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Παράρτηµα VIII. Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων 
 
1. Εισαγωγή 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο 827/2010 (ΦΕΚ Α΄30/25.2.2010) κυρώνεται και έχει την ισχύ, 
που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Τοπίου, 
που υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
αυτή, «Τοπίο» σηµαίνει µία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του 
οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσµα της δράσης και αλληλεπίδρασης των 
φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων, «∆ιαχείριση τοπίων» σηµαίνει δράση, από 
την προοπτική της βιώσιµης ανάπτυξης, για να διασφαλιστεί η σε τακτική βάση 
συντήρηση ενός τοπίου, ώστε να κατευθύνονται και να εναρµονίζονται µεταβολές που 
προξενούνται από κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες και τέλος 
«Σχεδιασµός τοπίων» σηµαίνει δυναµική δράση µε µακροπρόθεσµη προοπτική, για να 
ενισχύονται, αποκαθίστανται ή να δηµιουργούνται τοπία. ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι η 
εξορυκτική παραγωγή επιταχύνει το µετασχηµατισµό των τοπίων, όπως και άλλες 
εξελίξεις στη γεωργία, δασοκοµία, στις τεχνικές βιοµηχανικής παραγωγής κλπ, 
απαιτείται η εφαρµογή τόσο γενικών µέτρων (άρθρο 5) όσο και συγκεκριµένων µέτρων 
(άρθρο 6) προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Σύµβασης αυτής, δηλαδή η 
προώθηση της προστασίας των τοπίων, η διαχείριση και ο σχεδιασµός τους.  
 
2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας 
 
Κατά τη διάρκεια της µεταλλευτικής δραστηριότητας προκαλούνται µεταβολές στο 
τοπίο µε την αλλοίωση των ακανόνιστων µορφών του φυσικού ανάγλυφου και τη 
δηµιουργία κανονικών γεωµετρικών µορφών, την εµφάνιση άκαµπτων ευθύγραµµων 
τµηµάτων σε αντικατάσταση των οµαλών καµπυλών του φυσικού τοπίου, την εµφάνιση 
ανοικτών και έντονων χρωµάτων των εκσκαφών σε αντιπαράθεση µε τα σκούρα 
χρώµατα των φυσικών στοιχείων και την αλλαγή της υφής του φυσικού τοπίου. Οι 
αντιθέσεις αυτές είναι εντονότερες όταν, από τη θέση παρατήρησης, µπορεί να 
συγκριθεί ο χώρος εξόρυξης µε το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον. 
 
Η οπτική εντύπωση που προκαλούν οι αλλαγές στο τοπίο είναι αποτέλεσµα δύο 
παραγόντων, του βαθµού επέµβασης στο φυσικό περιβάλλον και της οπτικής 
απορροφητικής ικανότητας του τοπίου. 
 
Βαθµός επέµβασης στο φυσικό περιβάλλον’  
Μπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις βαθµούς επέµβασης στο φυσικό περιβάλλον: 

- Καµία ουσιαστική µεταβολή των οπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου, π.χ. 
υπόγειες εκµεταλλεύσεις, χωρίς πρόβληµα υπαίθριας απόθεσης στείρων. 

- Μερική αλλοίωση, π.χ. στην περίπτωση αβαθών επιφανειακών κοιτασµάτων. 
- Έντονη µεταβολή του τοπίου µε τη δηµιουργία µεγάλων εκσκαφών και 

αποθέσεων οι οποίες γίνονται κυρίαρχα στοιχεία στο τοπίο.  
- Πλήρης αλλαγή του φυσικού τοπίου όπως συµβαίνει µε την ισοπέδωση µιας 

σειράς εξάρσεων. 
 
Ο βαθµός επέµβασης στο φυσικό περιβάλλον είναι µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερη είναι 
η επιφάνεια, την οποία καταλαµβάνουν οι εκµεταλλεύσεις. 
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Οπτική απορροφητική ικανότητα του τοπίου 
Ως οπτική απορροφητική ικανότητα του τοπίου ορίζεται η ικανότητα του τοπίου να 
δέχεται επεµβάσεις – αλλαγές και να διατηρεί την οπτική ακεραιότητα του. 
Η εκτίµηση της ικανότητας αυτής είναι πολύ χρήσιµη γιατί επιτρέπει την πρόβλεψη των 
οπτικών επιπτώσεων µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας. 
Οι παράγοντες που επιδρούν στην ικανότητα αυτή είναι: 

- Η κλίση. Όσο µεγαλώνει η κλίση τόσο µειώνεται η ικανότητα του τοπίου να 
απορροφά τις αλλαγές γιατί µεγαλώνει η γωνία παρατήρησης, τα οπτικά 
εµπόδια ελαχιστοποιούνται και ελευθερώνουν το οπτικό πεδίο και συχνά 
συνοδεύονται από χρήση µεγαλύτερων επιφανειών. 

- Η ποικιλία της βλάστησης, ο αριθµός των φυσικών στοιχείων (βραχώδεις 
σχηµατισµοί, υδάτινες επιφάνειες κ.λ.π.) και το µέγεθος άλλων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων διευρύνουν τις δυνατότητες ενός τοπίου να δέχεται 
περισσότερο αρµονικά την εξορυκτική δραστηριότητα. 

- Η απόσταση της επιφάνειας της εκµετάλλευσης από το σηµείο παρατήρησης. 
Αύξηση της απόστασης αυτής έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 
απορροφητικής ικανότητας του τοπίου. Αν η απόσταση αυτή είναι µεγαλύτερη 
από 5.000 m, τότε η οπτική επίπτωση της εκµετάλλευσης περιορίζεται σε µια 
άτονη διαφορά χρωµατισµού. 

- Η θέση των εκµεταλλεύσεων σε σχέση µε τα σηµεία αναφοράς και ο 
προσανατολισµός της επιφάνειας στην οποία τοποθετείται η εκµετάλλευση είναι 
παράγοντες που επηρεάζουν την οπτική απορροφητική ικανότητα του τοπίου. 

Ορισµένα επίσης σηµεία ή θέσεις, όπως οι γραµµές του ορίζοντα και οι δευτερεύουσες 
γραµµές του τοπίου, τα υψηλά – κυρίαρχα στοιχεία του τοπίου, οι εστιασµένες θέσεις 
κ.λ.π. χαρακτηρίζονται από οπτική ευαισθησία και προσελκύουν το βλέµµα, µε 
αποτέλεσµα οι εκµεταλλεύσεις που καταλαµβάνουν τα σηµεία αυτά να επισηµαίνονται 
εύκολα και να δηµιουργούν εποµένως δραστικές οπτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
3. Αξιολόγηση της οπτικής δυναµικής 
 
Στα πλαίσια της διερεύνησης και αξιολόγησης της οπτικής δυναµικής των υπό µελέτη 
έργων, δηµιουργήθηκε ψηφιακό µοντέλο εδάφους της περιοχής µελέτης, εντός του 
οποίου έγινε υπέρθεση των υφιστάµενων και µελλοντικών µεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων στην περιοχή του Στρατωνίου, της Ολυµπιάδας και των Σκουριών, 
λαµβάνοντας υπ’ όψη τα βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους. 
 
Για τη δηµιουργία του τρισδιάστατου ψηφιακού µοντέλου εδάφους που εφαρµόστηκε 
στην περιοχή µελέτης, χρησιµοποιήθηκαν τα εξής τοπογραφικά δεδοµένα: 

• Το τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής µελέτης προκειµένου να ληφθούν τα 
χαρακτηριστικά εδάφους και υψών καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
εγκαταστάσεων.  

• Οι υψοµετρικές καµπύλες ισοδιάστασης 20 m, κλίµακας 1:50.000 για την 
ευρύτερη περιοχή µελέτης. 

 
Ως µέθοδος δηµιουργίας ψηφιακού µοντέλου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των 
τριγώνων (ΤΙΝ). 
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Για την άµεση περιοχή µελέτης – για όλες τις σηµαντικές κτιριακές και λοιπές 
µεταλλουργικές εγκαταστάσεις, διερευνήθηκαν οι ζώνες ορατότητας (βλέπε Χάρτη 14-
1, 14-2) από συγκεκριµένες, σηµαντικές θέσεις της γειτνιάζουσας περιοχής που 
θεωρήθηκαν ως αποδέκτες.  
 
Κοινός τόπος ορισµού των αποδεκτών είναι να αποτελούν χώρους που να 
συγκεντρώνουν ικανό αριθµό εν δυνάµει παρατηρητών (είτε ανήκουν στο φυσικό και 
αγροτικό είτε στο δοµηµένο τοπίο της ευρύτερης περιοχής µελέτης). Στα πλαίσια αυτά 
έχουν επιλεγεί ως αποδέκτες οι παρακάτω κατηγορίες χώρων :  

• Ο πολεοδοµικός ιστός των κοντινών οικισµών 
• Το οδικό δίκτυο  
• Οργανωµένοι Αρχαιολογικοί Χώροι και Ιστορικά Μνηµεία και 
• Το φυσικό τοπίο που συγκεντρώνει λόγω εξαιρετικού ενδιαφέροντος πολλούς 

επισκέπτες 
 
Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του προγράµµατος GIS διακρίθηκαν δύο κατηγορίες 
περιοχών για καθεµία από τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις: 

• Περιοχές ορατές από κάθε σηµείο ενδιαφέροντος  
• Περιοχές µη ορατές 

 
Οι θέσεις παρατήρησης προέκυψαν ως εξής: 
Από την κάθε εγκατάσταση σχεδιάστηκαν οµόκεντροι κύκλοι ακτίνας 1.000 m έως 
5.000 m (µε βήµα 1.000 m). Το άνω όριο των οµόκεντρων κύκλων (5.000 m) 
βασίστηκε σε βιβλιογραφική αναφορά, σύµφωνα µε την οποία, αν η απόσταση της 
επιφάνειας της εκµετάλλευσης από το σηµείο παρατήρησης είναι µεγαλύτερη από 
5.000 m, τότε η οπτική επίπτωση της εκµετάλλευσης περιορίζεται σε µια άτονη 
διαφορά χρωµατισµού. Με βάση, λοιπόν, τους προαναφερθέντες κύκλους, τις ορατές 
περιοχές από κάθε σηµείο ενδιαφέροντος και τους αποδέκτες της οπτικής όχλησης, 
προέκυψαν οι ακόλουθες θέσεις παρατήρησης για την κάθε περιοχή µελέτης. 
 
Στην περιοχή του Στρατωνίου, οπτική όχληση αναµένεται µόνο όσον αφορά την 
εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων (πράσινο), τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
µεταλλεύµατος Μαντέµ Λάκκου (κόκκινο) και τον παλαιό χώρο απόθεσης σκωρίας 
µεταλλεύµατος επεξεργασίας (κίτρινο).  
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Σχήµα 1. Θέσεις παρατήρησης οπτικής όχλησης στη περιοχή του Στρατωνίου 

 
Στην περιοχή της Ολυµπιάδας, οπτική όχληση αναµένεται µόνο όσον αφορά το παλιό 
εργοστάσιο εµπλουτισµού (πράσινο), τον παλιό χώρο απόθεσης µπάζων µεταλλείων 
(κίτρινο) και την παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (πορτοκαλί).  
 

 
Σχήµα 2. Θέσεις παρατήρησης οπτικής όχλησης στη περιοχή της Ολυµπιάδας 
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Στην περιοχή των Σκουριών, οπτική όχληση αναµένεται µόνο όσον αφορά το 
εργοστάσιο εµπλουτισµού (πορτοκαλί) και την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων 
(κίτρινο). Όσον αφορά το ενιαίο όρυγµα, λόγω της θέσης του, δεν αναµένεται οπτική 
όχληση σε κανέναν αποδέκτη. 
 

 
Σχήµα 3. Θέσεις παρατήρησης οπτικής όχλησης στη περιοχή των Σκουριών 

 
4. Λήψη φωτογραφιών από τους αποδέκτες οπτικής όχλησης 
 
Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω θέσεις πιθανών αποδεκτών της οπτικής όχλησης (βάση 
του µοντέλου οπτικής όχλησης) για τις περιοχές του Στρατωνίου, της Ολυµπιάδας και 
των Σκουριών, διενεργήθηκε επί τόπου επίσκεψη της οµάδας µελέτης στις εν λόγω 
περιοχές προκειµένου να αποτυπωθεί η υφιστάµενη οπτική επαφή του υπό µελέτη 
έργου στους αποδέκτες και βάση της αποτύπωσης αυτής, να µπορέσει να εκτιµηθεί η 
οπτική όχληση στους αποδέκτες µετά την υλοποίηση του υπό µελέτη έργου.  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ληφθείσες φωτογραφίες για κάθε περιοχή µελέτης. 
 

1 
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4.1. Περιοχή Στρατωνίου 
 

 
Φωτογραφία 1. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 1) 
 

 
Φωτογραφία 2. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 2) 
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Φωτογραφία 3. Προς παλιό χώρο απόθεσης σκωρίας µεταλλεύµατος επεξεργασίας 

(σηµείο 3) 
 
Στο σηµείο 4 δεν ελήφθη φωτογραφία δεδοµένου ότι από το σηµείο αυτό δεν ήταν 
καθόλου εµφανής η περιοχή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 
Λάκκου. 
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Φωτογραφία 4. Προς εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων (σηµείο 5) 

 

 
Φωτογραφία 5. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 6) 
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Φωτογραφία 6. Προς εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων (σηµείο 7) 

 
4.2. Περιοχή Ολυµπιάδας 
 

 
Φωτογραφία 7. Προς παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (σηµείο 1) 
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Φωτογραφία 8. Προς παλιό χώρο απόθεσης µπάζων µεταλλείων (σηµείο 2) 

 

 
Φωτογραφία 9. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 3) 
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Φωτογραφία 10. Προς παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (σηµείο 4) 

 

 
Φωτογραφία 11. Προς παλιό χώρο απόθεσης µπάζων µεταλλείων (σηµείο 5) 
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Φωτογραφία 12. Προς παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (σηµείο 6) 

 

 
Φωτογραφία 13. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 7) 

 
Η λήψη των φωτογραφιών στα σηµεία 8, 9 και 10 δεν ήταν εφικτή λόγω του ότι δεν 
υπήρχε προσβάσιµος δρόµος προς αυτά τα σηµεία. 
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Φωτογραφία 14. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 11) 

 
Στο σηµείο 12 δεν ελήφθη φωτογραφία δεδοµένου ότι από το σηµείο αυτό δεν ήταν 
καθόλου εµφανής η λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού. 
 

 
Φωτογραφία 15. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 13) 
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Στα σηµεία 14, 15, 16 και 17 δεν ελήφθησαν φωτογραφίες δεδοµένου ότι από τα 
σηµεία αυτά δεν ήταν καθόλου εµφανείς οι εγκαταστάσεις της περιοχής Ολυµπιάδας. 
 

 
Φωτογραφία 16. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 18) 
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Φωτογραφία 17. Προς παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (σηµείο 19) 
 

 
Φωτογραφία 18. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 20) 

 

 
Φωτογραφία 19. Προς παλιό χώρο απόθεσης µπάζων µεταλλείου (σηµείο 21) 
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Φωτογραφία 20. Προς παλιό χώρο απόθεσης µπάζων µεταλλείων(σηµείο 22) 

 

  
Φωτογραφία 21. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 23) 
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Φωτογραφία 22. Προς παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (σηµείο 24) 

 

 
Φωτογραφία 23. Προς παλιά λίµνη τελµάτων εµπλουτισµού (σηµείο 25) 
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Φωτογραφία 24. Προς παλιό εργοστάσιο εµπλουτισµού (σηµείο 27) 

 
Στα σηµεία 26, 28, 29 και 30 δεν ελήφθησαν φωτογραφίες δεδοµένου ότι από τα 
σηµεία αυτά δεν ήταν καθόλου εµφανείς οι εγκαταστάσεις της Ολυµπιάδας. 
 
4.3. Περιοχή Σκουριών 
 
Στο σηµείο 1 δεν ελήφθη φωτογραφία δεδοµένου ότι από το σηµείο αυτό δεν ήταν 
καθόλου εµφανής η περιοχή των Σκουριών και κατ΄ επέκταση του εργοστασίου 
εµπλουτισµού. 
 
Όσον αφορά την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων, από το σηµείο 2 (Πάρκο 
Αριστοτέλη) ελήφθη η ακόλουθη φωτογραφία: 
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Φωτογραφία 25. Προς εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Σκουριών (σηµείο 2) 

 
5. Προσοµοίωση ληφθέντων φωτογραφιών 
 
Προκειµένου να µπορέσει να εκτιµηθεί η οπτική όχληση στους αποδέκτες µετά την 
υλοποίηση του υπό µελέτη έργου, γίνεται προσοµοίωση των ληφθέντων φωτογραφιών 
µέσω του προγράµµατος ArcGis. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές 
φωτογραφίες του Google Earth προκειµένου να µοντελοποιηθεί ο γεωγραφικός χώρος, 
ενώ για τη µοντελοποίηση των µελλοντικών εγκαταστάσεων χρησιµοποιήθηκαν τοµές 
εδάφους, µηκοτοµές και οριζοντιογραφίες οδοποιίας, όπως και τρισδιάστατες όψεις 
κτιρίων, µεταλλείων και χώρων αποθέσεως.  
 
Προσοµοίωση πραγµατοποιήθηκε για την περιοχή του Στρατωνίου και των Σκουριών, 
ενώ δεν πραγµατοποιήθηκε για την περιοχή της Ολυµπιάδας, λόγω του ότι στην εν 
λόγω περιοχή, δεν αναµένονται νέες επεµβάσεις κατά την υλοποίηση του νέου 
επενδυτικού σχεδίου. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης για τις περιοχές 
Στρατωνίου και Σκουριών, τόσο κατά την υφιστάµενη κατάσταση όσο και κατά τη 
φάση υλοποίησης του έργου. 
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5.1. Περιοχή Στρατωνίου 
 

 
Φωτογραφία 26. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 2) – Υφιστάµενη κατάσταση 
 

 
Φωτογραφία 27. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 2) – Υλοποίηση έργου 
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Φωτογραφία 28. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 6) – Υφιστάµενη κατάσταση 
 

 
Φωτογραφία 29. Προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ 

Λάκκου (σηµείο 6) – Υλοποίηση έργου 
 
Να σηµειωθεί ότι για τα υπόλοιπα σηµεία του Στρατωνίου δεν πραγµατοποιήθηκε το 
µοντέλο προσοµοίωσης, λόγω του ότι το έργο ήταν εκτός ορίζοντα (είτε εξαιτίας 
µακρινής απόστασης είτε εξαιτίας παρεµβολής πυκνής βλάστησης). 



«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ – 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ» 

ENVECO A.E  23 / 23 

5.2. Περιοχή Σκουριών 
 

 
Φωτογραφία 30. Προς εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Σκουριών (σηµείο 2) – 

Υφιστάµενη κατάσταση 
 

 
Φωτογραφία 31. Προς εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Σκουριών (σηµείο 2) – 

Υλοποίηση έργου 
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