-0.927%). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων Pb, Zn, As, Ag, Sb, Cd και Cu 
εντοπίζονται κυρίως στη λεκάνη του Τσαρκιά Λάκκου αλλά και εντός της λεκάνης του Καρατζά 
Λάκκου. 

• Το pH του πολφού των εδαφικών δειγµάτων είναι ελαφρά όξινο (4,5-5,7) 

• Σε συµφωνία µε το pH του πολφού, το δυναµικό εξουδετέρωσης (ΝP) των εδαφικών δειγµάτων 
κυµαίνεται από ελαφρά αρνητικές τιµές (-3,12 kgCaCO3/ton) έως ελαφρά θετικές τιµές (2,75 
kgCaCO3/ton), υποδεικνύοντας ότι η περιεχόµενη αλκαλικότητα είναι µηδαµινή και κάποια από τα 
δείγµατα παράγουν ελαφρά οξύτητα. Το δυναµικό παραγωγής οξύτητας (ΑP) ήταν επίσης πολύ µικρό 
λόγω της ιδιαίτερα χαµηλής περιεκτικότητας των δειγµάτων σε θείο µε τη µορφή θειούχων ενώσεων 
(<0,05%). Τέλος, η τιµή του καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης (NNP) κυµάνθηκε από -4,1 έως 2,6 
kg CaCO3/t.  

                                                
7 Προκαταρκτική γεωχηµική διασκόπιση εδαφών στη λεκάνη της Πιάβιτσας – Τεχνική έκθεση, Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας και 

Γεωχηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Φεβρουάριος 2006  
8 Χωρική κατανοµή δυνητικά τοξικών στοιχείων σε επιφανειακά εδάφη της ΝΑ Χαλκιδικής, Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας και 

Γεωχηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2007  
9 «∆οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού δειγµάτων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών - Τελική 

έκθεση», Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ, Μάρτιος 2008 
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• Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  
Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-04) έδειξε ότι τα 
θειικά ιόντα, τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα στοιχεία Cd, Cr, Cu, Μο, Pb, Se, Zn 
έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί από την 2003/33 για την απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Ωστόσο, σε ορισµένα δείγµατα του Τσαρκιά 
Λάκκου, του Καρατζά Λάκκου και του Κούφιου Πλάτανου, τα ιόντα του As και του Ni βρέθηκαν να 
ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Τέλος, σε κάποια δείγµατα του Τσαρκιά Λάκκου, η συγκέντρωση του Pb βρέθηκε επίσης να 
ικανοποιεί τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων ενώ η 
συγκέντρωση του As τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
Συνοψίζοντας, τα υπολείµατα που θα παραχθούν από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος των Σκουριών 
πληρούν όλα τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για απόθεση σε χώρους αδρανών 
αποβλήτων, µε σοβαρή προοπτική εµπορικής αξιοποίησης των. Μεταξύ των κριτηρίων αυτών αναφέρεται η 
χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο (0,05-0,1%), το αλκαλικό pH πολφού, ο λόγος ΝP/AP > 3, οι συγκεντρώσεις 
όλων των στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 και CEN 14405 µικρότερες των 
ορίων που έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων.  
 
Οµοίως, και τα στείρα που θα παραχθούν από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος µπορούν να χαρακτηριστούν 
ως κατάλληλα για απόθεση σε χώρους αδρανών καθώς έχουν µικρή περιεκτικότητα σε θείο (0,58-1,1%), 
αλκαλικό pH πολφού, τις συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 
12457 και CEN 14405 µικρότερες των ορίων που έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Επιπλέον, τα προαναφερθέντα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
των στείρων εξόρυξης καταγράφονται ως πολύ καλύτερα των αντίστοιχων των εδαφών της περιοχής 
ανάπτυξης του έργου καθώς τα εδάφη έχουν pH πολφού ελαφρά όξινο, συγκεντρώσεις σε ορισµένα στοιχεία 
µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των στείρων (π.χ. As έως και 0,5%, Pb έως και 2,5%, κλπ) και τέλος τα 
εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 και CEN 14405 ορισµένων εδαφικών δειγµάτων παρουσιάζουν 
συγκεντρώσεις σε Αs, Ni και Pb που υπερβαίνουν τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων 
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι κωδικοί των παραγόµενων αποβλήτων από το υποέργο των Σκουριών σύµφωνα µε 
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων είναι οι εξής:  

• Στείρα εξόρυξης 01 01 01 (Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα) 
• Υπολείµατα εµπλουτισµού 01 03 06 (Υπολείµµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία01 

03 04 & 01 03 05 
 

 
3.5Γεωτεχνική Συµπεριφορά Αποβλήτων 
 
Οι γεωτεχνικές ιδιότητες των υπολειµάτων, εξετάστηκαν µε σχετικές δοκιµές πουεκτελέστηκαν στα πλαίσια 
προηγούµενων διερευνήσεων10. Οι δοκιµέςαυτές αφορούσαν την κατάταξη του υλικού και τον καθορισµό 
τωνβασικών µηχανικών ιδιοτήτων του, µέσω δοκιµών στερεοποίησης καιτριαξονικής δοκιµής χωρίς 
αποστράγγιση. 
 
Όσον αφορά στην κατάταξη του υλικού των υπολειµάτων, αυτό χαρακτηρίζεται ωςαργιλώδης – αµµώδης ιλύς 
µε προσεγγιστική αναλογία 6% (άργιλος), 41% (άµµος)και 53% (ιλύς) αντίστοιχα. Το υλικό δεν έχει 
                                                
10Skouries Project, Tailings Management Facility, Bankable Feasibility Study, Greece, GOLDER ASSOCIATES (UK) Ltd, February 

2007 
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πλαστικότητα και η παρουσία αργιλικoύκλάσµατος (δηλαδή µέγεθος κόκκων < 2µm) είναι πρακτικώς 
µηδενική. Το ειδικόβάρος υπολογίστηκε σε 2,81 και η µέγιστη ξηρή πυκνότητα των 
υπολειµάτωνυπολογίστηκε σε 1,78 kg/m3 για περιεχόµενη υγρασία 18% και λόγο κενών 0,547. 
 
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών τριαξονικής φόρτισης υπό αστράγγιστες συνθήκες,κατέδειξαν ενδεικτικές τιµές 
για τη γωνία τριβής και τη συνοχή των υπολειµάτων φ=30οκαι 33ο και c=42kPa και 16kPa αντίστοιχα. Οι 
δοκιµές µονοδιάστατης στερεοποίησηςσε αναµοχλευµένα δοκίµια τέλµατος, κατέδειξαν ότι ο συντελεστής 
µεταβολής όγκουmv µειώνεται µε αύξηση του φορτίου από 0,26m2/MN σε 0,02m2/MN, γεγονός 
πουυποδηλώνει ότι το υλικό των υπολειµάτων παρουσιάζει χαµηλή έως πολύ χαµηλήσυµπιεστότητα. Ο 
συντελεστής στερεοποίησης Cv κυµαίνεται µεταξύ 12m2/yr και30m2/yr, που υποδηλώνει ότι ο ρυθµός 
στερεοποίησης υπό συνθήκες φόρτισης θαείναι σχετικά γρήγορος. 
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4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας θα πρέπει να γίνει ταξινόµηση της προτεινόµενης 
εγκατάστασης. Τα κριτήρια για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων περιέχονται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ και είναι τα εξής: 

• Κριτήριο Νο 1 : βάσει εκτίµησης κινδύνων κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το 
µέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων αποβλήτων, συµπεραίνεται 
ότι θα µπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχηµα λόγω βλάβης ή λανθασµένου χειρισµού, όπως η 
κατάρρευση σωρού αποβλήτων ή η ρήξη φράγµατος, 

• Κριτήριο Νο 2 :περιέχουν απόβλητα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 
13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο, 

• Κριτήριο Νο 3περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο 
της υπ’αριθµ. 378/1994 Απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Β΄ 705), που εκδόθηκε σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 87/2007 απόφαση 
(ΑΧΣ) (Β΄ 872), σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο. 

 

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ταξινόµησης των στερεών αποβλήτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι 
κατευθύνσεις της απόφασης 2009/337/ΕΚ σχετικά µε το καθορισµό κριτηρίων ταξινόµησης των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιοµηχανίες. 

 

Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης γίνεται η ταξινόµηση των χώρων 
απόθεσης του υποέργου Σκουριών. 

 

4.2 Εκτίµηση διακινδύνευσης Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του υποέργου Σκουριών εκπονήθηκε από την εταιρεία11 Μελέτη Αποτίµησης της 
∆ιακινδύνευσης των χώρων απόθεσης αποβλήτων στις θέσεις Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο. Αντικείµενο 
της µελέτης αυτής ήταν ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων λόγω της 
κατασκευήςτων χώρων απόθεσης αποβλήτων. 

 

Για την αποτίµηση της διακινδύνευσης που έγινε στο πλαίσιο αυτής της µελέτης λήφθηκαν υπόψη τα 
διαθέσιµα στοιχεία, όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη Προκαταρκτική Μελέτη Σχεδιασµού του έργου, 
καθώς και στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας και της υφιστάµενης εµπειρίας από αντίστοιχα έργα. 
Πραγµατοποιήθηκαν επίσης αρκετές επισκέψεις στον µελλοντικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή 
ενδιαφέροντος. Οι διάφορες δηµοσιεύσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων (ICOLD – 
International Committee of Large Dams), αποτέλεσαν την κύρια πηγή στατιστικών στοιχείων για την 
εκπόνηση της παρούσας ανάλυσης, ενώ η µέθοδος ανάλυσης που υιοθετήθηκε χαρακτηρίζεται ως ηµι-
ποσοτική. 

 

                                                
11ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 

ΣΚΟΥΡΙΩΝ, Όµικρον Κάπα Μελετητική ΑΕ, 2009 
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Αρχικά και σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και την υφιστάµενη εµπειρία, προσδιοριστήκαν όλα 
τα πιθανά γεγονότα / αίτια τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορους µηχανισµούς αστοχίας. Οι 
µηχανισµοί αστοχίας οι οποίοι εκτιµάται ότι δύναται να συµβούν στους συγκεκριµένους χώρους απόθεσης, 
είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στατική αστοχία φραγµάτων ως ακολούθως 

• Αστοχία σώµατος υπό στατικές συνθήκες φόρτισης 

• Αστοχία σώµατος λόγω εσωτερικής ροής ή διάβρωσης 

• Αστοχία θεµελίωσης 

• Ρευστοποίηση υπολειµάτων υπό στατικές συνθήκες 

2. Αστοχία φραγµάτων λόγω σεισµού  

• Αστοχία σώµατος λόγω σεισµού 

• Ρευστοποίηση σώµατος λόγω σεισµού 

3. Υπερχείλιση φραγµάτων 

• Εξάντληση παροχετευτικής ικανότητας υπερχειλιστή 

• Καθίζηση στέψης φραγµάτων 

• Κατολίσθηση εντός του χώρου απόθεσης υπολειµάτων 

 

Στη συνέχεια ορίστηκαν οι σχέσεις συσχέτισης µεταξύ των διαφόρων γεγονότων /µηχανισµών αστοχίας 
µέσω όρων «ΚΑΙ» και «Ή», ανάλογα µε το κατά πόσο είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ακολούθως, ορίστηκαν 
οι διάφορες πιθανότητες να συµβούν τα εν λόγω γεγονότα σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία και την κρίση του 
µηχανικού και συσχετίστηκαν µε την ευρέως χρησιµοποιούµενη ορολογία χαρακτηρισµού ενδεχοµένων 
συµβάντων, η οποία παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.2-1: Συσχέτιση µεταξύ ενδεχοµένων και ισοδύναµου ποσοστού πιθανότητας 
(Wellington, 1997). 

 
Με βάση τα ανωτέρω, στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διάγραµµα Γεγονότων – 
Επιπτώσεων των υπό εξέταση χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων. 
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Σχήµα 4.2-1. ∆ιάγραµµα Γεγονότων – Επιπτώσεων Ανάχωµατος στο ρέµα Καρατζά Λάκκος (Όµικρον Κάππα Μελετητική ΑΕ, 2010). 
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Σχήµα 4.2-2. ∆ιάγραµµα Γεγονότων – Επιπτώσεων Αναχώµατος στο ρέµα Λοτσάνικο (Όµικρον Κάππα Μελετητική ΑΕ, 2010). 
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω σχήµατα η πιθανότητα εµφάνισης του απώτερου γεγονότος της 
κατάρρευσης του σώµατος των αναχωµάτων είναι ίσες µε: 

 

P13, ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΣ = 7,47�10-6 

P13, ΛΟΤΣΑΝΙΚΟ = 4,47�10-6 

 

Οι ανωτέρω πιθανότητες αντιστοιχούν στηπιθανότητα του να αστοχήσει κάποιο από τα δύο φράγµατα 
µεµονωµένα. Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις για τις διάφορες πιθανότητες για το κάθε γεγονός, εκτιµάται 
η αθροιστική πιθανότητα, ως ακολούθως:  

 

PΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣΑΣΤΟΧΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ = P13, ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΣ + 50% P13, ΛΟΤΣΑΝΙΚΟ = 9,71�10-6. 

 

Από τη συσχέτιση των παραπάνω εκτιµήσεων µε τους χαρακτηρισµούς του πίνακα 4.2-1 προκύπτει ότι τόσο 
στην περίπτωση µεµονωµένων γεγονότων αστοχίας όσο και στην περίπτωση συνδυασµένης εµφάνισης 
αστοχίας, προκύπτει ότι η αστοχίας αυτή είναι αρκετά χαµηλής πιθανότητας. 

 

Στην µελέτη Αποτίµησης της ∆ιακινδύνευσης των χώρων απόθεσης αποβλήτων του υποέργου Σκουριών 
εκτιµάται στην συνέχεια, ο πληθυσµός ο οποίος δύναται να κινδυνεύσει (PAR – Population at Risk) καθώς 
και οι πιθανές απώλειες ζωής (LLOL – Likely Loss of Life). Η παράµετρος LLOL βασίζεται σε διάφορους 
παράγοντες, όπως το µέγεθος του πληθυσµού ο οποίος δύναται να κινδυνεύσει, ο χρόνος προειδοποίησης 
και στη «δύναµη» της ροής των υπολειµάτων.  

 

Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης αυτής, σε µία ενδεχόµενη αστοχία των φραγµάτων απόθεσης 
υπολειµάτων του µεταλλείου Σκουριών, ηπλέον πιθανή διαδροµή που θα ακολουθούσαν τα απελευθερωµένα 
υπολείµατα εκτιµάται ότι θαήταν µέσω των υφιστάµενων κοιτών των ρεµάτων της περιοχής. Συγκεκριµένα, 
αρχικά θαακολουθούταν η κοίτη του Καρόλακκα, στη συνέχεια τα υπολείµατα θα συναντούσαν την κοίτητου 
Ασπρόλακκα. Με βάση τους υπολογισµούς που έγιναν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόµενης µελέτης, 
λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική ενέργεια στο µέγιστο ύψος των αποτιθέµενων αποβλήτων καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των αποβλήτων προέκυψε ότι ηµέγιστη απόσταση που θα διανύσουναυτά σε περίπτωση 
που αστοχήσουν τα φράγµατα θα είναι της τάξης των1,6km. 

 

Σηµειώνεται ότι η απόσταση από τα φράγµατα µέχρι τον κόλπο της Ιερισσού(περιοχή Κρυονέρι) είναι περί τα 
10,5 km, δηλαδή αρκετά µεγαλύτερη της απόστασης που αναµένεται να διανύσουν τα υπολείµατα. Σύµφωνα 
µε τα διαθέσιµα στοιχεία,κατοικίες υφίστανται στα τελευταία 2,5km της ανωτέρω διαδροµής. Οι εν λόγω 
κατοικίεςβρίσκονται παραθαλάσσια, στην περιοχή εκβολής των ρεµάτων της περιοχής. Συνεπώς, 
οικατοικηµένες περιοχές βρίσκονται εκτός της πιθανής επιρροής των υπολειµάτων, ακόµη και σεπερίπτωση 
αστοχίας των φραγµάτων. Τέλος, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ήµου Σταγείρων– Ακάνθου, ο πληθυσµός της 
Ιερισσού είναι 3118 κάτοικοι και ο πληθυσµός του Στρατωνίουείναι 1174 κάτοικοι. Οι ανωτέρω οικισµοί 
απέχουν περί τα 5~6km από την περιοχή Κρυονέρικαι συνεπώς βρίσκονται σαφώς εκτός της επιρροής των 
υπολειµάτων.Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο πληθυσµός σε κίνδυνο (Population at Risk – PAR) 
εκτιµάται ότι είναι µηδενικός.  

 

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω µελέτης έγιναν εκτιµήσεις της διακινδύνευσης ακόµα και στην 
περίπτωση που θα υπήρχε απώλεια ανθρώπων ίση µε 100 άτοµα. Στην περίπτωση αυτή, η αθροιστική 
πιθανότητα και οι πιθανές απώλειες ζωής συγκρίθηκαν µε τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου και προέκυψε ότι 
ακόµα και σε αυτό το θεωρητικό σενάριο, και τα δύο φράγµατα είναι εντός τωναποδεκτών ορίων των διεθνών 
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προδιαγραφών, ενώ ακόµα και το απίθανο γεγονός που θααστοχήσουν και τα δύο φράγµατα ταυτόχρονα, 
και πάλι βρίσκονται εντός των ανεκτώνορίων. 

 

4.3 Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των Αποβλήτων 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (§ 4.1) για την ταξινόµηση των χώρων απόθεσης θα πρέπει 
διερευνηθεί εάν τα απόβλητα που περιέχονται εντός αυτών ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της υπ’ 
αριθµ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο. Στην 
Απόφαση 2009/337/ΕΚ12 το όριο αυτό ορίζεται ως ο λόγος:  

α) του βάρους επί ξηρού όλων των αποβλήτων που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε την οδηγία 
91/689/ΕΚ και που αναµένεται να είναι στην εγκατάσταση κατά το τέλος της προβλεπόµενης περιόδου 
λειτουργίας, προς  

β) το βάρος επί ξηρού των αποβλήτων που αναµένεται να είναι στην εγκατάσταση κατά το τέλος της 
προβλεπόµενης περιόδου λειτουργίας.  

 

Εάν ο λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει το 50%, η εγκατάσταση ταξινοµείται στην 
κατηγορία Α. Επίσης, εάν ο λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι µεταξύ 5 και 50 %, η 
εγκατάσταση ταξινοµείται στην κατηγορία Α. Ωστόσο, η εν λόγω εγκατάσταση δεν µπορεί να ταξινοµηθεί 
στην κατηγορία Α εφόσον αυτό αιτιολογείται µε βάση αξιολόγηση των κινδύνων για τη συγκεκριµένη περιοχή, 
µε ιδιαίτερη εστίαση στις επιδράσεις των επικίνδυνων αποβλήτων, που διεξάγεται ως µέρος της ταξινόµησης 
µε βάση τις συνέπειες της αστοχίας λόγω απώλειας της ακεραιότητας ή της κακής λειτουργίας, και που 
αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να ταξινοµηθεί στην κατηγορία Α µε βάση τα περιεχόµενα 
επικίνδυνα απόβλητα. Τέλος, εάν ο λόγος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι κάτω του 5 %, η 
εγκατάσταση δεν ταξινοµείται στην κατηγορία Α µε βάση τα περιεχόµενα επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων που θα παράγονται από το υποέργο των Σκουρίων έχει γίνει σε 
προηγούµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3) και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν αναφέρονται συνοπτικά στη 
συνέχεια. 
 

Υπολείµατα εµπλουτισµού (Κωδ. ΕΚΑ 01 03 06) 

Τα υπολείµατα που θα παραχθούν από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος των Σκουριών πληρούν όλα τα 
κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για απόθεση σε χώρους αδρανών αποβλήτων. Μεταξύ των 
κριτηρίων αυτών αναφέρεται η χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο (0,05-0,1%), το αλκαλικό pH πολφού, ο λόγος 
ΝP/AP > 3, οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 12457 και 
CEN 14405 µικρότερες των ορίων που έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 
Στείρα εξόρυξης (Κωδ. ΕΚΑ 01 01 02) 
Τα στείρα που θα παραχθούν από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος µπορούν να χαρακτηριστούν ως 
κατάλληλα για απόθεση σε χώρους αδρανών καθώς έχουν µικρή περιεκτικότητα σε θείο (0,58-1,1%), 
αλκαλικό pH πολφού, τις συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων και των ιόντων στα εκπλύµατα των δοκιµών ΕΝ 
12457 και CEN 14405 µικρότερες των ορίων που έχουν θεσπιστεί από την 2003/33 για απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Επιπλέον, τα προαναφερθέντα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
των στείρων εξόρυξης καταγράφονται ως πολύ καλύτερα των αντίστοιχων των εδαφών της περιοχής 

                                                
12Απόφαση 2009/337/ΕΚ «σχετικά µε το καθορισµό κριτηρίων ταξινόµησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα 

µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιοµηχανίες» 
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ανάπτυξης του έργου καθώς τα εδάφη έχουν pH πολφού ελαφρά όξινο, συγκεντρώσεις σε ορισµένα στοιχεία 
µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των στείρων (π.χ. As έως και 0,5%, Pb έως και 2,5%, κλπ) και τέλος τα 
εκπλύµατα των  δοκιµών ΕΝ 12457 και CEN 14405 ορισµένων εδαφικών δειγµάτων παρουσιάζουν 
συγκεντρώσεις σε Αs, Ni και Pb που υπερβαίνουν τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων 

 

4.4 Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των Ουσιών που Περιέχονται στα Απόβλητα 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (§ 4.1) για την ταξινόµηση των χώρων απόθεσης θα πρέπει 
διερευνηθεί εάν οι ουσίες που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία και στη συνέχεια 
απορρίπτονται στους χώρους απόθεσης είναι επικίνδυνες και υπερβαίνουν ορισµένο όριο. Στην Απόφαση 
2009/337/ΕΚ, για σχεδιαζόµενες λίµνες υπολειµάτων προτείνεται η ακόλουθη µεθοδολογία αξιολόγησης 
 
α)  διενεργείται απογραφή των ουσιών και παρασκευασµάτων που χρησιµοποιούνται για την 

επεξεργασία και στη συνέχεια απορρίπτονται µε τον πολφό των αποβλήτων στη λίµνη υπολειµάτων·  
β) για κάθε ουσία και παρασκεύασµα υπολογίζονται οι ετήσιες ποσότητες που χρησιµοποιούνται στη 

διαδικασία για κάθε έτος της προβλεπόµενης διάρκειας λειτουργίας·  
γ) για κάθε ουσία και παρασκεύασµα καθορίζεται εάν πρόκειται για επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασµα 

κατά την έννοια των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίουκαι 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

δ) για κάθε έτος προγραµµατισµένης λειτουργίας, υπολογίζεται η ετήσια αύξηση του αποθηκευµένου 
νερού (∆Qi) στη λίµνη υπολειµάτων υπό σταθερές συνθήκες, σύµφωνα µε τον τύπο που αναφέρεται 
στο παράρτηµα Ι της απόφασης 

ε) για κάθε επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασµα που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο γ), 
υπολογίζεται η µέγιστη ετήσια συγκέντρωση (C max) στην υγρή φάση σύµφωνα µε τον τύπο του 
παραρτήµατος ΙΙ.  

Εάν, βάσει των εκτιµήσεων για τις µέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις (C max), η υδατική φάση θεωρείται 
«επικίνδυνη» κατά την έννοια των οδηγιών 1999/45/ΕΚ ή 67/548/ΕΟΚ, η εγκατάσταση ταξινοµείται στην 
κατηγορία Α. 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (§ 3.3), τα κύρια αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στο 
κύκλωµα εµπλουτισµού του υποέργου είναι τα ακόλουθα: 

• Ισοπρόπυλο ξανθογονικό νάτριο (SIPX) ως αρχικός συλλέκτης 

• Aeropromoter MX-5010 (ή εναλλακτικά κάποιο θειονοκαρβαµικό ισοδύναµο µε το διακοπτόµενο 
Aeropromoter 5540) ως προωθητικό 

• Μεθυλισοβουτυλκαρβινόλη (MIBC) ως κύριο αφριστικό και Dowfroth 250 ως βοηθητικό αφριστικό. 

• Κροκιδωτικό για την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχωρισµού στερεών – υγρών. 

• Ένα σουλφίδιο (NaHS), για την µετατροπή του οξειδωµένου σε θειούχα ένωση.  

• Τέλος, χρησιµοποιείται πολφός υδρασβέστου για τη ρύθµιση του pH στην καθαριστική επίπλευση 
και στο κύκλωµα συµπυκνωµάτων.  

 

Πίνακας 4.4-1.Καταναλώσεις βοηθητικών υλών ανά τόνο κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος στο 
εργοστάσιο εµπλουτισµού των Σκουριών (για ετήσια παραγωγή 8 Mt R.O.M.) 

Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 
Ετήσια Κατανάλωση 

(tn) 

Αφριστικό Dow-Froth 250 0,03 240 
Αφριστικό MIBC 0.03 240 
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Αντιδραστήρια 
Ειδική κατανάλωση 

(σε kg/t R.O.M.) 
Ετήσια Κατανάλωση 

(tn) 

Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό 
Na) [(CH3)2CHOCSSNa)] 

0.07 560 

Συλλέκτης Aeropromoter MX-5010 ή 
5540 

0,04 320 

Κροκιδωτικά 0,02 160 

 

Τα χηµικά αντιδραστήρια που προστίθενται στη διαδικασία της επίπλευσης είναι: Αφριστικό Dow-Froth 250, 
Αφριστικό MIBC, Συλλέκτης (Ισoπροπυλικό ξανθογονικό Na) [(CH3)2CHOCSSNa)], Συλλέκτης Aeropromoter 
MX-5010 ή 5540. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, εργαστηριακές και βιοµηχανικές δοκιµές τα 
παραπάνω αντιδραστήρια ή ενώσεις που προκύπτουν από την αποδόµηση τους δεν εµφανίζονται σε 
ανιχνεύσιµες ποσότητες στα υπολείµατα της επίπλευσης. Αυτό συµβαίνει γιατί τα εν λόγω αντιδραστήρια 
προσκολλώνται στις επιφάνειες των κόκκων των ορυκτών που επιπλέουν και τελικά καταλήγουν στα 
συµπυκνώµατα. Εξάλλου το σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων που κατατίθεται στην παρούσα µελέτη είναι 
κλειστό χωρίς απορροές στο περιβάλλον. 

 

4.5 Ταξινόµηση Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η ταξινόµηση των χώρων απόθεσης του 
υποέργου των Σκουριών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται και αιτιολογείται η αποτύπωση της 
αξιολόγησης του κάθε ενός από τα 3 κριτήρια που χρησιµοποιούνται. 

 

Κριτήριο Αξιολόγηση Αιτιολόγηση 

Κριτήριο Νο 1  

(κίνδυνος ατυχήµατος) 

• αρκετά χαµηλής πιθανότητας 
εµφάνισης 

• Μηδενικός πληθυσµός σε κίνδυνο 

Βλ. ανάλυση παραγράφου 4.2 

Κριτήριο Νο 2  

(επικινδυνότητα αποβλήτων) 

• Απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως 
µη επικίνδυνα 

Ικανοποίηση κριτηρίων της 
2003/33 για απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων 

Κριτήριο Νο 3  

(επικινδυνότητα ουσιών) 

• Ουσίες που χαρακτηρίζονται ως µη 
επικίνδυνα 

Βλ. ανάλυση παραγράφου 4.4 

Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι χώροι απόθεσης στερεών αποβλήτων του 
υποέργου Σκουριών δεν ταξινοµούνται ως εγκαταστάσεις κατηγορίας Α σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
39624/2209/Ε103/25-9-2009 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

5.1 Περιγραφή των ∆υνητικών Επιπτώσεων για το Περιβάλλον 

 

Όπως περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι χώροι απόθεσης του υποέργου των Σκουριών δεν 
ταξινοµούνται ως εγκαταστάσεις κατηγορίας Α και ως εκ τούτου συνάγεται το καταρχήν συµπέρασµα ότι οι 
κίνδυνοι για το περιβάλλον είναι περιορισµένοι. 

 

Στο πλαίσιο της περιγραφής του τρόπου µε τον οποίο η προτεινόµενη απόθεση των υπολειµάτων µπορεί να 
προσβάλει το περιβάλλον της περιοχής των Σκουριών γίνεται µια καταρχήν εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τα νερά, το έδαφος και την ατµόσφαιρα που είναι και οι βασικές περιβαλλοντικές 
παράµετροι που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-2009 θα πρέπει να προστατευθούν επαρκώς. 

 

Επιφανειακά Νερά 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών 
νερών της περιοχής µελέτης, σχετίζονται µε: 

� τη µείωση της έκτασης των υδρολογικών λεκανών, τµήµα των οποίων θα καταληφθεί από τους χώρους 
απόθεσης στερεών αποβλήτων 

� την κατάληψη της κοίτης ρεµάτων της περιοχής ή την αλλαγή της πορείας των ρεµάτων  

 

Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος  
Απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Οι προτεινόµενοι χώροι απόθεσης στερεών καταλοίπων θα 
καταλάβουν δυο υπολεκάνες του ρέµατος Καρόλακκα (στα ανάντη 
ονοµάζεται Τσαρκιάς Λάκκος). Η βόρεια λεκάνη θα κατασκευαστεί 
επί της κοίτης του ρέµατος Λοτσάνικο (έκταση υπολεκάνης : 5512 
στρ.) και η νότια επί της κοίτης του ρέµατος Καρατζά Λάκκου 
(έκταση υπολεκάνης 5028 στρ.). Η συνολική κατάληψη της 
υπολεκάνης του Καρόλακκα από τους δύο χώρους απόθεσης είναι 
µικρή (έχει εκτιµηθεί σε 4,1%) ενώ ακόµα µικρότερη αναµένεται η 
επίδραση στο σύνολο της λεκάνης του Ασπρόλακκα (κατάληψη της 
τάξης του 1,7%). Επιπλέον, οι προτεινόµενες λεκάνες θα 
κατασκευαστούν κατά µήκος δυο δευτερευόντων κλάδων του 
κεντρικού ρέµατος του Καρόλακκα, ελαχιστοποιώντας την 
επίπτωση στη δίαιτα της παροχής του συγκεκριµένου ρέµατος. 
Τέλος, η όποια επίπτωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου 
θα επανορθώνεται από την απόδοση στο κεντρικό ρέµα του 
Καρόλακκα καλής ποιότητας υπόγειο νερό από την 
προαποστράγγιση του µεταλλείου, νερό που θα αποδίδεται αµέσως 
κατάντη των χώρων απόθεσης.  
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, λόγω κλίσης που θα δοθεί κατά 
την αποκατάσταση της περιοχής, θα καταστεί δυνατή η επαναφορά 
της περιοχής κατάληψης στο υφιστάµενο υδρολογικό καθεστώς. 

Μη Σηµαντικές, 
Μόνιµες 
Μη 

Αναστρέψιµες 
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Οι πιθανές επιπτώσεις των χώρων απόθεσης του Υποέργου Σκουριών έργου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των επιφανειακών νερών της περιοχής σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε απορροές από την περιοχή του 
έργου προς το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Επιπλέον, ρύπανση των επιφανειακών υδάτων µπορεί να 
προκύψει από την επικάθιση αιωρούµενων σωµατιδίων σκόνης από τη δραστηριότητα στο υδρογραφικό 
δίκτυο της περιοχής µελέτης (βλ. επόµενη παράγραφο). 

 

Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος Απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Με βάση το σχεδιασµό του έργου δεν αναµένονται εκροές 
υγρών αποβλήτων (δηλαδή νερών που έρχονται σε επαφή µε 
τα διατιθέµενα υπολείµατα) προς το υδρογραφικό δίκτυο της 
περιοχής µελέτης.  
Μετά την ολοκλήρωση του κάθε χώρου, η περιοχή θα καλυφθεί 
µε εδαφικό υλικό και θα φυτευθεί, έτσι ώστε οι επιφανειακές 
απορροές (από τα βρόχινα νερά) να µην έρχονται σε επαφή µε 
το αποτιθέµενα υπολείµατα. 

Μη Σηµαντικές 
 

 

Υπόγεια Νερά 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
νερών της περιοχής µελέτης σχετίζονται µε τη  

� τη µείωση της επιφάνειας µέσω της οποίας τα επιφανειακά νερά κατεισδύουν προς τους υπόγειους 
υδροφορείς 

� τη κατάληψη εκτάσεων από τους χώρους απόθεσης περιοχών στους οποίους εκφορτίζονται µικρές 
πηγές υδάτων 

 

Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος 
Απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Η επίδραση του χώρου απόθεσης στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
υπόγειων νερών της περιοχής σχετίζεται µε τη µείωση του ρυθµού 
κατείσδυσης των βρόχινων νερών προς τους υπόγειους υδροφορείς.  
Όπως έχει αναφερθεί, τα υπολείµατα που θα προκύψουν από την 
κατεργασία του µεταλλεύµατος στο χώρο απόθεσης, θα είναι σε 
σχεδόν ξηρή µορφή (πάστα µε υγρασία ≈ 28%). Το υλικό αυτό µε 
βάση τις υφιστάµενες αναλύσεις έχει πολύ χαµηλή διαπερατότητα 
(κυµαίνεται µεταξύ 1x10-8 και 1x10-9 m/s) και ως εκ τούτου αναµένεται 
να µειώσει δραστικά τις κατεισδύσεις των βρόχινων νερών προς τον 
υδροφόρο ορίζοντα.  

Μη Σηµαντικές, 
Μόνιµες 
Μη 

Αναστρέψιµες 

 

Οι πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
νερών της περιοχής σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε κατεισδύσεις ρυπασµένων υδάτων από τις επιφανειακές 
εγκαταστάσεις προς τους υπόγειους υδροφορείς 
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Τµήµα έργου Προκαταρκτική εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος 
Απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του αποτιθέµενου υλικού 
(χαµηλή υγρασία, χαµηλή διαπερατότητα) καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών υποβάθρου της 
περιοχής της λεκάνης απόθεσης (χαµηλή διαπερατότητα), 
εκτιµάται ότι οι κατεισδύσεις από την περιοχή της λεκάνης 
απόθεσης (βρόχινα νερά και υγρασία υπολειµάτων) προς τον 
υπόγειο υδροφορέα θα είναι αφενός µεν περιορισµένες και 
αφετέρου δεν αποτελούν παράγοντα ρύπανσης δεδοµένου ότι τα 
αποτιθέµενα υλικά χαρακτηρίζονται ως αδρανή και µη επικίνδυνα 

Μη Σηµαντικές, 
Μόνιµες 
Μερικά 

Αναστρέψιµες 

 

Έδαφος 

Τα ποσοτικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των εδαφών εντός ή γύρω από µια περιοχή όπου πρόκειται 
να λάβει χώρα εκµετάλλευση ενός ορυκτού πόρου είναι δυνατόν να αλλάξουν ή αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου λειτουργίας των έργων. Οι κύριες δυνητικές πηγές µεταβολής της υπάρχουσας κατάστασης των 
εδαφών σε µια υπό ανάπτυξη περιοχή µεταλλευτικών εγκαταστάσεων είναι οι εξής :  

• η αποµάκρυνση του επιφανειακού τµήµατος εδάφους των εκτάσεων στις οποίες θα εδραστούν οι 
χώροι απόθεσης στερεών καταλοίπων. 

• ασταθείς καταστάσεις εδάφους 

• διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους 

• οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεµο ή το νερό, επί τόπου ή µακράν 
του τόπου αυτού 

• η επικάθηση σκόνης ή άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων στα εδάφη της περιοχής γύρω από τις 
µεταλλευτικές εγκαταστάσεις. 

 

Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Εγκαταστάσεις 
Απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Κατά τη φάση κατασκευής των χώρων απόθεσης στερεών 
καταλοίπων θα γίνει αποµάκρυνση του εδαφικού µανδύα της 
περιοχής που θα εδραστούν τα αναχώµατα. Η έκταση από την 
οποία θα αποµακρυνθεί ο εδαφικός µανδύας είναι σηµαντική (192 
και 126 στρέµµατα). Όπως και στην περιοχή του µεταλλείου, τµήµα 
του εδαφικού υλικού θα χρησιµοποιηθεί στα πρόγραµµα 
αποκατάστασης της περιοχής ενώ το υπόλοιπο θα χρησιµοποιηθεί 
για τα έργα υποδοµής που θα κατασκευαστούν. 

Η σηµαντικότερη επίπτωση του έργου στο έδαφος σχετίζεται µε την 
κάλυψη σηµαντικής έκτασης εδάφους στην περιοχή που θα 
καταληφθεί από υπολείµατα (715 και 348 στρέµµατα).   

Επιπλέον, µε εξαίρεση την περιοχή γύρω από τα αναχώµατα δεν 
αναµένεται να υπάρξουν διασπάσεις και µετατοπίσεις του εδαφικού 
µανδύα στην περιοχή γύρω από τους 2 χώρους απόθεσης. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση µιας σειράς από µέτρα 
που χρησιµοποιούνται για τη µείωση των εκποµπών σκόνης από τη 
περιοχή των χώρων απόθεσης (π.χ. σταδιακή αποκατάσταση, 

Σηµαντικές, 

Μόνιµες 

Μη 
Αναστρέψιµες 
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Τµήµα έργου Εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

διαβροχή κατά τις ξηρές περιόδους, κλπ) και λαµβάνονται από όλες 
τις σύγχρονες µεταλλευτικές εγκαταστάσεις, εκτιµάται ότι οι 
επιπτώσεις στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των εδαφών της 
ευρύτερης του µεταλλείου περιοχής θα είναι περιορισµένες.  

 

Ατµόσφαιρα 

Οι δυνητικές επιπτώσεις του εξεταζόµενου έργου επί του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος  της περιοχής µελέτης 
σχετίζονται κυρίως µε τις εκποµπές σκόνης από την περιοχή των αποθέσεων σε ξηρές περιόδους του έτους. 

 

Τµήµα έργου Προκαταρκτική εκτίµηση Επιπτώσεων Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Χώρος 
απόθεσης 
Στερεών 
Καταλοίπων 

Φάση κατασκευής: Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης 
κατασκευής του χώρου απόθεσης στερεών καταλοίπων (είτε 
πρόκειται για το Νο.1 είτε για το Νο.2) θα υπάρξουν αυξηµένες 
εκποµπές σκόνης λόγω των εργασιών που θα λάβουν χώρα στο 
υπόβαθρο της λεκάνης (εκχερσώσεις, αποµάκρυνση εδαφικού 
υλικού, κ.α.) καθώς και των εργασιών κατασκευής του χωµάτινου 
αναχώµατος που θα δηµιουργηθεί. Η επίπτωση κρίνεται ως 
σηµαντική αλλά θα έχει µικρή χρονική διάρκεια και θα πάψει να 
υπάρχει µετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου. 
Φάση λειτουργίας: Για την πρόληψη των εκποµπών σκόνης από 
την επιφάνεια απόθεσης, ο σχεδιασµός του έργου προβλέπει ότι η 
αποκατάσταση των χώρων απόθεσης θα γίνεται σταδιακά έχοντας 
µικρή χρονική διαφορά από την ολοκλήρωση της απόθεσης των 
στερεών καταλοίπων του αντίστοιχου σταδίου. Ειδικότερα 
προβλέπεται η κατά στάδια απόθεση των στερεών καταλοίπων, µε 
έναρξη από τα ανάντη και ολοκλήρωση της απόθεσης µέχρι την 
τελική στάθµη του κάθε σταδίου. Στη συνέχεια θα ακολουθεί η 
αποκατάσταση του  χώρου που θα έχει πληρωθεί µε στερεά 
κατάλοιπα, ενώ η απόθεση θα συνεχίζεται προς τα κατάντη. 

 

 

 

 

Σηµαντικές (κατά 
την φάση 

κατασκευής) 

Μη σηµαντικές 
(κατά την φάση 
λειτουργίας) 

Παροδικές 

Μη Αναστρέψιµες 

 

 

5.2 Περιγραφή των Προτεινόµενων Μέτρων Προστασίας του Σχεδιασµού 

 

Ο σχεδιασµός των χώρων απόθεσης προβλέπει µια σειρά από µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα 
οποία είναι σε συµφωνία µε τις προτεινόµενες Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές για τη διαχείρισης των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας καθώς και µε τις κατευθύνσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής για τα 
Μεγάλα Φράγµατα. Στη συνέχεια περιγράφονται τα σηµαντικότερα από αυτά τα µέτρα. 

 

Ξηρή απόθεση υπολειµάτων 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του έργου αποφασίστηκε τα υπολείµατανα αποτεθούν υπό µορφή πάστας µε 
περιεχόµενα στερεά 72% κ.β. Ο διαχωρισµός του περιεχόµενου νερού των υπολειµάτωνθα είναι ελάχιστος 
και εποµένως θα υπάρχει ελάχιστο ελεύθερο νερό στην επιφάνεια των υπολειµάτων κατά την απόθεση.  
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Από τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι περίπου το 6% του περιεχόµενου νερού στην 
πάστα υπολειµάτων απελευθερώνεται στις πρώτες ώρες από την απόθεσή του. Το περισσότερο από το 
απελευθερωµένο νερό εξατµίζεται, ή απορροφάται από τις υποκείµενες στρώσεις υπολειµάτων εάν έχουν 
αναπτυχθεί συνθήκες αρνητικής πίεσης πόρων λόγω ξήρανσης των υποκείµενων στρώσεων. Η 
στερεοποίηση των υπολειµάτων είναι συνεχής διαδικασία καθώς υπάρχει συνεχής απόθεση νέων 
στρωµάτων πάστας πάνω στα προηγούµενα. Εποµένως, το περιεχόµενο νερό στο σώµα των υπολειµάτων 
που έχουν ήδη αποτεθεί θα µειώνεται µε το βάθος λόγω της αύξησης της ενεργούς τάσης µε το βάθος. Το 
νερό που θα απελευθερώνεται από τα υπολείµατα, θα κινείται είτε προς τα βαθύτερα στρώµατα, ή προς την 
επιφάνεια του εδάφους ή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το νερό που θα κινείται προς την επιφάνεια θα 
εξατµίζεται ή θα εξισορροπεί την αρνητική πίεση πόρων που έχει δηµιουργηθεί από την ξήρανση των 
στρώσεων. Το νερό που θα κινείται προς τη βάση της λεκάνης απόθεσης, θα διηθείται εντός του φυσικού 
υποβάθρου της περιοχής, µόνο στην περίπτωση που το υπέδαφος έχει µεγαλύτερη διαπερατότητα από τα 
αποτιθέµενα υπολείµατα. Πάντως, λόγω της σχετικά µικρής διαπερατότητας του υλικού των υπολειµάτων (της 
τάξεως του 5x10-9 έως 1x10-9m/sec), η ποσότητα του νερού που θα κινείται προς τη βάση της λεκάνης θα 
είναι ελάχιστη.  

 

Εν γένει, µε βάση τα χαρακτηριστικά των υπολειµάτων και τη γρήγορη εξάτµιση του νερού που 
απελευθερώνεται από την πάστα λόγω στερεοποίησης, εκτιµάται ότι κατά τους χειµερινούς µήνες αναµένεται 
να υπάρχει µικρή ποσότητα νερού στη λίµνη συγκράτησης νερών που δηµιουργείται πλησίον των 
φραγµάτων. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες όπου λόγω της υψηλότερης θερµοκρασίας η εξάτµιση του νερού 
είναι γρηγορότερη, δεν αναµένεται να υπάρχει καθόλου ελεύθερο νερό στην επιφάνεια της απόθεσης. 

 

Σηµειώνεται ότι η πάστα υπολειµάτων έχει πολύ µικρή διαπερατότητα, της τάξεως του 5x10-9 έως 1x10-
9m/sec, και εποµένως  χρησιµοποιείται και ως στεγανωτική µεµβράνη της λεκάνης απόθεσης, λόγω της πολύ 
χαµηλής διαπερατότητας του υλικού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, στρώση πάστας 
υπολειµάτων πάχους 5m είναι ισοδύναµη µε 1m πάχους αργιλική µεµβράνη µε διαπερατότητα 10-9m/sec και 
στρώση πάστας πάχους 50m είναι ισοδύναµη µε στεγανωτική µεµβράνη πάχους 1m και διαπερατότητας 10-
10m/sec.  

 

Συνεπώς, η διήθηση του νερού προς το υπόβαθρο της περιοχής θα είναι ελάχιστη, περί τα 
0,5m3/ηµέρα/στρέµµα και εκτιµάται ότι ανάλογα µε τη διαπερατότητα του υποβάθρου τα στραγγίσµατα των 
υπολειµάτων θα διανύουν κατακόρυφη απόσταση της τάξης των 0,03m έως 0,16m το χρόνο. Σηµειώνεται ότι, 
όπως έχει προαναφερθεί, τα υπολείµατα που θα αποτεθούν εξωτερά  είναι αδρανή και µε πολύ χαµηλό 
δυναµικό παραγωγής οξύτητας.  

 

Σύµφωνα µε το γενικό σχεδιασµό των χώρων απόθεσης, τα υπολείµατα θα αποτεθούν µε κλίση 6ο ως προς 
οριζόντιο επίπεδο, µε εξαίρεση µια ζώνη κοντά στα αναχώµατα όπου η απόθεση θα γίνεται µε πρακτικώς 
επίπεδη επιφάνεια.Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, η κλίση απόθεσης των 6ο µπορεί να 
επιτευχθεί λαµβάνοντας υπόψη τα γενικά χαρακτηριστικά της πάστας υπολειµάτων αλλά και 
προσαρµόζοντας κατάλληλα το σύστηµα µεταφοράς και απόθεσης των. Το σχήµα της τελικής επιφάνειας 
απόθεσης θα είναι εν γένει πιο απότοµο πλησίον των σηµείων τροφοδοσίας των λεκανών ενώ η τελική 
επιφάνεια θα τείνει να γίνει πιο ήπια µε αύξηση της απόθεσης. Στα πλαίσια του σχεδιασµού, αυτό το 
χαρακτηριστικό της απόθεσης χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία λίµνης αποθήκευσης πληµµυρικών 
παροχών πλησίον της ανάντη παρειάς των αναχωµάτων.Εποµένως, στην ανατολική πλευρά των λεκανών 
απόθεσης, τα υπολείµατα θα αποτεθούν οριζόντια για την επίτευξη του απαιτούµενου χώρου αποθήκευσης 
των νερών της βροχής.  
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Η τροφοδοσία της πάστας υπολειµάτων στους χώρους απόθεσης θα πραγµατοποιηθεί από 
προδιαγεγραµµένες θέσεις των χώρων απόθεσης. Η απόθεση  πραγµατοποιείται  σε στρώσεις µικρού 
πάχους και µε συνεχή εναλλαγή των σηµείων απόθεσης προς επίτευξη αφενός οµοιοµορφίας και αφετέρου 
της σχεδιαζόµενης κλίσης της τελικής επιφάνειας. Η απόθεση των υπολειµάτων σε στρώσεις µεγαλύτερου 
πάχους από το βέλτιστο και από ίδια σηµεία τροφοδοσίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, εµποδίζουν την 
αποτελεσµατική ξήρανση των στρώσεων µε αποτέλεσµα την επίτευξη µικρότερων κλίσεων στην τελική 
επιφάνεια. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, η απόθεση στρώσεων πάχους έως 0,5m 
απαιτεί κατ’ ελάχιστο περί τις τρεις ηµέρες για την εµφάνιση των πρώτων ρωγµών ξήρανσης και περίπου 
πέντε ηµέρες για την πρόσβαση επί της επιφάνειας µε τα πόδια, ανάλογα των καιρικών συνθηκών. Η 
απόθεση στρωµάτων µεγαλύτερου πάχους της τάξης του 1m απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για την 
ξήρανση του υλικού κυρίως στο βαθύτερο τµήµα της στρώσης, µε αποτέλεσµα το υλικό να αποκτά αντοχή 
στην επιφάνεια της στρώσης να εµφανίζεται πολύ αργότερα. Ο βέλτιστος συνδυασµός περιλαµβάνει την 
απόθεση των υπολειµάτων µε στρώσεις πάχους 0,5m-0,7m και ξήρανση έκαστης στρώσης για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 2-3 εβδοµάδες πριν την απόθεση της επόµενης στρώσης. Τους χειµερινούς µήνες, 
κάθε στρώση εκτιµάται ότι θα πρέπει να ξηραίνεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, της τάξης του ενός έως 
δύο µηνών. 

 

Μεµβράνη τύπου HDPE 

Η διείσδυση των νερών στις περιοχές των φραγµάτων έχει σαν αποτέλεσµα, εκτός της δηµιουργίας πιέσεων 
εντός του σώµατος των φραγµάτων, να παρασυρθεί λεπτόκοκκο υλικό, το οποίο φτάνοντας στη ζώνη 
αποστράγγισης φράζει τους ενεργούς πόρους, διαµέσου των οποίων πραγµατοποιείται η αποµάκρυνση των 
υγρών. Συνέπεια της διαδικασίας αυτής είναι η µείωση της αποστραγγιστικής ικανότητας της ανάντη ζώνης 
αποστράγγισης και της ζώνης αποστράγγισης βάσης.  

 

Για την ελαχιστοποίηση λοιπόν των εισροών στις ανάντη παρειές των αναχωµάτων που έρχονται σε επαφή 
µε τα υπολείµατα ή τα βρόχινα νερά που καταλήγουν στις λεκάνες απόθεσης, κρίνεται απαραίτητη η 
τοποθέτηση συνθετικής γεωµεµβράνης HDPE, πάχους 2mm. Το υλικό αυτό, το οποίο θα αγκυρωθεί στη 
στέψη και τον πόδα των αναχωµάτων καθώς και στα αντερείσµατα δίπλα στο σώµα, λειτουργεί ως µονωτικό 
υλικό αποτρέποντας τη διείσδυση των νερών που συλλέγονται στις λεκάνες απόθεσης εντός του σώµατος. 

 

Για την προστασία του υλικού, έναντι καταπόνησης και πρόκλησης σχισµής στην επιφάνεια, θα τοποθετηθεί 
κάτωθεν αυτού κατάλληλο γεωύφασµα. Με την τοποθέτηση της γεωσυνθετικής µεµβράνης, η οποία έχει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα, επιτυγχάνονται τα εξής: 

• Η αποτροπή της άµεσης επαφής των υπολειµάτων µε το σώµα των αναχωµάτων. 

• Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δηµιουργίας γραµµών ροής µέσα στο σώµα των αναχωµάτων, 
ή ακόµα στο υπόβαθρο κάτω από το σώµα και άρα της δηµιουργίας πιέσεων ή ακόµα συνθηκών 
διάβρωσης εντός αυτού, λόγω της δράσης του νερού. 

• Η ελαχιστοποίηση διήθησης των νερών βροχόπτωσης µέσα στο σώµα των αναχωµάτων από 
ανάντη. 

 

Η γεωµεµβράνη HDPE θα δέχεται εν γένει σηµαντική πίεση από τη διαφορική φόρτιση που θα προκληθεί 
από τα αποτιθέµενα υπολείµαταµέχρι και τη στερεοποίησή τους. Εν τούτοις, τα υπολείµατατα οποία 
αποτίθενται υπό µορφή πάστας θα δρουν και αυτά ως στεγανωτική µεµβράνη και εποµένως οποιαδήποτε 
απώλεια στην απόδοση της γεωµεµβράνης HDPE µακροπρόθεσµα δεν θα επηρεάσει τη συνολική 
ακεραιότητα του συστήµατος στεγάνωσης. Η αγκύρωση της γεωµεµβράνης HDPE θα πραγµατοποιηθεί σε 
κάθε έναν από τους αναβαθµούς της ανάντη παρειάς των αναχωµάτων. Η αγκύρωση θα πραγµατοποιηθεί σε 
κατάλληλα διαµορφωµένη τάφρο σε κάθε αναβαθµό, η οποία θα εκσκάπτεται παράλληλα µε τη στέψη 
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έκαστης βαθµίδας και θα επανεπιχώνεται µε υλικό το οποίο θα τοποθετείται και θα συµπυκνώνεται σε 
στρώµατα µέγιστου πάχους 15cm. Η διαδικασία της επανεπίχωσης της τάφρου αγκύρωσης θα λαµβάνει 
χώρα µετά την ολοκλήρωση της συναρµογής της γεωµεµβράνης κάθε ρολού τοποθέτησης και µετά την 
εφαρµογή του µη υφαντού γεωυφάσµατος προστασίας. Η τάφρος αγκύρωσης θα βρίσκεται σε ελάχιστη 
απόσταση 1,5m πίσω από τη στέψη έκαστης βαθµίδας. ∆εν επιτρέπεται να υπάρχει οποιοδήποτε χαλαρό 
υλικό κάτω από τη γεωµεµβράνη και το γεωύφασµα εντός της τάφρου αγκύρωσης. Η τάφρος θα σχεδιαστεί 
ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη συγκράτηση της γεωµεµβράνης έναντι του φορτίου σχεδιασµού ενώ 
παράλληλα θα επιτρέπει στη γεωµεµβράνη να τεντωθεί πριν την υπέρβαση της εφελκυστικής της αντοχής. Η 
συνθετική γεωµεµβράνη HDPE θα πρέπει επίσης να αγκυρωθεί στα αντερείσµατα εκατέρωθεν του σώµατος 
των αναχωµάτων και επί φυσικού εδάφους πίσω από τον πόδα της ανάντη παρειάς. Στην τελευταία 
περίπτωση θα διαµορφωθεί τάφρος αγκύρωσης επί φυσικού εδάφους, εντός της οποίας θα στερεωθεί η 
γεωµεµβράνη, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρωση της τάφρου µε σκυρόδεµα. 

 

Πριν την τοποθέτηση της γεωµεµβράνης, θα εξασφαλιστούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Οι τάφροι αγκύρωσης να έχουν εκσκαφτεί σε ικανό µήκος περιµετρικά της ανάντη παρειάς των 
αναχωµάτων. 

• Έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη για προσωρινή αγκύρωση της γεωµεµβράνης πριν τη 
συγκόλληση των ραφών των γειτονικών ρολών. 

• Οποιοδήποτε στάσιµο νερό από τους αναβαθµούς θα πρέπει να αποµακρύνεται.  

• Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες συγκόλλησης θα πρέπει να είναι έµπειρο σε τέτοιου 
είδους κατασκευαστικές διεργασίες. 

 

Γεωϋφασµα βαρέων τύπου 

Ακριβώς κάτω από τη γεωµεµβράνη HDPE πάχους 2mm θα τοποθετηθεί µη υφαντό γεωύφασµα, σκοπός του 
οποίου είναι η προστασία της γεωµεµβράνης από το υλικό της υποκείµενης ζώνης αποστράγγισης της 
ανάντη παρειάς. Το γεωύφασµα θα έχει ελάχιστο βάρος 1,00gr/m2 και θα πρέπει να προέρχεται από µη 
υφαντό πολυπροπυλένιο, συνεχούς ύφανσης. Η αγκύρωση του γεωυφάσµατος θα πραγµατοποιηθεί στις 
τάφρους αγκύρωσης όπως παρουσιάζεται στο σχετικό σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα µελέτη. 

 

Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος θα πραγµατοποιηθεί µε τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει 
καταστραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Η υπόστρωση που θα δεχθεί το γεωύφασµα θα πρέπει να είναι κατάλληλη και να συµµορφώνεται µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Στα πρανή, το γεωύφασµα θα αγκυρώνεται και µετά το ρολό θα διαστρώνεται ως προς την κλίση του 
πρανούς µε τέτοιον τρόπο ώστε να παραµένει συνεχώς το γεωύφασµα σε εφελκυσµό. 

• Εάν φυσούν άνεµοι κατά την τοποθέτηση, το γεωύφασµα θα συγκρατείται µε κατάλληλα φορτία. 

• Η κοπή του γεωυφάσµατος θα πραγµατοποιείται µόνο µε τους ειδικούς κόφτες. 

• Κατά την τοποθέτηση του γεωυφάσµατος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα 
προστασίας για την αποτροπή βλαβών στα υποκείµενα στρώµατα της ανάντη αποστραγγιστικής 
ζώνης. 

• Κατά την τοποθέτηση του γεωυφάσµατος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε µην 
παγιδευτούν µέσα ή κάτω από το γεωύφασµα πέτρες, υπερβολική σκόνη ή υγρασία, που θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν φραγή των αποστραγγιστικών ζωνών (clogging) ή παρακώλυση της 
διαδοχικής συγκόλλησης των ραφών. 
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Περιµετρική υδραυλική προστασία σώµατος αναχώµατος 

Για την περιµετρική υδραυλική προστασία της κατάντη παρειάς των αναχωµάτων, προτείνεται η κατασκευή 
περιµετρικών τάφρων µέσω των οποίων θα συλλέγονται τα νερά που θα απορρέουν στα αντερείσµατα και θα 
οδηγούνται κατάντη του πόδα στην κοίτη του κύριου ρέµατος, πριν έρθουν σε επαφή µε τα στείρα υλικά που 
θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η απόδοση στο κύριο 
ρέµα της περιοχής ποσοτήτων καθαρού νερού και αφετέρου µειώνονται οι επιφανειακές απορροές προς το 
σώµα των αναχωµάτων, βελτιστοποιώντας τις συνθήκες ευστάθειας. 

 

Οι περιµετρικές τάφροι υδραυλικής προστασίας θα είναι τραπεζοειδούς διατοµής επενδεδυµένες µε 
σκυρόδεµα οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα, θα έχουν πλάτος πυθµένα 1,5m, ύψος 0,5m και κλίση πλευρικών 
πρανών 1:1, ενώ η κατασκευή τους θα προσαρµόζεται στο φυσικό ανάγλυφο. 

 

Συλλογή διηθήσεων αναχωµάτων 

Η διήθηση των νερών που δύνανται να συµβαίνει λόγω ατελειών της γεωµεµβράνης στην ανάντη παρειά των 
αναχωµάτων, θα οδηγείται εν συνεχεία µέσω των αποστραγγιστικών ζωνών στην κατάντη αποστραγγιστική 
στρώση και θα συγκεντρώνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη λεκάνη στη µπροστινή πλευρά του πόδα των 
αναχωµάτων. Σε αυτήν τη λεκάνη θα συγκεντρώνονται και οι διηθήσεις που θα προέρχονται από την 
κατείσδυση των βροχοπτώσεων στα αναχώµατα, αλλά και οι επιφανειακές απορροές στην κατάντη παρειά. 
Τα νερά που θα συλλέγονται σε αυτήν τη λεκάνη θα επανακυκλοφορούν µέσω κατάλληλων αντλιών στις 
λεκάνες απόθεσης υπολειµάτων και εν συνεχεία στο εργοστάσιο εµπλουτισµού. 

 

Ζώνη αποστράγγισης ανάντη παρειών 

Η ζώνη αποστράγγισης των ανάντη παρειών των αναχωµάτων αποσκοπεί στη συλλογή των διηθήσεων που 
θα προκύψουν από πιθανές ατέλειες ή τοπικές αστοχίες της µεµβράνης, οδηγώντας τα νερά στην 
αποστραγγιστική ζώνη βάσης και αποτρέποντας τη διείσδυση εντός του σώµατος. 

 

Η ζώνη αποστράγγισης των ανάντη παρειών αυτών θα αποτελείται από επίλεκτα υλικά προερχόµενα από 
επιλεγµένα λατοµεία ή δανειοθαλάµους στην ευρύτερη περιοχή. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων θα 
πραγµατοποιηθεί κατά το  στάδιο της οριστικής µελέτης κατασκευής. Το οριζόντιο πάχος της ζώνης αυτής θα 
κυµαίνεται από 3m – 8m και το υλικό θα αποτελείται από καθαρό, καλά διαβαθµισµένο αµµοχάλικο, χωρίς 
καθόλου παρουσία οργανικών προσµίξεων. Το µέγιστο µέγεθος των χαλίκων που θα περιέχονται στη ζώνη 
αυτή θα κυµαίνεται µετά τη συµπύκνωση από 10mm – 50mm. 

 

Ζώνη αποστράγγισης βάσης 

Η ζώνη αποστράγγισης βάσης θα τοποθετηθεί στη βάση θεµελίωσης των αναχωµάτων επί καθαρισµένου και 
οµαλοποιηµένου φυσικού εδάφους. Ο σκοπός της ζώνης αυτής είναι η µεταφορά όλων των εισρεόντων νερών 
στο σώµα προς τη λεκάνη συλλογής στραγγισµάτων µπροστά από τον κατάντη πόδα των αναχωµάτων.Το 
κατακόρυφο πάχος της ζώνης θα είναι 2m και η ζώνη θα περιορίζεται στην κοίτη των δύο ρεµάτων µε πλάτος 
20m, ενώ το µήκος της θα καλύπτει το συνολικό µήκος της επιφάνειας θεµελίωσης. 

 

Η ζώνη αποστράγγισης βάσης θα αποτελείται από επίλεκτα υλικά προερχόµενα από επιλεγµένα λατοµεία ή 
δανειοθαλάµους στην ευρύτερη περιοχή. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων θα πραγµατοποιηθεί κατά το 
στάδιο της οριστικής µελέτης κατασκευής. Το µέγιστο µέγεθος των τεµαχών που θα περιέχονται στη ζώνη 
αυτή θα κυµαίνεται µετά τη συµπύκνωση από 10mm – 50mm. 

 

Ζώνες αποστράγγισης στο ανάντη και κατάντη πόδα των αναχωµάτων 
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Στην κατάντη παρειά των αναχωµάτων και πλησίον του πόδα, θα κατασκευαστεί αποστραγγιστική ζώνη µε 
γεωµετρία µικρού επιχώµατος (κατάντη αποστραγγιστικό «ποδαρικό»), η οποία θα δρα ως εσωτερικό 
στραγγιστήριο. Ουσιαστικά, η εν λόγω ζώνη αποσκοπεί στον καταβιβασµό τυχόν φρεάτιου υδροφόρου 
ορίζοντα που δύναται να αναπτυχθεί στο κατάντη τµήµα των αναχωµάτων και εποµένως εξασφαλίζει 
καλύτερες συνθήκες συνολικής ευστάθειας. 

 

Στην ανάντη παρειά και πλησίον του πόδα, θα κατασκευαστεί επίσης αποστραγγιστική ζώνη µε γεωµετρία 
µικρού επιχώµατος (ανάντη αποστραγγιστικό «ποδαρικό»), µέσω της οποίας θα συνδέεται η ζώνη 
αποστράγγισης των ανάντη παρειών µε την αποστραγγιστική ζώνη βάσης. Ο σκοπός αυτής της στρώσης 
είναι να εξασφαλίσει κατάλληλη δίοδο για τις διηθήσεις που µπορεί να προέρχονται από τις ατέλειες της 
γεωµεµβράνης και να οδηγεί τα νερά στην αποστραγγιστική ζώνη στη βάση των αναχωµάτων. 

 

Υπερχειλιστές 

Πλησίον της στέψης των αναχωµάτων στο ενδιάµεσο και τελικό στάδιο ανύψωσης κατασκευάζονται 
υπερχειλιστές εκτός του σώµατος στο αντέρεισµα αυτών, για την παροχέτευση των πληµµυρικών παροχών 
της Μέγιστης Πιθανής Πληµµύρας (PΜF). Το υψόµετρο των υπερχειλιστών είναι 2m χαµηλότερα από το 
υψόµετρο της στέψης στο αντίστοιχο στάδιο. Η κατασκευή των υπερχειλιστών θεωρείται επιβεβληµένη, για 
την αποφυγή οποιονδήποτε κινδύνων πουµπορεί να προκληθούν από υπερπήδηση (overtopping) της στέψης 
των αναχωµάτωνλόγω συγκέντρωσης πληµµυρικών παροχών.  
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

6.1 Παρακολούθηση και έλεγχος εγκαταστάσεων διαχείρισης 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού των χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων του υποέργου Σκουριών έχει 
προταθεί πρόγραµµα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης, για την επιβεβαίωση των θεωρήσεων 
σχεδιασµού και προς πληρέστερη τεκµηρίωση της γεωτεχνικής ευστάθειας και περιβαλλοντικής ασφάλειας, 
τόσο κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων όσο και µετά το πέρας αυτής. 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εφαρµογή των καλύτερων 
διαθέσιµων τεχνικών στη διαχείριση µεταλλευτικών στερεών καταλοίπων, το σύστηµα παρακολούθησης θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης της ευστάθειας των αναχωµάτων που επιτρέπει τη λήψη 
επιπρόσθετων µέτρων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων συνθηκών. 

• Εξασφάλιση της περιβαλλοντικά αποδεκτής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο σχεδιασµό των έργων. 

 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτήσεων, το πρόγραµµα παρακολούθησης θα πρέπει να εξετάζει τις 
ακόλουθες παραµέτρους: 

• Βάθος φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα και ποιότητα υπογείων νερών. 

• Ποσότητα και ποιότητα διηθήσεων προς το φυσικό υπόβαθρο της περιοχής. 

• Μετακινήσεις και καθιζήσεις στα φράγµατα. 

 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των αναχωµάτων, τα όργανα που θα εγκατασταθούν παρουσιάζονται 
ακολούθως: 

� Εγκατάσταση πιεζοµέτρων για τον έλεγχο της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα στο σώµα των 
φραγµάτων και στη βάση θεµελίωσης. Τα πιεζόµετρα θα εγκατασταθούν σε οµάδες δύο πιεζοµέτρων 
στη στέψη και σε κάθε δεύτερο αναβαθµό στην κατάντη παρειά των αναχωµάτων, όπως παρουσιάζεται 
στο σχετικό σχέδιο. Θα εγκατασταθούν συνολικά τρεις οµάδες διπλών πιεζοµέτρων σε κάθε αναβαθµό 
τοποθέτησης. Το ένα από τα πιεζόµετρα έκαστης οµάδας θα διατρηθεί µέχρι τουλάχιστον 5m εντός του 
υποβάθρου θεµελίωσης, ενώ το δεύτερο πιεζόµετρο της οµάδας θα διατηρηθεί µέχρι 2m πάνω από την 
αποστραγγιστική ζώνη βάσης. Ο σκοπός των πιεζοµέτρων είναι να εντοπίσουν τις πιέσεις πόρων που 
δύνανται να αναπτυχθούν λόγω της διήθησης στο σώµα των αναχωµάτων. Η συχνότητα µέτρησης των 
πιεζοµέτρων ορίζεται ενδεικτικά σε µία µέτρηση ανά εβδοµάδα για τους πρώτους έξι µήνες. Μετά την 
παρέλευση των έξι µηνών προτείνεται η αναθεώρηση της συχνότητας και εάν προκύψει ότι η στάθµη 
των υπογείων νερών παραµένει σχετικά σταθερή, οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται σε µηνιαία βάση. 
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω είναι καταρχήν ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν στο στάδιο της 
οριστικής µελέτης κατασκευής. 

� Εγκατάσταση γεωτρήσεων παρακολούθησης του υδροφόρου ορίζοντα πλησίον του πόδα της 
κατάντη παρειάς των αναχωµάτων και στα δύο αντερείσµατα. Οι γεωτρήσεις παρακολούθησης θα 
συνίστανται από διάτρητο σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 100mm εγκατεστηµένο σε γεώτρηση 
διαµέτρου 20cm η οποία θα επανεπιχωθεί µε χαλίκι και θα σφραγιστεί µε µίγµα µπεντονίτη και 
σκυροδέµατος πλησίον της επιφάνειας του εδάφους. Οι γεωτρήσεις θα διατρηθούν µέχρι τουλάχιστον 
10m χαµηλότερα από την αναµενόµενη στάθµη των υπογείων νερών. Η συχνότητα µέτρησης των 
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γεωτρήσεων ορίζεται ενδεικτικά σε µία µέτρηση ανά εβδοµάδα και θα οριστικοποιηθεί στο στάδιο της 
οριστικής µελέτης κατασκευής. 

� Εγκατάσταση µαρτύρων τοπογραφικής παρακολούθησης καθιζήσεων στην κατάντη παρειά των 
αναχωµάτων. Οι µετρήσεις προτείνεται να εκτελούνται σε εβδοµαδιαία βάση για τους πρώτους έξι 
µήνες µετά την κατασκευή και σε µηνιαία βάση για το ακόλουθο χρονικό διάστηµα. Κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται σε συχνότερα διαστήµατα και αναλόγως των 
συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση η συχνότητα µετρήσεων θα καθοριστεί στο στάδιο της οριστικής µελέτης 
κατασκευής. 

� Εγκατάσταση σταθερών σταθµών τοπογραφικής αποτύπωσης και στα δύο αντερείσµατα 
εκατέρωθεν των αναχωµάτων.  

� Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου σε κατάλληλη θέση στη στέψη των αναχωµάτων και επί φυσικού 
βραχώδους εδάφους στο αντέρεισµα µεταξύ των δύο και πλησίον του πόδα, όπως παρουσιάζεται στο 
σχετικό σχέδιο. Οι επιταχυνσιογράφοι θα εγκατασταθούν µετά την ολοκλήρωση κατασκευής. 

� Προτείνεται επιπροσθέτως η εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος καταγραφής των µετρήσεων που 
θα λαµβάνονται από τα όργανα παρακολούθησης. 

 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων νερών, προτείνεται όπως 
η συχνότητα των µετρήσεων διενεργηθεί σε τρία διακριτά στάδια, ως ακολούθως: 

� Σε αρχικό στάδιο θα λαµβάνεται ένα δείγµα νερού ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική, κάθε φορά που 
πραγµατοποιείται µέτρηση της στάθµης των νερών στα πιεζόµετρα και τις γεωτρήσεις, σε εβδοµαδιαία 
βάση. Το δείγµα αυτό θα ελέγχεται επί τόπου του έργου µε χρήση φορητών οργάνων και οι παράµετροι 
που θα καταγράφονται θα είναι η θερµοκρασία, το pH, το Eh και η αγωγιµότητα.  

� Σε µηνιαία βάση, θα συλλέγεται ένα δείγµα από κάθε πιεζόµετρο και κάθε γεώτρηση και θα 
αποστέλλεται για χηµική ανάλυση σε πιστοποιηµένο χηµικό εργαστήριο κατά την οποία θα µετρώνται 
όλες οι παράµετροι του αρχικού σταδίου και επιπροσθέτως τα κύρια συνολικά και διαλυµένα µέταλλα 
που χαρακτηρίζουν τον περιβαλλοντικό προσδιορισµό. 

� Σε εξαµηνιαία βάση θα συλλέγεται ένα δείγµα από κάθε πιεζόµετρο και κάθε γεώτρηση και θα 
αποστέλλεται για πλήρη χηµική ανάλυση σε πιστοποιηµένο χηµικό εργαστήριο.  

 

Τα πιεζόµετρα και οι γεωτρήσεις θα είναι εφοδιασµένα µε απλές συσκευές συλλογής δειγµάτων νερού, για 
την εύκολη συλλογή των απαιτούµενων δειγµάτων και την αποφυγή µόλυνσης των δειγµάτων.Όλα τα όργανα 
παρακολούθησης και τα σχετικά υλικά που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του δικτύου 
οργανοµέτρησης, θα πρέπει να είναι αποδεκτά από άποψη αντοχής, ελαστικότητας και αντίστασης και δεν 
θα έχουν ελαττώµατα ή ατέλειες. Θα πρέπει επίσης να είναι συµβατά µε τις πλέον πρόσφατες ισχύουσες 
προδιαγραφές, ή µε τις προδιαγραφές κατά ASTM ή άλλες ισοδύναµες. 

 

Αναφορικά µε την εν γένει συχνότητα των µετρήσεων, αυτή θα καθοριστεί κατά τις φάσεις κατασκευής και 
λειτουργίας και τη διακύµανση των µετρήσεων. Ο ρόλος της επιτόπιας οπτικής επιθεώρησης – αυτοψίας 
δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί καθώς έχει αποδειχτεί ότι είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή 
ολοκλήρωση πολλών σηµαντικών έργων. Εποµένως εάν προκύψει από τις επί τόπου επιθεωρήσεις ότι 
απαιτείται πύκνωση στη λήψη µετρήσεων αυτό το ενδεχόµενο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.  
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6.2 Πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων 

 

6.2.1 Εισαγωγή 
 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος αφορά εκείνες τις ενέργειες, µε τις οποίες εξασφαλίζεται η 
ακριβής εκτίµηση και παρακολούθηση της κατάστασης των περιβαλλοντικών µέσων που αναµένεται να 
θιγούν στις φάσεις προπαρασκευής, λειτουργίας και παύσης λειτουργίας του έργου. Η συνεχής και ακριβή 
γνώση της κατάστασης του περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας των όρων, 
µέτρων περιορισµών και παρεµβάσεων που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων 
επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος αποτελεί την ασφαλιστική 
δικλείδα τυχόν επανεξέτασης και τροποποίησης των µέτρων αυτών σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

Ειδικότερα, µε την υλοποίηση του προγράµµατος παρακολούθησης περιβάλλοντος επιτυγχάνονται τα 
παρακάτω: 

• Εκτίµηση των πιθανών µεταβολών στα περιβαλλοντικά µέσα ως συνέπεια της υλοποίησης του έργου 

• Εκτίµηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

• Εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και νοµοθετηµένων όρων και 
κατωφλίων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών µέσων 

• Εκτίµηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας των επανορθωτικών µέτρων που προτείνονται στην 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• Εξασφάλιση επικαιροποιηµένων στοιχείων όσον αφορά στην κατάσταση του περιβάλλοντος 

• ∆υνατότητα άµεσης και επιστηµονικά τεκµηριωµένης πληροφόρησης για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις του έργου, των αρµόδιων υπηρεσιών, ενδιαφερόµενων φορέων και 
πολιτών 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δράσεις του προγράµµατος παρακολούθησης περιβάλλοντος έχουν ήδη αρχίσει και 
συνεχίζονται στην παρούσα φάση, προκειµένου να συλλεχθούν στοιχεία βάσης, για την υφιστάµενη 
κατάσταση περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται : 

• δειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές 
µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά και στερεών καταλοίπων 

• µετρήσεις της ποιότητας και της ποσότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών 

• µετρήσεις της υφιστάµενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος 

• εγκατάσταση και λειτουργία µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή 

• µετρήσεις για την εκτίµηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος 

 

Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα παρακολούθησης δεν θα λήξει µετά από την παύση λειτουργίας του έργου. 
Ειδικότερα, η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων της περιοχής θα συνεχίσει να υφίσταται 
για πέντε (5) χρόνια µετά την ολοκλήρωση των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής, έτσι 
ώστε να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των µέτρων αποκατάστασης. Φυσικά, το λόγω πρόγραµµα, είναι 
δυνατό να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο, 
αποβλέποντας κυρίως στην στενότερη παρακολούθηση εκείνων των περιβαλλοντικών µέσων που θίγονται 
περισσότερο. 
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Συνοψίζοντας, οι κύριες αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης που διέπουν το υπό µελέτη έργο, από το 
στάδιο του σχεδιασµού µέχρι την τελική φάση αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι οι εξής: 

• Καθορισµός της περιβαλλοντικής στρατηγικής 

• Σχεδιασµός του υπό µελέτη έργου 

• Κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων 

• Παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος 

• Έλεγχος και τυχόν διόρθωση των µέτρων, όρων, δράσεων και παρεµβάσεων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 

Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα καταχωρούνται 
σε ειδικό λογισµικό διαχείρισης δεδοµένων, κατάλληλα προσαρµοσµένο στις ανάγκες του συγκεκριµένου 
έργου. 

 

Για τις µετρήσεις/αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραµέτρων θα ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς 
αποδεκτές µέθοδοι και τα αποτελέσµατα θα καταγράφονται τόσο σε ηλεκτρονικά αρχεία όσο και σε 
ηµερολόγια µε αριθµηµένες και σφραγισµένες σελίδες από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία θα είναι 
επίσης διαθέσιµα τόσο σε επιτροπή που µπορεί να συσταθεί από το ΥΠΕΚΑ για την παρακολούθηση του 
έργου, στο πρότυπο της επιτροπής «ΕΠΙΤΗΡΩ» όσο και σε προσδιορισµένες θέσεις του διαδικτύου. Όλα τα 
στοιχεία του προγράµµατος παρακολούθησης θα φυλάσσονται στο χώρο της κεντρικής διοίκησης του έργου 
και θα είναι στη διάθεση κάθε αρµόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 

Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται οι παράµετροι του προγράµµατος παρακολούθησης κάθε µιας από 
τις περιβαλλοντικές παραµέτρους που θα παρακολουθούνται. 

 

6.2.2 Συνοπτική πρόταση Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραµέτρων 

 

Παρακολούθηση µετεωρολογικών στοιχείων 

Θα γίνεται πλήρης καταγραφή και διατήρηση χρονοσειρών των κύριων µετεωρολογικών συνθηκών που 
επικρατούν στην άµεση περιοχή του υπό µελέτη έργου. Τα στοιχεία θα καταγράφονται σε ωριαία βάση και 
θα αφορούν τη διεύθυνση και την ένταση των ανέµων, τη βροχόπτωση, τη θερµοκρασία, την υγρασία και την 
εξάτµιση. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων κρίνεται απαραίτητη για τον ακριβή προσδιορισµό του υδατικού 
ισοζυγίου που επικρατεί στην άµεση περιοχή του έργου καθώς και τη δράση των ανέµων που σχετίζονται 
άµεσα µε την διασπορά των περιορισµένων εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων.  

 

Παρακολούθηση υδατικού περιβάλλοντος 

Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής γύρω από το έργο (ανάντη και κατάντη των εγκαταστάσεων) 
θα παρακολουθούνται συστηµατικά.Οι µετρήσεις επιφανειακών νερών θα αφορούν στα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά τους και τη διακύµανση της παροχής τους. Αντίστοιχα οι µετρήσεις των υπόγειων νερών θα 
αφορούν στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά τους και στη στάθµη των υπόγειων νερών της ευρύτερης 
περιοχής του έργου. Σηµειώνεται ότι οι δειγµατοληψίες επιφανειακών και υπόγειων νερών θα γίνονται σε 
προκαθορισµένα σηµεία ανάντη και κατάντη του έργου  

 

Όσον αφορά στα υπολείµατα της παραγωγικής διαδικασίας θα µετρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι 
φυσικοχηµικές ιδιότητες της υδατικής φάσης των υπολειµάτων µετά την κατεργασίας τους καθώς και των 
νερών που θα προκύπτουν από τη λεκάνη υπολειµάτων. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα µετρούνται 
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οι φυσικοχηµικές παράµετροι των επιφανειακών απορροών από τα διάφορα τµήµατα του έργου (π.χ. σωρούς 
στείρων, µεταλλείο, κλπ). 

 

Τέλος, θα γίνονται αναλύσεις ιζηµάτων επί της κοίτης των ρεµάτων γύρω από τα έργα και στη θαλάσσια 
περιοχή της εκβολής τους ως προς τις φυσικοχηµικές και βιολογικές τους παραµέτρους, στο πλαίσιο των 
κατευθύνσεων του Π∆ 51/2007 που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2000/60. 

 

Παρακολούθηση του εδαφικών και γεωτεκτονικών χαρακτηριστικών 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής γύρω από το έργο θα παρακολουθούνται, σε ετήσια 
βάση, καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του. Επίσης, θα παρακολουθούνται φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά 
και τυχόν φαινόµενα διάβρωσης του εδαφικού υλικού που θα αποµακρυνθεί από την περιοχή κατάληψης του 
έργου. Λίγο πριν την έναρξη του προγράµµατος αποκατάστασης θα οριστικοποιηθούν οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες που αφορούν στη χρήση του αποθηκευµένου εδαφικού υλικού στην περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της περιοχής. Ειδικότερα, θα οριστικοποιηθεί το τελικό πάχος του στρώµατος εδαφικής 
επικάλυψης, η περιεκτικότητα του σε οργανική ουσία, η υφή του καθώς και οι απαιτούµενες συγκεντρώσεις 
αζώτου, φωσφόρου και καλίου. 

 

Παρακολούθηση οικολογικών στοιχείων 

Κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης θα υπάρχει συστηµατική παρακολούθηση  της εξέλιξης 
των φυτεµένων ή σπαρµένων φυτικών ειδών. Η παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη για την τυχόν λήψη 
πρόσθετων µέτρων βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης των φυτικών ειδών, όπως αλλαγή του τρόπου και 
της συχνότητας ποτίσµατος, πρόσθεση λιπασµάτων, επαναφύτευση ορισµένων ειδών, κ.λ.π.  

 

Παρακολούθηση ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος θα έχει ως στόχο την παρακολούθηση 
των εκποµπών σκόνης και αέριων ρύπων από το έργο. Ειδικότερα θα παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις 
των εκπεµπόµενων σωµατιδίων ως ακολούθως : 

στις εκποµπές σκόνης από το συγκρότηµα θραύσης θα πραγµατοποιείται µε συχνότητα µια (1) φορά το 
τρίµηνο, µέτρηση της συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων. Η δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται σε 
κατάλληλο σηµείο µετά την έξοδο από το σύστηµα αποκονίωσης. 

Θα εγκατασταθεί δίκτυο δειγµατοληπτών αιωρούµενων σωµατιδίων για την παρακολούθηση, σε µηνιαία 
βάση, της ποιότητας της ατµόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων. Το δίκτυο θα αποτελείται 
από τρεις (3) αναλυτές εκ των οποίων ο ένας θα χρησιµοποιείται ως µάρτυρας για την εκτίµηση των 
συγκεντρώσεων της υπαίθρου και ένας θα εγκατασταθεί πλησίον του κοντινότερου µε το έργο, οικισµού. 
Επιπλέον, µια (1) φορά το έτος θα γίνεται κοκκοµετρική και χηµική ανάλυση της καταπίπτουσας σκόνης. 

 

Παρακολούθηση ακουστικού περιβάλλοντος και δονήσεων 

Η µέτρηση των επιπέδων θορύβου θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε συγκεκριµένα σηµεία της 
περιοχής του έργου. Ειδικότερα, ο θόρυβος θα µετράται στο ανατολικό και δυτικό όριο της δραστηριότητας, 
στο κοντινότερο προς τα µεταλλεία σπίτια. Οι µετρήσεις θορύβου θα γίνονται κατά τη διάρκεια µιας τυπικής 
εργάσιµης ηµέρας το µήνα. Τόσο οι µετρήσεις θορύβου όσο και δονήσεων θα πραγµατοποιούνται καθ’ όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

 

Παρακολούθηση των στερεών υπολειµάτων της παραγωγικής διαδικασίας 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος, θα περιλαµβάνει δειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού 
χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά και στερεών 
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καταλοίπων. Οι δειγµατοληψίες και οι αναλύσεις θα γίνονται από αξιόπιστο φορέα κύρους της χώρας ή του 
εξωτερικού, µια φορά ανά εξάµηνο σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα. 
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7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού των χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων του υποέργου Σκουριών έχει 
προταθεί ενδεικτικό σχέδιο κλεισίµατος της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων. Ο αντικειµενικός σκοπός 
του κλεισίµατος και της αποκατάστασης των χώρων απόθεσης είναι να εξασφαλίσει µακροχρόνια γεωτεχνική 
και χηµική ευστάθεια και προοδευτική παραχώρηση των χώρων απόθεσης στο περιβάλλον. Η βέλτιστη λύση 
αποκατάστασης περιλαµβάνει την επιστροφή των χώρων κατάληψης σε παρόµοια κατά το δυνατόν 
κατάσταση µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο σχεδιασµός του συστήµατος αποκατάστασης θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη γεωτεχνική ευστάθεια των αποθέσεων και θα πρέπει να συµπληρώνεται µε την 
εγκατάσταση φύτευσης. Ο πρωταρχικός σκοπός της φύτευσης είναι να βελτιώσει τις δυνητικές αρνητικές 
επιπτώσεις της διάβρωσης του εδάφους στην ευστάθεια των εγκαταστάσεων και να βοηθήσει στην 
επαναδηµιουργία οικοσυστήµατος που θα µπορεί να διατηρηθεί χωρίς συντήρηση. 

 

Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, δεν προβλέπεται η εφαρµογή συγκεκριµένης 
µεθοδολογίας αποκατάστασης, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα δώσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στο µέλλον, 
λόγω της έµφυτης διακύµανσης µεταξύ των διαφόρων εδαφικών υποστρώσεων, ειδών φύτευσης και 
κλιµατικών συνθηκών. Οποιεσδήποτε συστάσεις, προτείνονται στα πλαίσια εξάσκησης καλής πρακτικής. Στα 
πλαίσια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά η τελική επιφάνεια αποκατάστασης να περιλαµβάνει 
τοποθέτηση στρώµατος αδρανών υλικών εξόρυξης για διευκόλυνση ανάπτυξης ριζικού συστήµατος και 15cm 
φυτικής γης σε συνδυασµό µε 15cm εδαφικών υλικών και φύτευση µε χρήση βελτιωτικών υλικών. 
Προβλέπεται επίσης η διάστρωση φυτικής γης στις κατάντη παρειές των αναχωµάτων  αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής των. 

 

Επιπροσθέτως, οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης θα πρέπει να παρουσιάζει αρκετούς βαθµούς 
ελευθερίας και να εξελίσσεται στη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 
νοµοθεσίας και των σχετικών οδηγιών, τις τοπικές απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα των επί τόπου δοκιµών 
και των εφαρµογών διαφόρων τεχνικών στην υπό αποκατάσταση περιοχή. 

 

Τα υπολείµατα που θα προκύψουν από την επιφανειακή εκµετάλλευση του µεταλλείου, θεωρούνται αδρανή 
σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και παρουσιάζουν χαµηλή διαπερατότητα. Εποµένως παρουσιάζουν 
αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις επιλογές που µπορούν να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση των 
αποθέσεων. Η προοδευτική αποκατάσταση των χώρων παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα όπως µικρότερο 
χρονικό διάστηµα για τις εργασίες αποκατάστασης, και ενσωµάτωση των σχετικών εργασιών στον 
καθηµερινό κύκλο εργασιών λειτουργίας του µεταλλείου. Η προοδευτική αποκατάσταση είναι εφικτή για τους 
σχεδιαζόµενους χώρους απόθεσης, καθώς αποτελούν δύο διακριτούς χώρους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν 
σταδιακά και οι διαδικασίες κλεισίµατος θα είναι αυτόνοµες. Αυτό άλλωστε ήταν και ένα από τα βασικά 
κριτήρια επιλογής των, καθώς µε την τµηµατική λειτουργία µειώνεται η επιφάνεια κατάληψης και υπάρχει η 
δυνατότητα γρηγορότερης απόδοσης των χώρων απόθεσης στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Οι επιλογές αποκατάστασης που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν, περιλαµβάνουν: 

• ∆ιάστρωση ενός εδαφικού στρώµατος και φύτευση. 

• ∆ιάστρωση εδαφικού στρώµατος αποτελούµενο από διάφορες στρώσεις (χαλικώδη 
αποστραγγιστική στρώση και φυτική γη) και φύτευση, για την περεταίρω µείωση της διήθησης 
του νερού. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η στρωµάτωση που θα χρησιµοποιηθεί θα µπορεί 
να βοηθήσει στην ανάπτυξη φύτευσης. 
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Οι εδαφικές στρώσεις που θα χρησιµοποιηθούν θα µπορούσαν να προέρχονται από την αποθηκευµένη 
φυτική γη που θα έχει αφαιρεθεί από την περιοχή για την κατασκευή των χώρων. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, θα πρέπει η φυτική γη να έχει αποθηκευτεί µε συγκεκριµένο τρόπο (στρώµατα µικρού πάχους 
στα οποία θα πρέπει να εφαρµοστεί φύτευση για την αποφυγή διάβρωσης του εδάφους). Η φυτική γη θα 
πρέπει εν συνεχεία 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 
επίσης να βελτιωθεί µε χρήση ειδικών ανόργανων λιπασµάτων και συµπληρωµάτων, για την υποβοήθηση 
ανάπτυξης της βλάστησης. 

 

Η επαναφύτευση της τελικής επιφάνειας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κατά τη διαδικασία αποκατάστασης, 
καθώς η φύτευση αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους, τη µεταφορά σκόνης και µειώνει τη διήθηση των 
επιφανειακών νερών. Η επιλογή κατάλληλων φυτών θα πρέπει να προκύψει µετά από ενδελεχή έρευνα της 
τοπικής χλωρίδας που θα µπορεί να αναπτυχθεί στην τελική επιφάνεια των υπολειµάτων, λαµβάνοντας 
υπόψη τα γεωχηµικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Η αποστράγγιση του τελικού καλύµµατος αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας της 
αποκατάστασης. Θα πρέπει εποµένως να ληφθούν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την εγκατάσταση 
κατάλληλου συστήµατος αποστράγγισης επί της αποκαταστηµένης επιφάνειας. Η διατοµή του συστήµατος 
αποστράγγισης θα πρέπει να καθοριστεί κατά τις τελευταίες φάσεις απόθεσης των υπολειµάτων και 
εξαρτάται εν πολλοίς από την τοπογραφία της τελικής επιφάνειας. Ενδεικτικές προτάσεις συστηµάτων 
αποστράγγισης περιλαµβάνουν: 

• Εγκατάσταση υπο-επιφανειακού συστήµατος αποστράγγισης αποτελούµενο από διάτρητους 
σωλήνες σχεδιασµένους να παροχετεύουν τα νερά της βροχής. 

• Εγκατάσταση τοπικού συστήµατος αποστράγγισης αποτελούµενο από επίλεκτα θραυστά υλικά µε 
περίβληµα από ειδικά υλικά τύπου Terram ή ανάλογου 

 

Για τον προσδιορισµό της βέλτιστης αλληλουχίας αποκατάστασης θα πρέπει να διενεργηθούν διαδοχικές 
δοκιµές και έρευνες µέσω των οποίων θα καθοριστεί η µεθοδολογία και διαδικασία αποκατάστασης. Στα 
πλαίσια των ανωτέρω θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν εκτεταµένες εργαστηριακές και επί τόπου δοκιµές για 
τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου αποκατάστασης. Τέτοιες δοκιµές θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: 

• ∆ειγµατοληψία και εκτέλεση χηµικών αναλύσεων στα υπολείµατα για τον προσδιορισµό εν 
δυνάµει τοξικών υλικών σε σχέση µε την ανάπτυξη των φυτών και διατροφικών ελλείψεων. 

• Ανάλυση των χηµικών και φυσικών χαρακτηριστικών της φυτικής γης στην ευρύτερη περιοχή και 
τα εδαφικά υποστρώµατα για τον καθορισµό της βασικής χηµικής σύστασης που θα 
χρησιµοποιηθεί για σύγκριση των αποτελεσµάτων από τις σχετικές αναλύσεις στα υπολείµατα 
της µεταλλευτικής διεργασίας. 

• Κατάλληλες έρευνες και πειράµατα σε θερµοκήπια για τον έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών σε 
συγκεκριµένα εδαφικά υποστρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση. 

• Πειραµατικές επί τόπου δοκιµές σε ήδη αποτεθέντα υπολείµατα για τον καθορισµό της βέλτιστης 
τεχνικής αποκατάστασης και της ανάπτυξης των φυτών. 

 

Οι αποκαταστηµένες τελικές επιφάνειες θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται µέχρι η βλάστηση 
µπορεί να αναπτυχθεί από µόνη της και το αποτέλεσµα της αποκατάστασης πληροί τις προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις της ΕΧ και των σχετικών αρχών, ή µέχρι η διαχείριση των χώρων µπορεί να ενσωµατωθεί στην εν 
γένει διαχείριση της περιβάλλουσας περιοχής. Οι εργασίες συντήρησης ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 
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• Επαναφύτευση περιοχών που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

• Επιδιόρθωση τυχόν προβληµάτων διάβρωσης. 

• Έλεγχο και καταπολέµηση ζιζανίων και αγριόχορτων. 

• Εφαρµογή λιπασµάτων και οργανικών ουσιών. 

• Άρδευση φυτών στις ξηρότερες περιοχές, κυρίως στα πρώτα στάδια αποκατάστασης. 

 

Η επιτυχία της αποκατάστασης θα µετράται µέσω βιολογικών και χηµικών ερευνών των φυτών και των 
εδαφών. Τέτοιες διαδικασίες προτείνεται να πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο, σε υγρές και ξηρές 
συνθήκες µέχρι περίπου πέντε έτη µετά την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής, όπου εκτιµάται ότι το 
πρόγραµµα επαναφύτευσης θα παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα. Θα πρέπει επίσης να πραγµατοποιούνται 
χηµικές αναλύσεις προσδιορισµού των βασικών χαρακτηριστικών των εδαφών και των συγκεντρώσεων 
βαρέων µετάλλων, για να µειωθεί ο κίνδυνος δηλητηριάσεων της πανίδας της περιοχής από αυτά. 
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8. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Όπως έχει αναφερθεί στα ανωτέρω κεφάλαια, οι χώροι απόθεσης του υποέργου Σκουριών δεν 
κατατάσσονται ως χώροι τύπου Α σύµφωνα µε τα κριτήρια ταξινόµησης της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-
2009, ενώ τα υπολείµατα που θα αποτεθούν σε αυτούς χαρακτηρίζονται ως αδρανή µε βάση τις 
προδιαγραφές της Απόφασης 2003/33. 

 

Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι δεν απαιτείται η λήψη κάποιων επιπλέον µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος 
πέραν όσων προβλέπονται από το σχεδιασµό του έργου, τα βασικότερα των οποίων περιγράφονται στο 
κεφάλαιο 5 της παρούσας µελέτης.  

 

Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί στο πλαίσιο του σχεδιασµού του υποέργου Σκουριών εκπονήθηκε από την 
εταιρεία «Μελέτη Αποτίµησης της ∆ιακινδύνευσης» των χώρων απόθεσης αποβλήτων στις θέσεις Καρατζά 
Λάκκος και Λοτσάνικο. Η αποτίµηση της διακινδύνευσης διενεργήθηκε µε σκοπό τονπροσδιορισµό και την 
αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων λόγω της κατασκευήςτων χώρων απόθεσης αποβλήτων. Στο 
πλαίσιο αυτής της µελέτης προβλέπεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων από τη λειτουργία των προτεινόµενων χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων: 

• Η εφαρµογή ενός αξιόπιστου συστήµατος παρακολούθησης για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν ροής 
µέσω του σώµατος του φράγµατος ή εσωτερικής διάβρωσης του. 

• Η αποµάκρυνση τεχνητών επιχώσεων, εδαφικού υλικού ή ακόµα και του ανώτερου αποσαθρωµένου 
βραχώδους µανδύα στην περιοχή θεµελίωσης των αναχωµάτων. Γενικώς, θα πρέπει να αποφευχθεί 
η θεµελίωση επί στρώσεων κοκκώδους υλικού µέσης ή µικρής πυκνότητας ή επί χαλαρών ιλυο-
αργιλικών εδαφών πάχους µεγαλύτερου των 5m. 

• Η διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου απόθεσης των υπολειµάτων για µείωση του δυναµικού 
ρευστοποιήσεως τους. 

• Η επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων των διενεργηθεισών δυναµικών αναλύσεων, συναξιολογώντας 
τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας και εφόσον απαιτηθεί να εφαρµοσθούν τροποποιήσεις 
στη γεωµετρία των αναχωµάτων. ∆ιερεύνηση της επιρροής τυχόν µεγέθυνσης της σεισµικής 
επιτάχυνσης λόγω τοπικών συνθηκών υποβάθρου ή εντός του σώµατος καθώς και της επιρροής του 
λόγου απόσβεσης του υλικού του στην απόκριση του σώµατος του αναχώµατος. 

• Τυχόν προσωρινές άκαµπτες κατασκευές, όπως υπερχειλιστές ενδιάµεσων σταδίων, θα πρέπει να 
καθαιρούνται κατά τη συνέχιση της κατασκευήςκαι να µη θάβονται εντός του σώµατος στην  επόµενη 
ανύψωση του αναχώµατος.  

• Συστηµατικές επιθεωρήσεις των υπερχειλιστών και των περιµετρικών έργων αποστράγγισης και 
καθαρισµός τους από τυχόν φερτά υλικά, κλαδιά, κορµούς δένδρων, ογκόλιθους κ.α. 

• Σε περίπτωση όπου, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης ροής των υπολειµάτων, σε µία 
ενδεχόµενη κατάρρευση των αναχωµάτων (dam breach analysis) ο τοπικός πληθυσµός τίθεται σε 
σοβαρό κίνδυνο, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η κατασκευή βοηθητικών φραγµάτων µικρού ύψους (4-
5m) κατάντη του κυρίως φράγµατος για την εκτροπή και καθοδήγηση της ροής σε επιλεγµένες 
περιοχές. 

 

Επιπροσθέτως, καθώς υφίσταται το ενδεχόµενο µίας αστοχίας των φραγµάτων, θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα 
σύστηµα προειδοποίησης του πιθανώς επηρεαζοµένου πληθυσµού καθώς και ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. 
Το εν λόγω σχέδιο απαιτείται για την αποµείωση των συνεπειών µίας ενδεχόµενης κατάρρευσης εφόσον δεν 
είναι εφικτή η περαιτέρω αποµείωση της διακινδύνευσης. Ένα αξιόπιστο σύστηµα παρακολούθησης και 
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προειδοποίησης είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση του απαιτούµενου χρόνου για εκκένωση της περιοχής 
εφόσον απαιτηθεί. Το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να προβλέπει την ενηµέρωση του πληθυσµού για 
τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης. Ακόµα, συνίσταται η κατάρτιση ενός εγχειριδίου 
λειτουργίας, συντήρησης και επίβλεψης των αναχωµάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Γαλλία για όλα τα 
φράγµατα υψηλού κινδύνου απαιτούνται µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο τα ακόλουθα: 

• Σειρήνες προειδοποίησης εντός της ζώνης των 15 λεπτών (δηλαδή η ζώνη η οποία αναµένεται να 
επηρεασθεί εντός 15 λεπτών από την αστοχία του φράγµατος),  

• «Συγκεκριµένο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης» και  

• Ενηµερωτικό υλικό για διανοµή στον τοπικό πληθυσµό. 

 

Τέλος, σύµφωνα και µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο 121 της ICOLD, ένας επικεφαλής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τα αναχώµατα στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα αξιόπιστο και επαρκές σύστηµα 
παρακολούθησης τους. Το σύστηµα παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαµβάνει πιεζόµετρα κλειστού και 
ανοικτού τύπου για τη παρακολούθηση της διακύµανσης του υδροφόρου ορίζοντα και της φρεατικής 
επιφάνειας καθώς και κλισιόµετρα και όργανα παρακολούθησης µετακινήσεων. 
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