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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Εισαγωγή
Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει υποβάλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ένα εκτεταµένο
επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Ανατολική Χαλκιδική
εντός της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το οποίο έχει λάβει θετική γνώµη για την
υλοποίησή του (ΥΠΑΝ/Γεν.∆νση Φυσικού Πλούτου/∆νση µεταλλευτικών και βιοµηχανικών
ορυκτών/Τµήµα Β΄, α.π. ∆8-Α/Φ7.49.13/οικ.6837/1477/27-3-2006). Το Έργο που προτείνεται
στο σχέδιο αυτό αφορά στο σύνολο των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται
εντός συνολικής µεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρεµµάτων, κάτοχος της οποίας είναι
ο φορέας του Έργου (Ελληνικός Χρυσός ΑΕ) µε βάση σχετική σύµβαση που έχει υπογραφεί
µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο (αρ. σύµβασης: 22138 12-12-2003) και κυρώθηκε µε τον Νόµο
3220/18.01.2004 (ΦΕΚ 15Α/2004).
Τα στοιχεία του κυρίου του εν λόγω Έργου είναι:
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ
Έδρα: Κηφισιά, οδός Ερµού αρ. 25
Νόµιµος εκπρόσωπος: ∆ηµήτριος Κούτρας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

&

Απαραίτητο στάδιο για την λήψη άδειας λειτουργίας και την έναρξη υλοποίησης του Έργου
αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
ξεκίνησε το έτος 2006 µε την υποβολή εκ µέρους της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ της Προµελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στην αρµόδια υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, συνοδευόµενη από «Μελέτη απογραφής
κατάστασης περιβάλλοντος περιοχής Μεταλλείων Κασσάνδρας». Στη συνέχεια, το 2009, το
Έργο έλαβε θετική γνωµοδότηση ύστερα από τη διαδικασία της Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) µε την οικ. 144824/24-9-2009
απόφαση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για το Έργο, ο φορέας
του Έργου υποβάλλει την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µεταλλευτικών –
µεταλλουργικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική». Η
παρούσα Μη Τεχνική Περίληψη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αλλά και αυτοτελές
παραδοτέο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της εν ισχύ
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Στόχος της Μη Τεχνικής Περίληψης είναι η παρουσίαση µε απλό, συνοπτικό και κατανοητό
τρόπο των ακόλουθων στοιχείων:
1. των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν προτού οριστικοποιηθεί ο σχεδιασµός
του Έργου (§ 2),
2. των βασικών στοιχείων του προτεινόµενου Έργου και του προγράµµατος
αποκατάστασης (§ 3)
3. της οριοθέτησης της περιοχής µελέτης και της περιγραφής της υφιστάµενης
κατάστασης περιβάλλοντος σε αυτήν (§ 4)
4. των αναµενόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του Έργου (§ 5)

Μη Τεχνική περίληψη

1-1
ENVECO A.E.

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

5. των προτεινόµενων προληπτικών ή επανορθωτικών περιβαλλοντικών µέτρων που
έχουν ήδη συµπεριληφθεί στο σχεδιασµό του Έργου ή που προτείνεται να
ενσωµατωθούν σε αυτόν (§ 6)
6. του προγράµµατος παρακολούθησης περιβάλλοντος που ήδη εφαρµόζεται και
προτείνεται να επεκταθεί (§ 7)
Το συγκρότηµα των προς αδειοδότηση µεταλλευτικών εγκαταστάσεων βρίσκεται στην
Ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής περίπου 110 Km Α της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για µία ενιαία και αδιαίρετη επένδυση, µε επεµβάσεις ανάπτυξης υφιστάµενων και
νέων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και επεµβάσεις εκτεταµένης αποκατάστασης, σε
τρεις διαφορετικές περιοχές των ∆ήµων Σταγείρων – Ακάνθου και Παναγιάς. Οι
µεταλλευτικές παραχωρήσεις περιλαµβάνουν τα γνωστά κοιτάσµατα των Μαύρων Πετρών,
του Μαντέµ Λάκκου (έχει ολοκληρωθεί η εξόρυξη του), της Ολυµπιάδας και των Σκουριών.
Από αυτά, µόνο το κοίτασµα των Σκουριών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν εκµετάλλευση,
και ως εκ τούτου απαιτεί την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. Οι µεταλλευτικές
εγκαταστάσεις οριοθετούνται εντός των διοικητικών ορίων των πρώην ∆ήµων Αρναίας,
Παναγιάς και Σταγείρων-Ακάνθου και τώρα του ∆ήµου Αριστοτέλη, του Νοµού Χαλκιδικής,
όπως φαίνεται στο Σχήµα 1-1.

Περιοχή
Ολυµπιάδας
Περιοχή
Στρατωνίου
Περιοχή
Σκουριών

Όριο ευρύτερης περιοχής µελέτης
Όριο άµεσης περιοχής µελέτης
Περιοχές επέµβασης
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Σχήµα 1-1. Χάρτης προσανατολισµού µε τη θέση του προτεινόµενου Έργου
Στο Έργο ενσωµατώνονται, στο πλαίσιο της ενιαίας δραστηριότητας, οι υφιστάµενες
µεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, οι οποίες περιλαµβάνουν: ένα λειτουργούν
µεταλλείο (Μαύρων Πετρών), ένα αργούν µεταλλείο (Μαντέµ Λάκκου), ένα συγκρότηµα
εγκαταστάσεων εµπλουτισµού, µονάδα επεξεργασίας νερών και λιµενικές εγκαταστάσεις στο
Στρατώνι. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις σήµερα έχουν εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους
και λειτουργούν. Επίσης, ενσωµατώνονται οι υφιστάµενες µεταλλευτικές εγκαταστάσεις
Ολυµπιάδας, οι οποίες περιλαµβάνουν: ένα αργούν µεταλλείο στην Ολυµπιάδα και ένα
αργούν εργοστάσιο εµπλουτισµού. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι απολύτως λειτουργικές
όµως βρίσκονται σε κατάσταση «συντήρησης και προστασίας» εδώ και 15 χρόνια.
Το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους έργα:
Υποέργο
Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις
Στρατωνίου
(ΜΕΣ)
Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις
Σκουριών
(ΜΕΣκ)

Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις
Ολυµπιάδας
(ΜΕΟ)
Νέες
Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας
Μεταλλεύµατος
και απόθεσης
αποβλήτων στην
περιοχή του
Μαντέµ Λάκκου

Λιµενικές
εγκαταστάσεις

∆ραστηριότητα
Ανάπτυξη υφιστάµενου
Μεταλλείου Μαύρων Πετρών
για την εκµετάλλευση
κοιτάσµατος µικτών
θειούχων
Ανάπτυξη νέου Μεταλλείου
για την εκµετάλλευση
κοιτάσµατος χρυσοφόρουχαλκούχου πορφύρη

Μέγεθος
Εξόρυξη
1,6 Μt

Εγκαταστάσεις
1. Λειτουργία του υφιστάµενου εργοστασίου
Εµπλουτισµού

Εξόρυξη
146,2 Mt

Ανάπτυξη υφιστάµενου
Μεταλλείου για την
εκµετάλλευση χρυσοφόρου
κοιτάσµατος µικτών
θειούχων
Εµπλουτισµός
µεταλλεύµατος ΜΕΣ και
ΜΕΟ
Μεταλλουργική κατεργασίας
χρυσοφόρου συµπυκνώµατος
πυριτών Ολυµπιάδας σε
συνδυασµό µε το
συµπύκνωµα χαλκού-χρυσού
Σκουριών για εξαγωγή
καθαρών µετάλλων (χαλκού,
χρυσού και αργύρου)

Εξόρυξη
11,5 Μt

1. Εργοστάσιο Εµπλουτισµού και
βαρυτοµετρικού διαχωρισµού του
ελεύθερου χρυσού
2. Εγκαταστάσεις απόθεσης εξορυκτικών
αποβλήτων στις θέσεις Καρατζάς Λάκκος
και Λοτσάνικο
1. Ανακαίνιση υφιστάµενου Εργοστασίου
Εµπλουτισµού

Μεταφορά τελικών
προϊόντων από εργοστάσια
εµπλουτισµού Στρατωνίου,
Ολυµπιάδας, Μαντεµ
Λάκκου και Σκουριών,
Μεταλλουργίας και Μονάδας
παραγωγής Θειικού Οξέος
Μαντέµ Λάκκου

800 kt/y

250 kt/y
συµπ.
πυριτών
και
30 kt/y
συµπ. CuAu

Εξυπηρέτηση
πλοίων
50.000
DWT

1. Εργοστάσιο Εµπλουτισµού
2. Εργοστάσιο Μεταλλουργικής
κατεργασίας µε τη µέθοδο της ακαριαίας
τήξης (flash smelting)
3. Εργοστάσιο Παραγωγής Θειικού Οξέος,
αγωγός µεταφοράς και δεξαµενές
αποθήκευσης
4. Εγκατάσταση απόθεσης στερεών
αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα
5. Νέα στοά προσπέλασης για τη σύνδεση
των ΜΕΟ µε τις Νέες Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας
1. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην (3 νησίδες
παραβολής, 2 νησίδες πρόσδεσης και
πλατφόρµα)
2. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων
µεταφοράς υγρού φορτίου χύδην (3
νησίδες παραβολής, 4 νησίδες πρόσδεσης
και πλατφόρµα)

Επιπλέον, στο προτεινόµενο Έργο έχουν ενσωµατωθεί όλοι οι προς αποκατάσταση παλαιοί
χώροι απόθεσης στην ευρύτερη περιοχή Στρατωνίου – Ολυµπιάδας, οι οποίοι αποτελούν
κατάλοιπα παλαιότερης µεταλλευτικής δραστηριότητας. Στόχος της ενσωµάτωσης αυτής
Μη Τεχνική περίληψη
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είναι η πλήρης και οριστική αποκατάσταση των χώρων αυτών µε περιβαλλοντικά ασφαλή
τρόπο, προκειµένου να αποδοθούν ξανά στην τοπική κοινωνία.
Τα οφέλη τα οποία απορρέουν από το Έργο στην εθνική οικονοµία είναι αρκετά σηµαντικά
συγκρινόµενα µε τα ιδιωτικοοικονοµικά οφέλη της επιχείρησης, ενώ παράλληλα οι έµµεσες
και παρακινούµενες οικονοµικές επιδράσεις της επένδυσης θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε όρους, προϊόντος, εισοδηµάτων και απασχόλησης.
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2. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων
2.1. Εισαγωγή
Η λειτουργία µιας µεταλλευτικής εγκατάστασης δεσµεύεται ως ένα βαθµό από φυσικούς
παράγοντες µε κυριότερο την θέση του κοιτάσµατος στο χώρο και δευτερεύοντες την
φυσιογραφία και το ανάγλυφο του εδάφους, αλλά και τη χηµική σύσταση των γεωλογικών
σχηµατισµών. Ως εκ τούτου, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων αφορά την εφαρµοζόµενη
κάθε φορά µέθοδο και τεχνολογία στα διάφορα στάδια της καθετοποιηµένης µεταλλευτικής
δραστηριότητας, αρχής γενοµένης από την εξόρυξη έως και την µεταλλουργική επεξεργασία
του εµπλουτισµένου µεταλλεύµατος και τη διάθεση του παραγόµενου µετάλλου.
Κάθε εναλλακτική λύση εξετάστηκε ως προς τις εκτιµώµενες περιβαλλοντικές της πιέσεις ή
επιπτώσεις σε βασικά περιβαλλοντικά µέσα, ανάλογα µε τη φύση του εξεταζόµενου κάθε
φορά αντικειµένου, όπως: νερά, αέρας, οικοσυστήµατα, κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον,
ατµόσφαιρα, θόρυβος. Η αξιολόγηση έγινε µε ποιοτική κατάταξη των λύσεων για κάθε
περιβαλλοντικό µέσο και αποτύπωση της συνολικής περιβαλλοντικής εικόνας κάθε λύσης σε
σχέση µε τις εναλλακτικές της.
Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά το προτεινόµενο Έργο και για κάθε επιµέρους µεταλλευτική
εγκατάσταση (Ολυµπιάδας, Μαύρων Πετρών και Σκουριών), εξετάστηκε πληθώρα
εναλλακτικών λύσεων οι οποίες σχετίζονται µε τα ακόλουθα:
• Μέθοδο εκµετάλλευσης
• Θέσεις εργοστασίων
• Τεχνολογία εµπλουτισµού µεταλλεύµατος
• Τεχνολογία µεταλλουργίας
• Θέσεις εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων
• Χάραξη οδού µεταφοράς συµπυκνώµατος
• Όδευση γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Εκτός των παραπάνω, βασικό τµήµα της εξέτασης εναλλακτικών λύσεων ήταν η απάντηση
στο ερώτηµα υλοποίησης του Έργου ή αποδοχή της µηδενικής λύσης και µη υλοποίηση του
Έργου. Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται συνοπτικά τα στοιχεία εναλλακτικών και
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις καθεµιάς από αυτές για το σύνολο των στοιχείων του Έργου
που εξετάστηκε.
2.2. Υλοποίηση του Έργου
Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν η µηδενική λύση και η λύση υλοποίησης του Έργου όπως
περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο (βλ. § 3).
Μηδενική Λύση: Η µηδενική λύση αφορά στη µη εκτέλεση οποιουδήποτε αναπτυξιακού
έργου από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην περιοχή του συµπλέγµατος των Μεταλλείων
Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η ανάπτυξη
ουδεµίας δραστηριότητας που συνδέεται µε την αξιοποίηση των κοιτασµάτων Ολυµπιάδας –
Σκουριών, τη λειτουργία του µεταλλείου Μαύρων Πετρών και των συναφών Μεταλλευτικών
Εγκαταστάσεων Στρατονίκης – Στρατωνίου, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τη
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µακρόχρονη µεταλλευτική δραστηριότητα και τέλος, την αξιοποίηση άλλων αναπτυξιακών
πόρων της περιοχής (π.χ. συνεδριακός και µεταλλευτικός τουρισµός, αγροτουρισµός, κλπ).
Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Στρατονίκης. Θα διακοπεί η
λειτουργία στις ακόλουθες υφιστάµενες εγκαταστάσεις:
• Υπόγειο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών.
• Εργοστάσιο εµπλουτισµού Στρατωνίου.
• Μονάδες εξουδετέρωσης (δύο) των νερών των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέµ
Λάκκου.
• Παλαιοί χώροι απόθεσης στερεών καταλοίπων, λειτουργικοί (Λίµνες Σεβαλιέ, Καρακόλι)
και µη λειτουργικοί (ανάχωµα Σεβαλιέ, σωροί πυριτών, σωροί αποφρυγµάτων πυριτών,
κλπ).
• Μονάδες Λιθογόµωσης των Μεταλλείων Μ. Πετρών και Μ. Λάκκου
• Βοηθητικές Εγκαταστάσεις
• Εγκαταστάσεις Φόρτωσης λιµένα Στρατωνίου
Περιοχή Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας. Όσον αφορά τις υφιστάµενες
Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας, αυτές βρίσκονται µεν εκτός λειτουργίας πλέον
των δεκαπέντε ετών αλλά σε όλο αυτό το διάστηµα γίνονται οι απαιτούµενες εργασίες και
διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση των υπογείων έργων. Σε
περίπτωση επιλογής της µηδενικής λύσης θα εγκαταλειφθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων,
όπου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
• Υπόγειο Μεταλλείο (Μεταλλείο Ολυµπιάδας).
• Εργοστάσιο Εµπλουτισµού (εγκαταστάσεις επεξεργασίας).
• Αποθήκευση/∆ιαχείριση προϊόντων.
• Περιοχή απόθεσης των αποβλήτων εξόρυξης εκµετάλλευσης.
• Χώρος απόθεσης των τελµάτων εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος (λίµνη τελµάτων
Ολυµπιάδας)
• Βοηθητικές Εγκαταστάσεις
• Παλαιοί χώροι απόθεσης αποβλήτων
Περιοχή Σκουριών. ∆εν θα υλοποιηθεί η προτεινόµενη επέµβαση για την κατασκευή
µεταλλευτικών εγκαταστάσεων που θα περιλαµβάνουν:
• υπόγειο µεταλλείο
• ενοποιηµένο όρυγµα – δανειοθάλαµο – χώρο απόθεσης,
• δύο µικρότερους χώρους απόθεσης
• εργοστάσιο εµπλουτισµού
• συνοδά έργα.
Μετά τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο Στρατώνι, θα γίνει αποκατάσταση των
εν λειτουργία εγκαταστάσεων µε καθαρισµό εδαφών, επικάλυψη στείρων και φυτικής γης,
καθώς και µε φυτοκάλυψη. Αντίθετα, δεν θα γίνει καµία ενέργεια αποκατάστασης των
παλαιών εγκαταστάσεων και αποθέσεων είτε στο Στρατώνι είτε στην Ολυµπιάδα, καθώς η
περιβαλλοντική ευθύνη για αυτές δεν βαρύνει την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αλλά παρελθούσες
µεταλλευτικές εταιρείες, όπως καθίσταται σαφές και από την σχετική σύµβαση που έχει
υπογραφεί µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο (αρ. σύµβασης: 22138 12-12-2003) και κυρώθηκε µε τον
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Νόµο 3220/18.01.2004 (ΦΕΚ 15Α/2004). Επίσης, θα παραµείνει χωρίς λιθογόµωση το
αργούν µεταλλείο Μαντέµ Λάκκου καθώς και το αργούν µεταλλείο Ολυµπιάδας.
Τέλος, θα περικοπούν σταδιακά 360 υφιστάµενες άµεσες θέσεις εργασίας και περίπου 250
έµµεσες, ενώ θα χαθεί η ευκαιρία για επιπλέον 940 νέες άµεσες και 530 νέες έµµεσες θέσεις
εργασίας, όπως παρουσιάζεται και στη µελέτη Κόστους - Οφέλους που εκπονήθηκε από την
µελέτη «Αξιολόγησης της Επένδυσης Ανάπτυξη µεταλλείων Κασσάνδρας (Μεταλλευτικές –
Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις) της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ σε επίπεδο Εθνικής
Οικονοµίας», του καθ.Οικονοµικών στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Α. Ξεπαπαδέα
(2010).
Υλοποίηση του Έργου: Ο γενικός σχεδιασµός της υλοποίησης του έργου συνοψίζεται στα
ακόλουθα:
• Μία ενιαία και αδιαίρετη επένδυση, µε επεµβάσεις ανάπτυξης υφιστάµενων και νέων
µεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και επεµβάσεις εκτεταµένης αποκατάστασης, σε
τρεις διαφορετικές περιοχές των ∆ήµων Σταγείρων – Ακάνθου και Παναγιάς.
• ∆ιαµόρφωση ενιαίου κέντρου για τα µεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας στη
περιοχή Μαντέµ Λάκκου, τόσο από την άποψη της µεταλλευτικής διαχείρισης όσο και
από αυτήν της µεταλλουργικής.
• Οι κάθε µορφής αποθέσεις για τα παραπάνω µεταλλεία ενοποιούνται επίσης στην περιοχή
του Μαντέµ Λάκκου και γίνονται όλες πλέον µε µικρή υγρασία (ξηρή απόθεση) στη νέα
εγκατάσταση Κοκκινόλακκα.
• Όλοι οι µη λειτουργικοί για το νέο σχεδιασµό χώροι αποκαθίστανται και παραδίδονται
στην φυσική τους χρήση
• Το µεταλλείο Σκουριών διαµορφώνεται µε παράλληλη διαµόρφωση ενοποιηµένου
ορύγµατος – εγκαταστάσεων απόθεσης και κατά βάση υπόγεια εκµετάλλευση.
• Το απαιτούµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού για το µεταλλείο Σκουριών, µε µονάδα
βαρυτοµετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού χωροθετείται στην περιοχή Σκουριών,
πλησίον του µεταλλείου.
• Οι αποθέσεις αποβλήτων από το µεταλλείο Σκουριών είναι πλέον ξηρές και γίνονται υπό
συνθήκες απόθεσης αδρανών µε απλό έλεγχο των µικρών ποσοτήτων στραγγιζόµενων
νερών, είτε αφορούν απόβλητα εξόρυξης είτε αφορούν απόβλητα εµπλουτισµού.
• Τα κάθε µορφής εµπορεύσιµα προϊόντα µεταφέρονται στην περιοχή του Λιµένα
Στρατωνίου ο οποίος αναµορφώνεται και εκσυγχρονίζεται προκειµένου να
ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις λειτουργίας.
Από περιβαλλοντικής απόψεως, ανά περιβαλλοντική παράµετρο διαπιστώθηκαν τα
ακόλουθα.
Μορφολογία – Έδαφος: η επιλογή της µηδενικής λύσης εκτιµάται ότι θα οδηγήσει
συνολικά, σε σηµαντικά αρνητικές επιπτώσεις στη µορφολογία, το τοπίο και κυρίως τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών τόσο στην περιοχή της Ολυµπιάδας όσο και στην
περιοχή του Στρατωνίου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε την µη αποκατάσταση των παλαιών
χώρων απόθεσης και την συνεπακόλουθη επιβάρυνση των εδαφών από τους παρασυρόµενους
ρύπους. Αντίθετα η υλοποίηση του Έργου θα διευκολύνει την συνολική αποκατάσταση –
εξυγίανση των επιβαρυµένων και διαταραγµένων περιοχών, αποµακρύνοντας τις αιτίες
οπτικής όχλησης και ρύπανσης, υπό ελεγχόµενο καθεστώς.
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Υδατικοί πόροι: η επιλογή της µηδενικής λύσης εκτιµάται ότι θα οδηγήσει συνολικά, σε
σηµαντικά αρνητικές επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και
υπογείων νερών της περιοχής στην περιοχή Στρατωνίου – εξ αιτίας της συνέχισης των
φαινόµενων όξινης απορροής από το αργούν µεταλλείο Μαντέµ Λάκκου - αλλά και στην
περιοχή Ολυµπιάδας - εξ αιτίας της αλληλεπίδρασης επιφανειακών και υπογείων νερών στη
ζώνη καθιζήσεων του ρ.Μπασδέκη. Αντίθετα, η υλοποίηση του Έργου θα έχει θετικές
επιπτώσεις στα νερά της περιοχής, δεδοµένου ότι θα εφαρµοστεί µέθοδος λιθογόµωσης στα
αργούντα και τα νέα τµήµατα µεταλλείων, ώστε µε το κλείσιµο των µεταλλείων να γίνει
επαναφορά των υπογείων νερών στο προ εκµεταλλεύσεων καθεστώς. Επίσης, η λειτουργία
της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα, σε συνδυασµό µε την
αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης της περιοχής Στρατωνίου-Στρατονίκης, θα
βοηθήσει την προστασία των εδαφών και των νερών της λεκάνης απορροής Κοκκινόλακκα,
συµβάλλοντας στην σταδιακή αποκατάσταση της ποιότητας επιφανειακών νερών.
Ατµοσφαιρικό και Ακουστικό περιβάλλον: Συνολικά οι επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό και
ακουστικό περιβάλλον από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις στη Μηδενική Λύση
χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες για το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, δεδοµένου ότι (α)
αναµένεται µείωση επιπέδων θορύβου και (β) αναµένεται ατµοσφαιρική ρύπανση µόνο σε
περιόδους έντονης αιολικής δράσης, εξ αιτίας των µη αποκαταστηµένων παλαιών χώρων
απόθεσης. Από την υλοποίηση του Έργου αναµένεται µικρής κλίµακας επιβάρυνση στο
ατµοσφαιρικό/ακουστικό περιβάλλον της περιοχής – εντός όµως των προβλεποµένων ορίων –
εξ αιτίας της επέκτασης της µεταλλευτικής – βιοµηχανικής δραστηριότητας. Με βάση τα
διαθέσιµα στοιχεία οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως µη σηµαντικές.
Οικονοµικό περιβάλλον: Στη Μηδενική Λύση, µετά την παύση λειτουργίας των µεταλλείων
Κασσάνδρας, ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή αναµένεται να
συρρικνωθεί, επηρεάζοντας άµεσα τους παραγωγικούς τοµείς που σχετίζονται µε τις
εξορυκτικές δραστηριότητες. Το εµπόριο εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει επίσης φθίνουσα
πορεία, καθώς η µείωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής θα οδηγήσει σε µείωση
των εµπορικών συναλλαγών. Αντιθέτως, µε βάση το µέγεθος του προτεινόµενου Έργου,
καθώς και τη χρονική περίοδο λειτουργίας του, εκτιµάται ότι η επίπτωση της περαιτέρω
ανάπτυξης της µεταλλευτικής δραστηριότητας καθώς και της δηµιουργίας µεταλλουργίας
αναµένεται να είναι σηµαντικά θετική για την οικονοµική κατάσταση της άµεσης περιοχής
του Έργου και της περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας γενικότερα. Όπως προκύπτει από την
προαναφερόµενη µελέτη Αξιολόγησης της Επένδυσης (Ξεπαπαδέας, 2010), για κάθε ευρώ
που δαπανάται για το σύνολο της επένδυσης, η απόδοση στην εθνική οικονοµία είναι 3,13 €,
ενώ ειδικά για την περιοχή των Σκουριών η απόδοση αυτή ανεβαίνει στα 3,5 € περίπου. Στην
απόδοση αυτή περιλαµβάνονται τα ιδιωτικοοικονοµικά οφέλη τα οποία απορρέουν στην
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και τα οφέλη στην εθνική οικονοµία σε όρους ωφελειών λόγω
δηµιουργίας απασχόλησης σε περιοχή µε υψηλή ανεργία, λόγω δηµιουργίας εισοδηµάτων σε
περιοχή µε µέσο εισόδηµα χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου και τέλος επειδή οι φόροι
που πληρώνει η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, ενώ αποτελούν ιδιωτικοοικονοµικό κόστος για την
επιχείρηση δεν συνιστούν κόστος σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας. Τα οφέλη τα οποία
απορρέουν στην εθνική οικονοµία είναι αρκετά σηµαντικά συγκρινόµενα µε τα
ιδιωτικοοικονοµικά οφέλη της επιχείρησης.
Κοινωνικό περιβάλλον: Η παύση της µεταλλευτικής δραστηριότητας εκτιµάται ότι θα
δηµιουργήσει κλίµα οικονοµικής ανασφάλειας, αναστρέφοντας τις σηµερινές θετικές
επιδράσεις στο κοινωνικό περιβάλλον που προκύπτουν από τη λειτουργία του µεταλλείου
των Μαύρων Πετρών και την προοπτική επέκτασης των δραστηριοτήτων. Αντιθέτως,
λαµβάνοντας υπόψη τις 1300 άµεσες και τις εκτιµώµενες έµµεσες νέες θέσεις εργασίας που
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θα προσφέρει η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο πρόβληµα
ανεργίας της περιοχής, εκτιµάται πως η υλοποίηση του έργου θα επηρεάσει θετικά την
ποιότητα ζωής του πληθυσµού και τους δείκτες κοινωνικής ευηµερίας. Οι έµµεσες και
παρακινούµενες οικονοµικές επιδράσεις της επένδυσης έχουν πολλές φορές σηµαντικές
επιπτώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε όρους, προϊόντος, εισοδηµάτων και
απασχόλησης (Ξεπαπαδέας, 2010). Αυτές ανέρχονται (για την πλήρη δυναµικότητα του
Έργου) σε σχέση µε τα άµεσα οικονοµικά οφέλη του Έργου σε επιπλέον αυξήσεις περίπου
40% στο Ακαθάριστο Προϊόν και 66% στο εισόδηµα.
Ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον: Η επιλογή της µηδενικής λύσης δεν αναµένεται να έχει
άµεσες και σηµαντικές επιπτώσεις στο ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον, εφόσον δεν
επηρεάζει άµεσα κάποιο από τα ιστορικά/πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής. Η επέκταση της
δραστηριότητας εκτιµάται πως δεν θα επιφέρει πρόσθετες επιπτώσεις στο ιστορικό –
πολιτιστικό περιβάλλον, δεδοµένου ότι δεν θα επηρεάσει άµεσα κάποιο από τα ιστορικά
µνηµεία της περιοχής µελέτης. Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι οι παράλληλες
αναπτυξιακές δράσεις που προτείνονται από τον κύριο του έργου αναµένεται να οδηγήσουν
σε ανάδειξη της πλούσιας µεταλλευτικής ιστορίας της περιοχής µελέτης, το οποίο θα δράσει
θετικά στην βελτίωση των παραµέτρων του ιστορικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος της
περιοχής.
Περιβαλλοντικό ισοζύγιο: έγιναν εκτιµήσεις για την σχέση καθαρού περιβαλλοντικού
οφέλους της Υλοποίησης του Έργου και καθαρού περιβαλλοντικού οφέλους της Μηδενικής
λύσης. Το περιβαλλοντικό όφελος της Υλοποίησης εκτιµάται ότι είναι µεγαλύτερο από το
περιβαλλοντικό όφελος της Μηδενικής λύσης (που εκτιµάται µηδενικό). Το περιβαλλοντικό
κόστος της Υλοποίησης εκτιµάται ότι είναι µικρότερο από το περιβαλλοντικό κόστος της
Μηδενικής λύσης, αφού τα επιµέρους κόστη αυτού φαίνεται να είναι µικρότερα ή ίσα µε
αυτά της Μηδενικής. Η διαφορά των δύο καθαρών περιβαλλοντικών οφελών, η οποία
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο των δύο εναλλακτικών, να
εκτιµάται ως θετική, υπέρ δηλαδή της Υλοποίησης του Έργου.
Συµπερασµατικά, µε βάση όσα προαναφέρθηκαν, η υλοποίηση του Έργου έχει σηµαντικά
συγκριτικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα (και στο φυσικό και στο ανθρωπογενές
περιβάλλον) σε σχέση µε την επιλογή της µη υλοποίησης του Έργου. Το προτεινόµενο Έργο
αναµένεται να συµβάλλει στην ουσιαστική και οριστική αποκατάσταση σηµαντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων της περιοχής, πέρα και από τους χώρους ευθύνης της
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, ενώ ταυτόχρονα δίνει ευκαιρία για σηµαντική βελτίωση του
κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για
βιώσιµη ανάπτυξή της, οδηγώντας σε θετικό Περιβαλλοντικό ισοζύγιο υπέρ της Υλοποίησης
του Έργου.
2.3. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων εγκαταστάσεων Σκουριών
Για τις προτεινόµενες εγκαταστάσεις στην περιοχή Σκουριών εξετάστηκαν εναλλακτικές
λύσεις για τα ακόλουθα:
Μέθοδος εκµετάλλευσης. εξετάστηκαν οι εναλλακτικές:
1. Υπαίθρια εκµετάλλευση για το σύνολο του κοιτάσµατος: όρυγµα διαµέτρου 1440 m,
βάθους 620 m, 95 Mm3 αποβλήτων εµπλουτισµού, 220 Μm3 (in situ) αποβλήτων
εξόρυξης, συνολική κατάληψη 1630 στρ.
2. Υπόγεια εκµετάλλευση για το σύνολο του κοιτάσµατος: 25 Μm3 αποβλήτων
εµπλουτισµού ως υλικό λιθογόµωσης, 70 Mm3 αποβλήτων εµπλουτισµού για
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απόθεση, δανειοθάλαµος 696 στρ για αδρανή εγκαταστάσεων απόθεσης, συνολική
κατάληψη 1875 στρ.
3. Κατά βάση υπόγεια εκµετάλλευση – προτεινόµενη: όρυγµα απόθεσης αποβλήτων και
εξόρυξης αδρανών διαµέτρου 705 m, βάθους 220 m, 25 Μm3 αποβλήτων
εµπλουτισµού ως υλικό λιθογόµωσης, 70 Mm3 αποβλήτων εµπλουτισµού για
απόθεση, χωρίς δανειοθάλαµο, συνολική κατάληψη 1454 στρ.
Η προτεινόµενη λύση περιλαµβάνει τη µικρότερη δυνατή κατάληψη γης και οικοσυστηµάτων
για τις εγκαταστάσεις µεταλλείου και απόθεσης αποβλήτων. Παράλληλα, ελαχιστοποιεί την
έκταση ορύγµατος, µειώνοντας τις ατµοσφαιρικές εκποµπές, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει
την απόθεση όλων των δηµιουργούµενων αποβλήτων (εξόρυξης και εµπλουτισµού), χωρίς να
θίγει χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Από πλευράς οικονοµικής, η προτεινόµενη λύση
εξασφαλίζει απασχόληση στον σύνολο των προγραµµατιζόµενων θέσεων εργασίας από την
πρώτη ηµέρα λειτουργίας, κάτι που στην αµιγώς υπόγεια εκµετάλλευση δεν θα συµβεί εξ
αιτίας της εκτεταµένης φάσης ανάπτυξης που θα απαιτηθεί.
Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη λύση της κατά βάση υπόγειας εκµετάλλευσης µε
ενοποιηµένο όρυγµα για δανειοθάλαµο αδρανών - απόθεση αποβλήτων - εξόρυξη
επιφανειακής εκδήλωσης πορφύρη παρουσιάζει σηµαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα
έναντι της υπαίθριας και της υπόγειας και ως εκ τούτου αποτελεί την επιλεγείσα λύση.
Τεχνολογία επεξεργασίας µεταλλεύµατος. Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές:
1. ενσωµάτωσης του βαρυτοµετρικού διαχωρισµού για την ανάκτηση των αδροµερών
κόκκων του ελεύθερου χρυσού (Λύση 1 - προτεινόµενη). Προσθέτει περίπου 30
ποσοστιαίες µονάδες στην ανάκτηση χρυσού, ανεβάζοντάς την από 54% σε 84%,
αυξάνει την κατανάλωση νερού, µειώνει ελαφρώς τα παραγόµενα στερεά απόβλητα.
2. της µη ενσωµάτωσης του βαρυτοµετρικού διαχωρισµού (Λύση 2). Ανάκτηση χρυσού
54%, απώλεια υπόλοιπου χρυσού στο απόβλητο εµπλουτισµού.
Όπως έχει προαναφερθεί, τα οφέλη τα οποία απορρέουν στην εθνική οικονοµία αλλά και για
την κοινωνία της περιοχής µελέτης είναι σηµαντικά συγκρινόµενα µε τα ιδιωτικοοικονοµικά
οφέλη της επιχείρησης και σε αυτό συµβάλει ιδιαίτερα η ενσωµάτωση στο Έργο των
προτεινόµενων εγκαταστάσεων στις Σκουριές, για τις οποίες οι οικονοµικοί δείκτες είναι
ιδιαιτέρως υψηλοί (όταν συνδυάζονται µε τις υπόλοιπες προτεινόµενες εγκαταστάσεις).
Προϋπόθεση για την άντληση των ωφελειών για για την εθνική οικονοµία είναι η πλήρης
αξιοποίηση των τεχνολογικών µέσων για αύξηση της ανάκτησης χρυσού, κάτι που
επιτυγχάνεται µόνο µέσα από την ενσωµάτωση της διαδικασίας του βαρυτοµετρικού
διαχωρισµού.
Συµπερασµατικά, από την εφαρµογή της προτεινόµενης Λύσης 1 αναµένονται θετικές µη
σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση µε τη
Λύση 2, αλλά αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στο οικονοµικό και κατ΄ επέκταση στο
κοινωνικό περιβάλλον, εξ αιτίας της ορθολογικότερης και οικονοµικότερης εκµετάλλευσης
του κοιτάσµατος, της αύξησης της ανάκτησης χρυσού και της εξασφάλισης της
µεγιστοποίησης των ωφελειών για το κοινωνικό σύνολο.
Θέση εργοστασίου επεξεργασίας µεταλλεύµατος. Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές:
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1. Περιοχή Κόνιαρη, στο υψόµετρο +612 m, Β του άξονα της µεταλλοφορίας, σε
πλάτωµα που σχηµατίζεται µεταξύ των ρεµάτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου –
Θέση 1 - προτεινόµενη. Απαιτεί την ελάχιστη δυνατή κατάληψη και επέµβαση στο
έδαφος.
2. Περιοχή πλησίον των κύριων έργων προσπέλασης του µεταλλείου της τρανσέρας της
επιφανειακής εξόρυξης, ΝΝΑ του άξονα της µεταλλοφορίας, στο δεξιό αντέρισµα του
Καρατζά Λάκκου, στο υψόµετρο +520 – Θέση 2. Απαιτούνται αυξηµένες εκσκαφές,
µεγαλύτερη επιφάνεια κατάληψης (λόγω αναγκαίας διασποράς εγκαταστάσεων) και
περίπλοκο σύστηµα άντλησης των αποβλήτων εµπλουτισµού προς τις εγκαταστάσεις
απόθεσης.
Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ελαφρό προβάδισµα της προτεινόµενης Θέσης 1 ως
προς το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, εξ αιτίας της µικρότερης κατάληψης και της
περιορισµένης επέµβασης στα µορφολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Τεχνολογίες απόθεσης αποβλήτων εµπλουτισµού µεταλλεύµατος. Εξετάστηκαν οι
εναλλακτικές:
1. Η µέθοδος της υγρής απόρριψης (sub-aqueous deposition): το απόβλητο µετά την
απόθεση παραµένει διαρκώς σε ηµίρρευστη έως ρευστή κατάσταση στον πυθµένα της
λεκάνης απόρριψης, καλυπτόµενο πάντοτε από ένα σηµαντικό στρώµα νερού.
Φαινόµενο ειδικό βάρος: 1 t/m3.
2. Η µέθοδος της ηµίξηρης απόρριψης (sub-aerial deposition): εφαρµόζεται απόχυση του
αποβλήτου ως πολφού κατά ζώνες, ώστε το εκάστοτε αποτιθέµενο στρώµα
αποβλήτου υφίσταται αρχικά φυσική αποστράγγιση και στην συνέχεια φυσική
ξήρανση, ανάλογα µε τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες. Φαινόµενο ειδικό
βάρος: 1,3 t/m3.
3. Η νεότερη τεχνική της απόθεσης υπό µορφή πάστας (paste disposal) – προτεινόµενη
λύση: το αποτιθέµενο υλικό είναι ήδη σχεδόν ξηρό (<28% κ.β. νερό, το οποίο
συγκρατείται ως επί το πλείστον στους πόρους του υλικού ). Φαινόµενο ειδικό βάρος:
1,5 t/m3.
Η προτεινόµενη µέθοδος εξασφαλίζει το µεγαλύτερο φαινόµενο ειδικό βάρος, και ως εκ
τούτου το µικρότερο όγκο αποβλήτων προς διάθεση. Επιπλέον, εξ αιτίας του µικρού
ποσοστού υγρασίας, το υλικό εµφανίζει σηµαντικά µεγαλύτερη γεωτεχνική σταθερότητα
και οι ποσότητες στραγγισµάτων προς διαχείριση είναι περιορισµένες έως µηδενικές.
Επιπλέον, και στις τρεις µεθόδους, δεν αναµένονται εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων
διότι η υγρασία δεν επιτρέπει την αιολική διάβρωση του αποτεθειµένου υλικού.
Συµπερασµατικά, η απόθεση υπό µορφή πάστας παρουσιάζει σηµαντικά περιβαλλοντικά
πλεονεκτήµατα έναντι των υπόλοιπων εναλλακτικών τεχνολογιών, που σχετίζονται µε την
µειωµένη απαίτηση για το χώρο απόθεσης, τη µειωµένη απαίτηση για διαχείριση των
παραγόµενων στραγγισµάτων και τη δυνατότητα σταδιακής αποκατάστασης παράλληλα
µε την απόθεση.
Θέση χώρου απόθεσης αποβλήτων εµπλουτισµού. Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές:
1. Λεκάνες των ρεµάτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου, συµβαλλόντων κλάδων του
ρέµατος του Καρόλακκα (Θέση 1 – προτεινόµενη). Η λεκάνη απορροής του
Λοτσάνικου στα ανάντη του φράγµατος έχει συνολική έκταση 5.512 στρ, ενώ του
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Καρατζά 5.128 στρ. Η µέση απορροή του ρέµατος Λοτσάνικου ανέρχεται σε 46 m3/h
και η µέση απορροή του Καρατζά Λάκκου ανέρχεται σε 83 m3/h. Απόσταση από
εργοστάσιο: ~1 km. Αναγκαία κατάληψη: 1063 στρ.
2. Λεκάνη του κυρίως ρέµατος του Εκκλησιαστικού Μύλου (Κερασιά) – Θέση 2. Η
συνολική λεκάνη απορροής ανάντη του προτεινόµενου φράγµατος έχει επιφάνεια
περίπου 10,6 km2, ενώ η µέση παροχή του ανέρχεται σε 107 m3/h. Απόσταση από
εργοστάσιο: ~5 km. Αναγκαία κατάληψη: 1810 στρ.
3. Λεκάνη του κυρίως ρέµατος του Τσαρκιά Λάκκου (Πιάβιτσα) – Θέση 3. Η λεκάνη
απορροής στα ανάντη της προτεινόµενης θέσης κατασκευής του φράγµατος έχει
συνολική επιφάνεια περίπου 30 km2. Η µέση παροχή είναι περί τα 360 m3/h.
Απόσταση από εργοστάσιο: ~1,5 km. Αναγκαία κατάληψη: 1825 στρ.
Τα κύρια περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης λύσης (Θέση 1) σε σχέση µε
τις υπόλοιπες είναι:
• η µικρή απόσταση από το εργοστάσιο εµπλουτισµού, κάτι που εξασφαλίζει τις
λιγότερες δυνατές εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα κατά τη διαδικασία
µεταφοράς, αλλά και µικρότερες οχλήσεις στις οικοσυστηµικές λειτουργίες
• η ελάχιστη δυνατή κατάληψη εδαφών και οικοσυστηµάτων
• η ελάχιστη δυνατή κατάληψη ποτάµιωνυδατικών συστηµάτων, η οποία
περιορίζεται στην κατάληψη λιγότερο σηµαντικών συµβαλλόντων και όχι στο
κύριο υδατόρρευµα
Συµπερασµατικά, η χωροθέτηση του χώρου απόθεσης αποβλήτων εµπλουτισµού στις
µικρές λεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου παρουσιάζει σηµαντικά
περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα έναντι των εναλλακτικών θέσεων στη λεκάνη Κερασιάς
και Πιάβιτσας.
Μεταφορά συµπυκνώµατος στις εγκαταστάσεις Μαντέµ Λάκκου. Εξετάστηκαν 4
εναλλακτικές διαδροµές για την µεταφορά του συµπυκνώµατος από το εργοστάσιο
εµπλουτισµού των Σκουριών προς τις εγκαταστάσεις του Μαντέµ Λάκκου µε φορτηγά
αυτοκίνητα (Σχήµα 2.3-1).
1. ∆ιαδροµή 1 - προτεινόµενη: Η 1η διαδροµή οδικής µεταφοράς είναι συνολικού
µήκους 23.183 km και περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση υφιστάµενων δασικών
δρόµων παράλληλα προς τη διαδροµή του ρέµατος του Κοκκινόλακκα και την
υφιστάµενη ιδιωτική µεταλλευτική οδό του Μαντέµ Λάκκου.
2. ∆ιαδροµή 2: Η 2η διαδροµή, συνολικού µήκους 29.422 km, ταυτίζεται µε τη διαδροµή
1 έως τη Χ.Θ. 15+270,792 όπου και εγκαταλείπει τη χάραξη της διαδροµής 1 και
συνεχίζει κινούµενη ανατολικά και παραλιακά κατά µήκος του οδικού δικτύου
Ιερισσού – Στρατονίκης έως την διασταύρωση µε το µεταλλευτικό δρόµο Μαντέµ
Λάκκου.
3. ∆ιαδροµή 3: Η 3η διαδροµή οδικής µεταφοράς είναι συνολικού µήκους 17,388 km και
ακολουθεί το εσωτερικό οδικό δίκτυο του έργου προς τον πόδα του φράγµατος του
Λοτσάνικου. Ακολούθως, η χάραξη οδεύει επί υφιστάµενης παραποτάµιας οδού,
νοτιοδυτικά του ρέµατος του Καρόλακκα, ενώ γεφυρώνει το ρέµα περί τη Χ.Θ. 5+250
και συνεχίζει κινούµενη ανατολικά στη βόρεια πλευρά του ρέµατος του Ασπρόλακκα
µέχρι να καταλήξει επί της παραλιακής οδού Ιερισσού - Στρατωνίου.
4. ∆ιαδροµή 4: Η τέταρτη διαδροµή οδικής µεταφοράς είναι συνολικού µήκους 25 km
και ακολουθεί δασικούς δρόµους µέσω ενός έντονου ανάγλυφου που καταλήγουν στο
Μη Τεχνική περίληψη
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πρωτεύον οδικό δίκτυο που συνδέει το Νεοχώρι µε τα Στάγειρα. Από εκεί,
ακολουθώντας το υφιστάµενο πρωτεύον οδικό δίκτυο θα καταλήγει στο µεταλλευτικό
δρόµο του Μαντέµ Λάκκου.

∆ιαδροµή 4

∆ιαδροµή 3

∆ιαδροµή 1

∆ιαδροµή 2

Σχήµα 2.3-1. Εναλλακτικές διαδροµές για την µεταφορά του συµπυκνώµατος από το
εργοστάσιο εµπλουτισµού στις Σκουριές τις εγκαταστάσεις του Μαντέµ Λάκκου
Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης λύσης (∆ιαδροµή 1)
είναι:
• µικρότερος όγκος εκσκαφών και αποτιθέµενων υλικών, ο οποίος µειώνει τα
απαιτούµενα δροµολόγια µεταφοράς των υλικών, καθώς και την κατάληψη των
αναγκαίων χώρων απόθεσης
• ελαχιστοποίηση της υποβάθµισης σε υδατορρεύµατα της περιοχής, καθώς οδεύει
πάνω σε υφιστάµενους δασικούς δρόµους και παραπλεύρως του ρ. Κοκκινόλακκα, ο
οποίος είναι το λιγότερο αξιόλογο και περισσότερο υποβαθµισµένο υδατικό σύστηµα
της ευρύτερης περιοχής
• ελαχιστοποίηση οχλήσεων λόγω εκποµπών αέριων ρύπων και θορύβου, λόγω της
µεγάλης απόστασης από οικισµούς της περιοχής (2,5 km από την πλησιέστερη
κατοικηµένη περιοχή).
• δεν διασχίζει, ούτε αναµένεται να προκαλεί οχλήσεις σε κανένα χώρο αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
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Συµπερασµατικά, η διαδροµή 1 προξενεί τις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις τόσο στο
φυσικό περιβάλλον (απόσταση από τα κύρια ρέµατα της περιοχής, ελαχιστοποίηση των
χωµατουργικών εργασιών διαµόρφωσης, κλπ) όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον,
δηλαδή στους οικισµούς της περιοχής µελέτης. Επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα της
διαδροµής 1 είναι η αποφυγή της επιβάρυνσης του κύριου οδικού δικτύου της περιοχής
(παραλιακή οδός) µε τον φόρτο των εργοταξιακών οχηµάτων, αφού η διαδροµή 1
χρησιµοποιεί ένα πολύ µικρό τµήµα του κύριου οδικού δικτύου.
Όδευση της γραµµής µεταφοράς για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Εξετάστηκαν οι
εναλλακτικές:
1. Η γραµµή µεταφοράς 1, µήκους 5.025,26 m, που ξεκινά από τους υποσταθµούς
Σταγείρων – Αµφίπολις, Βάβδου – Σταγείρων και Νικητής – Σταγείρων.
2. Η γραµµή µεταφοράς 2, µήκους 3.691,96 m, που ξεκινά από τον υποσταθµό Νικητής
– Σταγείρων.
3. Η γραµµή µεταφοράς 3, µήκους 3.079,59 m, που ξεκινά από τον υποσταθµό Νικητής
– Σταγείρων (Προτεινόµενη λύση).
Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης λύσης (γραµµή
µεταφοράς 3) είναι:
• Έχει το µικρότερο µήκος, άρα τη µικρότερη κατάληψη
• δεν υπάρχει κάποια προστατευόµενη περιοχή εντός ζώνης 1 km εκατέρωθεν αυτής
• δεν υπάρχει κηρυγµένος αρχαιολογικός χώρος εντός ζώνης 1 km εκατέρωθεν αυτής
• διατηρεί τις µεγαλύτερες αποστάσεις από υφιστάµενους οικισµούς σε σχέση µε τις
εναλλακτικές λύσεις
Συµπερασµατικά, η όδευση 3 έχει βασικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα που την
καθιστούν προτιµητέα έναντι των υπολοίπων.
2.3. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας
Θέση εργοστασίου εµπλουτισµού. Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές:
1. Θέση Β∆ του παλαιού χώρου απόθεσης στερεών καταλοίπων Καρακόλι των
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου – (Θέση
1 - προτεινόµενη).
2. Η επέκταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του εργοστασίου εµπλουτισµού
Ολυµπιάδας – (Θέση 2).
Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης Θέσης 1 είναι:
• ∆εν επιδεινώνει την οπτική όχληση που οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις Στρατωνίου
ήδη προκαλούν στους οικισµούς της περιοχής (Στρατώνι, Στρατονίκη)
• ∆εν υπάρχει οπτική επαφή από τον πλησιέστερο κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο
«Στρατώνι» που βρίσκεται στην παραλία του οικισµού Στρατωνίου.
• Εξασφαλίζει την ελάχιστη απόσταση (άρα ελάχιστες οχλήσεις προς οικισµούς και
οικοσυστήµατα από δροµολόγια µεταφοράς) από σηµαντικές εγκαταστάσεις όπως:
Λιµένας Στρατωνίου, εργοστάσιο µεταλλουργίας και εγκατάσταση απόθεσης
αποβλήτων (βλ επόµενη παράγραφο).

Μη Τεχνική περίληψη

2-10
ENVECO A.E.

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

Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη θέση κατασκευής του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού
στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου (θέση 1) υπερέχει σαφώς από περιβαλλοντική άποψη της
κατασκευής του εργοστασίου στη θέση του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού
Ολυµπιάδας (θέση 2) καθότι πρόκειται για µια περιοχή όπου υπάρχει ήδη έντονη
ανθρωπογενή δραστηριότητα από την λειτουργία των υφιστάµενων µεταλλευτικών
εγκαταστάσεων και παρέχει χωρική συγκέντρωση της δραστηριότητας λαµβάνοντας υπόψη
την επιλογή της θέσης αυτής και για την µεταλλουργία αλλά και για τη νέα εγκατάσταση
απόθεσης στερεών αποβλήτων. Τέλος, η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου
εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο σηµατοδοτεί και την αποδέσµευση του υφιστάµενου
εργοστασίου εµπλουτισµού του Στρατωνίου από τη σηµερινή του χρήση και συγκέντρωση
της δραστηριότητας στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου.
Μεταφορά µεταλλεύµατος και υλικού λιθογόµωσης. Στην φάση λειτουργίας Β του έργου
στην περιοχή Στρατωνίου, λειτουργεί το εργοστάσιο εµπλουτισµού στην περιοχή Μαντέµ
Λάκκου, και εποµένως το µετάλλευµα από το υπόγειο µεταλλείο της Ολυµπιάδας όπως και το
υλικό λιθογόµωσης από το εργοστάσιο µπορούν να µεταφερθούν µε φορτηγά οχήµατα είτε
µέσω της επαρχιακής οδού Ολυµπιάδας-Στρατώνι (εναλλακτική λύση) είτε µέσω της
υπόγειας στοάς σύνδεσης του υπόγειου µεταλλείου της Ολυµπιάδας µε το νέο εργοστάσιο
στον Μαντέµ Λάκκο (προτεινόµενη λύση).
Το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης λύσης είναι η
ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων οχηµάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής, η οποία θα
συµβάλει στον µηδενισµό των οχλήσεων προς τα οικοσυστήµατα και τους κατοίκους των
οικισµών Ολυµπιάδας και Στρατωνίου, αλλά και την αποφυγή διέλευσης κοντά σε
επισκέψιµους και µη αρχαιολογικούς χώρους. Όσον αφορά στις πιθανές επιπτώσεις της
προτεινόµενης λύσης στα νερά και το έδαφος της περιοχής µελέτης µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία οι πιθανές επιπτώσεις εκτιµώνται ως αµελητέες.
Συµπερασµατικά, η καταλληλότερη λύση για τη µεταφορά του µεταλλεύµατος και του
υλικού λιθογόµωσης είναι η κατασκευή υπόγειας στοάς προσπέλασης για τη σύνδεση του
µεταλλείου Ολυµπιάδας µε το νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο.
2.4. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων εργοστασίου µεταλλουργίας
Εναλλακτικές τεχνολογίες κατεργασίας χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας. Εξετάστηκαν
οι εναλλακτικές:
1. Μέθοδος της Ακαριαίας Τήξης, που έχει αναπτυχθεί από την Φιλανδική εταιρεία
OUTOKUMPU – προτεινόµενη. Συνοπτικά περιγράφεται στο Σχήµα 2.4-1.
2. Μέθοδος συνδυασµού Φρύξης και Υδατικής Οξείδωσης υπό πίεση που αναπτύχθηκε
από τον καθ. Α. Κοντόπουλο του ΕΜΠ. Συνοπτικά περιγράφεται στο Σχήµα 2.4-2.
3. Μέθοδος της Υδατικής Οξείδωσης υπό Πίεση, που είχε αρχικά επιλεγεί από την
ΜΕΤΒΑ. Συνοπτικά περιγράφεται στο Σχήµα 2.4-3.
Στα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης µεθόδου ακαριαίας τήξης περιλαµβάνονται:
• Ανάκτηση, όχι µόνο χρυσού, αλλά και άλλων χρήσιµων µετάλλων που συναντώνται
στο συµπύκνωµα (άργυρος, χαλκός)
• Μηδενικές εκποµπές υγρών αποβλήτων
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•
•

Ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων σε 1,4 t ανά τόνο τροφοδοσίας, έναντι 1,8 t
και 3,5 t των άλλων δύο λύσεων αντίστοιχα
∆εν χρησιµοποιεί τοξικά/οικοτοξικά αντιδραστήρια, σε αντίθεση µε τις άλλες δύο
µεθόδους που χρησιµοποιούν ενώσεις του κυανίου.

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό µελέτη έργου, για την ανάκτηση του
χρυσού και του αργύρου που περιέχεται στο συµπύκνωµα πυριτών Ολυµπιάδας επιλέχθηκε η
µέθοδος της ακαριαίας τήξης λόγω των σηµαντικών περιβαλλοντικών της πλεονεκτηµάτων
και της µοναδικής δυνατότητας που προσφέρεται από την ταυτόχρονη παραγωγή
συµπυκνώµατος χαλκού από το κοίτασµα των Σκουριών.

Σχήµα 2.4-1. Τετραγωνικό διάγραµµα κατεργασίας χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας
µε τη µέθοδο της ακαριαίας τήξης
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Σχήµα 2.4-2. Τετραγωνικό διάγραµµα κατεργασίας χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας
µε τη µέθοδο της φρύξης - υδατικής οξείδωσης υπό πίεση

Σχήµα 2.4-3. Τετραγωνικό διάγραµµα κατεργασίας χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας
µε τη µέθοδο της υδατικής οξείδωσης υπό πίεση
Μέθοδος σταθεροποίησης του περιεχόµενου αρσενικού. Η παρουσία του αρσενικού στα
παραγωγικά κυκλώµατα των µεταλλουργιών έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους
Μη Τεχνική περίληψη
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παραγωγής, την µείωση στις ανακτήσεις των προς εξαγωγή µετάλλων, την επιδείνωση στην
ποιότητα των παραγοµένων µετάλλων, την δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων που
σχετίζονται µε την επικινδυνότητα και τον τρόπο απόθεσης των αρσενικούχων αποβλήτων.
Στις υδροµεταλλουργικές µεθόδους παραγωγής το αρσενικό απαντάται κύρια µε την µορφή
διαλυτών ενώσεων, οι οποίες συνήθης πρακτική είναι να αποµακρύνονται µέσω
καταβυθίσεων και απόθεση των ιζηµάτων που προκύπτουν σε ειδικά διαµορφωµένους
χώρους. Στις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται αυτόκλειστα, όπως στην κατεργασία των
δυσκατέργαστων χρυσοφόρων µεταλλευµάτων, το αρσενικό καταβυθίζεται στο στάδιο της
οξείδωσης στα αυτόκλειστα στις σταθερές µορφές του σκοροδίτη ή του βασικού αρσενικικού
σιδήρου, σε συνάρτηση µε διάφορες τεχνικές παραµέτρους (θερµοκρασία λειτουργίας, τον
µοριακό λόγο σιδήρου προς αρσενικό, την οξύτητα του διαλύµατος, την συγκέντρωση των
θειικών ενώσεων κλπ).
Πολλές µέθοδοι για να αποµάκρυνση του αρσενικού από τα διάφορα βιοµηχανικά λύµατα
έχουν µελετηθεί και προταθεί. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πάνω από 160 εργασίες
που αναφέρονται στην καταβύθιση του αρσενικού από διαλύµατα και πάνω από 380 εργασίες
που αναφέρονται στην προσρόφηση του αρσενικού. Στο πλαίσιο της επιλογής µεθόδου, η
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ εξέτασε τις ακόλουθες βιοµηχανικές µεθόδους:
• Καταβύθιση µε Ασβέστη
• Σταθερότητα αρσενικωδών και αρσενικικών ενώσεων
• Σταθεροποίηση του As µε στοιχειοµετρική περίσσεια Fe (ατµοσφαιρικές συνθήκες)
• Καταβύθιση Fe-As σε υψηλές θερµοκρασίες (υδροθερµική καταβύθιση) Προτεινόµενη
• Τεχνικές στερεοποίησης-σταθεροποίησης αρσενικούχων αποβλήτων µε χρήση
τσιµέντου, βιτουµενίων και άλλων υλικών έχουν µελετηθεί µε διάφορες παραλλαγές
Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US, EPA) έχει χαρακτηρίσει την
συγκαταβύθιση του As µε ιόντα τρισθενούς Fe(III) ως τη βέλτιστη αποδεδειγµένη διαθέσιµη
τεχνολογία (Best Available Demonstrated Technology, BADT) για την αποµάκρυνση του
αρσενικού As από υδατικά διαλύµατα (Rosengrat και Frango, 1990) και ότι η τεχνολογία
αυτή χρησιµοποιείται ευρέως σε πολλές µονάδες καθαρισµού νερών. Από τη µέθοδο αυτή
προκύπτει κρυσταλλικός αρσενικικός σίδηρος (Σκοροδίτης ή κρυσταλλική φάση Χ) ο οποίος
προσφέρει τα εξής περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα:
• Πρόκειται για συµπαγή υλικά, χαµηλής διαλυτότητας
• Η χαµηλή διαλυτότητα συνεπάγεται ότι τα στερεά είναι σταθερά σε µακροχρόνια
βάση
• Σε σύγκριση µε άλλες ενώσεις του αρσενικού, θεωρούνται ότι υφίστανται την
µικρότερη δυνατή φυσική ή χηµική αλλαγή/ διαφοροποίηση
Επισηµαίνεται ότι η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., για την βελτιστοποίηση της παραπάνω
αναφερθείσας επιλεγείσας τεχνικής καταβύθισης του αρσενικού, έχει εκτελέσει εκτεταµένο
πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ1. Παράλληλα
και ανεξάρτητα, η εταιρεία Outotec εκτέλεσε εκτεταµένες δοκιµές και ανέπτυξε την ίδια
παραγωγική διαδικασία για την καταβύθιση του αρσενικού στα δικά της ερευνητικά
εργαστήρια στο Pori, Φιλανδίας.
1

«Σταθεροποίηση του αρσενικού στη µορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη – Βελτιστοποίηση των συνθηκών
οξείδωσης του αρσενικού (ΙΙΙ) και παραγωγής κρυσταλλικού σκοροδίτη στο αυτόκλειστο», Εργαστήριο
Μεταλλουργίας Ε.Μ.Π., 2009
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Θέση εργοστασίου µεταλλουργίας. Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές:
1. Στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, και συγκεκριµένα στην περιοχή Β∆ του παλαιού
χώρου απόθεσης στερεών αποβλήτων των ΜΕΣ Καροκόλι - Θέση 1 – Προτεινόµενη
2. ∆ίπλα στο υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού του Στρατωνίου, και συγκεκριµένα
σε επαφή και προς τα βόρεια της περιοχής - Θέση 2
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης Θέσης 1 είναι:
• ∆εν βρίσκεται σε επαφή µε οικισµό και δεν είναι ορατή από οικισµούς
• Εξασφαλίζει την ελάχιστη απόσταση (άρα ελάχιστες οχλήσεις προς οικισµούς και
οικοσυστήµατα από δροµολόγια µεταφοράς) από σηµαντικές εγκαταστάσεις όπως:
εργοστάσιο εµπλουτισµού και εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων.

2.5. Αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης αποβλήτων
Θέσεις εγκατάστασης αποβλήτων για τις εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών, Ολυµπιάδας
και Μεταλλουργίας. Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ 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 της Κηπουρίστρας, ως η βέλτιστη θέση που είχε προκύψει από
παρελθούσα διερεύνηση – Εναλλακτική θέση
Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω θέσεων δίνονται στον Πίνακα 2.5-1.
Πίνακας 2.5-1. Χαρακτηριστικά εναλλακτικών θέσεων εγκαταστάσεων απόθεσης
αποβλήτων για τις εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών, Ολυµπιάδας και Μεταλλουργίας
Παράµετροι
Μονάδες
Υπολεκάνη
Λεκάνη
Κοκκινόλακκα
Κηπουρίστρας
Θέση 1
Θέση 2
Αποθηκευτική δυναµικότητα στερεών
Mm3
10
12
αποβλήτων
Απόσταση από οικισµούς
3,5 km από
5 km από
Στρατώνι
Ολυµπιάδα
km
4 km από
5,6 km από
Στρατονίκη
Βαρβάρα
Επιφάνεια κατάληψης εγκατάστασης
στρ.
500
530
απόθεσης
Ύψος φράγµατος
Μέση επιφανειακή απορροή στη θέση
κατασκευής του φράγµατος

m

90

86

m3/h

0 - 504

80 - 450

Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης θέσης είναι:
• Όσον αφορά τις 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
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•
•
•

•

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».
Μικρότερη επιφάνεια κατάληψης (500 στρ έναντι 530 στρ στην περίπτωση της
εναλλακτικής θέσης)
Η θέση βρίσκεται σε υδατόρρευµα χωρίς µόνιµη ροή, και µε εξαιρετικά
υποβαθµισµένη ποιότητα νερών και ιζηµάτων, σε αντίθεση µε την εναλλακτική θέση
Η περιοχή κατάληψης περιλαµβάνει κυρίως άγονες εκτάσεις µε διάσπαρτους
παλαιούς χώρους απόθεσης αποβλήτων, 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.
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 Τοπίων
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) ή περιοχές που έχουν προταθεί στην Μελέτη
«Οριοθέτησης και καθορισµού µέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους» του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1996-1999).

Συµπερασµατικά, καταλληλότερη θέση για τη χωροθέτηση της εγκατάστασης απόθεσης των
στερεών αποβλήτων των τριών υποέργων (Μαύρων Πετρών, Ολυµπιάδας και
Μεταλλουργίας) είναι η περιοχή του άνω ρου του Κοκκινόλακκα, η οποία παρουσιάζει
σηµαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη λεκάνη της Κηπουρίστρας.
Θέσεις εγκατάστασης απόθεσης στερεών αποβλήτων για όλες τις εγκαταστάσεις
Μαύρων Πετρών, Ολυµπιάδας, Σκουριών και Μεταλλουργίας. Στο πλαίσιο της παρούσας
ΜΠΕ εξετάστηκαν ως εναλλακτικές θέσεις οι ακόλουθες:
1. η άνω υπολεκάνη του Κοκκινόλακκα για την απόθεση των στερεών αποβλήτων των
υποέργων των Μαύρων Πετρών, της Ολυµπιάδας και της Μεταλλουργίας και οι
λεκάνες των ρεµάτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου για την απόθεση των
στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις των
Σκουριών (συνδυασµένη λύση της προηγούµενης παραγράφου - προτεινόµενη λύση).
2. θέση στη λεκάνη του Κάτω Ρου του Κοκκινόλακκα (εναλλακτική λύση).
Συγκεκριµένα, εξετάζεται η δηµιουργία δύο τµηµατικών λεκανών µέσω της
κατασκευής τριών κύριων φραγµάτων κατά µήκος της κοίτης του Κοκκινόλακκα, µε
σταδιακά µειούµενο υψόµετρο στέψης από τα ανάντη προς τα κατάντη. Η ανάντη
λεκάνη θα έχει µέγιστο υψόµετρο στάθµης +100 m και η κατάντη λεκάνη +88 m.
Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω θέσεων δίνονται στον Πίνακα 2.5-2.
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης θέσης είναι:
• ∆εν θα απαιτηθεί και η κατασκευή πρόσθετων κατάλληλων δρόµων για τη µεταφορά
των στερεών αποβλήτων στο χώρο αυτό, εποµένως δεν θα επέλθει µια επιπλέον
επιβάρυνση στη µορφολογία και στο έδαφος της περιοχής µελέτης
• Μικρότερη συνολική κατάληψη (1769 στρ έναντι 3238 στρ στην εναλλακτική λύση)
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•

Λιγότερα δροµολόγια µεταφοράς αποβλήτων, λόγω εγγύτητας στα εργοστασια
εµπλουτισµού και στο εργοστάσιο µεταλλουργίας

Πίνακας 2.5-2. Χαρακτηριστικά εναλλακτικών θέσεων εγκαταστάσεων απόθεσης για
όλες τις εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών, Ολυµπιάδας, Σκουριών και Μεταλλουργίας
Παράµετροι
Αποθηκευτική δυναµικότητα
στερεών αποβλήτων

Μονάδες
Mm3

Προτεινόµενη
Καρατζάς
Άνω Ρους
Λάκκος και
Κοκκινόλακκα
Λοτσάνικο
43,7
10
Σύνολο 53,7

Απόσταση από εργοστάσιο
εµπλουτισµού και
µεταλλουργία σε ευθεία
γραµµή
km

Περίπου 1

Μικρότερη από
0,5

3,8 km από
Νεοχώρι

Περίπου
3,5 km από
Στρατώνι
4 km από
Στρατονίκη

Απόσταση από οικισµούς
km

Επιφάνεια κατάληψης
εγκατάστασης απόθεσης
Ύψος φράγµατος/φραγµάτων

στρ
m

1.269
143 & 131

Εναλλακτική
Κάτω Ρους
Κοκκινόλακκα
66,6
3,5 από το
εργοστάσιο
εµπλουτισµού
και την
Μεταλλουργία
του Μαντέµ
Λάκκου, 8,5
από το
εργοστάσιο
εµπλουτισµού
των Σκουριών
3,5 km από
Στρατώνι

500

3.238

90

88-100

Συµπερασµατικά, η χωροθέτηση της εγκατάστασης απόθεσης στερεών αποβλήτων στις
υπολεκάνες Λοτσάνικου και Καρατζά Λάκκου και άνω ρου του Κοκκινόλακκα παρουσιάζει
περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα έναντι της εναλλακτικής θέσης του κάτω ρου του
Κοκκινόλακκα.
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3. Περιγραφή του προτεινόµενου Έργου
3.1. Εισαγωγή
Το Έργο σε εθνική και διεθνή κλίµακα αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα, καθώς
επαναπροσδιορίζει για την περιοχή εν όλω ή εν µέρει τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και το
αναπτυξιακό πρότυπο µέσω πλήρους αξιοποίησης των καταγεγραµµένων κοιτασµάτων, και
την παράλληλη έρευνα για την επέκταση των γνωστών κοιτασµάτων και τον προσδιορισµό
νέων.
Τα βασικά κριτήρια σχεδιασµού του έργου που ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του
Επενδυτικού Σχεδίου είναι :
•
Η ορθολογική αξιοποίηση εθνικών πόρων, όπως τα µεταλλεύµατα, σε συνδυασµό µε
τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
•
Η συναξιολόγηση των προσπαθειών αξιοποίησης εν όλω ή εν µέρει που έγιναν στο
παρελθόν, όσον αφορά θετικές και αρνητικές τους πλευρές, την κοινωνική αποδοχή και
απήχηση, σε συνδυασµό µε το πλήθος των εκθέσεων νοµικής ή επιστηµονικής
προσέγγισης της κάθε φάσης.
•
Η σηµαντική εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τις διαγραφόµενες προοπτικές
αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης ερευνητικού πεδίου στην Ελλάδα µε στόχο την
άµεση αξιοποίηση των συµπερασµάτων τόσο σε επιστηµονικό όσο και βιοµηχανικό
επίπεδο.
•
Η στάθµιση και ανάγκη αποδεκτής εξισορρόπησης του κοινωνικο-οικονοµικού
οφέλους και περιβαλλοντικού κόστους, στα πλαίσια των ευρύτερων αναγκών της χώρας
και της επιδιωκόµενης αειφόρου ανάπτυξης.
•
Η ευρωπαϊκή πρακτική σαν πιο κοντινή στο γενικότερο ελληνικό υπόβαθρο
•
Η αναγκαιότητα οικονοµικής ευρωστίας µε την έννοια της διευκόλυνσης εισροής
κεφαλαίων στη χώρα αλλά και της ανάπτυξης περιφερειακών δραστηριοτήτων στο
ευρύτερο τοπικό επίπεδο, ως συµβολή στην επιδιωκόµενη περιφερειακή ανάπτυξη.
•
Η αναγκαία ασφάλεια στις προβλέψεις που απαιτεί ένας νέος και τεχνολογικά
εξελιγµένος σχεδιασµός. Η συσσωρευµένη εµπειρία από την µακρόχρονη λειτουργία των
κατά θέσεις µεταλλείων σε συνδυασµό µε το περιβαλλοντικό και κοινωνικό υπόβαθρο
που έχει διαµορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή παρέχει σηµαντικά στοιχεία µεγεθών σε
συνδυασµό µε την εξέλιξή τους στο χρόνο, γεγονός το οποίο δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια
στις προβλέψεις και ως προς την επιδιωκόµενη βελτίωση των κοινωνικοοικονοµικών
µεγεθών αλλά και ως προς την απεφευκτέα επιβάρυνση.
Το Έργο, όπως έχει προαναφερθεί συντίθεται από τρία βασικά µεταλλευτικά υποέργα
• Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών,
• Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών και
• Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας,
τα οποία υποστηρίζονται από νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος και απόθεσης
αποβλήτων:
• εργοστάσια
εµπλουτισµού
και
µεταλλουργίας
στον
Μαντέµ
Λάκκο,
συµπεριλαµβανοµένης µονάδας παραγωγής θειικού οξέος,
• στοά προσπέλασης από Ολυµπιάδα προς Μαντέµ Λάκκο και
• εγκατάσταση απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα
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Η λειτουργία του Έργου συµπληρώνεται από νέες λιµενικές εγκαταστάσεις στο Στρατώνι, οι
οποίες θα έχουν κατάλληλη δυναµικότητα για την υποστήριξη του συνόλου των υποέργων.
Συµπερασµατικά, στόχος του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου είναι η υλοποίηση ενός
έργου το οποίο θα παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο µεταξύ του προσδοκώµενου οφέλους και της
πιθανής βλάβης στο φυσικό περιβάλλον και το οποίο θα είναι σύµφωνο µε τις αρχές της
βιώσιµης ανάπτυξης. Ακολούθως παρουσιάζονται ανά υποέργο οι προτεινόµενες
εγκαταστάσεις που συνθέτουν το προτεινόµενο Έργο.

3.2. Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου
Λειτουργία εγκαταστάσεων
Στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου εντάσσεται το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών
το οποίο λειτουργεί ήδη, µετά από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πρόκειται για
ένα παλαιό µεταλλείο, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και
συνεχίστηκε σχεδόν αδιάλειπτα µέχρι τις µέρες µας για την εξόρυξη µικτών θειούχων Pb-Zn
και τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος προς παραγωγή συµπυκνωµάτων PbS και ZnS.
Λόγω της µακρόχρονης προγενέστερης λειτουργίας του (>100 ετών), όπως ήταν
αναµενόµενο, συσσωρεύτηκαν σηµαντικά λειτουργικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα στις
λειτουργικές υποδοµές του που έχρηζαν διευθέτησης.
Η λειτουργία του µεταλλείου από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. χρονολογείται από τα τέλη του
2005 και στην τετραετία που διανύθηκε από την υποβολή της Προµελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΠΠΕ) µέχρι την υποβολή της ΜΠΕ (2006-2010), υλοποιήθηκαν σηµαντικές
εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις µε αποτέλεσµα σήµερα το µεταλλείο να ανταποκρίνεται
πλήρως στις παραγωγικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ασφαλείας αλλά και τις βιοµηχανικές
ανάγκες που επιβάλλουν οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Στις παρεµβάσεις που
συνέβαλαν στον εκσυγχρονισµό του µεταλλείου συγκαταλέγονται:
• η διάνοιξη της νέας στοάς +224 για την προσπέλαση του υψοµετρικά χαµηλότερου
σηµείου του κοιτάσµατος,
• η αποκατάσταση της παλαιάς στοάς +360 για την προσπέλαση του υψοµετρικά
ανώτερου σηµείου του κοιτάσµατος,
• η επέκταση της εσωτερικής κύριας ράµπας,
• η πλήρης εφαρµογή της µεθόδου των εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων σε
συνθήκες στοάς µε ανερχόµενη φορά,
• η αποκατάσταση µε λιθογόµωση των παραληφθέντων παλαιών εκµεταλλεύσεων και
ηµιτελών ορόφων και
• η κατασκευή κεντρικού αντλιοστασίου για την ελεγχόµενη άντληση των νερών που
εισρέουν στο µεταλλείο.
Με τις εν λόγω παρεµβάσεις διευθετήθηκαν οριστικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τις
συνθήκες εκµετάλλευσης όπως:
• η ασφαλής και δοµική επίλυση του κυκλώµατος αερισµού,
• η αµεσότητα στη λιθογόµωση / πλήρωση των κενών εξόρυξης,
• η αµεσότητα των επεµβάσεων σε όλους τους ορόφους του µεταλλείου,
• η ορθολογική και αποδοτική αποκοµιδή των προϊόντων εξόρυξης αλλά και
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•

η ορθολογική διαχείριση των νερών του µεταλλείου.

Για τον εµπλουτισµό του εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος χρησιµοποιείται το παλαιό, αλλά
ακόµα λειτουργικό εργοστάσιο που βρίσκεται στο Στρατώνι. Ωστόσο, λόγω της απόστασης
του εργοστασίου από το κέντρο της εκµετάλλευσης και των συναφών αναγκών διακίνησης
µεταλλεύµατος και αποβλήτων εµπλουτισµού (περίπου 4 km), των υψηλών απαιτήσεών του
σε εργασίες συντήρησης αλλά και της γειτνίασης του εργοστασίου µε τον οικισµό,
προβλέπεται όπως µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού
στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου (βλ. παράγραφο 3.5), η κατεργασία του µεταλλεύµατος
των Μαύρων Πετρών να διεξάγεται πλέον σε αυτό. Ταυτόχρονα, οι υφιστάµενες
εγκαταστάσεις του εργοστασίου εµπλουτισµού στο Στρατώνι αποδεσµεύονται από τη
σηµερινή βιοµηχανική χρήση τους και αποδίδονται στην τοπική κοινωνία για παράλληλες
αναπτυξιακές χρήσεις (π.χ. δηµιουργία µεταλλευτικού πάρκου).
Το σηµαντικότερο πρόβληµα για την πλήρη δοµική ανασύνταξη και ένταξη του µεταλλείου
Μαύρων Πετρών στο µακρόπνοο επενδυτικό σχέδιο είναι η διαχείριση των παλαιών χώρων
απόθεσης, λειτουργικών και µη, οι οποίοι δηµιουργούν σειρά ζητηµάτων όπως:
• πιέσεις στο περιβάλλον
• µεγέθυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του Έργου (κατάληψη κλπ)
• δυσχέρειες στη λειτουργία των λοιπών εγκαταστάσεων
Το πρόβληµα αυτό διευθετείται στην παρούσα φάση µε την κατασκευή µιας νέας, κατάλληλα
προστατευµένης, εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εντός της άνω λεκάνης του ρέµατος
του Κοκκινόλακκα. Η νέα αυτή εγκατάσταση απόθεσης οριοθετείται από δύο φράγµατα
(κατάντη των γραφείων του Μαντέµ Λάκκου και ανάντη της διασταύρωσης του
µεταλλευτικού δρόµου µε τον εθνικό δρόµο Στρατωνίου – Στρατονίκης), αποδεσµεύει την
ροή του Κοκκινόλακα µέσω σήραγγας εκτροπής και ενοποιεί τους χώρους που είναι ήδη
κατειληµµένοι στο αριστερό αντέρεισµα από τους παλαιούς χώρους απόθεσης. Στον χώρο
αυτό προγραµµατίζεται να µεταφερθούν, όλες οι παλαιότερες ρυπογόνες αποθέσεις της
ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, κατόπιν διαχειριστικής µελέτης, µε στόχο
αφ΄ενός µεν τον «καθαρισµό» της περιοχής αλλά και την µείωση, αν είναι δυνατόν, του
χώρου κατάληψης, στο πλαίσιο ουσιαστικής διαχειριστικής λογικής. Η εκσυγχρονισµένη
παραγωγική διαδικασία που ολοκληρώνεται µε την κατασκευή του νέου εργοστασίου
εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο και της νέας προστατευµένης εγκατάστασης απόθεσης
αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα προβλέπει έξι ως επτά (6-7) έτη λειτουργίας του
Μεταλλείου, µε την εξελισσόµενη έρευνα να παρέχει βάσιµες ελπίδες επέκτασής του.
Με βάση τα σηµερινά βεβαιωµένα αποθέµατα (1,64 εκ. τόνοι), από την εξόρυξη και
κατεργασία του µεταλλεύµατος των Μαύρων Πετρών θα παραχθούν 150 χιλιάδες τόννοι
συµπυκνώµατος PbS (µε 67% Pb και 1580 g/t Ag) και 280 χιλιάδες τόννοι συµπυκνώµατος
ZnS (µε 49% Zn). Παράλληλα µε την παραγωγική διαδικασία, γίνεται και κλείσιµο του
παλαιού µεταλλείου Μαντέµ Λάκκου και αποµάκρυνση – εξυγίανση - αποκατάσταση όλων
των µη λειτουργικών παλαιών χώρων.
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Σχήµα 3.2-1. Παραγωγική διαδικασία µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου

Υγρά απόβλητα
Όσον αφορά τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, για τα νερά του µεταλλείου που είναι τα µόνα
υγρά µεταλλευτικά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, διπλασιάστηκε η δυναµικότητα
κατεργασίας των εγκαταστάσεων µε την κατασκευή µιας νέας µονάδας κατεργασίας πλησίον
του µεταλλείου, πλέον της υφιστάµενης µονάδας επεξεργασίας νερών στο Στρατώνι, δίπλα
στο υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Όσον αφορά τα νερά µεταλλείου πριν την
κατεργασία:
• Η ποιότητά τους παρουσιάζει διαχρονική βελτίωση καθώς οι συγκεντρώσεις όλων
των κύριων ρυπαντών, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων του ολικού σιδήρου και των
διαλελυµένων ψευδαργύρου, µαγγανίου και µολύβδου, βαίνουν µειούµενες.
• Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι άµεση και αναµενόµενη, λόγω της
συνέχισης της λιθογόµωσης στο εξοφληµένο µεταλλείο του Μαντέµ Λάκκου.
Σήµερα η διάθεση των νερών των µεταλλείων Μαντέµ Λάκκου γίνεται στη θάλασσα, στον
Ακάνθιο κόλπο (κόλπος της Ιερισσού) στο βόρειο άκρο του λιµένα Στρατωνίου. Τα νερά του
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µεταλλείου Μαύρων Πετρών µετά την επεξεργασία τους στη νέα µονάδα νερών, διατίθενται
στο ρ. Κοκκινόλακκα. Όσον αφορά τα τελικά υγρά απόβλητα (τα νερά µεταλλείου µετά την
κατεργασία) που διατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες:
• Η ποιότητά τους ικανοποιεί συστηµατικά τα θεσµοθετηµένα όρια για διάθεση υγρών
αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής. Εξαίρεση αποτελεί η τιµή
του pH η οποία είναι συστηµατικά µεγαλύτερη του ορίου pH=8,5 της Ν. Απόφασης.
Η συστηµατική αυτή υπέρβαση γίνεται συνειδητά δεδοµένου ότι για την
αποτελεσµατική καταβύθιση του διαλελυµένου µαγγανίου σε συγκεντρώσεις που να
ικανοποιούν τα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Ν. Χαλκιδικής απαιτείται η
λειτουργία της µονάδας εξουδετέρωσης σε τιµές pH > 9,0, δηλαδή σε τιµές
υψηλότερες του θεσµοθετηµένου ορίου που είναι το 8,5.
• Οι ετήσιες ποσότητες όλων των περιεχόµενων στοιχείων είναι µικρότερες των
οριακών τιµών έκλυσης ρύπων στα νερά που προβλέπονται από τον Κανονισµό
2006/166/ΕΚ «για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων
και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου»
(Πίνακας 3.2-1).
Πίνακας 3.2-1. Σύγκριση ρύπων που εκλύονται στο νερό µε τα όρια Κανονισµού
2006/166/ΕΚ
Μετρήσεις στο σηµείο τελικής
Τιµή
Μονάδες
Όριο έκλυσης
διάθεσης (στη θάλασσα)
Κανονισµού
2006/166/ΕΚ (kg/y)
Παροχή
250
m3/h
Ετήσια παροχή
1747340
m3/y
Ετήσια διάµεσος
Χηµική ανάλυση δειγµάτων
τιµή
Μονάδες
(20 δείγµατα)
Αs
Συστηµατικά <0,01
mg/l
∆.Υ.
∆.Υ.
kg/y
5
Cd
0,487
µg/l
∆.Υ.
0,85
kg/y
5
Συστηµατικά
Cr
mg/l
∆.Υ.
<0,005
∆.Υ.
kg/y
50
Cu
19,19
µg/l
∆.Υ.
33,54
kg/y
50
Συστηµατικά
Hg
<0,001
mg/l
∆.Υ.
∆.Υ.
kg/y
1
Συστηµατικά
Ni
<0,005
mg/l
∆.Υ.
∆.Υ.
kg/y
20
Pb
0,009
mg/l
∆.Υ.
15,72
kg/y
20
0,03
mg/l
∆.Υ.
Zn
52,42
kg/y
100
∆.Υ: δεν υπάρχει
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Στερεά Απόβλητα
Όσον αφορά το σύστηµα διαχείρισης των στερεών µεταλλευτικών αποβλήτων, υλοποιήθηκαν
µια σειρά από σηµαντικές παρεµβάσεις, και δη έργων υποδοµής σε συνδυασµό µε
λειτουργικές τεχνικές προσεγγίσεις, τα οποία οδήγησαν σε µετρήσιµη διαχρονική µείωση των
αποθέσεων. Μεταξύ των παρεµβάσεων αυτών συγκαταλέγονται η αξιοποίηση των
αδροµερών αποβλήτων εµπλουτισµού για τη λιθογόµωση όχι µόνο των κενών της τρέχουσας
εκµετάλλευσης αλλά και των παλαιών κοιλοτήτων εκσκαφής τόσο στο µεταλλείο Μαύρων
Πετρών όσο και στο εξοφληµένο παρακείµενο µεταλλείο του Μαντέµ Λάκκου, η
εγκατάσταση φιλτροπρεσσών για την αφύγρανση του παραγόµενου πολφού µίγµατος
λεπτοµερών αποβλήτων εµπλουτισµού και ιλύος εξουδετέρωσης και άρα µείωση του
αποτιθέµενου όγκου µε σηµαντική ταυτόχρονα βελτίωση του ποιοτικού µέρους της που είναι
πια ξηρή, η εγκατάσταση συστήµατος θραύσης – ταξινόµησης των αποβλήτων εξόρυξης για
την παραγωγή 3Α και αξιοποίηση αυτού, η αποφόρτωση των παλαιών χώρων από αδροµερή
απόβλητα εµπλουτισµού προς αξιοποίησή των στη λιθογόµωση, η συρρίκνωση του κώνου
πτώσης στάθµης του εξοφληµένου Μαντέµ Λάκκου αλλά και η πρόληψη και αντιµετώπιση
της όξινης απορροής από τις παλαιές εκµεταλλεύσεις.
Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των αποθέσεων που προκύπτουν από την δραστηριότητα
των ΜΕΣ, καταγράφεται σηµαντική µείωση µε το χρόνο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα
εξορυκτικά απόβλητα που αποτέθηκαν στους υφιστάµενους χώρους απόθεσης µειώθηκαν
σταδιακά από 0,7 m3/t ROM το έτος 2006 που ξεκίνησε η λειτουργία των εγκαταστάσεων
από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. σε 0,3 m3/t ROM το επόµενο έτος 2007 για να
σταθεροποιηθεί σε µόλις 0,1 m3/t ROM τα έτη 2008-2009.
Ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός των στερεών αποβλήτων των ΜΕΣ αλλά και των
σχεδιαζόµενων υποέργων Σκουριών και Ολυµπιάδας 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. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας των πανεπιστηµίων (µαζί µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη
διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και τον χαρακτηρισµό των
αποβλήτων και την µεθοδολογία της δειγµατοληψίας) παρουσιάζονται σε τεχνικές εκθέσεις
του Παραρτήµατος IV και συνοψίζονται στις επόµενες παραγράφους.
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%, 5,66,1% και 1,5-2,3%, αντίστοιχα. 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 θειικών ιόντων, του Sb και του Αs, µε
συγκεντρώσεις που τα κατατάσσουν στην κατηγορία για αποδοχή σε ΧΥΤΑ µη επικινδύνων,
ενώ 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 αποβλήτου εµπλουτισµού, η συγκέντρωσή του σε S είναι
αντίστοιχη του µεταλλεύµατος (24-27%), όπως και του As (1,6-2,4%) ενώ η συγκέντρωσή
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του σε Fe είναι ελαφρά πιο ψηλή (16,1-20,8% έναντι 14-16%). 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, ενώ 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 του αποβλήτου
εµπλουτισµού (<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. 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, ενώ η
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 απόβλητα εξόρυξης 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 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 τις δύο δοκιµές.
Για τα απόβλητα εξόρυξης κοκκοµετρίας νυχάκι, τα χαρακτηριστικά τους είναι παρόµοια
µε τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων εξόρυξης κοκκοµετρίας 3Α.
Αέριες εκποµπές
Εκποµπές από τη λειτουργία του ντηζελοκίνητου κινητού εξοπλισµού: Ο ντιζελοκίνητος
κινητός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται είναι κυρίως κινητός εξοπλισµός υπογείων και
συγκεκριµένα φορτωτές και φορτηγά υπογείων. Η καύση αποδίδει 494.780 g CO2/h. Με
δεδοµένο ότι το ρεύµα του αερισµού έχει παροχή 4.200 m3/min, η επιβάρυνσή του σε CO2
αναµένεται να είναι κατά µέγιστο 1,96 g/Nm3, τουλάχιστον µία τάξη µεγέθους χαµηλότερη
του ορίου που τίθεται από τον Κ.Μ.Λ.Ε.2 για την προστασία των εργαζοµένων, η δε ποιότητά
του ικανοποιεί τις ισχύουσες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζοµένων από
διάφορους χηµικούς παράγοντες αλλά και αιωρούµενες σκόνες.
Εκποµπές απαερίων και αιωρούµενων σωµατιδίων από τη χρήση εκρηκτικών: η µικρή
κατανάλωση εκρηκτικών ανά πυροδότηση (περίπου 40 kg ανά πυροδότηση), σε συνδυασµό
µε την πολύ µεγαλύτερη παροχή του εξερχόµενου ρεύµατος αέρα λόγω του εκσυγχρονισµού
του κυκλώµατος αερισµού των υπογείων, οδηγούν σε απειροελάχιστες, µη προσδιορίσιµες
συγκεντρώσεις εκπεµπόµενων απαερίων.
Εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων κατά τη λειτουργία της µονάδας λιθογόµωσης: Για
τον έλεγχο της εκποµπής σκόνης από τη µονάδα λιθογόµωσης Μαύρων Πετρών και της
2

Κ.Μ.Λ.Ε: Κανονισµός µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών
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τυχόν επίπτωσης της στον πλησιέστερο οικισµό της Στρατονίκης, έχει διεξαχθεί πρόγραµµα
συνεχούς µέτρησης και καταγραφής του κλάσµατος PM10 µε δειγµατολήπτη υψηλού όγκου
αέρα. Με βάση µετρούµενα στοιχεία προκύπτει ότι η ποιότητα του ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος ακόµα και στα πλησιέστερα όρια του οικισµού Στρατονίκης δεν επηρεάζεται
από τη λειτουργία της µονάδας λιθογόµωσης.
Εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων από την διακίνηση των εξορυσσόµενων υλικών: Τα
υλικά που εξορύσσονται µεταφέρονται µε φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας, το µεν
µετάλλευµα στο εργοστάσιο εµπλουτισµού, τα δε απόβλητα εξόρυξης στον προσωρινό χώρο
αποθήκευσης για να αξιοποιηθούν (π.χ. στην κατασκευή της νέας εγκατάστασης απόθεσης
Κοκκινόλακκα ή άλλες χρήσεις). Το αδροµερές κλάσµα αποβλήτων εµπλουτισµού
µεταφέρεται πίσω στις µονάδες λιθογόµωσης ενώ το κέικ λεπτοµερούς αποβλήτου και ιλύος
κατεργασίας νερών στο χώρο απόθεσης. Μέχρι σήµερα, επειδή το εργοστάσιο εµπλουτισµού
βρίσκεται στο Στρατώνι, σε απόσταση περίπου 4 km από το κέντρο βάρους του µεταλλείου
των Μαύρων Πετρών, οι αποστάσεις µεταφοράς των µεταλλευτικών υλικών ήταν αρκετά
µεγάλες. Με την προτεινόµενη κατασκευή του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στην περιοχή
του Μαντέµ Λάκκου, οι αποστάσεις αυτές περιορίζονται σηµαντικά µε αντίστοιχες θετικές
επιδράσεις στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων από το τριβείο του εργοστασίου εµπλουτισµού: Η
σηµαντικότερη δυνητική πηγή εκποµπής σκόνης του εργοστασίου εµπλουτισµού Στρατωνίου
είναι το τριβείο, το οποίο είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αποκονίωσης µε σακκόφιλτρα. Τα
αποτελέσµατα της ισοκινητικής δειγµατοληψίας των απαερίων των εγκαταστάσεων του
τριβείου του εργοστασίου εµπλουτισµού Στρατωνίου (µε χρήση φορητού συστήµατος
ισοκινητικής δειγµατοληψίας κατά VDI (German Guidelines 2066 και ISO 9096), καθώς και
οι χηµικές αναλύσεις δείχνουν ότι ότι οι εκποµπές της σκόνης και των περιεχοµένων
µετάλλων από την καµινάδα του συστήµατος αποκονίωσης του τριβείου, ήταν σε πολύ
χαµηλά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης κανονικοποιηµένες σε ξηρές συνθήκες
κυµαίνονται από 0,3 έως 3,9 mg/Nm3, οι οποίες είναι πολύ χαµηλότερες από το ανώτατο
επιτρεπτό όριο των 100 mg/Nm3 που προβλέπεται από το Π∆1180/81. Οι εκλύσεις όλων των
ρύπων στον αέρα είναι µικρότερες ακόµα και από τις οριακές τιµές που προβλέπονται από
τον κοινοτικό κανονισµό 2006/166/ΕΚ.
Εκποµπές Θορύβου - δονήσεων
Στην άµεση και στην ευρύτερη περιοχή των ΜΕΣ υλοποιείται πρόγραµµα παρακολούθησης
του θορύβου µε στόχο τον έλεγχο της επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος του
οικισµού Στρατωνίου από την λειτουργία των εγκαταστάσεων εµπλουτισµού. Τα
συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των ακουστικών
µετρήσεων είναι:
• Οι τιµές του δείκτη LAeq δεν υπερβαίνουν σε καµία θέση µέτρησης το όριο των 67
dB, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία3.
• Η κυριότερη πηγή θορύβου είναι οι κινητές πηγές των βαρέων φορτηγών
αυτοκινήτων.
• Το ακουστικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει διακυµάνσεις, ανάλογα µε τις
εποχιακές ή περιστασιακές δραστηριότητες των κατοίκων.
Eντός του οικισµού Στρατονίκης βρίσκονται µόνιµα εγκατεστηµένοι τέσσερεις (4)
δονησιογράφοι οι οποίοι ενεργοποιούνται κάθε φορά που γίνεται αντιληπτή ταχύτητα
3

Υπ. Απ. Αρ. 17252/92 (ΦΕΚ 395/Β/19-06-1992)
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δόνησης ή/και ένταση θορύβου µεγαλύτερη από το όριο ενεργοποίησης των οργάνων. Από
την αξιολόγηση των διαθέσιµων δεδοµένων για τα 4 έτη λειτουργίας του συστήµατος
παρακολούθησης προκύπτει ότι οι µέγιστες δονήσεις που καταγράφηκαν ήταν πάντα
χαµηλότερες του ορίου των 0,5 mm/sec, ήτοι χαµηλότερες του ορίου αντιληπτότητας από τον
άνθρωπο.Από το σύνολο των ανατινάξεων που έλαβαν χώρα στο υπόγειο µεταλλείο Μαύρων
Πετρών, µόνο το 10,9% έγινε αντιληπτό από τους δονησιογράφους, ενώ µόλις το 1%
υπερέβει το µισό του ορίου αντιληπτότητας από τον άνθρωπο. Το ποσοστό των δονήσεων
που γίνεται αντιληπτό από τα όργανα βαίνει µειούµενο µε το χρόνο.

3.3. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών
Ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων
Το κοίτασµα των Σκουριών είναι πλήρως ερευνηµένο και 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. Για τον σχεδιασµό της εκµετάλλευσής έγιναν οι εξής παραδοχές:
• Να γίνει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόληψη του κοιτάσµατος
• Να µην υποθηκευτεί η επέκταση της εκµετάλλευσης στις χαµηλότερες περιεκτικότητες
όταν τα οικονοµοτεχνικά δεδοµένα επιτρέψουν κάτι τέτοιο
• Να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι χώροι επέµβασης, είτε µε τη µορφή εκσκαφών είτε
µε τη µορφή αποθέσεων
• ∆εδοµένου του µεγάλου όγκου του κοιτάσµατος, να αφήνεται δυνατότητα εφαρµογής
εξελιγµένων τεχνολογιών στο µέλλον ακόµη και στον χρονικό ορίζοντα του
προτεινόµενου έργου
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο εναλλακτικών λύσεων, η περιβαλλοντικά
βέλτιστη προσέγγιση της εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος των Σκουριών είναι κατά βάση
υπόγεια εκµετάλλευση µε χρήση λιθογόµωσης. Για την εξυπηρέτηση της εκµετάλλευσης
αυτής απαιτείται διαµόρφωση χώρων απόθεσης µέσω φραγµάτων και εργοστάσιο
εµπλουτισµού µε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ξηρών προϊόντων και αποβλήτων. Με
βασικό στόχο την µείωση στο ελάχιστο της έκτασης γης που χρησιµοποιείται, οι
δανειοθάλαµοι παραγωγής αδρανών για την κατασκευή φραγµάτων, ο χώρος απόθεσης των
του κύριου όγκου των αποβλήτων και η εξόρυξη του άνω τµήµατος του κυλινδρικού
κοιτάσµατος, ενοποιούνται στον χώρο περί την επιφανειακή εµφάνιση του πορφύρη µε την
µορφή ενοποιηµένου ορύγµατος και εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων µέγιστου βάθους
220 m και διαµέτρου 705 m το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα µε τις υπόγειες σήραγγες
διαµόρφωσης και ολοκληρώνονται ταυτόχρονα ώστε να αποτελέσει έκτοτε τον κύριο χώρο
απόθεσης των αποβλήτων της υπόγειας εκµετάλλευσης.
Η υπόγεια εκµετάλλευση του κοιτάσµατος µε την µέθοδο της λιθογόµωσης είναι φανερό ότι
δεν υποθηκεύει την επέκταση της εκµετάλλευσης στις χαµηλές περιεκτικότητες περιµετρικά
µε προϋπόθεση την εφαρµογή υψηλού επιπέδου σχεδιασµού και εξελιγµένης τεχνολογίας. Το
εξορυσσόµενο µετάλλευµα τροφοδοτεί το εργοστάσιο εµπλουτισµού το οποίο
κατασκευάζεται σε άµεση επαφή µε το µεταλλείο. Στο εργοστάσιο γίνεται εµπλουτισµός του
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,
Μη Τεχνική περίληψη

3-9
ENVECO A.E.

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

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 οδηγείται
στις νέες εγκαταστάσεις του Μαντέµ Λάκκου για να τροφοδοτήσει µαζί µε το συµπύκνωµα
πυριτών Ολυµπιάδας τη µεταλλουργία ενώ η υπολειπόµενη ποσότητα καθώς και ο χρυσός
dor÷ οδηγούνται στις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου για φόρτωση.
Το απόβλητο εξόρυξης που παράγεται από το όρυγµα (36 Mt συνολικά) αξιοποιείται στο
σύνολό του, αποφεύγοντας την κατάληψη πρόσθετης επιφάνειας είτε για δηµιουργία
δανειοθαλάµου αδρανών ή για δηµιουργία χώρου απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης.
Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο ποσοστό των αποβλήτων εξόρυξης χρησιµοποιείται για την
κατασκευή δύο φραγµάτων, στα παρακείµενα ρέµατα Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο,
οριοθετώντας αντίστοιχα δύο εγκαταστάσεις για την απόθεση των αποβλήτων που
παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Τα
υπόλοιπα απόβλητα εξόρυξης αξιοποιούνται για την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας
(αύξηση του πορώδους πριν την τοποθέτηση της φυτικής γης) τόσο των δύο εγκαταστάσεων
απόθεσης αποβλήτων όσο και του επιφανειακού ορύγµατος (µετά την επαναπλήρωσή του µε
απόβλητα εµπλουτισµού).
Με βάση τα σηµερινά βεβαιωµένα µεταλλευτικά αποθέµατα (146 Mt) και λαµβάνοντας
υπόψη το σχεδιασµό που προτείνεται (µέγιστη δυνατή παραγωγή από την επιφανειακή
εκµετάλλευση 8Μt και από την υπόγεια 4,5Μt), η διάρκεια ζωής του έργου υπολογίζεται σε
τουλάχιστον 30 χρόνια. Συνολικά από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος και κατεργασία
του µεταλλεύµατος θα παραχθούν 2,88 εκ. τόννοι συµπυκνώµατος χαλκού – χρυσού (µε 26%
Cu και 27g/t Au) και περίπου 1 εκ. ουγγιές χρυσού µε τη µορφή κράµατος dor÷.
Το µετάλλευµα που εξορύσσεται από το µεταλλείο των Σκουριών υφίσταται επεξεργασία στο
εργοστάσιο εµπλουτισµού που κατασκευάζεται πλησίον του µεταλλείου για την ανάκτηση µε
επίπλευση συµπυκνώµατος χαλκού – χρυσού. Ένα ποσοστό της τάξεως του 30% του χρυσού
που περιέχεται στο µετάλλευµα είναι ελεύθερος και ανακτάται επίσης στο εργοστάσιο αυτό
µε βαρυτοµετρικές µεθόδους και µετατρέπεται απευθείας σε κράµα χρυσού doré. Τα δύο
προϊόντα της κατεργασίας µεταφέρονται οδικά, µέσω της οδού µεταφοράς προϊόντων, στις
εγκαταστάσεις του Μαντέµ Λάκκου. Εκεί, µέρος του συµπυκνώµατος (αρχικά) τροφοδοτείται
στη Μεταλλουργία. Το υπόλοιπο συµπύκνωµα καθώς και το κράµα doré µεταφέρονται
ακολούθως στις λιµενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου για φόρτωση. Τα απόβλητα
εµπλουτισµού αποτίθενται στην αρχή στους χώρους απόθεσης ενώ στην συνέχεια
αξιοποιούνται για την επαναπλήρωση των κενών της εκµετάλλευσης.
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Επαναπλήρωση
ενοποιηµένου
ορύγµατος

Σχήµα 3.3-1. Παραγωγική διαδικασία µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών

Η µονάδα κατεργασίας περιλαµβάνει:
• Κύκλωµα λειοτρίβησης για την εν υγρώ θραύση – λειοτρίβηση του
προθραυσµένου µεταλλεύµατος σε µύλο ηµιαυτογενούς λειοτρίβησης και
σφαιρόµυλο: Το µέγεθος τροφοδοσίας του κυκλώµατος λειοτρίβησης είναι
d80<150mm ενώ το µέγεθος του παραγόµενου προϊόντος είναι d80<120 µm. Αυτή η
µείωση του µεγέθους επιτυγχάνεται µε υγρή λειοτρίβηση δύο σταδίων, από έναν µύλο
ηµιαυτογενούς λειοτρίβησης (Η/Α.Λ.) µε κινητήρα µεταβλητών στροφών και έναν
σφαιρόµυλο. Ο πολφός που παράγεται οδηγείται στα κυκλώµατα επίπλευσης και
βαρυτοµετρικού διαχωρισµού.
• Κύκλωµα επίπλευσης για την παραγωγή συµπυκνώµατος χαλκού/χρυσού: Η
επίπλευση γίνεται σε 4 στάδια: (α) την χονδροειδή (rougher), (β) την 1η τελική (1st
cleaning), (γ) την καθαριστική (scavenger) και (δ) την 2η τελική (2nd cleaning) προς
παραγωγή ενός καθαρού συµπυκνώµατος χαλκού – χρυσού. Χρησιµοποιείται
εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας µε πλήρη αυτοµατοποίηση. Η ροή του υλικού από
το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται µε τη χρήση βαρύτητας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση
των αντλήσεων και κατ’ επέκταση τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
• Κύκλωµα βαρυτοµετρικής ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού για την παραγωγή
κράµατος χρυσού doré: Το κύκλωµα βαρυτοµετρικής ανάκτησης ελεύθερου χρυσού
(Β.Α.Χ.) απαρτίζεται από φυγοκεντρικούς διαχωριστές KNELSON. Η αρχή
λειτουργίας των εν λόγω διαχωριστών βασίζεται στην αξιοποίηση της διαφοράς του
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•

•

ειδικού βάρους του χρυσού από τα περιβάλλοντα µη χρήσιµα ορυκτά, µέσω της
οποίας επιτυγχάνεται διαχωρισµός. Το κύκλωµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
o Πρωτογενής βαρυτοµετρικός διαχωρισµός χρυσού: Ο αδροµερής πολφός από
το κύκλωµα πρωτογενούς λειοτρίβησης διανέµεται εξίσου σε τρεις
φυγοκεντρικούς διαχωριστές. Το απόρριµµα των διαχωριστών επιστρέφει στον
σφαιρόµυλο λειοτρίβησης. Το παραγόµενο συµπύκνωµα καθενός από τους
παραπάνω διαχωριστές οδηγείται διά βαρύτητας σε ένα δεύτερο κύκλωµα
βαρυτοµετρικού διαχωρισµού αδροµερούς χρυσού.
o ∆ευτερογενής βαρυτοµετρικός διαχωρισµός χρυσού: Ο πολφός του
συµπυκνώµατος του πρωτογενούς βαρυτοµετρικού διαχωρισµού του
λεπτοµερούς χρυσού συλλέγεται σε µια δεξαµενή καθίζησης, όπου δίνεται ο
κατάλληλος χρόνος στα στερεά να καθιζάνουν. Στη συνέχεια το λεπτοµερές
αυτό συµπύκνωµα, µέσω αντλιών, οδηγείται σε ένα δονούµενο κόσκινο
διαστάσεων 500 x 1500 mm µε άνοιγµα βροχίδας 500 µm. Το µη διερχόµενο
συµπύκνωµα καταλήγει στο φρεάτιο που συγκεντρώνει τα απορρίµµατα του
δευτερογενούς διαχωρισµού. Το διερχόµενο ρέει σε έναν µαγνητικό
διαχωριστή, ο οποίος αποµακρύνει διάφορα µαγνητικά υλικά. Στη συνέχεια το
συµπύκνωµα τροφοδοτείται σε µια παλλόµενη τράπεζα όπου υφίσταται το
τελικό στάδιο επεξεργασίας.
o Μονάδα χρυσού - ξήρανση, φρύξη και τήξη: Η µονάδα χρυσού είναι
κατασκευασµένη από ενισχυµένο σκυρόδεµα και έχει ανεξάρτητο σύστηµα
επεξεργασίας απαερίων και εξαερισµού. Το τελικό συµπύκνωµα της Β.Α.Χ,
που µεταφέρεται στη µονάδα χρυσού, κατανέµεται χειρονακτικά σε
ανοξείδωτους χαλύβδινους δίσκους, οι οποίοι τοποθετούνται εντός ενός
µικρού µεγέθους φούρνου ξήρανσης – φρύξης. Το προϊόν της ξήρανσης
αποθηκεύεται προσωρινά για να κρυώσει εντός της µονάδας χρυσού. Περίπου
µια φορά την εβδοµάδα το κρύο πλέον προϊόν αναµιγνύεται µε συλλιπάσµατα
και τήκεται σε επαγωγικό κλίβανο. Το τελικά παραγόµενο υλικό χυτεύεται σε
πλάκες κράµατος χρυσού doré των 10 kg οι οποίες περιέχουν 80% χρυσό, 10%
άργυρο ενώ το υπόλοιπο 10% συνίσταται κυρίως από χαλκό. Η σκωρία που
παράγεται από την τήξη, θραύεται χειρωνακτικά και µεταφέρεται στην
τροφοδοσία του µύλου Η/Α.Λ. προς επανεπεξεργασία.
Πύκνωση και διήθηση του παραγόµενου συµπυκνώµατος: Το τελικό συµπύκνωµα
του 2ου σταδίου τελικής επίπλευσης, οδηγείται σε έναν πυκνωτή διαµέτρου 12m και
ύψους 2,4m. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας της καθίζησης των στερεών
προστίθεται κροκκιδωτικό. Η περιεκτικότητα σε στερεά της υπορροής του πυκνωτή
είναι 60% κ.β. Η υπορροή του πυκνωτή αντλείται προς διήθηση σε µία φιλτρόπρεσσα
για να αποκτήσει την επιδιωκόµενη υγρασία 9% κ.β. Ο πλακούντας της διήθησης
µεταφέρεται µε µεταφορική ταινία σε παρακείµενο στεγασµένο χώρο αποθήκευσης
συµπυκνώµατος.
Πύκνωση των αποβλήτων εµπλουτισµού: Το απόβλητο της επίπλευσης
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
φάση ανάπτυξης του υπόγειου µεταλλείου στην εγκατάσταση απόθεσης ενώ στη φάση
λειτουργίας του υπόγειου µεταλλείου ένα µέρος της στη µονάδα λιθογόµωσης για την
επαναπλήρωση των υπόγειων κενών της εκµετάλλευσης και το υπόλοιπο στο πλήρως
διαµορφωµένο πλέον επιφανειακό όρυγµα και πάλι προς επαναπλήρωση του κενού. Η
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υπερροή και των τριών πυκνωτών είναι καθαρό νερό που ανακυκλοφορεί ως νερό
κατεργασίας στη µονάδα εµπλουτισµού.
Υγρά απόβλητα
Οι µεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών λειτουργούν µε στόχο την πλήρη ανακύκλωση
των νερών εντός των εγκαταστάσεων και την µηδενική παραγωγή υγρών αποβλήτων, τόσο
από το µεταλλείο όσο και από το εργοστάσιο εµπλουτισµού. Οι µόνες εκροές από το
σύστηµα είναι:
• Η υγρασία που φεύγει από το εργοστάσιο εµπλουτισµού στο συµπύκνωµα και κυρίως
στα απόβλητα
• Η περίσσεια υπόγειου νερού που αντλείται για την αποστράγγιση του υπόγειου
µεταλλείου.
Το τµήµα της υγρασίας των αποβλήτων του εµπλουτισµού που δεν παγιδεύεται στις
αποθέσεις συλλέγεται και ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο µε κλειστό σύστηµα αγωγών.
Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του µεταλλείου, από την περίοδο
προπαρασκευής του έργου διανοίγονται περιµετρικά του µεταλλείου γεωτρήσεις για την
ελεγχόµενη προαποστράγγιση των πετρωµάτων. Τα νερά που θα αντλούνται θα διατίθενται
κατά προτεραιότητα στην παραγωγή και εάν υπάρχει περίσσεια αυτή θα διατίθεται ξανά στον
υδροφορέα από τον οποίο αντλείται, µε γεωτρήσεις εισπίεσης στην περιοχή ανατολικά του
κώνου αποστράγγισης και σε απόσταση από το κέντρο του κώνου ίση µε τη µέγιστη διάµετρό
του, ώστε να αποκλειστούν φαινόµενα κυκλικής ροής των εισπιεζόµενων νερών προς τον
κώνο και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στα υπόγεια νερά της περιοχής. Πιθανότερη
ζώνη εισπίεσης εκτιµάται ότι είναι η περιοχή του Καρόλακκα ανάντη της συµβολής µε το
Ρέµα Εκκλησιαστικού Μύλου.
Η συγκεκριµένη µέθοδος περιλαµβάνεται ρητά στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 51/20074,
Άρθρο 12, εδάφιο (ι), για τα αποδεκτά µέτρα που µπορούν να περιλαµβάνονται σε
Προγράµµατα Μέτρων για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα
(2000/60/ΕΚ). Ως εκ τούτου αποτελεί τη βέλτιστη τεχνική για την διαχείριση νερών
µεταλλείου.
Όσον αφορά το ενοποιηµένο όρυγµα, σύµφωνα µε την υδρολογεωλογική µελέτη που έχει
εκπονηθεί, η υφιστάµενη πιεζοµετρική στάθµη βρίσκεται περίπου στο ίδιο απόλυτο
υψόµετρο µε αυτό του σχεδιαζόµενου πυθµένα του ορύγµατος (+480m έναντι του +440) µε
αποτέλεσµα να µην απαιτούνται ιδιαίτερες αντλήσεις για τη δηµιουργία κώνου
αποστράγγισης. Εποµένως, στο στάδιο της διαµόρφωσης του ενοποιηµένου ορύγµατος, η
απαιτούµενη ποσότητα άντλησης καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από τις ανάγκες του
εργοστασίου εµπλουτισµού.
Από την άλλη πλευρά, η περίσσεια υπόγειου νερού δεν θεωρείται απόβλητο καθώς δεν
έρχεται σε επαφή µε τη δραστηριότητα (µεταλλείο – εργοστάσιο) αλλά επανεισπιέζεται στην
4

Π.∆. 51/07 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007): Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000.
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ίδια ποιοτικά κατάσταση στην οποία αντλείται, πρακτική που θεωρείται βέλτιστη για την
µεταλλευτική δραστηριότητα, βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ, η οποία
έχει ενσωµατωθεί πλήρως στην ελληνική νοµοθεσία.
Στερεά απόβλητα
Οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από την σχεδιαζόµενη ανάπτυξη και
λειτουργία του µεταλλείου των Σκουριών και τις συναφείς εγκαταστάσεις εµπλουτισµού
περιλαµβάνουν:
• Απόβλητα εξόρυξης, τα οποία είναι τα άγονα υλικά που παράγονται από τις εργασίες
προσπέλασης και ανάπτυξης του κοιτάσµατος.
• Απόβλητα εµπλουτισµού, τα οποία είναι τα στερεά απόβλητα που παράγονται από
την κατεργασία του µεταλλεύµατος για την ανάκτηση του περιεχόµενου
συµπυκνώµατος χαλκού και χρυσού.
• Ιλύ, από τη διαύγαση των νερών του µεταλλείου.
Εκτιµάται ότι µέχρι την εξάντληση των βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων ύψους
146 Mt, από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος παράγονται 36 Mt αποβλήτων εξόρυξης, τα
οποία αξιοποιούνται στο σύνολό τους τόσο για την κατασκευή των φραγµάτων των δύο νέων
εγκαταστάσεων απόθεσης όσο και για την επακόλουθη αποκατάσταση της τελικής
επιφάνειας των εγκαταστάσεων και του ενοποιηµένου ορύγµατος.
Από την κατεργασία του µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο κατεργασίας παράγονται συνολικά
143 Mt (ισοδύναµα 96 Μm3) αποβλήτου εκ των οποίων προς απόθεση οδηγούνται 65 Mt
(ισοδύναµα 44 Μm3) και προέρχονται στο σύνολό τους από την κατεργασία του
µεταλλεύµατος που προέρχεται από το ενοποιηµένο όρυγµα.
Οι υπόλοιποι 78 Mt (ισοδύναµα 52 Mm3) επαναφέρονται στα κενά της εκµετάλλευσης.
Συγκεκριµένα:
• 22 Mt (ισοδύναµα 16 Mm3), µετά από προσθήκη 5% τσιµέντου, αξιοποιούνται για τη
λιθογόµωση των κενών της υπόγειας εκµετάλλευσης
• 56 Mt (ισοδύναµα 36 Mm3) για την επαναπλήρωση του ενοποιηµένου επιφανειακού
ορύγµατος.
• 1 Mt ιλύος από τη διαύγαση των νερών των µεταλλείων ανακυκλώνονται ως
τροφοδοσία στο κύκλωµα εµπλουτισµού.
Οι πρακτικές διαχείρισης που έχουν υιοθετηθεί αποσκοπούν στη µέγιστη δυνατή οικονοµική
και περιβαλλοντική αξιοποίηση των µεταλλευτικών στερεών αποβλήτων. Για την
ελαχιστοποίηση της επιφάνειας κατάληψης του συνολικού έργου, το βάθος του ενοποιηµένου
επιφανειακού ορύγµατος του ανώτερου ορίζοντα του κοιτάσµατος καθορίστηκε µε γνώµονα
την ισοστάθµιση:
• των αποβλήτων εξόρυξης που παράγονται µε τα υλικά που απαιτούνται για την
κατασκευή των φραγµάτων των εγκαταστάσεων απόθεσης και την αποκατάσταση της
τελικής επιφάνειας των εγκαταστάσεων απόθεσης και του επιφανειακού ορύγµατος,
• των αποβλήτων που παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος του
ενοποιηµένου επιφανειακού ορύγµατος µε την χωρητικότητα των εγκαταστάσεων
απόθεσης που δηµιουργούνται και
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•

των αποβλήτων που παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος της υπόγειας
εκµετάλλευσης µε την αθροιστική χωρητικότητα των κενών του ενοποιηµένου
επιφανειακού ορύγµατος και της υπόγειας εκµετάλλευσης.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δηµιουργία: (1) ξεχωριστού χώρου απόθεσης αποβλήτων
εξόρυξης, (2) πρόσθετου δανειοθαλάµου στην περιοχή για υλικό κατασκευής φραγµάτων και
(3) µεγαλύτερου χώρου απόθεσης, η οποία λόγω της µορφολογίας της περιοχής, θα οδηγούσε
σε κατάληψη της λεκάνης του κυρίως ρέµατος της περιοχής.
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.
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. Τα αποτελέσµατα της έρευνας των
πανεπιστηµίων (καθώς και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιοµηχανίας και τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων και η µεθοδολογία της
δειγµατοληψίας) παρουσιάζονται σε τεχνικές εκθέσεις του Παραρτήµατος IV και
συνοψίζονται στις επόµενες παραγράφους. 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.
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. Η δοκιµή συµµόρφωσης 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 Cu, Ni, Se και Zn, ικανοποιούν τα όρια
απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Αντίστοιχα
αποτελέσµατα έδωσε και η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε
ανοδική ροή (CEN/TS 14405).
Απόβλητα 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. Η δοκιµή 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 Οδηγία 2003/33 για την απόθεση σε χώρους
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έδωσε και η δοκιµή
CEN/TS 14405.
Για τα απόβλητα εξόρυξης του µεταλλείου των Σκουριών, δοκιµές έγιναν σε δύο δείγµατα τα
οποία σχηµατίστηκαν µε διαφορετικό τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική
έκθεση του Παραρτήµατος IV. Το πρώτο δείγµα σχηµατίστηκε από δειγµατοληπτικές
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γεωτρήσεις που εµπίπτουν εντός του σχεδιαζόµενου επιφανειακού ορύγµατος και έχουν
συγκέντρωση σε χαλκό και χρυσό µικρότερη της οριακής περιεκτικότητας του
µεταλλεύµατος. Σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο Παράρτηµα IV.2, το δείγµα
αποβλήτων εµπλουτισµού που εξετάστηκε δεν θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό και ως εκ
τούτου έγινε εξέταση νέου δείγµατος για τη λήψη του οποίου ακολουθήθηκαν οι πρότυπες
τεχνικές καθορισµού αντιπροσωπευτικότητας που περιγράφονται στο Παράρτηµα IV. Το
δεύτερο αυτό δείγµα σχηµατίστηκε από την δειγµατοληψία του σωρού των αποβλήτων
εξόρυξης που προέκυψαν από την διάνοιξη της παλαιάς ερευνητικής στοάς των Σκουριών
(που διανοίχθηκε το 1998 από την προηγούµενη µεταλλειοκτήτρια εταιρεία) και βρίσκεται
στην πλατεία της εισόδου της στοάς. Τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν για τα
απόβλητα εξόρυξης (στείρα) του µεταλλείου των Σκουριών ήταν τα ακόλουθα.
Απόβλητα εξόρυξης του µεταλλείου των Σκουριών: 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% Plπλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2). Η δοκιµή 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. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έδωσε και η
δοκιµή CEN/TS 14405.
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 απόβλητα 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 κοσκίνιση 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 αποβλήτων εξόρυξης υποβλήθηκαν στις ίδιες δοκιµές
που υποβλήθηκε και το λειοτριβηµένο συνολικό δείγµα και τα αποτελέσµατα συνοψίζονται
ακολούθως.
Η δοκιµή 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 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.
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Αέρια απόβλητα
Πιθανές πηγές επιβάρυνσης της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχής
των Σκουριών είναι οι εξής:
• Φάση Ανάπτυξης:
o Εργασίες αποκάλυψης του επιφανειακού µεταλλείου (εκσκαφές και
ανατινάξεις)
o Εργασίες κατασκευής του εργοστασίου εµπλουτισµού (προετοιµασία χώρου)
o Εργασίες µεταφοράς αποβλήτων εξόρυξης στην περιοχή του 1ου φράγµατος
απόθεσης (Καρατζά Λάκκο) και κατασκευής του
o Σωµατίδια από την αιολική διάβρωση των σωρών
• Φάσεις Λειτουργίας
o Εκσκαπτικά µηχανήµατα καθώς και άλλα µηχανήµατα κάθε είδους (φορτωτές
κλπ) που θα χρησιµοποιούνται στο µεταλλείο για την εξόρυξη µεταλλεύµατος
και αγόνων
o Αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιµοποιούνται στον χώρο του µεταλλείου
(ορύγµατος και υπόγειου)
o Μεταφορά του εξορυσσόµενου υλικού (µετάλλευµα και απόβλητα εξόρυξης),
µε τη χρήση φορτηγών (υπερβαρέως τύπου για το ενοποιηµένο όρυγµα).
o Σωµατίδια από τη αιολική διάβρωση σε σωρούς υλικών και αποβλήτων
o Σκόνη που παρασύρεται από τον άνεµο, κατά την λειτουργία των µονάδων
λιθογόµωσης.
Σηµειώνεται ότι από την πλευρά των εκποµπών στην ατµόσφαιρα θεωρήθηκε ότι η
λειτουργία κατά τη φάση διαµόρφωσης του ενοποιηµένου ορύγµατος αποτελεί το
δυσµενέστερο σενάριο λειτουργίας και ως εκ τούτου οι εκποµπές υπολογίστηκαν µόνο για
αυτό. ∆εδοµένου ότι στην περιοχή Σκουριών δεν υπάρχουν σήµερα µεταλλευτικές
εγκαταστάσεις και χρησιµοποιώντας την εµπειρία από τις υφιστάµενες µεταλλευτικές
εγκαταστάσεις της περιοχής Στρατωνίου, αλλά και τη διεθνή εµπειρία και βιβλιογραφία,
έγιναν εκτιµήσεις για τις αέριες εκποµπές που αναµένονται σε δυσµενή στάδια ανάπτυξης και
λειτουργία των εγκαταστάσεων Σκουριών, οι οποίες δίνονται στους Πίνακες 3.3-1 έως 3.3-4.
Πίνακας 3.3-1. Στοιχεία για τον υπολογισµό των εκποµπών στις Σκουριές στην περίοδο
προπαρασκευής (έτη 1-2).
Συνολική Κατανάλωση Καυσίµου (lt/y) στην περίοδο Προπαρασκευής
Πυκνότητα Χρησιµοποιούµενου Πετρελαίου (gr/lt)
Παραγωγή σκόνης στους χώρους απόθεσης (t/h)
Χρόνος Λειτουργίας της νέας εγκατάστασης απόθεσης (h/y)
Συντελεστής µείωσης των εκποµπών ΡΜ10 (%)
Μετακίνηση Φορτηγών (Km)
Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στο µεταλλείο (ηµέρες/χρόνο)
Μεγίστη κατανάλωση εκρηκτικών (t/year)
Συντελεστής µείωσης λόγω διαβροχής (%)
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Πίνακας 3.3-2. Στοιχεία για τον υπολογισµό των Εκποµπών στις Σκουριές κατά το
δυσµενές σενάριο της περιόδου λειτουργίας (έτη 3-11)
Συνολική Κατανάλωση Καυσίµου (lt/y) στην περίοδο Λειτουργίας
Πυκνότητα Χρησιµοποιούµενου Πετρελαίου (gr/lt)
Παραγωγή σκόνης στους χώρους του Μεταλλείου (t/h)
Χρόνος Λειτουργίας του χώρου εξόρυξης (h/y)
Συντελεστής µείωσης των εκποµπών ΡΜ10 στον χώρο απόθεσης λόγω
διαβροχής (%)
Μετακίνηση Φορτηγών (Km)
Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στο µεταλλείο (ηµέρες/χρόνο)
Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στο εργοστάσιο εµπλουτισµού και στο χώρο
απόθεσης (ηµέρες/χρόνο)
Μεγίστη κατανάλωση εκρηκτικών (t/year)

10.343.413
850
2162
8280
40
13,0
345
361
1833

Πίνακας 3.3-3. Εκποµπές περιοχής Σκουριών περιόδου προπαρασκευής
Κατηγορία Εκποµπών
Εκποµπές από τα µηχανήµατα /
φορτηγά (Κg/y)
Εκποµπές από διαχείριση
υλικών (Kg/y)
Εκποµπές από τη χρήση
εκρηκτικών (Kg/y)

CO

NOx

VOC

SO2

PM10

ΡΜ2.5

125254,3

397246,4

57474,3

7927,5

45424,5

11891,2

-

-

-

-

56849

14212

-

2,1

-

-

127,4

63,7

Πίνακας 3.3-4. Εκποµπές περιοχής Σκουριών για το δυσµενές σενάριο των φάσεων
λειτουργίας (έτη 3-11)
Κατηγορία Εκποµπών
Εκποµπές από τα µηχανήµατα / φορτηγά (Κg/y)
Εκποµπές από διαχείριση
υλικών (Kg/y)
Εκποµπές στο ∆ρόµο
Σκουριές Στρατώνι (Kg/y)
Εκποµπές από τη χρήση
εκρηκτικών (Kg/y)

NOx

VOC

SO2

PM10

ΡΜ2.5

138912

440562

63741,3

8791,9

50377,6

13187,9

-

-

-

128880

32220

19978,2

40503,8

7115,5

2736,7

2736,7

821

-

29,3

-

-

1796,3

898,2

CO

Εκποµπές θορύβου - δονήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό του έργου και τον µηχανολογικό εξοπλισµό (σταθερό και
κινητό) που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του,
προέκυψαν οι εκτιµήσεις για τις συνολικές εκποµπές θορύβου που δίνονται στον Πίνακα
3.3.-5.
Όσον αφορά στο θόρυβο που θα προκύπτει από τις ανατινάξεις στο ενοποιηµένο όρυγµα
έγινε εκτίµηση της έντασης του θορύβου µε βάση µαθηµατικά µοντέλα και προέκυψε η τιµή
των 102 dB σαν το µέγιστο στατιστικά αναµενόµενο επίπεδο θορύβου µε σηµείο ελέγχου τις
πρώτες κατοικίες της Μεγάλης Παναγιάς προς την κατεύθυνση του ενοποιηµένου ορύγµατος.
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Για τον υπολογισµό των αναµενόµενων επιπέδων δόνησης στην περιοχή του οικισµού
Μεγάλη Παναγιά που είναι και ο κοντινότερος στο έργο χρησιµοποιήθηκε µαθηµατικό
µοντέλο από το οποίο προκύπτει η τιµή των 0,2 mm/sec σαν η µέγιστη στατιστικά
αναµενόµενη ταχύτητα εδαφικής δόνησης µε σηµείο ελέγχου τις πρώτες κατοικίες της
Μεγάλης Παναγιάς προς την κατεύθυνση του ενοποιηµένου ορύγµατος, πολύ µικρότερη του
ορίου αντιληπτότητας από τον άνθρωπο που είναι το 0,5 mm/sec.
Πίνακας 3.3-5. Εκτιµώµενες εκποµπές θορύβου εγκαταστάσεων Σκουριών
Φάση Έργου
Φάση Κατασκευής

Φάσεις Λειτουργίας

Τµήµα έργου
Χώρος Μεταλλείου
Εγκατάσταση Απόθεσης Στερεών
αποβλήτων
Εργοστάσιο εµπλουτισµού
Μεταφορές
Χώρος Μεταλλείου
Εγκατάσταση Απόθεσης Στερεών
Αποβλήτων
Εργοστάσιο εµπλουτισµού
Μεταφορές

Εκτιµώµενα επίπεδα
PWL (dB)
110
90
120
62
100
75
110
62

3.4. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας
Λειτουργία εγκαταστάσεων
Το µετάλλευµα της Ολυµπιάδας είναι µεικτά θειούχα αρσενοπυρίτη, σιδηροπυρίτη,
σφαλερίτη, γαληνίτη µε τα βεβαιωµένα αποθέµατα να ανέρχονται σε 11,5 εκατ. τόνους
Πρόκειται για ένα µεταλλείο που λειτούργησε στο παρελθόν και είναι αργούν τα τελευταία
15 χρόνια.
Το έργο Ολυµπιάδας θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις. Κατά τη φάση ανάπτυξης και πρώτης
λειτουργίας (λειτουργίας Α), οι οποίες διαρκούν συνολικά περίπου 6-8 χρόνια,
κατασκευάζονται όλα τα έργα υποδοµής που απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση του
κοιτάσµατος κατά τη φάση λειτουργίας Β, η οποία µε βάση τα σηµερινά βεβαιωµένα
µεταλλευτικά αποθέµατα διαρκεί τουλάχιστον άλλα 15 χρόνια. Συγκεκριµένα:
Κατά τη φάση ανάπτυξης, η οποία αρχίζει µε την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του
επενδυτικού σχεδίου και διαρκεί περίπου 3-4 χρόνια, στο µεταλλείο ξεκινούν όλα τα
απαιτούµενα έργα προσπέλασης, ανάπτυξης και αναβάθµισης προκειµένου να δηµιουργηθεί
ένα πλήρως ανεπτυγµένο και εκσυγχρονισµένο µεταλλείο. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνεται
και η κατασκευή της νέας στοάς προσπέλασης του µεταλλείου Ολυµπιάδας από την περιοχή
του Μαντέµ Λάκκου, µήκους περίπου 9 km, για τη µεταφορά του µεταλλεύµατος στο νέο
εργοστάσιο εµπλουτισµού του Μαντέµ Λάκκου. Στο υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού
Ολυµπιάδας, οι όποιες επεµβάσεις συντήρησης και αναβάθµισης θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί
στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των αναγκών του έργου «Καθαρισµός, αποµάκρυνση και
αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας», η αδειοδότηση του
οποίου έχει προταχθεί χρονικά του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έργο και
ολοκληρώνεται εντός της φάσης αυτής. Τέλος, στη φάση αυτή ολοκληρώνεται και η
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κατασκευή του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου το οποίο
αρχικά αξιοποιείται για την επεξεργασία του µεταλλεύµατος των Μαύρων Πετρών αλλά και
το πρώτο στάδιο της νέας εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων νέου χώρου απόθεσης
στερεών αποβλήτων στην θέση Κοκκινόλακκα. Εξόρυξη και επεξεργασία µεταλλεύµατος
από το µεταλλείο Ολυµπιάδας δεν προβλέπεται στη φάση αυτή.
Κατά τη φάση λειτουργίας Α, η οποία διαρκεί επίσης περίπου 3-4 χρόνια, στο µεταλλείο
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης. Παράλληλα ξεκινάει
µία συντηρητική εξόρυξη µεταλλεύµατος (300 – 400 χιλιάδων τόνων ετησίως), το οποίο
υφίσταται κατεργασία στο ανακαινισµένο υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού
Ολυµπιάδας, προς παραγωγή τριών συµπυκνωµάτων, γαληνίτη, σφαλερίτη και χρυσοφόρων
πυριτών (µίγµα αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη που περιέχει χρυσό και άργυρο), τα οποία
εξάγονται σε µεταλλουργίες του εξωτερικού. Επίσης, κατασκευάζεται στον Μαντέµ Λάκκο
και η µεταλλουργία για την επεξεργασία του µίγµατος συµπυκνώµατος χρυσοφόρων πυριτών
Ολυµπιάδας και συµπυκνώµατος χαλκού-χρυσού Σκουριών αλλά και το δεύτερο στάδιο του
νέου χώρου απόθεσης στερεών αποβλήτων στη θέση Κοκκινόλακκα, όπου αποτίθενται πλέον
πέραν των στερεών αποβλήτων του µεταλλείου Μαύρων Πετρών και της συντηρητικής
παραγωγής του µεταλλείου Ολυµπιάδας και όλα τα υλικά από την αποµάκρυνση, καθαρισµό
και εξυγίανση όλων των µη λειτουργικών χώρων απόθεσης / περιοχών από την προγενέστερη
µεταλλευτική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής Στρατωνίου – Μαντέµ Λάκκου –
Ολυµπιάδας.
Τέλος, στη φάση λειτουργίας Β που ακολουθεί, το µεταλλείο Ολυµπιάδας µπαίνει σε πλήρη
παραγωγική διαδικασία. Το µετάλλευµα εξορύσσεται µε ρυθµό που φθάνει έως και 800
χιλιάδες τόνους ετησίως, µεταφέρεται στο σύνολό του υπογείως µέσω της νέας στοάς
προσπέλασης στον Μαντέµ Λάκκο όπου υφίσταται κατεργασία στο νέο εργοστάσιο
εµπλουτισµού προς παραγωγή τριών συµπυκνωµάτων, γαληνίτη, σφαλερίτη και πυριτών. Εξ
αυτών, τα δύο πρώτα µεταφέρονται στις αναβαθµισµένες λιµενικές εγκαταστάσεις
Στρατωνίου για φόρτωση και εξαγωγή σε µεταλλουργίες του εξωτερικού ενώ το τρίτο
τροφοδοτείται στη µεταλλουργία µαζί µε το συµπύκνωµα χαλκού-χρυσού των Σκουριών για
παραγωγή χαλκού, χρυσού και αργύρου. Τα στερεά απόβλητα αποτίθενται στο νέο χώρο
απόθεσης Κοκκινόλακκα.
Με βάση τα σηµερινά βεβαιωµένα µεταλλευτικά αποθέµατα (11,5 Mt) και λαµβάνοντας
υπόψη το σχεδιασµό που προτείνεται (σταδιακή ανάπτυξη του έργου), η διάρκεια ζωής του
έργου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 21 χρόνια. Συνολικά από την εκµετάλλευση και
εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος θα παραχθούν 770 χιλιάδες τόνοι συµπυκνώµατος PbS, 1,28
εκ. τόνοι συµπυκνώµατος ZnS και τέλος 3,70 εκ. τόνοι συµπυκνώµατος πυριτών που
περιέχουν 24,5 g/t Au και 32 g/t Ag.
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Σχήµα 3.4-1. Παραγωγική διαδικασία εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας (φάση λειτουργίας Β).

Υγρά απόβλητα
Σήµερα, παρόλο που οι µεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας δεν λειτουργούν,
υπάρχουν απορροές από το µεταλλείο οι οποίες αγγίζουν σε παροχή τα 350 m3/h. Το
µεταλλείο δεν παράγει όξινη απορροή γι΄ αυτό και σήµερα γίνεται µόνο διαύγαση των νερών,
τα οποία περνούν µέσα από 4 λίµνες διαύγασης (3+1 εφεδρική) και εν συνεχεία απορρίπτεται
στο ρέµα Μαυρόλακκα. Στο µέλλον στο πλαίσιο της επέκτασης του µεταλλείου θα παραστεί
η ανάγκη για αύξηση των αντλήσεων στράγγισης του µεταλλείου, η οποία, µε βάση τις
διαθέσιµες πληροφορίες ενδέχεται να αγγίξει τα 680 m3/h περίπου.
Από τα νερά αυτά, τµήµα αναµένεται να χρησιµοποιείται στο εργοστάσιο εµπλουτισµού (περί
τα 4 m3/h) αρχικά στο υφιστάµενο (στη φάση λειτουργίας Α) και τελικά στο νέο (στη φάση
λειτουργίας Β), αλλά και εν συνεχεία στο νέο εργοστάσιο µεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου
(περί τα 182 m3/h). Όσα νερά µεταλλείων δεν αξιοποιούνται µε αυτόν τον τρόπο, θα
διατίθενται όπως και σήµερα στο ρέµα Μαυρόλακκα. Έτσι, αναµένεται διαφοροποίηση της
προς διάθεση ποσότητας στο χρόνο, µέχρι το οριστικό κλείσιµο και την αποκατάσταση του
µεταλλείου, ως εξής:
• Τα πρώτα 3 έτη: 350 m3/h
• Τα επόµενα 3 έτη: 676 m3/h
• Τα επόµενα 16 έτη: 498 m3/h
• Μετά τα 22 έτη: 0 m3/h
Η χρήση µεθόδου λιθογόµωσης θα εξασφαλίσει ότι στο κλείσιµο του µεταλλείου θα
επανέλθει η στάθµη του υπόγειου νερού στα προ της εκµετάλλευσης επίπεδα και ως εκ
τούτου, δεν θα απαιτηθεί η διαχείριση νερών.
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Στερεά απόβλητα
Οι κύριοι τύποι στερεών αποβλήτων που παράγονται από το υποέργο της Ολυµπιάδας είναι οι
ακόλουθοι:
• Απόβλητα εξόρυξης
• Απόβλητα εµπλουτισµού που ταξινοµούνται σε δύο κοκκοµετρικά κλάσµατα:
o Το αδροµερές κλάσµα (>44 µm), το οποίο αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το
80% του συνολικού βάρους των αποβλήτων και αξιοποιείται στο σύνολό του
για τη λιθογόµωση των κενών εκµετάλλευσης µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο
o Το λεπτοµερές κλάσµα (<44 µm), το οποίο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο κατά
µέσο όρο 20% του συνολικού βάρους των αποβλήτων και οδηγείται προς
απόθεση στο νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα, αν δεν αξιοποιηθεί εµπορικά
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 εκθέσεις 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 απόβλητο εµπλουτισµού που ανακυκλώνεται στα
υπόγεια ως συστατικό του υλικού λιθογόµωσης αλλά και στο ίδιο το υλικό λιθογόµωσης
(µετά την προσθήκη τσιµέντου στο αδροµερές απόβλητο) των υπογείων έργων.
Απόβλητα 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. Η δοκιµή 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. Η δοκιµή 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.
Παρ΄ όλα αυτά η χρήση των αποβλήτων εξόρυξης ως µέρος του υλικού των φραγµάτων της
νέας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα (~20% του συνόλου) είναι
δυνατή διότι θα αποτεθούν πάνω σε µητρικό πέτρωµα µε την ίδια ακριβώς σύσταση µε αυτά
και θα καλυφθούν από εδαφικά υλικά µε την ίδια σύσταση µε το σηµερινό έδαφος στη θέση
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του φράγµατος. Σε αυτό συνηγορούν και τα αποτελέσµατα της γεωχηµικής έρευνας της άνω
υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα όπου και θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του
φράγµατος της νέας εγκατάστασης απόθεσης Από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των
στοιχείων που απαντώνται στα απόβλητα εξόρυξης του έργου Ολυµπιάδας µε τις
συγκεντρώσεις που απαντώνται στο υπόβαθρο της άνω υπολεκάνης του Κοκκινόλακκα
προκύπτει σαφώς ότι η χρήση των αποβλήτων εξόρυξης Ολυµπιάδας για την κατασκευή
µέρους του φράγµατος της νέας εγκατάστασης Κοκκινόλακκα δεν θα επιφέρει επιβάρυνση
στο φυσικό υπόβαθρο.
Λεπτοµερές κλάσµα του αποβλήτου 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). Η δοκιµή 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. Η δοκιµή 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 οι συγκέντρωσεις των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν χαµηλότερες από τα
όρια απόθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών.
Αδροµερές κλάσµα του αποβλήτου εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας: 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). Η δοκιµή 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. Η δοκιµή 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. Οι συγκεντρώσεις των κυανιούχων σε όλες
τις µορφές βρέθηκαν χαµηλότερες από τα όρια για απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής
αδρανών.
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Υλικό λιθογόµωσης (αδροµερή απόβλητα 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.
Αέρια απόβλητα
Πιθανές πηγές επιβάρυνσης της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή
Ολυµπιάδας είναι οι εξής:
• Φάση Ανάπτυξης
o Εργασίες προετοιµασίας του υπόγειου µεταλλείου (υπόγειων και
επιφανειακών εγκαταστάσεων) και όρυξης της νέας υπόγειας στοάς σύνδεσης
του µεταλλείου µε την περιοχή του Μαντέµ Λάκκου
o Σκόνη που παρασύρεται από τον περιβάλλοντα αέρα, κατά την λειτουργία των
µονάδων λιθογόµωσης.
o Εργασίες µεταφοράς αποβλήτων εξόρυξης στην περιοχή του φράγµατος
απόθεσης αποβλήτων (Κοκκινόλακκα)
o Εργασίες ανακαίνισης του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού της
Ολυµπιάδας
• Φάσεις Λειτουργίας
o Λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού εξόρυξης (φορτηγά, φορτωτές
κλπ) που χρησιµοποιείται στο µεταλλείο για την εξόρυξη µεταλλεύµατος και
αποβλήτων εξόρυξης
o Αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιµοποιούνται στον χώρο του υπόγειου
µεταλλείου
o Σκόνη που παρασύρεται από τον περιβάλλοντα αέρα, κατά την λειτουργία των
µονάδων λιθογόµωσης.
o Υπόγεια µεταφορά του εξορυσσόµενου υλικού (µετάλλευµα και απόβλητα
εξόρυξης) προς το εργοστάσιο στο Μαντέµ Λάκκο και το χώρο απόθεσης στο
Κοκκινόλακκα µε τη χρήση φορτηγών (40t) καθώς και τµήµατος των
παραγόµενων αποβλήτων από το εργοστάσιο πίσω στο µεταλλείο για τη
λιθογόµωση του (θα προκύπτει ως εκποµπή από το σύστηµα αερισµού).
Σηµειώνεται ότι µε βάση το σχεδιασµό του έργου στη φάση πλήρους ανάπτυξης της
παραγωγικής διαδικασίας (Έτος 11) θα εξορύσσονται περίπου 800.000 t/y µετάλλευµα και
περίπου 6100 t/y απόβλητα εξόρυξης. Η ποσότητα είναι η µεγίστη που αναµένεται να
προκύψει κατά την περίοδο λειτουργίας του µεταλλείου Ολυµπιάδας και ως εκ τούτου
εξετάζεται ως το δυσµενέστερο σενάριο λειτουργίας των εγκαταστάσεων. ∆εδοµένου ότι
στην περιοχή Ολυµπιάδας δεν υπάρχουν σήµερα µεταλλευτικές εγκαταστάσεις και
χρησιµοποιώντας την εµπειρία από τις υφιστάµενες µεταλλευτικές εγκαταστάσεις της
περιοχής Στρατωνίου, αλλά και τη διεθνή εµπειρία και βιβλιογραφία, έγιναν εκτιµήσεις για
τις αέριες εκποµπές που αναµένονται σε δυσµενή στάδια ανάπτυξης και λειτουργία των
εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας, οι οποίες δίνονται στους Πίνακες 3.4-1 έως 3.4-4.
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Πίνακας 3.4-1. Στοιχεία για τον υπολογισµό των Εκποµπών στην Ολυµπιάδα κατά τη
φάση ανάπτυξης
Ο χώρος λειτουργεί σε τρείς βάρδιες 8h/βάρδια
24
Ηµέρες Λειτουργίας
345
Η Χωρητικότητα των φορτηγών είναι (t)
20
Η ηµερήσια προς µεταφορά ποσότητα είναι (t)
874
Η ετήσια µεταφερόµενη ποσότητα είναι (t)
301522
Το καύσιµο που καταναλώνεται (lt/h)
298
Η πυκνότητα του καυσίµου (gr/l)
850
Συντελεστής µείωσης των εκποµπών ΡΜ10 (%)
40
Παραγωγή σκόνης στους χώρους απόθεσης (t/h)
205,5
Χρόνος Λειτουργίας της νέας εγκατάστασης απόθεσης (h/y)
8280
Μετακίνηση Φορτηγών (Km)
10
Συντελεστής µείωσης λόγω διαβροχής (%)
30
Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στο εργοστάσιο κατεργασίας και στο
361
χώρο απόθεσης (ηµέρες/χρόνο)
Παροχή Απαερίων από το Υπόγειο Μεταλλείο (m3/min)
26590
Ποσότητα εκρηκτικών που απαιτούνται (t/year)
81
Απαιτούµενη Ποσότητα εκρηκτικών ανα t αποβλήτων εξόρυξης
0,3
(Kg)
Απαιτούµενη Ποσότητα εκρηκτικών ανα t µεταλλεύµατος (Kg)
0,5
Μήκος επαρχιακής οδού Ολυµπιάδας-Στρατωνίου (Km)
23
Πίνακας 3.4-2. Στοιχεία για τον υπολογισµό των Εκποµπών στην Ολυµπιάδα κατά το
δυσµενές σενάριο λειτουργίας (έτος 11)
Ο χώρος λειτουργεί σε τρείς βάρδιες 8h/βάρδια
24
Ηµέρες Λειτουργίας
345
Η Χωρητικότητα των φορτηγών είναι (t)
40
Η ηµερήσια προς µεταφορά ποσότητα είναι (t)
2745
Η ετήσια µεταφερόµενη ποσότητα είναι (t)
806.100
Η απόσταση µετακίνησης των φορτηγών (Km)
9
Κατανάλωση Καυσίµου (lt/h)
543
Πυκνότητα Καυσίµου (gr/lt)
850
Συντελεστής µείωσης των εκποµπών ΡΜ10 (%)
40
Παραγωγή σκόνης στους χώρους του µεταλλείου (t/h)
2162
Συντελεστής µείωσης λόγω διαβροχής (%)
30
Χρόνος Λειτουργίας του χώρου του µεταλλείου (h/y)
8280
Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στο µεταλλείο (ηµέρες/χρόνο)
345
Οι εργασίες λαµβάνουν χώρα στο εργοστάσιο κατεργασίας και στο
361
χώρο απόθεσης (ηµέρες/χρόνο)
Παροχή Απαερίων από το Υπόγειο Μεταλλείο (m3/min)
16772
Ποσότητα εκρηκτικών που απαιτούνται (t/year)
453
Απαιτούµενη Ποσότητα εκρηκτικών ανα t αποβλήτων εξόρυξης
0,3
(Kg)
Απαιτούµενη Ποσότητα εκρηκτικών ανα t µεταλλεύµατος (Kg)
0,5
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Πίνακας 3.4-3. Εκποµπές περιοχής Ολυµπιάδας κατά τη φάση ανάπτυξης
Κατηγορία Εκποµπών

CO

Εκποµπές από τα µηχανήµατα /
33.138
φορτηγά (Κg/y)
Εκποµπές από διαχείριση υλικών (Kg/y)
Εκποµπές στο ∆ρόµο Ολυ1.108
µπιάδα-Στρατώνι (Kg/y)
Εκποµπές από τη χρήση
εκρηκτικών (Kg/y)

ΡΜ2.5

NOx

VOC

SO2

PM10

105.097

15.206

2.097

12.018

3.146

1.939

484

152

76

79

40

2.247

395

152

1,29

Πίνακας 3.4-4. Εκποµπές περιοχής Ολυµπιάδας για το δυσµενές σενάριο της φάσης
λειτουργίας (έτος 11)
Κατηγορία Εκποµπών
Εκποµπές από τα µηχανήµατα
/ φορτηγά (Κg/y)
Εκποµπές από διαχείριση
υλικών (Kg/y)
Εκποµπές από τη χρήση
εκρηκτικών (Kg/y)

CO

NOx

VOC

SO2

PM10

ΡΜ2.5

60.381,8

191502

27706,8

3821,6

21898

5732,5

65230

1630,8

443,9

222

7,25

Εκποµπές θορύβου- δονήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό του έργου και τον µηχανολογικό εξοπλισµό (σταθερό και
κινητό) που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του,
προέκυψαν οι εκτιµήσεις για τις συνολικές εκποµπές θορύβου που δίνονται στον Πίνακα
3.4.-5.
Όσον αφορά στο θόρυβο που θα προκύπτει από τις ανατινάξεις στο ενοποιηµένο όρυγµα
έγινε εκτίµηση της έντασης του θορύβου µε βάση µαθηµατικά µοντέλα και προέκυψε η τιµή
των 102 dB σαν το µέγιστο στατιστικά αναµενόµενο επίπεδο θορύβου µε σηµείο ελέγχου τις
πρώτες κατοικίες της Μεγάλης Παναγιάς προς την κατεύθυνση του ενοποιηµένου ορύγµατος.
Για τον υπολογισµό των αναµενόµενων επιπέδων δόνησης στην περιοχή Ολυµπιάδας από τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων χρησιµοποιήθηκε µαθηµατικό µοντέλο από το οποίο
προκύπτει ότι η µέγιστη ταχύτητα σωµατιδίων ppv για την περίπτωση της φάσης ανάπτυξης
θα είναι 0,22 mm/sec, πολύ µικρότερη του ορίου αντιληπτότητας από τον άνθρωπο που είναι
το 0,5 mm/sec.
Πίνακας 3.4-5. Εκτιµώµενες εκποµπές θορύβου εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας
Φάση Έργου
Φάση Κατασκευής

Φάσεις Λειτουργίας

Τµήµα έργου
Χώρος Μεταλλείου
Επιφανειακή µονάδα λιθογόµωσης
Εργοστάσιο εµπλουτισµού
Μεταφορές
Χώρος Μεταλλείου
Μεταφορές

Μη Τεχνική περίληψη

Εκτιµώµενα επίπεδα
PWL (dB)
92
100
120
60
88
60
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3.5. Νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου
Λειτουργία εργοστασίου εµπλουτισµού
Στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα νέο εργοστάσιο
εµπλουτισµού για την επεξεργασία του µεταλλεύµατος που θα παράγεται κατά βάση από το
µεταλλείο Ολυµπιάδας.
Στον προγραµµατισµό του έργου προβλέπεται το νέο αυτό εργοστάσιο εµπλουτισµού να
λειτουργήσει για την κατεργασία του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας µε την ολοκλήρωση της
νέας στοάς προσπέλασης του κοιτάσµατος της Ολυµπιάδας από την περιοχή του Μαντέµ
Λάκκου, µέσω της οποίας και θα µεταφέρεται το µετάλλευµα. ∆εδοµένου του µεγάλου
µήκους της νέας αυτής στοάς προσπέλασης (≈ 9 km), ο απαιτούµενος χρόνος για την
κατασκευή της υπολογίζεται περίπου στα 6 χρόνια από την έναρξη των εργασιών, ενώ ο
αντίστοιχος χρόνος για την κατασκευή του εργοστασίου εµπλουτισµού υπολογίζεται σε
λιγότερο από 2 χρόνια. ∆εδοµένου όµως ότι το µετάλλευµα των Μαύρων Πετρών ανήκει
στην ίδια κατηγορία µικτών θειούχων µε το µετάλλευµα της Ολυµπιάδας, προβλέπεται να
κατεργάζεται στο ίδιο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Προς τούτο, η κατασκευή του εργοστασίου
εµπλουτισµού και άρα το σχετικό κόστος επένδυσης µετακινείται στον πρώτο κιόλας χρόνο
έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Η ετήσια δυναµικότητα κατεργασίας του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού θα είναι 800
χιλιάδες τόνοι µεταλλεύµατος ROM, όσο και η παραγωγή σχεδιασµού του µεταλλείου
Ολυµπιάδας.
Η µέθοδος επεξεργασίας που εφαρµόζεται για τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος
Ολυµπιάδας είναι ταυτόσηµη µε αυτήν που εφαρµόζεται για τον εµπλουτισµό του
µεταλλεύµατος των Μαύρων Πετρών, µόνο που επιπλέον των δύο συµπυκνωµάτων, γαληνίτη
και σφαλερίτη, ανακτάται και ένα τρίτο συµπύκνωµα, το συµπύκνωµα πυριτών (µίγµατος
αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη) που περιέχει εκµεταλλεύσιµη περιεκτικότητα σε χρυσό και
άργυρο. Ο διαχωρισµός των περιεχοµένων µετάλλων στα τρία συµπυκνώµατα επιτυγχάνεται
µέσω ενός συνδυασµού ρύθµισης της οξύτητας pH και της προσθήκης συµβατικών
αντιδραστηρίων που ενεργούν ως κατασταλτές, ενεργοποιητές και συλλέκτες των
περιεχοµένων µετάλλων, αντίστοιχα. Με βάση τα στοιχεία ποιότητας του µεταλλεύµατος της
Ολυµπιάδας, κατά µέσο όρο το 50% του κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος ανακτάται υπό
µορφή εµπορεύσιµων συµπυκνωµάτων.
Η ακολουθούµενη διαδικασία ανάκτησης των ωφέλιµων ορυκτών είναι:
• Θραύση
• Λειοτρίβηση – πολφοποίηση του µεταλλεύµατος
• Επίπλευση του γαληνίτη µε:
o Ρύθµιση του pH του πολφού σε τιµή 9-10 µε Ca(ΟΗ)2.
o Καταστολή των υπολοίπων περιεχοµένων ορυκτών µε προσθήκη διαλύµατος
NaCN
o Επίπλευση γαληνίτη µε προσθήκη διαλυµάτων αφριστικού και συλλέκτη
o Πύκνωση και διήθηση του συµπυκνώµατος γαληνίτη (PbS)
• Επίπλευση του σφαλερίτη µε:
o Ρύθµιση του pH του πολφού σε τιµή 10-11 µε προσθήκη γαλακτώµατος
Ca(ΟΗ)2.
Μη Τεχνική περίληψη
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•

•

•

o Προοδοποίηση του πολφού µε προσθήκη διαλύµατος CuSO4 * 5H2O για την
ενεργοποίηση του σφαλερίτη.
o Επίπλευση σφαλερίτη µε προσθήκη διαλυµάτων αφριστικού και συλλέκτη
o Πύκνωση και διήθηση του συµπυκνώµατος σφαλερίτη (ΖnS)
Επίπλευση του µίγµατος πυριτών (σιδηροπυρίτη και αρσενοπυρίτη) µε:
o Ρύθµιση του pH του πολφού σε τιµή 6,5-7,0 µε προσθήκη H2SO4.
o Προοδοποίηση του πολφού µε προσθήκη διαλύµατος CuSO4 * 5H2O για την
ενεργοποίηση του µίγµατος πυριτών.
o Επίπλευση του µίγµατος πυριτών µε προσθήκη διαλυµάτων αφριστικού και
συλλέκτη.
o Πύκνωση και διήθηση του συµπυκνώµατος πυριτών (Fe2S και FeAsS).
Μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων στις στεγασµένες πλατείες
συµπυκνωµάτων και φόρτωση για πώληση σε µεταλλουργίες του εξωτερικού ή/και
κατεργασία στη µεταλλουργία χαλκού – χρυσού του Μαντέµ Λάκκου.
Ταξινόµηση του αποβλήτου εµπλουτισµού σε δύο κλάσµατα, το λεπτοµερές (µε
διάσταση -44 µm) και το αδροµερές ( µε διάσταση +44 µm), τα οποία υφίστανται
στην συνέχεια πύκνωση και διήθηση για τη περαιτέρω διαχείρισή τους υπό σχεδόν
ξηρή µορφή

Ο Πίνακας 3.5-1 δείχνει τις αναµενόµενες τυπικές ανακτήσεις των περιεχοµένων µετάλλων
κατά το στάδιο της επίπλευσης και τις αντίστοιχες περιεκτικότητες για τα τρία
συµπυκνώµατα.
Πίνακας 3.5-1. Ανακτήσεις µεταλλικών αξιών κατά τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος
Ολυµπιάδας
Συµπύκνωµα Μολύβδου
Ανάκτηση
Περιεκτικότητα
Pb% Ag%
Pb%
Ag g/t
91
~91
63
~1800

Συµπύκνωµα Ψευδαργύρου
Ανάκτηση
Περιεκτικότητα
Zn %
Zn %
~93
51

Μη Τεχνική περίληψη

Συµπύκνωµα Χρυσοφόρων Πυριτών
Ανάκτηση
Περιεκτικότητα
Au %
Au g/t As %
S%
~87.4
22
9
40
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Μετάλλευµα

Θραύση /
Λειοτρίβηση

Επίπλευση

Συµπυκνώµατα

Τέλµα

Λεπτοµερές

Νέος χώρος
απόθεσης
Κοκκινόλακκα

Αδροµερές

αργυρούχου µολύβδου
και ψευδαργύρου
(και χρυσοφόρου

Λιθογόµωση

πυρίτη από µετάλλευµα
Ολυµπιάδας)

Σχήµα 3.5-1 ∆ιάγραµµα ροής του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στον Μαντέµ Λάκκο

Αέρια απόβλητα
Η σηµαντικότερη δυνητική πηγή εκποµπής σκόνης από τις νέες εγκαταστάσεις του Μαντέµ
Λάκκου αναµένεται να είναι το τριβείο του εργοστασίου εµπλουτισµού. Για την εκτίµηση
των εκποµπών αυτών έγινε η παραδοχή ότι οι εκποµπές του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού
θα είναι ανάλογες µε αυτές που καταγράφονται από την σηµερινή λειτουργία του
εργοστασίου του Στρατωνίου. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία (προσαρµοσµένα στη
δυναµικότητα του νέου εργοστασίου) προκύπτει ότι οι αναµενόµενες εκποµπές της σκόνης
και των περιεχοµένων µετάλλων από την καµινάδα του συστήµατος αποκονίωσης του
τριβείου του νέου εργοστασίου εµπλουτισµού θα κυµαίνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα.
Συγκεκριµένα:
• Οι συγκεντρώσεις σκόνης κανονικοποιηµένες σε ξηρές συνθήκες αναµένεται να
κυµαίνονται από 1 έως 12 mg/Nm3, οι οποίες είναι πολύ χαµηλότερες από το ανώτατο
επιτρεπτό όριο των 100 mg/Nm3 που προβλέπεται από το Π∆1180/81.
• Οι εκλύσεις όλων των ρύπων στον αέρα αναµένεται να είναι µικρότερες ακόµα και από
τις οριακές τιµές που προβλέπονται από τον κοινοτικό κανονισµό 2006/166/ΕΚ.
Εκποµπές θορύβου
Λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό του έργου και τον µηχανολογικό εξοπλισµό (σταθερό και
κινητό) που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του
νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, συνυπολογίζοντας και
τις εκποµπές θορύβου από τις απαιτούµενες διαδικασίες µεταφοράς υλικών προέκυψαν
επίπεδα θορύβου περί τα 95 dB εντός του εργοστασίου.
Μη Τεχνική περίληψη
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3.6. Νέο εργοστάσιο µεταλλουργίας Μαντέµ Λάκκου
Λειτουργία εργοστασίου µεταλλουργίας
Τα διαπιστωµένα κοιτάσµατα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποδίδουν συµπυκνώµατα Pb, Zn,
Cu και Αρσενοπυρίτη µε σηµαντικές περιεκτικότητες Au και Ag. Η εµπορική αξιολόγηση της
πώλησης των συµπυκνωµάτων αυτών δείχνει εµφανώς µια πολύ µεγάλη προστιθέµενη αξία
από την περαιτέρω καθετοποίηση µέσω µεταλλουργικής διαδικασίας, πέραν βεβαίως της
στρατηγικής παραγωγής καθαρών µετάλλων που αποτελεί εθνική επιδίωξη. Και µόνο για
τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η ίδρυση Μεταλλουργίας η οποία σε γενική θεώρηση
πρέπει:
• να αποδίδει την παραπάνω προστιθέµενη αξία σε εθνικούς πόρους αξιοποιώντας τις
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, και
• να µπορεί να αξιοποιεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερο φάσµα τόσο των παραγόµενων από
την υφιστάµενη µεταλλευτική δραστηριότητα προϊόντων όσο και των αναµενόµενων
πρόσθετων πόρων στην περιοχή όπως θα διαµορφώνεται από την προβλεπόµενη έρευνα
αλλά και ειδικότερα:
• να είναι ενταγµένη λειτουργικά στο µεταλλευτικό σχεδιασµό που αναφέρθηκε, ο οποίος
προφανώς είναι τοπικά προσδιορισµένος
• να µπορεί να αξιοποιήσει άµεσα ή µε επεκτάσεις όσο το δυνατόν περισσότερα
συµπυκνώµατα µετάλλων
• να είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να προκαλεί την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο
περιβάλλον
• να είναι τεχνολογικά σύγχρονη µε την έννοια της κατανάλωσης ενέργειας, της
εξελιξιµότητας, της επιστηµονικής αρτιότητας, κλπ.
• να είναι συµβατή µε τα ευρύτερα µορφολογικά, γεωγραφικά και κοινωνικά δεδοµένα της
περιοχής και
• να είναι εναρµονισµένη µε τις συµβατικές προβλέψεις.
Στο πλαίσιο αυτό µετά από διάφορες εναλλακτικές λύσεις µεταλλουργικής επεξεργασίας που
εξετάστηκαν, επιλέχτηκε η υιοθέτηση της λύσης της εφαρµογής της µεθόδου της ακαριαίας
τήξης (FLASH SMELTING), µια πυροµεταλλουργική µέθοδος που αναπτύχθηκε από τη
Φιλανδική εταιρεία Outokumpu O.Y. Η τροφοδοσία µονάδων ακαριαίας τήξης έχει σαν βάση
συµπυκνώµατα χαλκού, στα οποία προφανώς συνυπάρχουν πυρίτες είτε εγγενώς είτε
προσθετικά, δεδοµένου ότι αξιοποιείται η ιδιότητα του «συλλέκτη» της παραγόµενης µάτας
(matte) χαλκού και για άλλα µέταλλα σε χαµηλή περιεκτικότητα.
Το κοίτασµα της Ολυµπιάδας, σαν θειούχο κοίτασµα, συνδυαζόµενο µε το κοίτασµα των
Σκουριών, σαν κοίτασµα χαλκού, εντάσσεται άµεσα στις δυνατότητες της µεθόδου, γεγονός
που επιβεβαιώθηκε από πιλοτικές δοκιµές που έγιναν από την Outokumpu. Πρόκειται για µια
καθετοποιηµένη διαδικασία εξαγωγής χαλκού, χρυσού και αργύρου από τον συνδυασµό των
συµπυκνωµάτων πυριτών Ολυµπιάδας και χαλκού-χρυσού Σκουριών, µε ταυτόχρονη
σταθεροποίηση του αρσενικού που περιέχεται στο συµπύκνωµα Ολυµπιάδας στη σταθερή και
περιβαλλοντικά αποδεκτή µορφή του σκοροδίτη και ανάκτηση του θείου που περιέχεται και
στα δύο συµπυκνώµατα υπό µορφή θειικού οξέος. Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου
συγκαταλέγονται επίσης η σύµπτυξη των διεργασιών διάσπασης - οξείδωσης – τήξης, η
αποτελεσµατική αξιοποίηση της θερµότητας που εκλύεται από την καύση του θείου, η
αξιόπιστη και λειτουργική παραγωγική διαδικασία και µηχανήµατα, το ανεκτό ύψος
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επένδυσης και χαµηλό κόστος λειτουργίας, η δυνατότητα της κατεργασίας διαφορετικών
τύπων πρώτων υλών και εύκολης µεταβολής ρυθµών τροφοδοσίας, οι υψηλές ανακτήσεις των
περιεχοµένων µεταλλικών αξιών, η πλήρης ικανοποίηση των αυστηρότερων
περιβαλλοντικών κανονισµών, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, η «καθαρότερη» σήµερα
πυροµεταλλουργική µέθοδος και το ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας.

Σχήµα 3.6-1. Παραγωγική διαδικασία µεταλλουργίας χαλκού-χρυσού

Τα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας είναι:


Ακαριαία Τήξη (Flash Smelting)



Εκχύλιση της µάττας



Μονάδα ανάκτησης µετάλλων



Ψύξη και έκπλυση των απαερίων



Μονάδα κατεργασίας των διαλυµάτων της παραγωγικής διαδικασίας



Μονάδα θειικού οξέως

Η ετήσια δυναµικότητα κατεργασίας της µονάδας είναι 250.000 τόνοι συµπυκνώµατος
πυριτών Ολυµπιάδας και 30.000 τόνοι συµπυκνώµατος χαλκού – χρυσού Σκουριών. Τα
στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα αφορούν τη λειτουργία της µεταλλουργίας
για το χρονικό διάστηµα που παράγεται συµπύκνωµα πυριτών Ολυµπιάδας από το νέο
εργοστάσιο εµπλουτισµού Μαντέµ Λάκκου και µέχρι την εξόφληση των σηµερινών
Μη Τεχνική περίληψη

3-31
ENVECO A.E.

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

βεβαιωµένων µεταλλευτικών αποθεµάτων της Ολυµπιάδας, που σηµαίνει τουλάχιστον
15 χρόνια. Εάν τα αποθέµατα της Ολυµπιάδας επεκταθούν από την σχεδιαζόµενη παράλληλη
µεταλλευτική έρευνα, η λειτουργία της µεταλλουργίας για την κατεργασία µίγµατος
συµπυκνώµατος πυριτών Ολυµπιάδας και συµπυκνώµατος χαλκού-χρυσού Σκουριών θα
επεκταθεί αντίστοιχα. Εάν όµως δεν βρεθούν πρόσθετα αποθέµατα κοιτάσµατος τύπου
Ολυµπιάδας, τότε και πάλι η λειτουργία της µεταλλουργίας θα επεκταθεί τουλάχιστον µέχρι
της εξάντλησης των σηµερινών βεβαιωµένων αποθεµάτων του κοιτάσµατος των Σκουριών,
που σηµαίνει για άλλα τουλάχιστον 10 χρόνια, µόνο που τότε στη µεταλλουργία θα
τροφοδοτείται µόνο συµπύκνωµα χαλκού-χρυσού, χωρίς να αποκλείεται και η εισαγωγή
συµπυκνωµάτων από άλλες χώρες, προκειµένου να καλύπτεται η δυναµικότητα της µονάδας.
Υγρά απόβλητα
Βασικό στοιχείο στον σχεδιασµό του εργοστασίου µεταλλουργίας αποτελεί η ορθολογική
διαχείριση των νερών. Στο πλαίσιο αυτό, σε όλες τις επιµέρους µονάδες της εγκατάστασης
έχουν ενσωµατωθεί συστήµατα για την κατεργασία και ψύξη του βιοµηχανικού νερού
προκειµένου να διασφαλίζεται πλήρης ανακύκλωσή του, η µη ύπαρξη υγρών αποβλήτων, η
ελαχιστοποίηση των απωλειών (π.χ. λόγω παρακράτησης υγρασίας στα στερεά απόβλητα και
εξάτµισης) και ο περιορισµός των αναγκών σε νερό αναπλήρωσης.
Στερεά απόβλητα
Από την µεταλλουργική κατεργασία του µίγµατος συµπυκνώµατος πυριτών Ολυµπιάδας και
συµπυκνώµατος χαλκού – χρυσού Σκουριών, παράγονται οι ακόλουθοι τύποι στερεών
αποβλήτων:
• Σκωρία (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
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 Mm3) 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 - αναλυτική περιγραφή δίνεται στην
παράγραφο 3.8. Η σκωρία που θα παραχθεί, η οποία εκτιµάται σε 1,62 Mt (ισοδύναµα 0,80
Mm3), λόγω των χαρακτηριστικών της θα αξιοποιηθεί σε άλλα έργα και ως εκ τούτου δεν
αποτελεί απόβλητο της διαδικασίας.
Αέρια απόβλητα
Για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών της µεταλλουργίας τόσο εντός του εργοστασίου όσο
και στο περιβάλλον, όλες οι κάµινοι (ακαριαίας τήξης, µεταλλάκτης, κλπ.) θα είναι
αεροστεγείς και διατηρούνται συνεχώς σε ελαφρά υποπίεση για την πρόληψη εκποµπής
αερίων και σκόνης. Επιπροσθέτως, η διακίνηση των τηγµένων υλικών γίνεται µέσω κλειστών
συστηµάτων µεταφοράς τα οποία είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα συλλογής αερίων
εκποµπών και σκόνης προς κατεργασία. Το σύνολο των αερίων και της σκόνης οδηγείται
µέσω πάντα κλειστών συστηµάτων µεταφοράς σε σύστηµα καθαρισµού που συνίσταται από
πύργους ψύξης και έκπλυσης µε καταιονισµό νερού, ηλεκτροστατικά φίλτρα και υγρές
πλυντρήδες για την ανάκτηση των προσµίξεων.
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Στο Σχήµα 3.6-2 παρουσιάζεται το ισοζύγιο µάζας του θείου (S) σε όλη τη διαδικασία της
µεταλλουργικής επεξεργασίας του µεταλλεύµατος καθώς και η ποσοστιαία κατανοµή του
SO2, όπου το θείο βρίσκεται σε αέρια µορφή. Οι αναλυτικοί υπολογισµοί από τους οποίους
προέκυψαν τα νούµερα που παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα, δίνονται στο Παράρτηµα
VI της παρούσας µελέτης. Οι εκποµπές που αναµένονται από την περιοχή των νέων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας µεταλλεύµατος στον Μαντέµ Λάκκο δίνονται στον
Πίνακα 3.6-1
Πίνακας 3.6-1. Εκτιµώµενες εκποµπές SO2 από την καµινάδα της µονάδας παραγωγής
Θειικού Οξέως.
Όγκος απαερίων στην καµινάδα διασποράς
50284,00
Nm3/h
Περιεκτικότητα SO2
0,002
%
S στην καµινάδα διασποράς
0,0094
τόννοι/ώρα
S στην καµινάδα διασποράς
9,37
κιλά/ώρα
S στην καµινάδα διασποράς
74.239,18
κιλά/χρόνο
SΟ2 στην καµινάδα διασποράς
148.478,37
κιλά/χρόνο
SΟ2 στην καµινάδα διασποράς
148,48
τόννοι/χρόνο
Το κύκλωµα καθαρισµού απαερίων της µονάδας θειικού οξέος αποτελείται από: ένα πύργο
έκπλυσης, δύο scrubbers και από δύο στάδια υγρού ηλεκτροστατικού καθαρισµού.
Ακολούθως, το καθαρό πλέον καπναέριο οδηγείται στη µονάδα επαφής. Όλη η παραγόµενη
ποσότητα θειικού οξέος στο σύστηµα ανακύκλωσης οξέος αποµακρύνεται από τον τελικό
πύργο απορρόφησης µε περιεκτικότητα 98.5% H2SO4 και αφού ψυχθεί στους αντίστοιχους
εναλλάκτες θερµότητας οδηγείται στις αντίστοιχες δεξαµενές αποθήκευσης. Τα καπναέρια
µετά την ολική αποµάκρυνση του περιεχοµένου SO2 (99.9%) από τον τελικό πύργο
απορρόφησης οδηγούνται στη καµινάδα διασποράς. Η παραγόµενη από την διαδικασία
θερµότητα αποµακρύνεται µέσω του νερού ψύξης.

Σχήµα 3.6-2. Ισοζύγιο µάζας S εγκαταστάσεων επεξεργασίας µεταλλεύµατος
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Εκποµπές θορύβου
Λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό του έργου και τον µηχανολογικό εξοπλισµό (σταθερό και
κινητό) που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του
εργοστασίου µεταλλουργίας και παραγωγής θειικού οξέος στην περιοχή του Μαντέµ
Λάκκου, συνυπολογίζοντας και τις εκποµπές θορύβου από τις απαιτούµενες διαδικασίες
µεταφοράς υλικών προέκυψαν επίπεδα θορύβου περί τα 105 dB εντός του εργοστασίου.
3.7. Νέα στοά προσπέλασης από Μαντέµ Λάκκο
Η εν λόγω στοά προσπέλασης έχει στόχο να διευκολύνει τη µεταφορά µεταλλεύµατος από το
υπόγειο µεταλλείο Ολυµπιάδας προς το νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού στο Μαντέµ Λάκκο,
καθώς και τη µεταφορά τελµάτων από το εν λόγω εργοστάσιο προς το υπόγειο µεταλλείο
Ολυµπιάδας για χρήση στη λιθογόµωση. Το κύριο τµήµα της νέας στοάς προσπέλασης έχει
συνολικό µήκος 8770 m. Η µεταφορά µε χρήση φορτηγών είναι η πλέον κατάλληλη και ως εκ
τούτου η διατοµή της στοάς καθορίστηκε να έχει ωφέλιµες διαστάσεις 6m x 6m.
Η χάραξη εκκινεί µε απόλυτο υψόµετρο ερυθράς +240m από το Β όριο του γηπέδου των
εργοστασίων εµπλουτισµού και µεταλλουργίας στον Μαντέµ Λάκκο και, ακολουθώντας
όδευση επί τεθλασµένου άξονα µε συναρµόζοντα τόξα, καταλήγει σε απόλυτο υψόµετρο
ερυθράς -663m. Η καθοδική όδευση της στοάς χαρακτηρίζεται από ελάχιστη και µέγιστη
κλίση 8,85% και 15% αντίστοιχα, ενώ η µέση κλίση είναι της τάξεως του 10,3%. Η εν λόγω
κύρια στοά αποτελείται από τρία ευθύγραµµα τµήµατα µήκους 1212m, 3204m και 3937m, τα
οποία συναρµόζουν µεταξύ τους µε καµπύλα τµήµατα µήκους ~207m έκαστο και ακτίνας
250m. Περί τη Χ.Θ. 6+580 της κύριας στοάς εκκινεί στοά από το απόλυτο υψόµετρο -341m η
οποία ακολουθώντας τεθλασµένη οριζοντιογραφική χάραξη µε συναρµόζοντα τόξα και
ανοδική µηκοτοµική κλίση 7,5% έως 8,5% καταλήγει στην υπόγεια µονάδα λιθογόµωσης σε
απόλυτο υψόµετρο ερυθράς -200m, συνολικού µήκους 2010m. Επιπροσθέτως, περί τη Χ.Θ.
8+393 της κύριας στοάς εκκινεί δεύτερη στοά συνολικού µήκους 180m, µεταξύ των
απόλυτων υψοµέτρων -612 & -597, ως ενδιάµεση σύνδεση µε το προς εκµετάλλευση
κοίτασµα.
Λόγω του µεγάλου µήκους της στοάς, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των εργασιών
προχώρησης, απαιτείται η κατασκευή ανά τακτά διαστήµατα εγκαρσίων στοών προσωρινής
απόθεσης και µεταφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής. Οι εγκάρσιες στοές χωροθετούνται
καταρχήν ανά 300 m, βάσει των δυνατοτήτων του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και του
γενικότερου χρονοπρογραµµατισµού του έργου. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η
κυκλοφορία των οχηµάτων ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις έχει προβλεφθεί η
κατασκευή διεύρυνσης στάθµευσης (parking) οχηµάτων, κάθε 900m, απέναντι από την
εκάστοτε εγκάρσια στοά.
Η διάνοιξη της στοάς επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί µε συµβατική όρυξη, και
συγκεκριµένα µε τη Νέα Αυστριακή Μέθοδο (ΝΑΤΜ). Η µέθοδος αυτή επιλέχθηκε µετά την
αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου όπως το µεγάλο ύψος υπερκειµένων
που συνεπάγεται αυξηµένες εν γένει αναµενόµενες πιέσεις στα µέτρα προσωρινής
υποστήριξης (63% του µήκους της στοάς θα διανοιχτεί σε ύψος υπερκειµένων µεγαλύτερο
των 600 m), η µεγάλη µέση µηκοτοµική κλίση (κατωφερική ~10%) και οι αναµενόµενες
αυξηµένες εισροές υδάτων κυρίως εντός της ζώνης των µαρµάρων.
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Όσον αφορά τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η νέα στοά προσπέλασης
διέρχεται κάτωθεν του Στρατονικού Όρους. Το µορφολογικό ανάγλυφο κατά µήκος της
χάραξης της στοάς χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινό - ορεινό, µε υψόµετρα που κυµαίνονται από
+240m στην περιοχή του στοµίου εισόδου της στοάς στον Μαντέµ Λάκκο έως +760 περίπου
περί τη Χ.Θ.3+000.
Το βήµα προχώρησης της εκσκαφής και τα µέτρα προσωρινής υποστήριξης προσδιορίστηκαν
µε συναξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων που διενεργήθηκαν µε εφαρµογή
αναλυτικών (ανάλυση αλληλεπίδρασης βραχόµαζας-υποστήριξης) και υπολογιστικών
(ελαστοπλαστικές αναλύσεις µε πεπερασµένα στοιχεία) µεθόδων για κάθε µία εκ των
κατηγοριών εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης/τεχνικογεωλογικών ενοτήτων µέσω των
οποίων θα διέλθει η στοά. Συνοπτικά αναφέρεται ότι το βήµα εκσκαφής θα κυµανθεί από 1
έως και 3 µέτρα, σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί κέλυφος προσωρινής υποστήριξης πάχους
από 15 έως 40 cm, µεταλλικά πλαίσια στις περισσότερες των περιπτώσεων, αγκύρια (25 ή
αυτοδιατρούµενα) µήκους 3 έως 8 m, σε κάνναβο από 1 έως 1,5m x το βήµα της εκσκαφής.
Για την προϋποστήριξη του µετώπου προβλέπεται εφαρµογή δοκών ή ράβδων προπορείας,
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στο µέτωπο κα αγκύρια µετώπου τύπου fiberglass.
Τέλος, τα απόβλητα εξόρυξης που θα παραχθούν από την διάνοιξη της εν λόγω στοάς,
συνολικής ποσότητας 0,98 Mt ή ισοδύναµα 0,58Mm3 (φ.ε.β. µε επίπλησµα 1,7 t/m3), θα
συγκεντρώνονται στην παρακείµενη πλατεία προσωρινής απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης
στον Μαντέµ Λάκκο, πλησίον της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα, για να
αξιοποιηθούν στην κατασκευή των φραγµάτων της εγκατάστασης ή σε άλλες χρήσεις.
3.8. Νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα
Γενικά στοιχεία
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. 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 10,0 Mm3 για την
περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση όλων των στερεών αποβλήτων των βεβαιωµένων
µεταλλευτικών αποθεµάτων των Μαύρων Πετρών και της Ολυµπιάδας ενώ στον χώρο αυτό
προγραµµατίζεται να µεταφερθούν και όλες οι παλαιότερες ρυπογόνες αποθέσεις της
ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, κατόπιν διαχειριστικής µελέτης, µε στόχο
αφ΄ενός µεν τον «καθαρισµό» της περιοχής αλλά και την µείωση του χώρου κατάληψης, στο
πλαίσιο ουσιαστικής διαχειριστικής λογικής. Σηµειώνεται ότι η απαραίτητη χωρητικότητα
για την κάλυψη των αναγκών του προτεινόµενου Έργου είναι µόλις 5,5 Mm3, τα οποία
αντιστοιχούν περίπου στην µισή έκταση κατάληψης, ενώ τα υπόλοιπα 4,5 Mm3 αφορούν
παλαιές αποθέσεις την ευθύνη των οποίων δεν φέρει η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
Η εγκατάσταση απόθεσης οριοθετείται από την κατασκευή δύο λιθόρριπτων φραγµάτων, το
ανάντη και το κατάντη. Για την προστασία της εγκατάστασης απόθεσης από τα επιφανειακά
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νερά ακόµα και σε πληµµυρικές καταστάσεις, προβλέπεται σύστηµα εκτροπής το οποίο
συνίσταται από ένα φράγµα εκτροπής και µία υδραυλική σήραγγα για τη συλλογή των νερών
ανάντη της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων, την ελεγχόµενη εκτροπή τους γύρω από το
χώρο απόθεσης και την παροχέτευσή τους στην λεκάνη του Κοκκινόλακκα αµέσως κατάντη
της εγκατάστασης. Το σύστηµα εκτροπής συµπληρώνεται από κανάλια τα οποία θα
κατασκευαστούν περιµετρικά της τελικής επιφάνειας κατάληψης του χώρου για την συλλογή
των δευτερευόντων κλάδων του Κοκκινόλακκα και των νερών της βροχής της υπολεκάνης
που θα καταληφθεί από το χώρο απόθεσης και παροχέτευση αυτών ανάντη ή κατάντη της
εγκατάστασης.
Τα στερεά απόβλητα που θα οδηγηθούν προς απόθεση στο νέο χώρο είναι το λεπτοµερές
κλάσµα των αποβλήτων από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος, τυχόν απόβλητα 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 φραγµάτων θα χρησιµοποιηθούν τα απόβλητα εξόρυξης από τη
διάνοιξη της νέας στοάς προσπέλασης του µεταλλείου Ολυµπιάδας από την περιοχή του
Μαντέµ Λάκκου, τα απόβλητα εξόρυξης των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας,
τα υλικά εκσκαφής από δανειοθάλαµο που θα αναπτυχθεί εντός της εγκατάστασης απόθεσης,
τα αδρανή 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. Όπως αναφέρθηκε και στην
παράγραφο 5.4.8, τα απόβλητα εξόρυξης που θα προκύψουν από το µεταλλείο θα
µεταφερθούν στην περιοχή της έδρασης του φράγµατος από όπου θα έχει αποµακρυνθεί το
τοπικό εδαφικό υλικό. Έτσι τα απόβλητα εξόρυξης θα αποτεθούν πάνω στο άγονο µητρικό
πέτρωµα το οποίο έχει την ίδια ορυκτολογική και χηµική σύσταση µε τα εν λόγω απόβλητα.
Στη συνέχεια στη µεν ανάντη πλευρά του φράγµατος θα τοποθετηθεί αδιαπέρατη µεµβράνη
προστασίας, ενώ στην κατάντη πλευρά θα διαστρωθεί το εδαφικό υλικό της περιοχής που
αποµακρύνθηκε για την έδραση. Συνεπώς στην περιοχή του φράγµατος θα υπάρχει µια
κατάσταση τροποποιηµένη µεν από πλευράς µορφολογίας εδάφους, αντίστοιχη όµως της
σηµερινής, όσον αφορά τους σχηµατισµούς που θα απαρτίζουν την ζώνη του εδάφους και τα
στρώµατα κάτω από αυτό.
Κριτήρια σχεδιασµού
Οι βασικές παράµετροι που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασµό (χωροθέτηση, γεωµετρία,
προστασία) της νέας εγκατάστασης απόθεσης των στερεών αποβλήτων «Κοκκινόλακκα»
είναι οι ακόλουθες:
• Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του χώρου να είναι σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα
από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ5 όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε
την ΚΥΑ 39624/2209/Ε1036 καθώς και τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές7

5

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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•

•

•

•

•

•

Η αποθηκευτική δυναµικότητά του να είναι περίπου 10 Mm3 προκειµένου να
διασφαλιστεί η περιβαλλοντικά ασφαλής απόθεση όχι µόνο των στερεών αποβλήτων
που θα παραχθούν από την εξόρυξη και επεξεργασία των σηµερινών βεβαιωµένων
αποθεµάτων των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας, αλλά και της
µεταλλουργίας και των υλικών που θα προκύψουν από την αποµάκρυνση, καθαρισµό
και εξυγίανση των παλαιών ρυπογόνων και µη λειτουργικών εγκαταστάσεων
απόθεσης και περιοχών από τη µακρόχρονη προγενέστερη δραστηριότητα στην
ευρύτερη περιοχή.
Το σύνολο των αποτιθέµενων υλικών θα είναι σε ξηρή µορφή, ήτοι η πυκνότητα σε
στερεά θα είναι >80%, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των γεωτεχνικών και γεωχηµικών
χαρακτηριστικών τους.
Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ο σχεδιασµός
του έργου περιλαµβάνει εγκατάσταση συστήµατος στεγάνωσης της νέας
εγκατάστασης απόθεσης και συλλογής των στραγγισµάτων, η δε στεγάνωση έχει
σχεδιαστεί σε συµφωνία µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες
Για την αποτελεσµατική διαχείριση των επιφανειακών νερών µε στόχο την εκτροπή
τους από το χώρο απόθεσης ακόµα και σε πληµµυρικές καταστάσεις, ο σχεδιασµός
του έργου προβλέπει την κατασκευή ενός ανάντη φράγµατος σε συνδυασµό µε µία
σήραγγα εκτροπής των νερών του ρέµατος και περιµετρικά κανάλια γύρω από την
εγκατάσταση απόθεσης.
Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων της περιοχής µε
αποµάκρυνση των παλαιών αποθέσεων από την αρχική τους θέση και την
επανατοποθέτησή τους εντός της νέας, προστατευµένης πλέον εγκατάστασης.
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.

Απόβλητα προς διάθεση
Στον Πίνακα 3.8-1 δίνονται ενδεικτικά οι τύποι και οι αντίστοιχες µέγιστες δυνατές
ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον νέο αυτό χώρο απόθεσης.
Πίνακας 3.8-1. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στη νέα εγκατάσταση
απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων
α/α

Τύπος στερεού αποβλήτου

Ποσότητα
(σε Mm3)

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου

6

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).
7

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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α/α

Τύπος στερεού αποβλήτου

Ποσότητα
(σε Mm3)

1

Μίγµα λεπτοµερών αποβλήτων εµπλουτισµού & ιλύος από την

3

Απόβλητα εξόρυξης 1,2

0,03

Μερικό σύνολο 1

0,18

0,15

κατεργασία νερών µεταλλείου

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας
1

Απόβλητα εξόρυξης 1,3

2

Λεπτοµερή απόβλητα εµπλουτισµού

1,05

Μερικό σύνολο2

1,36

0,31

Εγκαταστάσεις µεταλλουργίας χαλκού – χρυσού
1

Σκωρίες µεταλλουργίας1

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 δραστηριότητα3
1

Σωροί αποφρυγµάτων πυριτών - Μαντέµ Λάκκος

2

Αποθέσεις Σεβαλιέ – Μαντέµ Λάκκος

0,59

3

Σωροί συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη στην πλατεία +53 -

0,09

0,58

Στρατώνι
4

Σωρός συµπυκνώµατος σιδηροπυρίτη πλατεία Καρρά - Στρατώνι

0,24

5

Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών ΜΠ-ΜΛ-

0,30

Στρατώνι
Ιλύς κατεργασίας νερών µεταλλείων ΜΠ & ΜΛ για 10 χρόνια

6

0,06

µετά το κλείσιµο
Παλαιός σωρός στείρων Ολυµπιάδας στην πλατεία Φιρέ και στην

7

0,34

είσοδο του µεταλλείου1
Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη

8

0,04

Ολυµπιάδας
Καθαρισµός και εξυγίανση παλαιών περιοχών Ολυµπιάδας

9

0,40

3

Μερικό σύνολο
1.
2.

3.

4.

2,64

ΣΥΝΟΛΟ
9,61
Εφόσον δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις π.χ. ως δοµικό υλικό
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
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.
Προτεινόµενοι χώροι και περιοχές προς πλήρη αποµάκρυνση από τη σηµερινή τους θέση και µεταφορά εντός της
νέας εγκατάστασης Κοκκινόλακκα.

Εργασίες προετοιµασίας της επιφάνειας
Στις εργασίες προετοιµασίας της επιφάνειας του εδάφους περιλαµβάνονται:
• Αποµάκρυνση υλικών παλαιών αποθέσεων και προσωρινή απόθεσή τους σε
παρακείµενη περιοχή για την µετέπειτα απόθεσή τους εντός του νέου χώρου
• Αποµάκρυνση βλάστησης, δένδρων, εδαφικού υλικού και φυτικής γης
• Επιχωµάτωση των εγκοίλων µε υλικά κατάλληλης κοκκοµετρίας και εξοµάλυνση της
κλίσης των απότοµων πρανών
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•

Λιθογόµωση της βουλιαγµένης στοάς +173 και υδραυλική αποµόνωση µε κάναβο
τσιµεντενέσεων

∆ανειοθάλαµος
Ειδικά για τον εσωτερικό δανειοθάλαµο, αναφέρεται ότι οριοθετείται εντός της περιοχής
κατάληψης της εγκατάστασης απόθεσης, πλησίον του δυτικού αντερείσµατος. Η περιοχή
αυτή είναι συνολικής έκτασης 66 στρεµµάτων (µήκους 450 m και πλάτους 170 m) και µε
βάση τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας που έχει διεξαχθεί εκτιµάται ότι µπορεί να
δώσει έως και 860.000 m3 καλής ποιότητας θραυστού υλικού, αυξάνοντας ισόποσα την
αποθηκευτική χωρητικότητα της εγκατάστασης.
Φράγµατα
Η εγκατάσταση απόθεσης οριοθετείται από την κατασκευή δύο φραγµάτων: το ανάντη το
οποίο τοποθετείται νότια των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Μαντέµ Λάκκου,
και το κατάντη το οποίο τοποθετείται βόρεια της διασταύρωσης του υφιστάµενου δρόµου
εξυπηρέτησης των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων και της δηµόσιας οδού Στρατονίκης Στρατωνίου.
Το υψόµετρο της τελικής στέψης (του τελευταίου σταδίου της κατασκευής) των φραγµάτων
θα είναι +218 m και +215 m, αντίστοιχα. Εποµένως, το µέγιστο ύψος απόθεσης αποβλήτων
θα βρίσκεται στο κατάντη άκρο της εγκατάστασης και θα είναι 63 m. Το µήκος της
εγκατάστασης απόθεσης µεταξύ των δύο φραγµάτων είναι 650 m. Τα φράγµατα θα
κατασκευαστούν µε υλικά που θα προκύψουν από τις διάφορες δραστηριότητες του Έργου,
µε κυριώτερες πηγές τα απόβλητα αξόρυξης από την κατασκευή της στοάς προσπέλασης
Ολυµπιάδας Μαντέµ λάκκου και από το µεταλλείο Μαύρων Πετρών, καθώς και από άλλες
πηγές. Αναλυτικά το ισοζύγιο υλικών κατασκευής δίνεται στον Πίνακα 3.8-2. Σηµειώνεται
ότι για την αποµόνωση του υλικού των φραγµάτων από τα αποτιθέµενα υλικά, αλλά και τον
καλύτερο έλεγχο των στραγγισµάτων της εγκατάστασης, στην εσωτερική παρειά κάθε
φράγµατος θα τοποθετηθεί µεµβράνη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Στην
εξωτερική πλευρά θα γίνει διάστρωση µε πλήρη κάλυψη των αδρανών υλικών µε εδαφικά
υλικά και φυτική γη, ώστε η τελικά διαµορφούµενη επιφάνεια (µετά και την φάση
αποκατάστασης) να έχει ίδια εδαφική και υπεδαφική δοµή µε την υφιστάµενη.
Πίνακας 3.8-2. Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων στη νέα εγκατάσταση
απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων
Ποσοστό
Προέλευση
Όγκος
3
%
Mm
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
5
Καθαρισµός λεκάνης
0,11
20
Μεταλλείο Ολυµπιάδας
0,50
5
Μεταλλείο Μαύρων Πετρών
0,13
33
Στοά προσπέλασης
0,81
35
∆ανειοθάλαµος
0,86
1
Σήραγγα εκτροπής
0,02
100
ΣΥΝΟΛΟ
2,42
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
10
Ανάντη φράγµα
0,23
Μη Τεχνική περίληψη

3-39
ENVECO A.E.

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

Κατάντη φράγµα
ΣΥΝΟΛΟ

90
100

2,19
2,42

Στεγανοποίηση της εγκατάστασης απόθεσης
Για τη διασφάλιση της πλήρους αποµόνωσης των υλικών που θα αποτεθούν µέσα στον χώρο
από το περιβάλλον, ο σχεδιασµός προβλέπει στεγάνωση όλης της εγκατάστασης απόθεσης
(πυθµένα, πρανών και εσωτερικών πρανών φραγµάτων). Το σύστηµα στεγάνωσης
σχεδιάστηκε σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα από το έγγραφο αναφοράς των Β∆Τ
(Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and WasteRock in Mining Activities – Ιανουάριος 2009), 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 ≥ 0,5 m.
• Αποστραγγιστική στρώση: Το πάχος της στρώσης θα είναι ≥ 0,3 m, µε διαπερατότητα
10-3 έως 10-2 m/s. Εντός της στρώσης αυτής θα τοποθετηθεί διάτρητος αγωγός από
HDPE Ø 300 mm για τη συλλογή των τυχόν νερών που θα συγκεντρώνονται εντός
του χώρου
• Συνθετική γεωµεµβράνη από HDPE πάχους 2 mm (τύπου Agru ή ισοδύναµο) µαζί µε
γεωύφασµα.
• Συµπυκνωµένο στρώµα αργίλου, πάχους 0,6 m, διαπερατότητας ≤10-9 m/s.
• Αποστραγγιστική στρώση κάτω από τη στεγάνωση για τη διαχείριση των απορροών
της φυσικής λεκάνης και την προστασία της γεωµεµβράνης από υψηλές υδραυλικές
πιέσεις, πάχους 1 m
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.
∆ιαχείριση απορροών
Προβλέπονται τα εξής συστήµατα διαχείρισης νερών:
• ∆ιαχείριση απορροών κάτω από τη στεγάνωση
o κεντρικό σύστηµα αποστράγγισης
o συστήµατος αποστράγγισης τη διαχείριση των επιβαρυµένων απορροών από
την περιοχή των λιµνών Σεβαλιέ Νο. 1 και 2
o στρώµα αποστράγγισης από άµµο για τη διαχείριση των επιβαρυµένων
απορροών του παλαιού χώρου απόθεσης Καρακολίου
• ∆ιαχείριση απορροών εντός του στεγανοποιηµένου της νέας εγκατάστασης απόθεσης
o κεντρικό σύστηµα µε διάτρητο σωλήνα
• ∆εξαµενές διαχείρισης απορροών. Αποδέκτης όλων των παραπάνω συστηµάτων. Εάν
η ποιότητα του κάθε ρεύµατος είναι καλή (πληροί τα θεσµοθετηµένα όρια ποιότητας
των νερών των χειµάρρων της ΝΑ Χαλκιδικής που προορίζονται για άρδευση,
Απόφαση ΝΑΧ 96400/85) το νερό απορρίπτεται στο ρέµα Κοκκινόλακκα.
∆ιαφορετικά, αντλείται προς κατεργασία στη νέα µονάδα κατεργασίας νερών
µεταλλείου που βρίσκεται στην πλατεία της στοάς +216 του µεταλλείου Μαύρων
Πετρών, ανάντη της νέας εγκατάστασης.
• ∆ιευθέτηση των επιφανειακών νερών της άνω λεκάνης Κοκκινόλακκα µε συνδυασµό
του ανάντη φράγµατος της εγκατάστασης, το οποίο δηµιουργεί τοπική υδατοσυλλογή
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και µίας σήραγγας εκτροπής µήκους περί τα 1,2 km, η οποία κατευθύνσει τις ροές
προς τα κατάντη του κυρίου φράγµατος.
Περιµετρικά κανάλια για την παρεµπόδιση εισροής επιφανειακών απορροών στον
χώρο απόθεσης εκατέρωθεν της εγκατάστασης, τα οποία εκτρέπουν τις απορροές
προς τα ανάντη ή τα κατάντη, ανάλογα µε τη θέση.

Έλεγχος λειτουργίας
Για την επιβεβαίωση των κριτηρίων σχεδιασµού και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά
ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, προβλέπεται πέρα από την τακτική επιθεώρηση
του χώρου, η συστηµατική παρακολούθηση διαφόρων παραµέτρων µε την τοποθέτηση
ειδικών καταγραφικών οργάνων, τόσο εντός της εγκατάστασης όσο και στην ευρύτερη
περιοχή. Συγκεκριµένα προβλέπεται η παρακολούθηση:
• Των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών όλων των επιφανειακών απορροών
• Της στάθµης της φρεατικής επιφάνειας στα φράγµατα
• Της συµπύκνωσης, φαινοµένων καθίζησης, και τυχόν οριζόντιας µετακίνησης του
κύριου φράγµατος
• Της σεισµικής δραστηριότητας µε επιταχυνσιογράφους
Σύστηµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
∆εδοµένης της σχεδόν ξηρής µορφής όλων των στερεών αποβλήτων που θα αποτεθούν στον
νέο χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα, η µεταφορά και η απόθεση θα γίνεται µε ανατρεπόµενα
φορτηγά αυτοκίνητα µέσω των οδών εξυπηρέτησης του χώρου. Προς τούτο, προβλέπεται η
κατασκευή περιµετρικών δρόµων εξυπηρέτησης του χώρου, σε κάθε στάδιο κατασκευής του
χώρου, δηλαδή στο +180, στο +200 και τέλος µεταξύ των ισοϋψών +215 και +220 (υψόµετρο
της τελικής επιφάνειας κατάληψης µετά και το κλείσιµο και αποκατάσταση του χώρου).
Επιπλέον προβλέπονται δρόµοι σύνδεσης των εργοστασίων εµπλουτισµού και
µεταλλουργίας. Σε κάθε περίπτωση, το πλάτος των δρόµων θα είναι της τάξεως των 9-12 m,
προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα διπλής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
Τέλος, η πρόσβαση στο εσωτερικό της εγκατάστασης θα γίνεται µέσω κατάλληλων ραµπών.
Επιπροσθέτως, η απόθεση θα ξεκινάει από το ανάντη άκρο της εγκατάστασης και θα οδεύει
προοδευτικά προς τα κατάντη µε αύξηση του πάχους της απόθεσης και µε τρόπο που να
σχηµατίζεται ένα επιπλέον στρώµα στεγανοποίησης στον πυθµένα από τα ίδια τα
αποτιθέµενα υλικά, να µεγιστοποιείται η συµπύκνωση των αποθέσεων και κατ’ επέκταση η
διαθέσιµη αποθηκευτική χωρητικότητα, η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, η
δηµιουργία συνθηκών αποκατάστασης και η ελαχιστοποίηση τυχόν εκποµπής σκόνης.
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3.9. Λιµενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου
Οι νέες λιµενικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται στο βόρειο άκρο της παραλίας Στρατωνίου
έµπροσθεν των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του εργοστασίου εµπλουτισµού Στρατωνίου
και προβλέπεται να εξυπηρετούν:
• φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην 50.000 DWT (φόρτωση συµπυκνωµάτων
θειούχου µόλυβδου, θειούχου ψευδάργυρου και θειούχου χαλκού) και
• δεξαµενόπλοια µεταφοράς θειικού οξέος ανάλογης δυναµικότητας, σε αντίστοιχη
εγκατάσταση που συνδυάζεται µε το εργοστάσιο µεταλλουργίας.
Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για την λειτουργία του
έργου: «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας
Νοµού Χαλκιδικής» ούτε από πλευράς συστήµατος φόρτωσης (έχουν υφιστάµενη
δυναµικότητα 300-400 t/hr) ούτε από πλευράς δυνατότητας υποδοχής µεγάλων φορτηγών
πλοίων (εξυπηρετηθούν Φ/Γ πλοία φορτίου χύδην της τάξεως των 7000 έως 8000 DWT, µε
ολικό µήκος έως 120 m περίπου και µέγιστο βύθισµα 7 m).
Οι νέες λιµενικές εγκαταστάσεις προτείνονται στην ανοιχτή θάλασσα (offshore terminal) χωρίς εµπόδια στην πρόσβαση των πλοίων µε προσανατολισµό Β-Ν έως ΒΑ-Ν∆ και σχεδιάστηκαν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη λειτουργία τους. Για τον σχεδιασµό
των έργων αποτέλεσε
κριτήριο µεταξύ άλλων, η
µη
διακοπή
της
λειτουργίας των υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων κατά την φάση
κατασκευής των νέων λιµενικών έργων φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύδην.
Σηµειώνεται ότι αποκλείστηκαν λύσεις που θα εκµεταλλεύονται την υφιστάµενη υποδοµή ή ακόµα
η χωροθέτηση των νέων
έργων κοντά στα υφιστάµενα.
Οριζοντιογραφία
των νέων λιµενικών εγκαταστάσεων δίνονται στο
Σχήµα 3.9-1.
Σχήµα 3.9-1. Οριζοντιογραφία νέων λιµενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.
Λιµενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην
Τα έργα περιλαµβάνουν:
• Τρεις (3) νησίδες παραβολής (πλευρίσµατος) των πλοίων µεταφοράς διατεταγµένες
έτσι ώστε το συνολικό µήκος παραβολής να είναι 107 m. Οι νησίδες είναι
τετραγωνικής κάτοψης. Οι ακραίες νησίδες (πλατφόρµες φόρτωσης) έχουν µέτωπο
παραβολής 20 m έκαστη και είναι εµβαδού κατόψεως 388 m2. Επ’ αυτών
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θεµελιώνεται ο εξοπλισµός µεταφοράς και φόρτωσης του χύδην φορτίου (shiploader).
Η κεντρική νησίδα απέχει από τις ακραίες νησίδες απόσταση 27,5 m. Οι νησίδες
συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλικές πεζογέφυρες.
∆ύο νησίδες πρόσδεσης: Εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων (πλατφορµών φόρτωσης)
και όπισθεν του µετώπου παραβολής (25 m), σε απόσταση 35 µέτρων από τα άκρα
τους προβλέπεται η κατασκευή δύο νησίδων κάτοψης 100 m2, οι οποίες συνδέονται
µε τις ακραίες νησίδες παραβολής µε δύο µεταλλικές πεζογέφυρες.
∆ιάδροµο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήµατος από την ξηρά και για την
θεµελίωση του ταινιόδροµου µεταφοράς του χύδην φορτίου στην βόρεια ακραία
νησίδα παραβολής, συνολικού µήκους 330 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου.

Λιµενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων µεταφοράς υγρού φορτίου χύδην (υγρού
θειικού οξέος)
Τα έργα περιλαµβάνουν:
• Τρεις (3) νησίδες παραβολής των πλοίων µεταφοράς υγρού φορτίου χύδην
διατεταγµένες έτσι ώστε το συνολικό µήκος παραβολής να είναι 80 m. Η κεντρική
νησίδα (πλατφόρµα φόρτωσης) είναι εµβαδού κατόψεως 388 m2 και επ’ αυτής
προβλέπεται η εγκατάσταση του εξοπλισµού φόρτωσης του θειικού οξέος (loading
arm). Οι ακραίες νησίδες απέχουν από την κεντρική νησίδα απόσταση 18 m. Οι
νησίδες συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλικές πεζογέφυρες.
• ∆ύο νησίδες πρόσδεσης: Εκατέρωθεν των ακραίων νησίδων (πλατφορµών φόρτωσης)
και όπισθεν του µετώπου παραβολής (25 m), σε απόσταση 35 µέτρων από τα άκρα
τους προβλέπεται η κατασκευή δύο νησίδων κάτοψης 100 m2, οι οποίες συνδέονται
µε τις ακραίες νησίδες παραβολής µε δύο µεταλλικές πεζογέφυρες.
• ∆ιάδροµο για την εξασφάλιση της προσπέλασης οχήµατος από την ξηρά και για την
εγκατάσταση του συστήµατος (αγωγών) µεταφοράς τους θειικού οξέος συνολικού
µήκους 192 m περίπου και πλάτους 8 m περίπου.
Βάσει των υφιστάµενων γεωλογικών στοιχείων, τα ανώτερα στρώµατα πυθµένα συνίστανται
από αµφιβολίτη. Το λειτουργικό βάθος των νέων έργων προβλέπεται στα -14.50 m µε στάθµη
αναφοράς την Μέση Στάθµη Θαλάσσης. Τα βυθοµετρικά στοιχεία στην περιοχή του έργου
προέκυψαν από βυθοµετρικές αποτυπώσεις που εκτελέστηκαν στα πλαίσια εκπόνησης της
παρούσας µελέτης. Προκύπτει ότι ο πυθµένας έµπροσθεν των εγκαταστάσεων της Ελληνικός
Χρυσός ΑΕ είναι αρκετά ηπιότερος απ΄ ότι στις γειτονικές ακτές µε αποτέλεσµα τα
απαιτούµενα λειτουργικά βάθη να είναι σε µεγάλη σχετικά απόσταση από την ακτή, µε
συνεπακόλουθο το σχετικά µεγάλο µήκος των εγκαταστάσεων πρόσβασης και µεταφοράς του
φορτίου .
Οι λιµενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των πλοίων µεταφοράς θειικού οξέος θα
κατασκευαστούν αφού τεθούν σε λειτουργία οι νέες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης φορτίων
χύδην και εντός 4ετίας από την έναρξη του Έργου. Η πρόσβαση στις δύο εγκαταστάσεις και
η στήριξη του ταινιοδρόµου προβλέπεται µε έργα θεµελιωµένα επί πασσάλων για
ακτοµηχανικούς κυρίως λόγους και αποκλείστηκε η θεµελίωση επί βάθρων, για
περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους (αποφυγή εκσκαφών – ακτοµηχανικά προβλήµατα).
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3.10. Γενικός Μεταλλευτικός Σχεδιασµός
Στην περιοχή των προτεινόµενων έργων, όπως προαναφέρθηκε, σήµερα ήδη λειτουργεί το
Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, δραστηριότητα η οποία έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ενώ
παράλληλα (στο πλαίσιο της ίδιας αδειοδότησης) αποκαθίσταται το µεταλλείο Μαντέµ
Λάκκου στην περιοχή Στρατωνίου.
Οι µεταλλευτικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται ως προς τον εµπλουτισµό από υφιστάµενο
εργοστάσιο στο Στρατώνι, το οποίο διαθέτει και µονάδα επεξεργασίας και διάθεσης νερού
µεταλλείων, µε τελικό αποδέκτη τη θάλασσα.
Παράλληλα, λειτουργεί υφιστάµενο λιµενικό έργο στην παραλία Στρατωνίου, το οποίο
εξυπηρετεί τη φόρτωση συµπυκνώµατος σφαλερίτη – γαληνίτη από το υφιστάµενο
εργοστάσιο εµπλουτισµού.
Όσον αφορά την περιοχή Ολυµπιάδας, τα παλαιά µεταλλεία δεν λειτουργούν, όµως βρίσκεται
σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ένα σηµαντικό έργο για την «Αποµάκρυνση,
καθαρισµό και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας».
Στο πλαίσιο της αποκατάστασης αυτής γίνεται ανακαίνιση στο υφιστάµενο εργοστάσιο
εµπλουτισµού Ολυµπιάδας, προκειµένου να λειτουργήσει συντηρητικά µε τροφοδοσία τα
παλαιά τέλµατα που έχουν αποτεθεί εκεί από την προγενέστερη λειτουργία του µεταλλείου
Ολυµπιάδας προς παραγωγή δύο προϊόντων, του χρυσοφόρου συµπυκνώµατος πυριτών και
του αποβλήτου της κατεργασίας το οποίο θα αξιοποιηθεί σε άλλες χρήσεις.
Με την παρούσα αδειοδοτική διαδικασία, η εφεξής λειτουργία, ο εκσυγχρονισµός και η
επέκταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων Στρατωνίου ενσωµατώνεται στο προτεινόµενο
έργο. Αντιθέτως η αδειοδότηση του έργου αποµάκρυνσης – καθαρισµού και αποκατάστασης
του παλαιού χώρου απόθεσης αποβλήτων εµπλουτισµού Ολυµπιάδας παραµένει ξεχωριστό
έργο.
Ο γενικός µεταλλευτικό σχεδιασµός, µε βάση τα προαναφερόµενα περιλαµβάνει περιληπτικά
τα εξής:
• ∆ιαµόρφωση ενιαίου κέντρου για τα µεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυµπιάδας στην
περιοχή του Μαντέµ Λάκκου, τόσο από την άποψη της µεταλλευτικής διαχείρισης όσο
και από αυτήν της Μεταλλουργικής.
• Οι κάθε µορφής αποθέσεις για τα παραπάνω µεταλλεία ενοποιούνται επίσης στην περιοχή
του Μαντέµ Λάκκου και γίνονται όλες πλέον µε µικρή υγρασία (στερεά απόθεση).
• Το µεταλλείο Σκουριών διαµορφώνεται µε παράλληλη διαµόρφωση ορύγµατος και
υπόγεια εκµετάλλευση.
• Το απαιτούµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού για το µεταλλείο Σκουριών καθώς και το
αντίστοιχο της ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού χωροθετούνται στην περιοχή Σκουριών.
• Οι αποθέσεις που έχουν σχέση µε την µεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές είναι
πλέον ξηρές και γίνονται υπό συνθήκες απόθεσης στερεών µε απλό έλεγχο των
στραγγιζόµενων µικρής ποσότητας νερών, είτε αφορούν αδρανή εκσκαφής είτε
στερεοποιηµένο υπόλειµµα εµπλουτισµού.
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•

•
•

•

Τα κάθε µορφής εµπορεύσιµα προϊόντα µεταφέρονται στην περιοχή του Λιµανιού στο
Στρατώνι το οποίο αναµορφώνεται και εκσυγχρονίζεται προκειµένου να ανταποκρίνεται
στις νέες συνθήκες.
Η έρευνα, είτε επέκτασης γνωστών κοιτασµάτων είτε προσδιορισµού νέων, εξελίσσεται
παράλληλα µε την όλη δραστηριότητα.
Όλοι οι µη λειτουργικοί στο νέο σχεδιασµό χώροι αποκαθίστανται και παραδίδονται στην
φυσική τους χρήση µε βάση το προσδιορισµένο, από την κατατεθείσα απογραφή, επίπεδο
περιβαλλοντικών παραµέτρων.
Ίδρυση ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία µε ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια µε
σκοπό τη συνεχή τεχνολογική προσέγγιση των κάθε µορφής παραµέτρων κατεργασίας
είτε µε τη µορφή της βελτίωσης του σχεδιασµού αυτού είτε µε την µορφή αξιολόγησης
νέων δυνατοτήτων τόσο όσον αφορά τον συγκεκριµένο µεταλλευτικό χώρο όσο και τον
ευρύτερο ελληνικό ή γειτονικό.

Σχήµα 3.10-1. Γενικός Σχεδιασµός προτεινόµενων έργων
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3.11. Σχέδιο κλεισίµατος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης
Ταυτόχρονα µε το σχεδιασµό της υλοποίησης του υπό µελέτη έργου, απαιτείται και ο
σχεδιασµός κλεισίµατος και αποκατάστασής του, ο οποίος µάλιστα θα πρέπει να γίνει σύµφωνα
µε τους σχετικούς κανόνες της αναγνωρισµένης και καθιερωµένης διεθνώς πρακτικής καθώς
και τις απαιτήσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
• Εξασφάλιση ότι ο σχεδιασµός κλεισίµατος ενσωµατώνεται στο σχεδιασµό, στις φάσεις
κατασκευής και λειτουργίας.
• Αποκατάσταση και σταθεροποίηση των διαταραγµένων περιοχών όσο το δυνατόν
γρηγορότερα.
• Αναζήτηση ευκαιριών για επαναχρησιµοποίηση / ανακύκλωση των άφθονων πόρων κατά
τη φάση λειτουργίας και κατά την περίοδο κλεισίµατος.
• Εξασφάλιση ότι η αποκατάσταση βρίσκεται σε συµφωνία µε τους στόχους του
περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας.
Υπόγειο µεταλλείο Ολυµπιάδας – Μαντέµ Λάκκου – Μαύρων Πετρών – Σκουριών
Η µέθοδος εκµετάλλευσης που εφαρµόζεται σε όλα τα υπόγεια µεταλλεία είναι αυτή της
ανερχόµενης λιθογόµωσης. Σύµφωνα µε την εν λόγω µέθοδο, τα κενά που δηµιουργούνται
από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος επαναπληρούνται υδραυλικά µε υλικό που αποτελείται
από µίγµα αποβλήτων εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος µε τσιµέντο πριν την εκµετάλλευση
του υψοµετρικά ανώτερου ορόφου. Εποµένως, λόγω της φύσης της µεθόδου εκµετάλλευσης,
το κλείσιµο των κενών της εκµετάλλευσης και κατ’ επέκταση το κλείσιµο του µεταλλείου
γίνεται παράλληλα µε την εκµετάλλευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, όταν ολοκληρωθεί η
εκµετάλλευση του κοιτάσµατος να έχει ολοκληρωθεί και το κλείσιµο του µεταλλείου, µε
εξαίρεση µόνο τα κύρια έργα προσπέλασης του κοιτάσµατος, το κλείσιµο των οποίων γίνεται
στο τέλος και µάλιστα πάλι µε τη χρήση λιθογόµωσης. Με την ολοκλήρωση της
εκµετάλλευσης, τα µόνα θέµατα που χρήζουν διευθέτησης για το πλήρες κλείσιµο του
µεταλλείου είναι:
• Η αποµάκρυνση του µεταλλευτικού (κινητός εξοπλισµός εκµετάλλευσης, ανεµιστήρες,
κλπ.) και µηχανολογικού (δίκτυα βιοµηχανικού νερού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
κλπ.) εξοπλισµού από τα έργα προσπέλασης: Η ασφαλής και οικονοµική αποµάκρυνση
και εκποίηση του µεταλλευτικού εξοπλισµού και άλλων παγίων στοιχείων του
µεταλλείου, µε εµπορική αξία, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα του κλεισίµατος. Στο
πλαίσιο αυτό τα ως άνω πάγια στοιχεία θα καθαρισθούν από τυχόν επιφανειακά
επικαθήµατα και θα φυλαχθούν σε προκαθορισµένες περιοχές αποθήκευσης. Σε
περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (π.χ. για τα έργα περιβαλλοντικής
αποκατάστασης, για έκθεση σε µεταλλευτικό πάρκο κλπ) θα διατεθούν προς ανακύκλωση
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την εθνική νοµοθεσία.
• Η λιθογόµωση των έργων προσπέλασης του µεταλλείου, εάν αυτά δεν ενταχθούν σε
κάποιο πρόγραµµα της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη της µεταλλευτικής ιστορίας
της περιοχής.
• Η πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών στοών
προσπέλασης. Οι αποψιλωµένοι χώροι θα φυτευτούν µετά την αποκατάστασή τους µε
εδαφικό επίστρωµα πάχους τουλάχιστον 60 cm φυτικής γης. Τα είδη των φυτών που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτόχθονα ώστε να µην αλλοιώνεται η βλαστητική
φυσιογνωµία της περιοχής. Τα φυτευτικά είδη που θα φυτευτούν θα συντηρούνται
(πότισµα, σκάλισµα, λίπανση) και θα αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε
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λόγω καταστρέφονται, έως ότου να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς
φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων θα είναι τουλάχιστον 80%.
Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός της εγκατάστασης απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων
Κοκκινόλακκα έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην KYA
29407/3508/2002 και την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) «Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», παρόλο που τα υλικά
που θα αποτεθούν πληρούν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τις απαιτήσεις απόθεσης σε ΧΥΤΑ
µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Επιφανειακό όρυγµα Σκουριών
Το ενοποιηµένο όρυγµα στην περιοχή του κοιτάσµατος των Σκουριών εξυπηρετεί την κατά
βάση υπόγεια εκµετάλλευση του κοιτάσµατος µε λιθογόµωση καθώς ενοποιεί (α) την
εξόρυξη της επιφανειακής εµφάνισης του κοιτάσµατος, (β) παρέχει τα απαιτούµενα
απόβλητα εξόρυξης για την κατασκευή των φραγµάτων διαµόρφωσης των εγκαταστάσεων
απόθεσης των αποβλήτων εµπλουτισµού και (γ) αποτελεί την κύρια εγκατάσταση απόθεσης
(των 2/3) των αποβλήτων εµπλουτισµού της υπόγειας εκµετάλλευσης. Εποµένως, το
ενοποιηµένο όρυγµα ενώ αρχικά (για τα πρώτα 9 χρόνια) λειτουργεί για την εξόρυξη
µεταλλεύµατος και αποβλήτων εξόρυξης, στη συνέχεια του έργου (για τα επόµενα
τουλάχιστον 20 χρόνια) λειτουργεί ως εγκατάσταση απόθεσης των αποβλήτων εµπλουτισµού
της κατεργασίας του µεταλλεύµατος που εξορύσσεται από τα υπόγεια. Με την προσέγγιση
αυτή διασφαλίζεται, πέραν της ελαχιστοποίησης της κατάληψης γης, η σταδιακή
επαναπλήρωση του κενού του ενοποιηµένου ορύγµατος παράλληλα µε την εξέλιξη της
υπόγειας εκµετάλλευσης και επαναφορά της µορφολογίας του ορύγµατος στην πρότερη
κατάστασή της µε την ολοκλήρωση της υπόγειας εκµετάλλευσης. Τέλος, η επιφάνεια που
διαµορφώνεται αποκαθίσταται µε την ίδια προσέγγιση που εφαρµόζεται και στις
επιφανειακές εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου.
Κτιριακές επιφανειακές εγκαταστάσεις
Για την ασφαλή παύση της λειτουργίας των κύριων & βοηθητικών εγκαταστάσεων οι βασικοί
στόχοι θα είναι:
• Προγραµµατισµός αποµάκρυνσης των διαφόρων εγκαταστάσεων, έτσι ώστε εκείνες, που
θεωρούνται ουσιώδεις για την επιτυχία των στόχων του προγράµµατος κλεισίµατος, να
διατηρούνται για όσο χρονικό διάστηµα κρίνονται απαραίτητες.
• Αποτελεσµατική αποµάκρυνση από τις ενεργές (εσωτερικές) επιφάνειες του εξοπλισµού,
όλων των αντιδραστηρίων της επεξεργασίας, και των διαφόρων τύπων επικαθήσεων,
προκειµένου να εκκινήσουν οι σχετικές εργασίες για την αποσυναρµολόγηση κατεδάφισή του.
Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω σχετικές εργασίες παύσης λειτουργίας, θα ξεκινήσει η
διαδικασία της ασφαλούς αποσυναρµολόγησης – κατεδάφισης κύριων & βοηθητικών
εγκαταστάσεων εκτός εάν αυτά ζητηθούν από την τοπική κοινωνία για µελλοντική
αξιοποίηση και χρήση.
Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα τίθεται εκτός λειτουργίας και θα αποµονώνεται (ηλεκτρικά,
µηχανολογικά και φυσικά), ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός για την αποφυγή
πρόκλησης ατυχηµάτων. Θα προηγείται πάντοτε η αποσυναρµολόγηση του εµπορεύσιµου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και θα ακολουθεί η συστηµατική αποµάκρυνση των
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µεταλλικών δεξαµενών και δοχείων, των µεταλλικών κατασκευών και εκείνων από
οπλισµένο σκυρόδεµα και τέλος των κατασκευών θεµελίωσης. Να σηµειωθεί ότι θα υπάρχει
κατάλληλος χώρος απόθεσης των αποσυναρµολογηµένων κτιρίων, εγκαταστάσεων και
µηχανηµάτων.
Από τον προβλεπόµενο εξοπλισµό του εργοστασίου θα διατηρηθούν οι δεξαµενές νερού για
την ενδεχόµενη µελλοντική χρήση τους ως πηγή προσωρινής εναποθήκευσης νερού για
άρδευση ή/και πυροπροστασία. Επίσης, είναι πιθανό ότι οι δρόµοι θα συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται ως δασικοί δρόµοι ή ως δρόµοι πυρόσβεσης. Παρ’ όλα αυτά,
αποκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί µόνο στα πρανή τους, τα οποία θα επενδυθούν µε φυτική
γη 0,30 m.
Κλείσιµο εγκαταστάσεων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων
Στην παρούσα µελέτη, στο σχέδιο κλεισίµατος των χώρων απόθεσης εξορυκτικών
αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνονται:
• Η εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα στον Μαντέµ Λάκκο
• Οι εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων Καρατζά Λάκκου, Λοτσάνικου και επιφανειακού
ορύγµατος στις Σκουριές.
Ευστάθεια κύριου φράγµατος: Όσον αφορά τις εργασίες κλεισίµατος και αποκατάστασης ο
σχετικός σχεδιασµός θα περιλαµβάνει την εφαρµογή ενός αναλυτικά σχεδιασµένου
προγράµµατος διαχείρισης των νερών στην περιοχή της εγκατάστασης απόθεσης προς
παρεµπόδιση της διάβρωσης και της διάθεσης σε φυσικό αποδέκτη νερών µε αιωρούµενα
στερεά, και παρακολούθησης της ευστάθειας του φράγµατος.
Τελικές χρήσεις γης: Κατά το χρόνο του κλεισίµατος της εγκατάστασης, η εγκατάσταση
απόθεσης αποβλήτων είναι µια σχεδόν επίπεδη περιοχή, που οριοθετείται στο κάτω µέρος της
από ένα φυτεµένο λιθόρριπτο πρανές. Η περιοχή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών
αποκατάστασης, που περιλαµβάνουν περιορισµένης εκτάσεως έργα αναδιαµόρφωσης του
αναγλύφου, επιχωµάτωση και επαναφορά της βλάστησης γηγενών ειδών, επανέρχεται κατά
το δυνατόν στο προϋπάρχον καθεστώς χρήσεων (πριν την έναρξη των µεταλλευτικών
εργασιών), καθώς διασφαλίζεται η µακροχρόνια σταθερότητα και παρεµποδίζεται η
διάβρωσή της.
∆ιαχείριση αποβλήτων εξόρυξης: Η διαχείριση των αποβλήτων εξόρυξης που θα
παραχθούν κατά τη διάρκεια της εξόρυξης του µεταλλεύµατος είναι από τα πιο σηµαντικά
θέµατα κλεισίµατος του Έργου και αποκατάστασης. Τα απόβλητα εξόρυξης που θα
παραχθούν θα χρησιµοποιηθούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία για την κατασκευή των
φραγµάτων των χώρων απόθεσης καθώς και για την αποκατάσταση (τελική επιχωµάτωση)
της τελικής επιφάνειας των αποθέσεων.
Τελική επιχωµάτωση: Ο σχεδιασµός της τελικής επιχωµάτωσης θα εξασφαλίζει κατάλληλη
επιφάνεια για φύτευση και απορροή των επιφανειακών υδάτων, ενώ παράλληλα θα
ελαχιστοποιεί τη διάβρωση και την κατείσδυση νερού.
Επαναφορά βλάστησης: Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώνονται µε την επικάλυψη
της επιφάνειας µε εδαφικό υλικό και φυτική γη και την επαναφύτευσή της µε ενδηµικά είδη.
Κατά τις εργασίες αυτές διατηρούνται τα περιµετρικά έργα διαχείρισης των επιφανειακών
νερών ώστε να περιορισθούν οι απορροές και να διευκολυνθεί το έργο της αποκατάστασης.
∆ιαχείριση επιφανειακών υδάτων: Τα µέτρα διαχείρισης των επιφανειακών νερών
περιλαµβάνουν αποµάκρυνση των αντλιών ανακύκλωσης του διαυγασµένου νερού,
αναδιαµόρφωση της επιφάνειας των αποθέσεων και την καθιέρωση νέων συστηµάτων
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ελέγχου. Τέλος, η αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων από την επιφάνεια του χώρου
απόθεσης γίνεται πλέον από ένα νέο σύστηµα υπερχείλισης, από τσιµέντο, που
κατασκευάζεται στην στέψη του κύριου φράγµατος και καταλήγει στο κυρίως ρέµα κατάντη
του φράγµατος.
∆ιαχείριση υπογείων υδάτων: Κατά το κλείσιµο της εγκατάστασης, θα ληφθούν µέτρα για
τη διατήρηση σε λειτουργία του υπάρχοντος συστήµατος συλλογής και ανακύκλωσης των
στραγγισµάτων εντός του χώρου απόθεσης, µέχρις ότου κατέλθει σηµαντικά η φρεατική τους
επιφάνεια ή η ποιότητά τους είναι αποδεκτή για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη.
Παλαιοί χώρων απόθεσης µεταλλευτικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή των πρώην
Μεταλλείων Κασσάνδρας
Σε κάθε περιοχή, µε την ολοκλήρωση των εργασιών αποµάκρυνσης των υλικών, ξεκινούν οι
εργασίες αποκατάστασης των λειτουργικών (φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών) του εδαφικού
υποβάθρου που αποκαλύπτεται πριν την εφαρµογή του επακόλουθου σταδίου της
φυτοτεχνικής αποκατάστασης. Ελλείψει εδαφικού υλικού και φυτικής γης, η αποκατάσταση
των λειτουργιών του εδάφους (ή µέρος αυτών) που προϋπήρχαν προ της απόθεσης θα γίνει
µέσω µιας διαδικασίας προσθήκης ορισµένων εδαφοβελτιωτικών, τα οποία θα βοηθήσουν
στην αποκατάσταση της γονιµότητας και παραγωγικότητας του εδάφους. Τα
εδαφοβελτιωτικά που δοκιµάζονται σε πρώτη φάση µε καλά αποτελέσµατα είναι:
1. Αύξηση της διαθέσιµης ποσότητας φωσφορικών ανιόντων. Η αύξηση αυτή συνδέεται µε
την αύξηση της αντοχής των φυτικών ειδών λόγω της αυξηµένης ανταγωνιστικής σχέσης
που αναπτύσσεται µεταξύ των φωσφορικών ανιόντων και ορισµένων άλλων ιόντων.
2. ∆ραστική µείωση της ποσότητας των δυναµένων να διαλυθούν στοιχείων. Η δραστική
µείωση θα προέλθει από τη χρησιµοποίηση ορισµένων οξειδίων, όπως είναι τα οξείδια
του Mn και του Fe.
3. Αύξηση της περιεκτικότητάς του σε οργανική ουσία που αποτελεί και το συστατικό που
διευκολύνει την αποκατάσταση των λειτουργιών του εδάφους. Η αύξηση αυτή θα γίνεται
σταδιακά µε τη χρησιµοποίηση οργανικών αποβλήτων γεωργικών καλλιεργειών και
βιοµηχανιών, όπως αχύρου, ριζοφλοιού, πριονιδιού και πολλών άλλων.
4. Επειδή τα υλικά αυτά θεωρούνται πολύ πτωχά σε άζωτο, προσθήκη αζώτου θεωρείται
απαραίτητη και θα γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες.
5. Αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας µε την προσθήκη διαφόρων οργανισµών.
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση της Περιοχής του Έργου
∆ιαχείριση εδαφικού υλικού: Η αποθήκευση του εδαφικού υλικού που θα αποµακρυνθεί
κατά τη διάρκεια προπαρασκευής και κατασκευής των επί µέρους τµηµάτων του Έργου θα
είναι προσωρινή καθώς οι ποσότητες αυτές θα επαναχρησιµοποιηθούν στις εργασίες
αποκατάστασης κατά την περίοδο κλεισίµατος του Έργου. Ειδικά για την περίπτωση
αποκαταστάσεων των επιφανειών των χώρων απόθεσης, εξαιτίας της λεπτοµερούς
κοκκοµετρίας των αποθέσεων απαιτείται πριν το στρώµα του εδαφικού υλικού να
διαστρωθούν απόβλητα εξόρυξης πάχους τουλάχιστον 2 m (µεικτό πάχος αποβλήτων
εξόρυξης και εδαφικού υλικού τουλάχιστον 2,5 m).
Όσον αφορά τώρα την απόθεση του εδαφικού υλικού, θα πρέπει να αποθηκευτεί µε
συγκεκριµένο τρόπο και µάλιστα υπό τη µορφή σωρών. Για να προστατευθούν από τη
διάβρωση, οι σωροί θα διαµορφωθούν σε βαθµίδες µε ύψος όχι µεγαλύτερο από 3 m. Επί
πλέον, για λόγους αποφυγής της διάβρωσης, αν χρειαστεί, θα εφαρµοσθεί και υδροσπορά των
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πρανών τους. Επίσης, θα επιτραπεί η ανάπτυξη στους σωρούς ποώδους και θαµνώδους
βλάστησης, για τη διατήρηση και αύξηση της γονιµότητας του εδάφους.
Εκλογή των ειδών και οικολογική ερµηνεία της εκλογής αυτής: Kατά την αποκατάσταση
της βλάστησης, θα επιδιωχθεί η χρησιµοποίηση αυτοχθόνων φυτικών ειδών, τα οποία
διασφαλίζουν καλύτερη προσαρµογή στις συνθήκες της περιοχής, αλλά και εξασφαλίζουν
κατά τον καλύτερο τρόπο την επίτευξη του σκοπού που τέθηκε. Πρέπει να τονιστεί επίσης,
ότι όλες οι περιοχές είναι αρκετά πλούσιες σε δενδρώδη και θαµνώδη είδη, µε διαφορετικές
οικοσυστηµικές λειτουργίες και κατά συνέπεια υπάρχει µεγάλη ευχέρεια στην εκλογή ειδών.
Η αποκατάσταση θα σεβαστεί τη διαφορετική βλαστητική φυσιογνωµία των αυξητικών
χώρων της περιοχής των Σκουριών, του Μαντέµ Λάκκου, του Στρατωνίου και της
Ολυµπιάδας, χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά και κατάλληλα είδη για την κάθε περιοχή και
για το λόγο αυτό, πριν τη φάση αποκατάστασης των παραπάνω περιοχών, θα
πραγµατοποιηθούν Ειδικές Φυτοτεχνικές Μελέτες. Τονίζεται ότι οι εργασίες που
περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ασών της Νοµαρχίας
Χαλκιδικής.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η δηµιουργία τριών οµάδων φυτευτικών ειδών για το
υποέργο των Σκουριών, δύο οµάδων για το υποέργο των Μαύρων Πετρών – Μαντέµ Λάκκου
- Στρατωνίου και δύο οµάδων για το υποέργο της Ολυµπιάδας, η κατανοµή των οποίων για
τις προς αποκατάσταση περιοχές δίνεται στους Πίνακες 3.11-1, 3.11-2 και 3.11-3,
αντίστοιχα.

Οµάδες
Φυτευτικών Ειδών
Πρώτη οµάδα ειδών:
Πρόσκοπα είδη, σε µεγάλη έκταση:
Erica manipuliflora, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo,
Cistus salvifolius, Quercus coccifera, Quercus elex
∆εύτερη οµάδα ειδών:
Συµπληρωµατικά των προσκόπων ειδών στον αυξητικό
χώρο του Quercetum confertae (frainetto):
Quercus frainetto, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus,
Fraxinus ornus
Τρίτη οµάδα ειδών:
συµπληρωµατικά των πρόσκοπων ειδών και στον αυξητικό
χώρο του Fagetum moesiacae submontanum:
Fagus sylvatica

Επιφανειακές
εγκαταστάσεις

Προς αποκατάσταση
Περιοχές
Έργου

Ενοποιηµένο
όρυγµα µετά την
επαναπλήρωση
Εγκαταστάσεις
απόθεσης
1 και 2

Πίνακας 3.11-1. Οµάδες φυτευτικών ειδών υποέργου Σκουριών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα είδη της 1ης οµάδας που προτείνονται, θα εγκατασταθούν σε ευρεία κλίµακα, στο σύνολο
των προς αποκατάσταση επιφανειών ενώ το είδος της τρίτης οµάδας ειδών, θα εγκατασταθεί
στις υγρότερες περιοχές µε βόρεια έκθεση.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Νέο εργοστάσιο
εµπλουτισµού και
Μεταλλουργία
χαλκού - χρυσού

Παλαιός χώρος
απόθεσης Σεβαλιέ

ΝΑΙ

Λιµενική Εγκατάσταση
Στρατωνίου

Παλαιός χώρος
απόθεσης σιδηροπυρίτη
στην περιοχή +53

Πρώτη οµάδα ειδών:
Πρόσκοπα είδη, σε
µεγάλη έκταση:
Erica manipuliflora,
Juniperus oxycedrus,
Arbutus unedo, Cistus
salvifolius, Quercus
coccifera
∆εύτερη οµάδα ειδών:
Συµπληρωµατικά των
προσκόπων ειδών στον
αυξητικό χώρο του
Tilio – castanetum:
Castanea sativa, Tilia
sp., Quercus frainetto,
Ostrya carpinifolia,
Carpinus betulus,
Fraxinus ornus

Παλαιοί χώροι
απόθεσης Μ.Λάκκου
(Αποφρύγµατα)

Παλαιοί σωροί
σιδηροπυρίτη στην
περιοχή +53 (Νο. 3 & 4)

Οµάδες
Φυτευτικών Ειδών

Πλατεία +53

Πλατεία Καρρά

Προς αποκατάσταση
Περιοχές του έργου

Επιφανειακές
Εγκαταστάσεις
Στρατωνίου

ΝΑΙ

Ενιαία εγκατάσταση
απόθεσης
Κοκκινόλακα

Επιφανειακές
Εγκαταστάσεις
Μαντέµ Λάκκου

Πίνακας 3.11-2. Οµάδες φυτευτικών ειδών Μαύρων Πετρών – Μαντέµ Λάκκου Στρατωνίου

Τα είδη της 1ης οµάδας που προτείνονται, θα εγκατασταθούν σε ευρεία κλίµακα, στο σύνολο
των προς αποκατάσταση επιφανειών.

Υφιστάµενες
Επιφανειακές
εγκαταστάσεις

Πρώτη οµάδα ειδών:
Πρόσκοπα είδη, σε µεγάλη έκταση:
Erica manipuliflora, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo,
Cistus salvifolius, Quercus coccifera
∆εύτερη οµάδα ειδών:
Συµπληρωµατικά των προσκόπων ειδών στον αυξητικό
χώρο του Quercetum confertae (frainetto):
Quercus frainetto, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus,
Fraxinus ornus

Προσωρινός χώρος
απόθεσης στείρων

Οµάδες
Φυτευτικών Ειδών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παλαιόι σωροί
Αρσενοπυρίτη

Προς αποκατάσταση
Περιοχές
Έργου

Παλαιός σωρός
στείρων (Φιρέ)

Πίνακας 3.11-3. Οµάδες φυτευτικών ειδών Ολυµπιάδας

Τα είδη της 1ης οµάδας που προτείνονται, θα εγκατασταθούν σε ευρεία κλίµακα, στο σύνολο
των προς αποκατάσταση επιφανειών.
Μέθοδοι τεχνητής εγκατάστασης - ∆οκιµές φύτευσης: Κατ’ αρχήν τονίζεται ότι οι σπόροι,
που θα χρησιµοποιηθούν στην αποκατάσταση θα προέλθουν από την ίδια την περιοχή
µελέτης. Έτσι, θα διασφαλισθεί η πλήρης ή σχεδόν πλήρης προσαρµογή του φυτευτικού
υλικού στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και θα εξασφαλισθεί η διατήρηση της
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γενετικής δοµής των ιθαγενών πληθυσµών των προαναφερθέντων ειδών. Θα απαιτηθεί η
διεξαγωγή δοκιµών σποράς και φύτευσης στα πρανή και στα καταστρώµατα των οδών
προσπέλασης και των πλατειών που δε θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και στο φυτώριο, για να
διαπιστωθεί ποια από τις δύο µεθόδους, για κάθε προτεινόµενο είδος, είναι η καταλληλότερη
και η επιτυχέστερη στην περιοχή µελέτης. Των δοκιµών αυτών θα προηγηθούν Ειδικές
Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής, που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο των ως άνω εργασιών
και οι οποίες θα καθορίζουν τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συλλογή των σπόρων, την
αποθήκευσή τους, την κατεργασία και προετοιµασία τους, την ή τις µεθόδους σποράς, την
προστασία των σπόρων έναντι των βιοτικών παραγόντων, τις µεθόδους παραγωγής φυταρίων
και τις τεχνικές φύτευσης.
Λειτουργία φυτωρίου και εγκαταστάσεων αποθήκευσης σπόρων: Για την επιτυχία του
προγράµµατος περιβαλλοντικής αποκατάστασης, απαραίτητη είναι η συνέχισης της
λειτουργίας φυτωρίου, καθώς και των συναφών εγκαταστάσεων αποθήκευσης των σπόρων.
Φυτευτικός σύνδεσµος και µίξη εγκαθιστάµενων φυτών: Η ακριβής πυκνότητα φύτευσης
θα καθορισθεί µε ειδικές τεχνικές µελέτες εφαρµογής που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο
του έργου, παράλληλα µε τις δοκιµές σποράς ή φύτευσης. Η µίξη των φυτών, είτε σε σπορά,
είτε σε φύτευση, θα είναι ακανόνιστη, ώστε το δηµιουργούµενο αποτέλεσµα να
χαρακτηρίζεται από αισθητική πληρότητα και να ενσωµατώνεται οπτικά και λειτουργικά στο
βλαστητικό περιβάλλον της κάθε περιοχής που θα αποκατασταθεί.
Προστασία της αποκαθιστάµενης βλάστησης: Για την προστασία της αποκαθιστάµενης
βλάστησης από τους δύο βασικούς κινδύνους, δηλαδή τη βοσκή και την πυρκαγιά:
• Θα παραµείνουν περιφραγµένοι όλοι οι χώροι, που θα αποκατασταθούν, ώστε να
προστατευθεί η εγκαθιστάµενη βλάστηση από τη βοσκή.
• Η Εταιρεία θα προσλάβει φύλακα, για την φύλαξη των αποκατασταθέντων χώρων από
βοσκή και από πυρκαγιά, µετά το κλείσιµο του Έργου.
Παρακολούθηση αποτελεσµάτων αποκατάστασης: Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
επαναφοράς της βλάστησης στις προς αποκατάσταση περιοχές θα γίνεται µε βάση τα
αποτελέσµατα µιας σειράς σχετικών µετρήσεων που θα πραγµατοποιούνται συστηµατικά
στην περιοχή µια φορά το χρόνο, και µέχρι το 5ο έτος µετά την έναρξη των εργασιών
κλεισίµατος του Έργου. Το χρονικό αυτό διάστηµα θεωρείται ικανό για τη διάγνωση της
επιτυχίας του προγράµµατος περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Κόστος κλεισίµατος και αποκατάστασης: Λαµβάνοντας υπόψη ότι (α) Το κόστος
κλεισίµατος όλων των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, λόγω της µεθόδου εκµετάλλευσης µε
λιθογόµωση που εφαρµόζεται, είναι ενσωµατωµένο στο λειτουργικό κόστος της
εκµετάλλευσης, (β) το κόστος επαναπλήρωσης του επιφανειακού ορύγµατος των Σκουριών,
λόγω του ότι λειτουργεί ταυτόχρονα και ως χώρος απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων,
είναι ενσωµατωµένο στο λειτουργικό κόστος της διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων
και (γ) το κόστος για την παύση λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, την
αποσυναρµολόγηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, εµπορεύσιµου και µη, και την
κατεδάφιση των κτιρίων θα αποπληρωθούν από την εκποίηση του εµπορεύσιµου εξοπλισµού,
υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανά στρέµµα ανέρχεται σε περίπου
10.000 €/στρέµµα. Με βάση τα παραπάνω, δίνεται ο Πίνακας 3.11-4 µε την εξέλιξη του
κόστους αποκατάστασης συναρτήσει του χρόνου.
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Πίνακας 3.11-4. Κατανοµή κόστους εργασιών κλεισίµατος και αποκατάστασης
α/α

1
2
3
4
5
6
7

Περίοδος (έτη από την έναρξη
υλοποίησης του έργου)

Έκταση που
αποκαθίσταται
(στρέµµατα)

"1-3"
"4-6"
"7-9"
"10-12"
"13-15"
"16-18"
"19-21"

8 "21-εξόφληση αποθεµάτων"
ΣΥΝΟΛΟ
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Κόστος κλεισίµατος
& αποκατάστασης
(€)

140
1.000
515
288
144
75
150

1.400.000
10.002.000
5.148.000
2.880.000
1.440.000
750.000
1.500.000

1.444
3.756

14.440.000
37.560.000
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Μοντέλο Προσοµοίωσης αποκατάστασης
Σύµφωνα µε τους στόχους και τις αρχές αποκατάστασης που αναφέρθηκαν παραπάνω και
µέσω της εφαρµογής του προγράµµατος ArcGis, προκύπτει το µοντέλο προσοµοίωσης
αποκατάστασης των περιοχών Στρατωνίου και Σκουριών. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν
δορυφορικές φωτογραφίες του Google Earth προκειµένου να µοντελοποιηθεί ο γεωγραφικός
χώρος, ενώ για την µοντελοποίηση των µελλοντικών εγκαταστάσεων χρησιµοποιήθηκαν
τοµές εδάφους, µηκοτοµές και οριζοντιογραφίες οδοποιίας, όπως και τρισδιάστατες όψεις
κτιρίων, µεταλλείων και εγκαταστάσεων αποθέσεως.
Περιοχή Στρατωνίου: Παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση του τοπίου στην περιοχή
του Στρατωνίου, η κατάσταση του τοπίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου (φάση
λειτουργίας νέου εργοστασίου εµπλουτισµού, εργοστασίου µεταλλουργίας, µονάδας θειικού
οξέος και εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα) και τέλος η κατάσταση του
τοπίου, όπως έχει προκύψει µετά την αποκατάσταση.
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Περιοχή Σκουριών: Παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση του τοπίου στην περιοχή των
Σκουριών (χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση), η κατάσταση του τοπίου κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του έργου (φάση λειτουργίας 1ης εγκατάστασης απόθεσης – Καρατζά Λάκκου
και φάση λειτουργίας 2ης εγκατάστασης απόθεσης - Λοτσάνικου) και τέλος η κατάσταση του
τοπίου, όπως έχει προκύψει µετά την αποκατάσταση.

Περιοχή Ολυµπιάδας: Όσον αφορά την περιοχή της Ολυµπιάδας, δεν πραγµατοποιήθηκε
µοντέλο προσοµοίωσης λόγω του ότι στην εν λόγω περιοχή, δεν αναµένονται νέες
επεµβάσεις κατά την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου. Στην παράγραφο αυτή
παρουσιάζεται για κάθε περιοχή η υφιστάµενη κατάσταση του τοπίου, και η κατάσταση του
τοπίου, όπως έχει προκύψει µετά την αποκατάσταση.
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4. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος
4.1. Περιοχή µελέτης
Ο καθορισµός της περιοχής µελέτης έγινε µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Η περιοχή θα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των επιµέρους τεχνικών έργων που
περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του Έργου
• Η περιοχή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα υδατορρεύµατα που ενδέχεται να
αλληλεπιδράσουν µε το έργο και τις λεκάνες απορροής τους.
• Η περιοχή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα διοικητικά όρια των δήµων στους οποίους
ανήκουν τα έργα.

Περιοχή
Ολυµπιάδας
Περιοχή
Στρατωνίου
Περιοχή
Σκουριών

Όριο ευρύτερης περιοχής µελέτης
Όριο άµεσης περιοχής µελέτης
Περιοχές επέµβασης

Σχήµα 4.1-1. Προσδιορισµός περιοχής µελέτης.
Για την καλύτερη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης περιβάλλοντος, αλλά και την
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται η εξής διάκριση:
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1. Περιοχή επέµβασης ορίζεται το σύνολο των επιφανειών οι οποίες καταλαµβάνονται από
τα στοιχεία του Έργου, καθώς και οι υφιστάµενοι και µελλοντικοί δρόµοι στους οποίους
αναµένονται επεµβάσεις ή διελεύσεις οχηµάτων που σχετίζονται µε το Έργο.
2. Άµεση περιοχή µελέτης ορίζεται ζώνη τριών χιλιοµέτρων γύρω από την περιοχή
επέµβασης και 500 m εκατέρωθεν των οδικών προσβάσεων που περιλαµβάνονται στην
περιοχή επέµβασης.
3. Ευρύτερη περιοχή µελέτης ορίζεται το σύνολο των ∆ήµων που περιλαµβάνουν την άµεση
περιοχή µελέτης, δηλαδή οι ∆ήµοι Αρναίας, Παναγίας και Σταγείρων - Ακάνθου.
Ανά περιβαλλοντική παράµετρο τα όρια αυτά µπορούν να µεταβάλλονται µε βάση τις κατ’
αρχήν εκτιµήσεις για το µέγεθος της επίδρασης του έργου στην κάθε περιβαλλοντική
παράµετρο. Το τελικό όριο της περιοχής µελέτης δίνεται σε όλους τους χάρτες της µελέτης,
καθώς και στο Σχήµα 4.1-1.

4.2. Μη βιοτικά χαρακτηριστικά
Κλιµατικά και Μετεωρολογικά Χαρακτηριστικά
Το κλίµα στην περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται ως µεταβατικό µεταξύ του ηπειρωτικού
κλίµατος της Κεντρικής Ευρώπης και του µεσογειακού κλίµατος. Η περιοχή ανήκει, κατά το
µεγαλύτερο µέρος της, στον ασθενή µεσοµεσογειακό τύπο βιοκλίµατος, ενώ τα πλέον ορεινά
τµήµατα της περιοχής ανήκουν στον υποµεσογειακό τύπο. Από πλευράς βιοκλιµατικών
ορόφων, η ευρύτερη περιοχή περιλαµβάνει τρεις (3) ζώνες, δηλαδή τον ύφυγρο βιοκλιµατικό
όροφο µε ήπιο χειµώνα στην παραλιακή ζώνη, ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε ψυχρό
χειµώνα στην ενδοχώρα και ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε δριµύ χειµώνα στην ορεινή ζώνη.
Πίνακας 4.2-1. Μετεωρολογικοί Σταθµοί δηµόσιοι στην περιοχή µελέτης
Σταθµός

Υψόµετρο (m)

Αρναία

565

∆ιαθέσιµα στοιχεία για τη χρονική
περίοδο

Πηγή

1978 – 2006

ΕΘΙΑΓΕ

Μεγ. Παναγία

440

1953 - 2007

Υπ.Α.Α.Τ

Πλανά

115

1975 - 2007

Υπ.Α.Α.Τ

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από την παρουσία των ήπιων ορεινών όγκων του όρους
Στρατονικού και του όρους Χολοµώντα, η κύρια ανάπτυξη του οποίου βρίσκεται εκτός της
περιοχής µελέτης. Οι δύο ορεινοί όγκοι προσδίδουν στο τοπίο, λόγω του φυσικού τους
κάλλους, ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τη µορφολογική του ποιότητα. Παρά τις συνεχείς και
µακρόχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή, το τοπίο
συνολικά δεν παρουσιάζει έντονους τραυµατισµούς δηµιουργώντας µια τελικώς θετική
εικόνα.
Μεταξύ των ορεινών όγκων Στρατονικού και Χολοµώντα, αναπτύσσεται ένα ηµιορεινό
τοπίο, το οποίο περικλείεται από τους οικισµούς Μεγάλης Παναγιάς, Παλαιοχωρίου,
Νεοχωρίου, Σταγείρων, Στρατονίκης και έχει ως κέντρο την κορυφή Καστέλλι,
καταλαµβάνοντας και µέρος των κλιτύων του Στρατονικού Όρους. Χαρακτηριστικά του είναι
οµαλές κλίσεις κλιτύων και σχετικά πυκνή δασική κάλυψη η οποία καταλήγει στην πεδινή
περιοχή του Στρατωνίου. Παρά τις οµαλές κλιτείς, οι µισγάγκειες που φιλοξενούν τα
Μη Τεχνική περίληψη
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υδατορρεύµατα της περιοχής είναι απότοµες µε χαρακτηριστικά χαράδρας. Οι κλίσεις των
πρανών ξεπερνούν το 60% και η κάλυψή τους είναι αποκλειστικά από πυκνό δάσος οξυάς.
Όσον αφορά στην περιοχή της Ιερισσού το µεγαλύτερο τµήµα της είναι παράκτιο µε χαµηλό
ανάγλυφο που σε µερικές θέσεις στα δυτικά γίνεται λοφώδες. Στην περιοχή αναπτύσσεται το
υδρόρεµα Γεραντώνη µε διεύθυνση Α-∆ σχηµατίζοντας δέλτα και εκβάλλοντας στον κόλπο
της Ιερισσού. Στο λοφώδες τµήµα αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση µε πεύκα και θάµνους που
εκτείνεται µέχρι το Ακρωτήριο Κλεισούρι. Στη συνέχεια η βλάστηση γίνεται αραιή κυρίως µε
θάµνους και καλλιεργούµενα δένδρα.
Γεωλογικά – τεκτονικά χαρακτηριστικά
Η περιοχή µελέτης ανήκει στη Σερβοµακεδονική Μάζα η οποία γεωλογικά δοµείται κύρια
από κρυσταλλοσχιστώδη Παλαιοζωικά πετρώµατα και νεότερες πυριγενείς διεισδύσεις του
Τριτογενούς. Η Σερβοµακεδονική κρυσταλλοσχιστώδης µάζα στην περιοχή µελέτης
υποδιαιρείται στον σχηµατισµό Κερδυλίων στα ανατολικά και στον υπερκείµενο σχηµατισµό
Βερτίσκου στα δυτικά. Η επαφή µεταξύ των δύο παραπάνω σχηµατισµών, αν και δύσκολα
εντοπίζεται, εντούτοις κατά θέσεις διαπιστώνεται, ότι πρόκειται για µια µείζονα ρηγµατογενή
ζώνη (ρήγµα / επώθηση Στρατωνίου-Βαρβάρας). Οι νεότερες αποθέσεις στην περιοχή
µελέτης είναι Πλειστοκαινικής-Ολοκαινικής ηλικίας και εντοπίζονται κύρια στις πεδινές
περιοχές Ολυµπιάδας, Στρατωνίου και Κοκκινόλακκα.
Το υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής µελέτης φιλοξενεί σηµαντικά κοιτάσµατα: τα µικτά
θειούχα µεταλλεύµατα στο Μαντέµ Λάκκο και τις Μαύρες Πέτρες, τα χρυσοφόρα µικτά
θειούχα µεταλλεύµατα Ολυµπιάδας και το κοίτασµα πορφυρικού χαλκού - χρυσού στις
Σκουριές Μεγάλης Παναγιάς.
Από πτυχοτεκτονικής πλευράς, η όλη εξέλιξη της κρυσταλλοσχιστώδους µάζας της ΒΑ
Χαλκιδικής συνοδεύθηκε από πέντε στάδια παραµορφώσεων και µεταµορφώσεων,
παράλληλα µε την κυριαρχία διαφόρων τύπων πτυχώσεων. Σχετικά µε τα ρήγµατα της ΒΑ
Χαλκιδικής σηµειώνονται:
• Ρήγµατα µε διεύθυνση Α-∆ ή ∆.Β∆-Α.ΝΑ, σχετίζονται µε µεταλλοφορία µαγγανίου και
θειούχων µετάλλων.
• Ρήγµατα διεύθυνσης Β∆-ΝΑ έως Β.Β∆-Ν.ΝΑ αποτελούν την πλειοψηφία στη ΒΑ
Χαλκιδική.
• Ρήγµατα ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης (Σκουριές-Τσικάρα-Στρατώνι, Ζέπκο-Βίνα-Παπάδες),
σχετίζονται µε µαγµατικές διεισδύσεις και µεταλλοφορία.
• Ρήγµατα µε διεύθυνση Β-Ν απαντούν σχετικά σπανιότερα, είναι µεγάλου σχετικά µήκους
και σχετίζονται µε µεταλλοφορία θειούχων βασικών µετάλλων, αργύρου και χρυσού.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα ρήγµατα έχουν σχέση µε τη µεταλλοφορία µαγγανίου και
θειούχων βασικών µετάλλων της ευρύτερης περιοχής.
Με βάση το νέο Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ) του 2000 και το “Χάρτη Ζωνών
Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας”, η περιοχή µελέτης κατατάσσεται στην σεισµική
ζώνη ΙΙ (ισχυρά σεισµόπληκτες περιοχές) εκ των τριών στις οποίες διακρίνεται το σύνολο της
χώρας.
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Έδαφος
Τα βασικά συµπεράσµατα από την ανάλυση ποιότητας των εδαφών της περιοχής του Έργου,
συνοψίζονται ακολούθως.
Στην περιοχή Στρατωνίου υπάρχει σηµαντικό υπόβαθρο εδαφικής ρύπανσης από βαρέα
µέταλλα η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυσική, προκύπτουσα από
εκµεταλλεύσεις οι οποίες αποτελούν κληρονοµιά ενός µακρινού παρελθόντος. Στις περιοχές
που οι υφιστάµενες µεταλλευτικές δραστηριότητες συνεχίζονται η ρύπανση εµφανίζεται
παρόµοια µε αυτή των περιοχών αναφοράς ή κατά θέσεις ενισχυµένη, χωρίς όµως οι
συγκεντρώσεις όλων των βαρέων µετάλλων να εµφανίζονται ενισχυµένες σε όλες τις θέσεις.
Στην περιοχή Ολυµπιάδας υπάρχει σηµαντικό υπόβαθρο εδαφικής ρύπανσης από βαρέα
µέταλλα, όπως και στην περιοχή Στρατωνίου. Στις περιοχές που οι υφιστάµενες
µεταλλευτικές δραστηριότητες συνεχίζονται η ρύπανση εµφανίζεται παρόµοια µε αυτή των
περιοχών αναφοράς µε διακυµάνσεις κατά θέσεις. Το αρσενικό, το κάδµιο, το χρώµιο, το
νικέλιο, το αντιµόνιο και ο ψευδάργυρος φαίνεται να περνούν τα όρια υψηλής και µέτριας
επικινδυνότητας. Οι συγκεντρώσεις αρσενικού και καδµίου στο σύνολο της περιοχής
βρίσκονται εκτός ορίων. Οι συγκεντρώσεις των υπολοίπων κατά περιοχές βρίσκονται εντός
ορίων, όµως εκτιµάται ότι στο σύνολο της περιοχής υπερβαίνουν τα όρια µη επικινδυνότητας.
Η παραπάνω κατάσταση εκτιµάται ότι υποδηλώνει φυσική ρύπανση η οποία είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθεί ως συνθήκη αναφοράς.
Στην περιοχή των µεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέµ Λάκκου, η µέχρι το 1986
εκτεταµένη εφαρµογή της µεθόδου εκµετάλλευσης κατακρήµνισης της οροφής (sub-level
caving), δηµιούργησε εκτεταµένα φαινόµενα καθιζήσεων στην υπερκείµενη επιφάνεια του
εδάφους. Αντίστοιχα, στην περιοχή του µεταλλείου Ολυµπιάδας, και ειδικότερα στη ζώνη
που υπέρκειται του ανώτερου τµήµατος του ∆υτικού κοιτάσµατος, παρατηρούνται επίσης
επιφανειακές καθιζήσεις και ρωγµατώσεις οι οποίες σχετίζονται και πάλι µε τη µέθοδο
εκµετάλλευσης µε κατακρήµνιση που εφαρµόστηκε κατά την περίοδο 1972-1987.

4.3. Φυσικό περιβάλλον
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη παράγραφο, η οριοθέτηση της ευρύτερης περιοχής,
της άµεσης περιοχής και της περιοχής επέµβασης της παρούσας µελέτης, βοηθά στην
καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Επισηµαίνεται επιπροσθέτως,
ότι τόσο η εκπόνηση των Οικολογικών Μελετών Βάσης (Ο.Μ.Β.) που έλαβαν χώρα για τις
περιοχές «Σκουριές» και «Ολυµπιάδα» (ENVECO Α.Ε., 1998), όσο και η επικαιροποιηµένη
Ο.Μ.Β. που εκπονήθηκε το έτος 2010, επέτρεψαν τη διαµόρφωση µιας πληρέστερης εικόνας
των οικολογικών χαρακτηριστικών και της υφιστάµενης κατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος. Αυτό οδήγησε εποµένως και στην κατάλληλη εκτίµηση των τύπων
οικοτόπων που παρατηρούνται στις περιοχές των Σκουριών, του Στρατωνίου και της
Ολυµπιάδας, γεγονός που διευκολύνει και την εκτίµηση των επιπτώσεων του επενδυτικού
σχεδίου στο φυσικό περιβάλλον.
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Οικολογικά χαρακτηριστικά – Κύρια οικοσυστήµατα
∆ασικά οικοσυστήµατα
• Στην περιοχή του Στρατωνικού Όρους και στις γειτονικές σε αυτό περιοχές,
συγκεντρώνεται η πλειονότητα των δασών οξιάς του Νοµού. Μια ακόµη έκταση µε οξιές
βρίσκεται γύρω από την Αρναία, σε απόσταση 6 km., 13 km., και 15 km περίπου από την
περιοχή µελέτης της Ο.Μ.Β. (2010) για τις Σκουριές, το Στρατώνι και την Ολυµπιάδα
αντίστοιχα.
• Τα δάση καστανιάς (καστανωτά) της Χαλκιδικής είναι συγκεντρωµένα κατά πολύ µεγάλο
ποσοστό στην ευρύτερη περιοχή της µελέτης, ενώ µια µικρή έκταση µε καστανιές
βρίσκεται γύρω από την Αρναία. Άλλες κατηγορίες βλάστησης όπως η χαλέπιος πεύκη, η
µαύρη πεύκη, οι αείφυλλοι θαµνώνες και τα δρυοδάση έχουν ευρεία κατά τόπους
εξάπλωση.
• Στην περιοχή επέµβασης στο Στρατώνι, συναντώνται εκτεταµένες αναδασώσεις πεύκης
που έλαβαν µέρος πριν από 50 χρόνια περίπου (κυρίως η ξενική παραθαλάσσια πεύκη,
αλλά και τραχεία και µαύρη πεύκη σε µικρότερο βαθµό), καθώς και δάση αείφυλλων
πλατύφυλλων.
• Στην περιοχή επέµβασης στις Σκουριές, τα κύρια δασικά οικοσυστήµατα είναι κατά κύριο
λόγο τα δάση οξιάς, δρυός και µαύρης πεύκης και λιγότερο τα µικτά δάση οξιάς – δρυός,
καστανιάς – δρυός και οξιάς – καστανιάς.
• Στην περιοχή επέµβασης στην Ολυµπιάδα, οι κύριες κατηγορίες βλάστησης αφορούν
κυρίως σε δάση δρυός και πλατάνου και στις γεωργικές καλλιέργειες.
Αγροοικοσυστήµατα
Οι κυριότερες µορφές καλλιέργειας στις γεωργικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής είναι τα
σιτηρά, ενώ αρκετά µεγάλο ποσοστό των εκτάσεων βρίσκεται σε αγρανάπαυση. Οι
ελαιοκαλλιέργειες και οι καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων έχουν µικρή παρουσία, όπως
και τα λαχανικά και οι αµπελοκαλλιέργειες. Οι βοσκότοποι στην περιοχή εντοπίζονται
ανάµεσα στις οικιστικές περιοχές τις γεωργικές εκτάσεις και τα δάση, αλλά και σε
κατακερµατισµένα τµήµατα ανάµεσα στα δάση. Απαρτίζονται κυρίως από λιβάδια, σε
υψόµετρο από 300 m έως 850 m περίπου, σύµφωνα µε τους ορθοφωτοχάρτες της ∆ιεύθυνσης
∆ασών του πρώην Υπουργείου Γεωργίας.
Φυσικά ποτάµια και παραποτάµια οικοσυστήµατα
Σε όλα τα ποτάµια, ρεµάτια και παραποτάµια υγροτοπικά συστήµατα της περιοχής
(Μαυρόλακκας, Ασπρόλακκας, Κοκκινόλακκας και µικρότερα ρέµατα), κυριαρχεί η αζωνική
παραποτάµια, ψηλή και πυκνή βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από συστάδες
ανατολικού πλατάνου (Platanus orientalis) και σκλήθρου (Alnus glutinosa). Στις περιοχές
εµφάνισης των δασών οξιάς, παρατηρείται σηµαντική παρουσία οξιάς κατά µήκος των
υδατορευµάτων.
Θαλάσσια οικοσυστήµατα και συστήµατα εκβολών
Στον κόλπο της Ιερισσού επικρατούν χαµηλές τιµές αιωρούµενων σωµατιδίων, όπως και
θρεπτικών (νιτρωδών, νιτρικών, πυριτικών και αµµωνιακών αλάτων). Οι συγκεντρώσεις
ολικών σωµατιδίων, φωσφορικών, πυριτικών, νιτρωδών, νιτρικών κα αµµωνιακών αλάτων
είναι σχετικά υψηλές κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειµώνα (Στάµατος Ν.,
Ιωαννίδου ∆., 1999) χωρίς όµως να εγκυµονεί κίνδυνος για δηµιουργία συνθηκών
ευτροφισµού στα νερά του κόλπου. Σε ότι αφορά την παρουσία βαρέων µετάλλων στη στήλη
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νερού και το ίζηµα, περισσότερο επιβαρυµένες περιοχές, είναι η θαλάσσια περιοχή
έµπροσθεν του οικισµού του Στρατωνίου και εκείνη της εκβολής των Ασπρόλακκα –
Κοκκινόλακκα. Τέλος, διαπλάσεις του θαλάσσιου αγγειόσπερµου Posidonia oceanica
(ποσειδωνία) παρατηρούνται κατά µήκος της ακτογραµµής στην περιοχή του νότιου
Στρυµονικού κόλπου µέχρι τον όρµο της Ολυµπιάδας, σε βάθος 8 έως 16 m. Συνεχής ζώνη
ποσειδωνίας παρατηρείται επίσης κατά µήκος της ακτογραµµής του νότιου τµήµατος του
κόλπου της Ιερισσού. Σύµφωνα µε µελέτη της θαλάσσιας ιχθυοπανίδας στην περιοχή
Στρυµονικού κόλπου και κόλπου Ιερισσού (Καλλιαννιώτης κ.ά., 1999) εντοπίστηκαν 101
είδη ψαριών.
Κατηγορίες βλάστησης – Τύποι οικοτόπων – Χλωρίδα
Ο νοµός Χαλκιδικής παρουσιάζει αξιόλογη ποικιλία κατηγοριών βλάστησης, πολλές από τις
οποίες έχουν ποσοστά φυτοκάλυψης αντίστοιχα µε εκείνα της χώρας. Πιο συγκεκριµένα, σε
επίπεδο νοµού, τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη φυσική βλάστηση έχει η µακκία βλάστηση
(σκληρόφυλλα και αείφυλλα πλατύφυλλα) σε ποσοστό 51,22%. Σηµαντική είναι η παρουσία
των δασών Χαλεπίου Πεύκης σε ποσοστό 23,12%. Την τρίτη κατά σειρά - ποσοστιαίου µεγέθους φυτοκοινότητα του Νοµού Χαλκιδικής, αποτελούν τα δάση δρυός που
καταλαµβάνουν ποσοστό 18,85% επί της συνολικής έκτασης του νοµού. Τα δάση οξιάς της
Χαλκιδικής επικαλύπτουν µονάχα το 4,4% της συνολικής επιφάνειας της. Οι υπόλοιπες
φυτοκοινότητες συµµετέχουν σε πολύ µικρότερα ποσοστά σε σχέση µε την συνολική έκταση
του Νοµού Χαλκιδικής, ενώ δεν έχουν καταγραφεί αξιόλογες εκτάσεις µε έλατα.
Κατηγορίες βλάστησης στην περιοχή των Σκουριών
Στην περιοχή επέµβασης στις Σκουριές, εµφανίζονται η παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης
(Quercetalia pubescentis) και η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραµεσόγειων
κωνοφόρων (Fagetalia). Αναλυτικότερα, οι Σκουριές χαρακτηρίζονται από δάση οξιάς σε
πολύ καλή κατάσταση διατήρησης και από υψηλά δρυοδάση σε καλή οικολογική κατάσταση
διατήρησης. Τέλος, αρκετά µεγάλες εκτάσεις στην περιοχή καλύπτονται από οστριές,
γάβρους και θερµόφιλά δάση σε δενδρώδη ή υψηλή θαµνώδη µορφή. Εκτός όµως από τις
κύριες ζώνες βλάστησης, στις Σκουριές εµφανίζονται κατά τόπους µονάδες βλάστησης που
ανήκουν στην αζωνική βλάστηση και αυτές είναι οι παραποτάµιες και παραρεµάτιες
συστάδες ανατολικού πλατάνου (Platanus orientalis) και σκλήθρου (Alnus glutinosa), καθώς
και οι αναδασώσεις αυτόχθονων και ξενικών κωνοφόρων (στο συντριπτικό τους ποσοστό
πεύκα).
Κατηγορίες βλάστησης στην περιοχή του Στρατωνίου
Η περιοχή επέµβασης στο Στρατώνι, χαρακτηρίζεται από την ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης
(Quercetalia ilicis), την παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) και τη
ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραµεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia). Στις
εκτάσεις που επικρατεί η ευµεσογειακή ζώνη, στις περιοχές µε νότια έκθεση, εµφανίζονται
κυρίως φυτοκοινωνικές ενώσεις µε επικρατέστερο είδος το ρείκι (Erica arborea), ενώ σε
σχετικά καλύτερες οικολογικά θέσεις κυριαρχούν οι κουµαριές (Arbutus unedo) και οι
ασπάλαθοι (Calycotome villosa). Στις υγρότερες θέσεις κυριαρχεί η αριά (Quercus ilex) σε
συνδυασµό µε φράξους (Fraxinus ornus), φυλλίκια (Phillyrea latifolia) και χνοώδεις δρυς
(Quercus pubescens). Η παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης χαρακτηρίζεται από µικτά δάση
πλατύφυλλων ειδών, µε χαρακτηριστικότερα την καστανιά (Castanea sativa), τις φλαµουριές
(Tilia sp.), τη δρυ (Quercus frainetto), την οστρυά (Ostrya carpinifolia), το γάβρο (Carpinus
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betulus) και το φράξο (Fraxinus ornus), ενώ η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών
παραµεσόγειων κωνοφόρων αποτελείται από δάση οξιάς στα χαµηλότερα υψόµετρα
εξάπλωσής τους. Καταλαµβάνουν τις υγρότερες περιοχές µε βόρεια έκθεση, ενώ οι περιοχές
µε ξηρότερο και θερµότερο µικροκλίµα καταλαµβάνονται από δάση πλατύφυλλων ειδών
(υποζώνη Tilio – castanetum). Τέλος, αντίστοιχα µε την περιοχή του Στρατωνίου,
εµφανίζονται κατά τόπους παρόµοιες µονάδες αζωνικής βλάστησης.
Κατηγορίες βλάστησης στην περιοχή της Ολυµπιάδας
Στην περιοχή επέµβασης στην Ολυµπιάδα, συναντώνται η ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης
(Quercetalia ilicis), η παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) και η
ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραµεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia). Στις
περιοχές που ανήκουν στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης, ξεχωρίζουν τα δάση αριάς
(Quercus ilex), αλλά παρατηρείται σποραδικά και ένας σηµαντικός αριθµός ειδών όπως ο
φράξος (Fraxinus ornus), το φυλλίκι (Phyllirea latifolia), η χνοώδης δρυς (Quercus
pubescens), το ρείκι (Erica arborea) και τα σπάρτα (Spartium junceum). Στην
παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης συναντώνται µικτά δάση πλατύφυλλων ειδών, αλλά και
συστάδες µε δενδρώδους µορφής πουρνάρια, που καταλαµβάνουν όµως περιορισµένη έκταση
στην περιοχή της Ολυµπιάδας. Η ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και ορεινών παραµεσόγειων
κωνοφόρων στην Ολυµπιάδα καταλαµβάνει περιορισµένης έκτασης ενδιαιτήµατα. Τέλος,
κατά αντιστοιχία µε τις δύο άλλες περιοχές, εντοπίζονται και στην Ολυµπιάδα
φυτοκοινότητες αζωνικής βλάστησης, που αφορούν στις παραποτάµιες διαπλάσεις και στις
αναδασώσεις κωνοφόρων.
Τύποι οικοτόπων περιοχής µελέτης της Ο.Μ.Β. (2010) στις Σκουριές
Στην περιοχή µελέτης στις Σκουριές πραγµατοποιήθηκαν κατάλληλες εργασίες πεδίου κατά
την εαρινή περίοδο του έτους 2010, λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον τεχνικό οδηγό
χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων (ο οποίος εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος
BIOMAP, ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000). Συνολικά, εντοπίστηκαν 7 φυσικοί τύποι οικοτόπων:
• ∆άση οξιάς Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130) µε έκταση 19.255 στρ., που καταλαµβάνουν
το 48,2% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές,
• ∆άση δρυός Quercus Frainetto (κωδ. 9280) µε έκταση 16.589 στρ., που καταλαµβάνουν
το 41,53% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές,
• ∆άση οστριάς, ανατολικού γαύρου και µικτά θερµόφιλα δάση (κωδ. 925A) µε έκταση
1.199 στρ., που καταλαµβάνουν το 3% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές,
• ∆άση οξιάς µε Ilex και Taxus (κωδ. 9120) µε έκταση 749 στρ., που καταλαµβάνουν το
48,2% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές,
• Αναδασώσεις Μαύρης Πεύκης (κωδ. 1030) µε έκταση 692 στρ., που καταλαµβάνουν το
1,73% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές,
• ∆άση καστανιάς (κωδ. 9260) µε έκταση 656 στρ., που καταλαµβάνουν το 1,64% της
περιοχής µελέτης στις Σκουριές,
• ∆άση φαραγγιών Tilio-Acerion (κωδ. 9180*) µε έκταση 132 στρ., που καταλαµβάνουν το
0,33% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές, και
• ∆άση ανατολικού πλατάνου (κωδ. 92C0) µε έκταση 8,07 στρ., που καταλαµβάνουν το
0,02% της περιοχής µελέτης στις Σκουριές.
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Τύποι οικοτόπων περιοχής µελέτης της Ο.Μ.Β. (2010) στο Στρατώνι
Με βάση την ίδια µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τους τύπους οικοτόπων στην
περιοχή µελέτης στις Σκουριές, στην περιοχή µελέτης στο Στρατώνι, εντοπίσθηκαν οι
παρακάτω 6 φυσικοί τύποι οικοτόπων:
• ∆άση οξιάς Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130) µε έκταση 2.424 στρ., που καταλαµβάνουν
το 7,01% της περιοχής µελέτης στο Στρατώνι,
• ∆άση καστανιάς (κωδ. 9260) µε έκταση 4.859 στρ., που καταλαµβάνουν το 14,05% της
περιοχής µελέτης στο Στρατώνι,
• ∆άση αριάς Quercus ilex (κωδ. 9340) µε έκταση 11.338 στρ., που καταλαµβάνουν το
32,79% της περιοχής µελέτης στο Στρατώνι,
• Αναδασώσεις µε ξενικά κωνοφόρα (κωδ. 1031) µε έκταση 5.238 στρ., που
καταλαµβάνουν το 15,15% της περιοχής µελέτης στο Στρατώνι,
• Θερµόφιλα δρυοδάση (κωδ. 924Α) µε έκταση 5.215 στρ., που καταλαµβάνουν το
15,08% της περιοχής µελέτης στο Στρατώνι, και
• ∆άση ανατολικού πλατάνου (κωδ. 92C0) µε έκταση 255 στρ., που καταλαµβάνουν το
0,74% της περιοχής µελέτης στο Στρατώνι.
Τύποι οικοτόπων περιοχής µελέτης της Ο.Μ.Β. (2010) στην Ολυµπιάδα
Με βάση την ίδια µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τους τύπους οικοτόπων στις
περιοχές µελέτης στο Στρατώνι και στις Σκουριές, στην περιοχή µελέτης στην Ολυµπιάδα,
εντοπίσθηκαν οι παρακάτω 8 φυσικοί τύποι οικοτόπων:
• ∆άση οξιάς Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130) µε έκταση 211 στρ., που καταλαµβάνουν το
0,85% της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα,
• ∆άση καστανιάς (κωδ. 9260) µε έκταση 302 στρ., που καταλαµβάνουν το 1,22% της
περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα,
• ∆άση ανατολικού πλατάνου (κωδ. 92C0) µε έκταση 672 στρ., που καταλαµβάνουν το
2,71% της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα,
• Αναδασώσεις µε ξενικά κωνοφόρα (κωδ. 1031) µε έκταση 160 στρ., που καταλαµβάνουν
το 0,65% της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα,
• ∆άση αριάς Quercus ilex (κωδ. 9340) µε έκταση 2.104 στρ., που καταλαµβάνουν το
8,48% της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα,
• Αναδασώσεις µε αυτόχθονα κωνοφόρα (κωδ. 1030) µε έκταση 767 στρ., που
καταλαµβάνουν το 3,09% της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα,
• Ελληνικά δάση πρίνου (κωδ. 934Α) µε έκταση 208 στρ., που καταλαµβάνουν το 0,84%
της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα, και
• ∆άση φαραγγιών Tilio-Acerion (κωδ. 9180*) µε έκταση 42 στρ., που καταλαµβάνουν το
0,17% της περιοχής µελέτης στην Ολυµπιάδα.

Χλωρίδα
Με βάση τις εξειδικευµένες εργασίες πεδίου που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της
εκπόνησης της Ο.Μ.Β. του 2010 της παρούσας µελέτης για τις περιοχές των Σκουριών και
της Ολυµπιάδας, καθώς και από βιβλιογραφικά δεδοµένα, τα κύρια συµπεράσµατα όσον
αφορά στη χλωρίδα των περιοχών επέµβασης, είναι τα εξής:
•

Στην περιοχής µελέτης στις «Σκουριές», καταγράφηκαν 142 είδη χλωρίδας εκ των οποίων
14 εκτιµώνται ως σηµαντικά.
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•
•

Στην περιοχής µελέτης στο «Στρατώνι», καταγράφηκαν 101 είδη χλωρίδας εκ των οποίων
8 εκτιµώνται ως σηµαντικά.
Στην περιοχής µελέτης στην «Ολυµπιάδα», καταγράφηκαν 116 είδη χλωρίδας εκ των
οποίων 7 ανήκουν σε οικολογικά σηµαντικά είδη.

Εάν συνυπολογιστούν και τα συµπεράσµατα της Ο.Μ.Β. του 1998, αναφέρονται τα εξής:
• Το σύνολο των οικολογικά σηµαντικών ειδών στις περιοχές µελέτης των Ο.Μ.Β. (του
1998 και του 2010) στις Σκουριές, στο Στρατώνι και στην Ολυµπιάδα, καθώς και στην
ευρύτερη και άµεση περιοχή της παρούσας µελέτης ανέρχεται σε 38 είδη.
• Ένα είδος έχει συµπεριληφθεί στο κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων φυτών της Ελλάδας.
Πρόκειται για το είδος Galanthus nivalis το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σπάνιο (R)
σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο.
• Είκοσι (20) είδη έχουν συµπεριληφθεί στο Π.∆. 67/1981 (ΦΕΚ 43Α/81 «Για την
προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισµού διαδικασίας
συντονισµού και ελέγχου της έρευνας αυτών»).
• ∆εκαέξι είδη (16) χαρακτηρίζονται ως σπάνια για τον Ελληνικό χώρο
• Πέντε (5) είδη παρουσιάζουν ενδηµισµό. Από αυτά το Digitalis leucophaea είναι
ενδηµικό της Ελλάδας, δύο είδη (Centaurea grisebachii ssp. grisebachii, και Digitalis
laevigata ssp. laevigata) είναι ενδηµικά της Βαλκανικής Χερσονήσου και δύο είδη
(Hypericum athoum και Scoutellaria albida ssp. vacillans) χαρακτηρίζονται µε τοπικό
ενδηµισµό.
Πανίδα
Ορνιθοπανίδα
Με βάση το γεγονός πως τα ενδιαιτήµατα στα οποία διαβιούν και δραστηριοποιούνται τα
είδη πανίδας παρουσιάζουν µεγάλο εύρος έκτασης, θεωρείται πως η παρουσία των ειδών σε
κάποια από τις περιοχές επέµβασης των έργων, συνεπάγεται και την πιθανότητα δυνητικής
τους εµφάνισης στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής της παρούσας µελέτης. Έτσι, στην
ευρύτερη περιοχή της παρούσας µελέτης αναµένεται να παρατηρηθούν 159 είδη, από τα
οποία τα 153 έχουν καταγραφεί στις εργασίες πεδίου του 1998 και του 2010. Είναι απόλυτα
λογικό το γεγονός πως ο αριθµός των ειδών που αναµένεται να παρατηρηθούν είναι
µεγαλύτερος από τον αριθµό των ειδών που παρατηρήθηκαν, αφού πολλά από αυτά τα είδη
χρησιµοποιούν την περιοχή για ορισµένο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια της
µεταναστευτικής τους διέλευσης από την περιοχή.
Κατά τις εργασίες πεδίου της παρούσας µελέτης (ΟΜΒ, ENVECO 2010) καταγράφηκαν 80
είδη στις περιοχές επέµβασης, ενώ προγενέστερες καταγραφές το 1998 (ΟΜΒ, ENVECO
1998) περιελάµβαναν 119 είδη στην περιοχή των Σκουριών και 84 είδη στην περιοχή της
Ολυµπιάδας.
Από το σύνολο των 153 ειδών που καταγράφησαν, 43 είδη αναφέρονται στο «Ειδικό
∆ιαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή GR1270005 ‘Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαµνί’
(1996)», ενώ 80 είδη αναφέρονται στο τυποποιηµένο δελτίο δεδοµένων «Natura 2000» για
την προστατευόµενη περιοχή «GR122009 – Λίµνες Βόλβης και Λαγκαδά και στενά
Ρεντίνας». Από το σύνολο των ειδών
• 52 είδη ανήκουν στο Παράρτηµα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ,
• 4 είδη (Gallinago media, Aythya nyroca, Falco naumanni, Circus macrourus – τα δύο
πρώτα παρατηρήθηκαν στις εργασίες πεδίου του 1998 στις Σκουριές - ) ανήκουν στην
κατηγορία SPEC 1
Μη Τεχνική περίληψη
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•

20 είδη ανήκουν στην κατηγορία SPEC 2 (Species of European Conservation Concern Είδη που ο παγκόσµιος πληθυσµός τους είναι συγκεντρωµένος στην Ευρώπη - σε
ποσοστό >50% - και είναι υπό δυσµενές καθεστώς διατήρησης (Unfavourable
conservation status).

Όσον αφορά στις κατηγορίες του «Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας
(2009)»:
• τρία είδη αναφέρονται ως «Κρισίµως Κινδυνεύοντα (CR) (Milvus migrans, Neophron
percnopterus, Circus pygargus),
• πέντε είδη αναφέρονται ως «Κινδυνεύοντα (EN) (Aquila pomarina, Ciconia nigra, Aquila
pennata, Aquila chrysaetos, Falco biarmicus), ενώ
• οχτώ είδη αναφέρονται ως «Τρωτά (VU) (Aythya nyroca, Falco naumanni, Coracias
garrulous, Hieraaetus fasciatus, Ardeola ralloides, Buteo rufinus, Circus aeruginosus,
Acrocephalus melanopogon).
Η µεγάλη ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρείται στην περιοχή, σχετίζεται άµεσα
και µε την ύπαρξη κατάλληλων ενδιαιτηµάτων για τη διαβίωση και την αναπαραγωγή τους,
τα οποία είναι τα εξής:
• Συστάδες δέντρων µεγάλης ηλικίας
• Παρόχθια δάση
• Μικρά ποτάµια και πηγές νερού
• Βραχώδεις περιοχές
• Ανοιχτές περιοχές, ανοίγµατα ανάµεσα στα δάση (ξέφωτα) και τα λιβάδια
Αµφίβια και ερπετά
Από τα παρατηρηθέντα είδη, 2 είδη αµφιβίων και 7 είδη ερπετών ανήκουν στα είδη πανίδας
κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει καθορισµό ειδικών ζωνών
διατήρησης (παράρτηµα III της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), ενώ 7 και 19 είδη αντίστοιχα ανήκουν
στα είδη πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία (παράρτηµα
IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Οκτώ (8) είδη αµφιβίων και 22 είδη ερπετών
συµπεριλαµβάνονται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981 στη χώρα µας, ενώ σύµφωνα µε το
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (2009), το είδος Eurotestudo
hermanni αναφέρεται ως τρωτό (VU). Τέλος, από το σύνολο των ειδών αµφιβίων (12), 6 είδη
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II (αυστηρά προστατευόµενα) και 6 είδη περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα III (προστατευόµενα) της σύµβασης της Βέρνης, ενώ από το σύνολο των
ερπετών (28), 22 είδη περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II και 6 είδη περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα III της σύµβασης της Βέρνης.
Θηλαστικά
Με βάση καταγραφές βιοδηλωτικών στοιχείων και παρατηρήσεις ατόµων κατά τη διάρκεια
εκτεταµένων εργασιών πεδίου που έλαβαν χώρα το 1998 και το 2010, βιβλιογραφικές
αναφορές, αλλά και συνεκτίµηση των τύπων ενδιαιτηµάτων που απαντώνται στην ευρύτερη
περιοχή, συγκροτήθηκε λίστα ειδών θηλαστικών, των οποίων η παρουσία είναι αναµενόµενη
στην περιοχή. Η λίστα αυτή περιλαµβάνει 40 είδη, από τα οποία καταγράφηκαν 12 είδη κατά
τη διάρκεια των εργασιών πεδίου.
Από αυτά, 12 είδη ανήκουν στα ζωικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η
διατήρηση επιβάλλει τον καθορισµό ζωνών ειδικής διαχείρισης (παράρτηµα II της οδηγίας
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92/43/ΕΟΚ), 24 είδη ανήκουν στα ζωικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν
αυστηρή προστασία (παράρτηµα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και 24 είδη προστατεύονται
στην Ελλάδα από το Π.∆. 67/1981. Σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων
της Ελλάδας (2009), το είδος νυχτερίδας Rhinolophus mehelyi (το οποίο δεν παρατηρήθηκε
κατά τις εργασίες πεδίου) του οποίου η παρουσία αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή (Β και
∆ Χαλκιδική), ανήκει στην κατηγορία «τρωτά (VU) - τάξα που αντιµετωπίζουν υψηλό
κίνδυνο εξαφάνισης στο µεσοπρόθεσµο µέλλον». Τα είδη Canis lupus (λύκος) και Capreolus
capreolus (ζαρκάδι) (παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου του 1998 και
του 2010) αναφέρονται ως «τρωτά (VU) - αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο
µεσοπρόθεσµο µέλλον». Τα είδη Canis aureus (τσακάλι) και Lutra lutra (βίδρα)
(παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου του 1998 και του 2010) αναφέρονται
ως «κινδυνεύοντα (EN) - αντιµετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό
τους χώρο στο άµεσο µέλλον».
Τέλος, από το σύνολο των 40 ειδών θηλαστικών, 10 είδη περιλαµβάνονται στο παρ. ΙΙ
(αυστηρά προστατευόµενα είδη) και 20 είδη περιλαµβάνονται στο παρ. ΙΙΙ (προστατευόµενα
είδη) της Σύµβασης της Βέρνης, ενώ 18 είδη περιλαµβάνονται στο παρ. ΙΙ (προστατευόµενα
είδη) της Σύµβασης της Βόννης.
Χερσαία ασπόνδυλα
Κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου που έλαβαν µέρος το 1998 και το 2010,
αναγνωρίστηκε σηµαντικός αριθµός - ειδών και οικογενειών - ατόµων ασπόνδυλων στις
περιοχές επέµβασης στις Σκουριές, στο Στρατώνι και στην Ολυµπιάδα. Από την άλλη
πλευρά, τα περισσότερα είδη των πεταλούδων που καταγράφηκαν είναι κοινά στην Ελλάδα.
Οικολογικά ευαίσθητες – Προστατευόµενες περιοχές
Ακολουθούν οι προστατευόµενες περιοχές που βρίσκονται εντός της άµεσης περιοχής
µελέτης του έργου, καθώς και συνοπτικές πληροφορίες για κάθε µια από αυτές. Αναφέρονται
επίσης και όσες προστατευόµενες περιοχές γειτνιάζουν µε την άµεση περιοχή και βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή της παρούσας µελέτης:
•

•

•

Η περιοχή «Όρος Στρατωνικό – Κορυφή Σκαµνί» έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000
(GR1270005) ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ
από το Σεπτέµβριο του 2006. Το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης της προστατευόµενης
αυτής περιοχής καλύπτεται από τον οικότοπο µε κωδικό 9340 (∆άση αριάς Quercus ilex)
σε ποσοστό 44,8% επί της συνολικής έκτασής του, και ακολουθεί ο οικότοπος µε κωδικό
9130 (∆άση οξιάς µε Asperulo - Fagetum) σε ποσοστό 17,82% επί της συνολικής του
έκτασης. Οι δύο αυτοί οικότοποι ανήκουν στο Παράρτηµα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Επιπλέον, υπάρχει και ένας ακόµη οικότοπος προτεραιότητας, µε τον κωδικό 9180*
(∆άση φαραγγιών µε Tilio - Acerion), ο οποίος όµως καταλαµβάνει πολύ µικρή έκταση.
Τέλος, δύο επιµέρους εκτάσεις του εν λόγω Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας, συµπίπτουν µε
αρκετά σηµαντικό µέρος της έκτασης των περιοχών των έργων στην Ολυµπιάδα και στο
Στρατώνι.
Η προστατευόµενη περιοχή «Λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας»
(GR1220009), µε έκταση 15.671 ha. Αποτελείται από δύο λίµνες που ενώνονται µε ένα
κανάλι που δεν είναι λείτουργικό στις µέρες µας.
Η περιοχή «Όρος Χολοµώντας» (GR1270001) έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως
Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (SCI). Το SCI «Όρος Χολοµώντας» καλύπτει έκταση 15.543
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•

•

•

ha µε µέγιστο υψόµετρο στα 1.160 m και ελάχιστο στα 294 m και βρίσκεται δυτικότερα
της περιοχής των έργων στις Σκουριές. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί πλούσια ποικιλία
χλωρίδας, είτε φυσική, όπως τα µεγάλα δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων (οξιά, δρυς,
καστανιά) και µακκία βλάστηση, είτε µέσω δενδροφυτεύσης ενδηµικών αλλά και
εξωτικών κωνοφόρων ειδών. Σηµειώνεται πως για την περιοχή αυτή έχει εκπονηθεί
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) µε φορέα ανάθεσης τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, η οποία έχει εγκριθεί από τον φορέα ανάθεσης και βρίσκεται
σε στάδιο ελέγχου από την Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ,
προκειµένου να ελεγχθεί ως προς τη συµβατότητά της µε το θεσµικό πλαίσιο που διάπει
την περιοχή.
Η περιοχή «Ταξιάρχης – Πολύγυρος» (GR1270012) έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000
ως Ειδική Ζώνη Προστασίας (SPA) τον Φεβρουάριο του 1997. Αποτελεί µια έκταση
21.250 ha µε µέγιστο υψόµετρο στα 1.063 m και ελάχιστο στα 106 m και βρίσκεται
δυτικά της περιοχής των έργων στις Σκουριές.
Ο τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) «Χερσόνησος Άθως» (GR1270003) εµπεριέχεται
εντός των ορίων του βιότοπου Corine «Όρος Άθως» και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura
2000 από το Σεπτέµβριο του 2009. Καλύπτει µια έκταση της τάξης των 33.568 ha και έχει
µέγιστο υψόµετρο στα 1920 m. Αποτελείται κυρίως από δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων
(οξιά, δρυς, καστανιά), από δάση αείφυλλων και από θαµνώδη και µακκία βλάστηση.
Το Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς «Όρος Άθως» (Ν1) βρίσκεται παροµοίως εντός
των πλαισίων του βιότοπου Corine «Όρος Άθως» και καλύπτει έκταση της τάξης των
33.700 ha.

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης ή σε κοντινή απόσταση αυτής, απαντώνται οι εξής
σηµαντικές περιοχές χαρακτηρισµένες ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ - Special
Protected Areas - SPA)», ή ως «Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ – Special Community
Interest - SCI)» µε βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (βλ. Σχήµα 3.4.1-1):
o «Λίµνες Βόλβη και Λαγκάδα και Στενά Ρεντίνας» (GR1220009 – ΖΕΠ), µε έκταση
15671,24 ha.,
o «Ταξιάρχης – Πολύγυρος» (GR1270012 – ΖΕΠ), µε έκταση 21250,07 ha., και
o «Στενά Ρεντίνας – ευρύτερη περιοχή» (GR1220003 - ΤΚΣ), µε έκταση 2905,16 ha.
Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Φόρµα ∆εδοµένων για την περιοχή Natura 2000 – «Λίµνες
Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας» - GR1220009, στην περιοχή απαντώνται 62 είδη
ορνιθοπανίδας που ανήκουν στο παρ. Ι της Οδηγίας 79/409/ ΕΟΚ, τα περισσότερα εκ των
οποίων είναι υδρόβια είδη. Ειδικότερα, τα ενδιαιτήµατα που βρίσκονται πλησίον και κατά
µήκος των λιµνών, αλλά και αυτά που απαντώνται στα Στενά της Ρεντίνας, αποτελούν
κατάλληλες περιοχές για φωλεασµό, αναζήτηση τροφής, αναπαραγωγή και διαχείµανση των
ειδών ορνιθοπανίδας. Τα εν λόγω υγροτοπικά οικοσυστήµατα βρίσκονται εκτός και σε
µεγάλη απόσταση από την ευρύτερη περιοχή µελέτης.
Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Φόρµα ∆εδοµένων για την περιοχή Natura 2000 –
‘Ταξιάρχης – Πολύγυρος’ - GR1270012, στην περιοχή αυτή βρίσκεται το δάσος του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος). Το Όρος Χολοµώντας αποτελείται από δασωµένους λόφους, µε ανοιχτή
δοµή δάσους και µακκί. ∆εν υπάρχουν ποτάµια ή λίµνες. Περισσότερα από δώδεκα
διαφορετικά σκληρόξυλα είδη απαντούν στην περιοχή και περιλαµβάνουν τα: Carpinus
orientalis, Ostrya carpinifolia, Tilia tomentosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Rhus
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coriaria κ.λπ. Βορειοανατολικό τµήµα της εν λόγω περιοχής Natura 2000 εφάπτεται στο
νοτιοδυτικό τµήµα της ευρύτερης περιοχής.
Επισηµαίνεται ότι το έργο δεν αναµένεται να παραβλάψει την ακεραιότητα και τη συνοχή
των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 (SCI - SPA) που
εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή.
4.4. Ανθρωπογενές περιβάλλον
Χρήσεις Γης
1. Ο χαρακτήρας των χρήσεων γης στον νοµό Χαλκιδικής είναι πολύ κοντά σε αυτόν που
έχει το σύνολο της χώρας.
2. Ο χαρακτήρας των χρήσεων γης που έχουν οι ∆ήµοι της ευρύτερης περιοχής µελέτης
είναι σηµαντικά διαφορετικός από αυτόν του νοµού. Οι δασικές – ηµιφυσικές εκτάσεις
καταλαµβάνουν υψηλά ποσοστά (άνω του 70%) των τριών ∆ήµων (Αρναίας, Παναγίας
και Σταγείρων – Ακάνθου) τη στιγµή που οι γεωργικές εκτάσεις καταλαµβάνουν
υποδιπλάσιο σχεδόν ποσοστό (από 23 έως 28%).
3. Οι χαρακτήρες των τριών προαναφερόµενων δήµων είναι παρόµοιοι και ξεχωρίζουν για
την χαµηλή συµµετοχή γεωργικών περιοχών
4. Το 77% της ευρύτερης και το 88% της άµεσης περιοχής µελέτης αφορά εκτάσεις δασικού
χαρακτήρα.
5. Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης οι δύο περισσότερο επικρατούσες καλύψεις είναι τα δάση
πλατύφυλλων και η γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές εκτάσεις
φυσικής βλάστησης. Στην άµεση περιοχή µελέτης οι επικρατούσες καλύψεις έχουν
εντονότερο δασικό χαρακτήρα: δάση πλατύφυλλων και δάση κωνοφόρων.
6. Οι περιοχές αγροτικού χαρακτήρα είναι ιδιαιτέρως περιορισµένες σε σχέση µε άλλες
περιοχές της Ελλάδας, ειδικά στην άµεση περιοχή µελέτης όπου εκτιµάται ότι δεν
ξεπερνούν το 10%.
7. Οι περιοχές αστικού χαρακτήρα (παρά το χαµηλό ποσοστό τους στους ∆ήµους Παναγιάς
και Αρναίας) εµφανίζονται σηµαντικά ενισχυµένες στο ∆ήµο Σταγείρων – Ακάνθου
(κυρίως στο Στρατώνι), ξεπερνώντας το µέσο ποσοστό της χώρας
Πολεοδοµικός σχεδιασµός – ∆οµηµένο περιβάλλον
1. Ο νοµός Χαλκιδικής σταθερά σχεδόν συγκεντρώνει το 2.5 - 2.8 % της οικοδοµικής
δραστηριότητας της χώρας µετά το 2000.
2. Ο ∆ήµος Αρναίας παρουσιάζει ρυθµό αύξησης οικοδοµικής δραστηριότητας µικρότερο
από αυτόν του νοµού, αλλά και της χώρας.
3. Ο ∆ήµος Παναγίας παρουσιάζει ρυθµό αύξησης οικοδοµικής δραστηριότητας µικρότερο
από αυτόν του νοµού, αλλά και της χώρας, εκτός από το έτος 2001.
4. Ο ∆ήµος Σταγείρων-Ακάνθου παρουσιάζει ρυθµό αύξησης οικοδοµικής δραστηριότητας
µικρότερο από αυτόν του νοµού, αλλά και της χώρας, εκτός από το έτος 2004.
5. Αξιοσηµείωτα διαφορετική συµπεριφορά ως προς την ετήσια οικοδοµική δραστηριότητα
εµφανίζει το ∆∆ Ιερισσού, στο οποίο διακρίνεται έντονα αναπτυξιακός χαρακτήρας.
Ιστορικά και Πολιτιστικά χαρακτηριστικά
Η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται από σηµαντικό ιστορικό και πολιτιστικό
πλούτο, που συνδέεται µε την ύπαρξη µεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, ο οποίος
όµως πλούτος έχει ελάχιστα µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί και προβληθεί. Σταθµοί στην ιστορική
και πολιτιστική διαδροµή της περιοχής αποτελούν τα Aρχαία Στάγειρα (η γενέτειρα του
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Αριστοτέλη), το Στρατώνι (αρχαία Στρατονίκη, όπως αναφέρεται από τον Πτολεµαίο), τα
Στάγειρα (µεσαιωνικό φρουριακό συγκρότηµα του 15ου αιώνα), ο Ζέπκος Στρατονίκης
(παλαιοχριστιανική βασιλική) σε απόσταση 7 km από Ολυµπιάδα, το Ερειπωµένο χωριό στη
θέση Χωρούδα και βέβαια οι αρχαίες µεταλλευτικές/µεταλλουργικές εγκαταστάσεις.
Κηρυγµένοι Αρχαιολογικοί Χώροι στην περιοχή µελέτης είναι:
Αρχαία Στάγειρα
Βαρβάρα
Ζέπκος Στρατονίκης
Πύργοι Σταγείρων Θέσεις “Λόφος Αγ. ∆ηµητρίου – Πάρκο Αριστοτέλη”
Στάγειρα
Στρατώνι
Χωρούδα
Βαρβάρα
Στανός
Βάβδος
Αρναία
Αρναία: Προφήτης Ηλίας
Μεγάλη
Παναγία
Νησίδα Κάπρος ή Καυκανάς
Ιερισσός: Αρχαία Άκανθος
Ιερισσός, ∆είγµατα µοναστηριακής αρχιτεκτονικής Ιερισσός: Κουµίτσα
Πυργαδίκια
Νέα Ρόδα: ∆ιώρυγα του Άθω
Οικονοµικό και Κοινωνικό περιβάλλον
Κατά τη δεκαετία 1971-1981, η περιοχή µελέτης παρουσίασε αύξηση του πληθυσµού κατά
1,3%. Η πληθυσµιακή αύξηση εντοπίζεται κυρίως στις παραθαλάσσιες Κοινότητες της
Ολυµπιάδας (+31,5%), της Ιερισσού (+10,2%), της Ουρανούπολης (+10,0%) και των Ν.
Ρόδων (+7,5%).
Κατά τη δεκαετία 1981-1991, η θετική πληθυσµιακή εξέλιξη υπερδιπλασιάζεται στο Νοµό
και επταπλασιάζεται στην περιοχή µελέτης. Η πληθυσµιακή αύξηση σε επίπεδο Νοµού
(16,5%) παρουσιάζει, µάλιστα, µεγάλη απόκλιση από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο
χώρας (5,3%).
Κατά τη δεκαετία 1991- 2001, ο πληθυσµός της περιοχή µελέτης µειώθηκε ελαφρά (0,2%),
σε αντίθεση µε το νοµό όπου η µεταβολή είναι αυξητική σε ποσοστό σχεδόν 14%, λόγω
τουριστικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στην Κασσάνδρα και τη Σιθωνία. Οι δύο
ρυθµοί µεταβολής είναι µικρότεροι από τους αντίστοιχους της προηγούµενης δεκαετίας.
Συνοψίζοντας, για όλη την εξεταζόµενη περίοδο η πληθυσµιακή µεταβολή για τους
εξεταζόµενους δήµους και κοινότητες υπολείπεται από την αντίστοιχη µεταβολή που
διαπιστώνεται σε επίπεδο νοµού. Η µείωση του πληθυσµού είναι έντονη στα ορεινά δηµοτικά
διαµερίσµατα, ενώ αντίθετα στις παραθαλάσσιες κοινότητες υπάρχει αύξηση πληθυσµού.
Ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής απορροφά το 19,1% της απασχόλησης στην περιοχή
µελέτης, αρκετά µικρότερη συγκρινόµενη µε το αντίστοιχο ποσοστό του Νοµού (26,2%)
(ΕΣΥΕ, 2001), µε τη µικρότερη εκ των δήµων της περιοχής µελέτης να καταγράφεται στο
∆ήµο Αρναίας (17,2%). Από τα δεδοµένα προκύπτει υστέρηση του πρωτογενούς τοµέα στην
περιοχή µελέτης σε σχέση µε τον υπόλοιπο Νοµό.
Στην περιοχή µελέτης, ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής απορροφά το 30,6% της
απασχόλησης (ΕΣΥΕ, 2001), µε κύριους κλάδους τις κατασκευές και τα µεταλλεία.
Εντούτοις, η µεταλλευτική δραστηριότητα παρουσίασε δυσλειτουργίες µέσα στη δεκαετία
του 1990, που οδήγησαν σε µείωση του παραγόµενου προϊόντος του κλάδου. Ο κλάδος των
µεταλλείων αναδείχθηκε ως η σηµαντικότερη συνιστώσα στη φθίνουσα πορεία της τοπικής
οικονοµίας. Επιπλέον, η δυσλειτουργία των Μεταλλείων τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε
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κρίση και µια σειρά άλλων επιχειρήσεων, που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους. Επίσης, η
µεταποιητική δραστηριότητα ελάχιστα συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ η
έλλειψη βιοτεχνικής υποδοµής και το µικρό µέγεθος της αγοράς δεν ευνοεί την εγκατάσταση
νέων µεταποιητικών µονάδων.
Ο τριτογενής τοµέας παραγωγής απορροφά το 45,4% της απασχόλησης στην περιοχή µελέτης
(ΕΣΥΕ, 2001). Ειδικότερα για το ∆ήµο Σταγείρων-Ακάνθου, η κύρια οικονοµική
δραστηριότητα είναι ο τουρισµός και αρκετές είναι οι ξενοδοχειακές µονάδες µικρής και
µεσαίας δυναµικότητας. Πάντως, η περιοχή µελέτης γενικά στερείται συγκριτικού
πλεονεκτήµατος σε µορφές µαζικού τουρισµού.
Τεχνικές Υποδοµές
Οδικό δίκτυο: Ο βασικός άξονας της περιοχής που εξυπηρετεί τις µεταφορές σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο και συνδέει την περιοχή µελέτης µε τα µητροπολιτικά κέντρα
Πολυγύρου και Θεσσαλονίκης είναι η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστας - Αρναίας Ιερισσού, µήκους 110 km. Το οδόστρωµα, γενικά βρίσκεται σε ανεκτή κατάσταση, εκτός από
φθορές τοπικού χαρακτήρα που οφείλονται σε ελλιπή συντήρηση.
Μεταφορές: Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων της
περιοχής µελέτης γίνεται αποκλειστικά οδικώς από το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Εξαίρεση αποτελεί
το ∆.∆. Ολυµπιάδας, το οποίο εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ Θεσ/νίκης. Η θαλάσσια επιβατική
συγκοινωνία της περιοχής διεξάγεται µέσω των λιµένων Ιερισσού και Ουρανούπολης και του
λιµένα της Τρυπητής για την εξυπηρέτηση της Ν.Αµµουλιανής. Σιδηροδροµικές
συγκοινωνίες δεν υπάρχουν, ενώ οι αεροπορικές συγκοινωνίες και µεταφορές
εξυπηρετούνται από τον αερολιµένα Θεσσαλονίκης.
Ενέργεια – Τηλεπικοινωνίες: Οι γραµµές µεταφοράς ενέργειας είναι δύο: από τον υποσταθµό
του Βάβδου (∆ήµου Ανθεµούντα) προς τα Στάγειρα και από τα Στάγειρα προς την Καβάλα,
µέσω υποσταθµού Αµφίπολης. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή µιας νέας γραµµής
από τον υποσταθµό Νικήτης προς τα Στάγειρα, της οποίας η λειτουργία δεν έχει ξεκινήσει.
Ακόµη έχουν λάβει χώρα αναβαθµίσεις του δικτύου από Στάγειρα προς Αµφίπολη µε
εγκατάσταση διπλής γραµµής µεταφοράς. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση
της εγκατεστηµένης ισχύος του υποσταθµού των Σταγείρων.
Ύδρευση: Το µεγαλύτερο µέρος του νερού ύδρευσης των οικισµών της περιοχής µελέτης
προέρχεται από γεωτρήσεις και κατά δεύτερο από πηγές. Για την τροφοδοσία των δικτύων, οι
οικισµοί διαθέτουν δεξαµενές. Τα δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή έχουν ανακατασκευαστεί
στην πλειοψηφία τους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και εξυπηρετούν το σύνολο
του πληθυσµού (µε εξαίρεση το 10% του πληθυσµού της Ουρανούπολης, που δηλώθηκε ως
µη εξυπηρετούµενο από το υπάρχον δίκτυο).
Ειδικότερα, στο ∆ήµο Αρναίας έχουν καταγραφεί 23 σηµεία υδροληψίας: 9 γεωτρήσεις, 13
πηγές και 1 πηγάδι. Κάθε δηµοτικό διαµέρισµα διαθέτει τουλάχιστον από µία γεώτρηση. Στο
∆ήµο Παναγίας έχουν καταγραφεί 13 σηµεία υδροληψίας εκ των οποίων 6 γεωτρήσεις και 7
πηγές. Το ∆∆ Γοµατίου υδρεύεται µόνο από την πηγή Μάννα στον Άγιο Αθανάσιο, ενώ 3
από τις πηγές του ∆∆ Μεγάλης Παναγίας δεν διοχετεύονται στο δίκτυο. Για τις υδρευτικές
ανάγκες του, ο ∆ήµος Σταγείρων – Ακάνθου διαθέτει 39 σηµεία υδροληψίας, εκ των οποίων
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27 γεωτρήσεις 11 πηγές και µία τεχνητή λίµνη. Η κοινότητα Ολυµπιάδας υδρεύεται από
πηγές του χειµάρρου Μπαχτσίνα στον άνω ρου και από πηγές του Μπάσκου (χείµαρρος
Μπασδέκης). Όσον αφορά στην περιοχή Στρατωνίου, αναφέρεται πως οι υδρευτικές
γεωτρήσεις βρίσκονται στον κάτω ρου του Ασπρόλακκα, λίγα µέτρα πριν την συµβολή του
µε τον Κοκκινόλακκα. Η κοινότητα Στρατονίκης υδρευόταν αρχικά από 2 γεωτρήσεις, την
γεώτρηση Θεοχαρίδου και την γεώτρηση Παναγία, ενώ προστέθηκε και µία επιπλέον στην
περιοχή Παπαδηµητράδικα. Επιπλέον υδροµαστεύονται και οι πηγές Βουλγάρικα, Κολοκύθα
και Κερασιά (Μπλίνος). Τέλος, η κοινότητα Σταγείρων αν και υδρευόταν µόνο από την πηγή
Αγίου ∆ηµητρίου, 600 m βόρεια της εθνικής οδού Νεοχωρίου – Σταγείρων, πλέον υδρεύεται
από την γεώτρηση ‘Αριστοτέλης – ΓΣΤΑ1’ και 2 πηγές στις θέσεις Πιάβιτσα και Παξεδάκι.
Αποχέτευση: Τα δηµοτικά διαµερίσµατα της περιοχής µελέτης παρουσιάζουν ανοµοιογενή
χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις υποδοµές αποχέτευσης (ΙΓΜΕ/ΙΠΑ, 1997). Οι οικισµοί και
τα παραθεριστικά κτίσµατα εξυπηρετούνται από βόθρους µε αποδέκτες των λυµάτων είτε
ρέµατα της περιοχής, είτε άλλους χώρους στους οποίους διατίθενται ανεξέλεγκτα. Στον
Πίνακα 4.4-1 δίνεται η κατάσταση στην εξυπηρέτηση από αποχετευτικά δίκτυα και
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) στην περιοχή. Στεγανούς βόθρους διαθέτουν
τα ∆.∆. Στρατωνίου, Αµµουλιανής, Ολυµπιάδας και Πυργαδικίων.
Πίνακας 4.4-1. Αξιολόγηση µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην περιοχή
µελέτης (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2004) µε επικαιροποίηση από την οµάδα µελέτης (2010).
ΟΙΚΙΣΜΟΙ

∆ΗΜΟΣ

Αρναία

Αρναίας
Σταγείρων
Ιερισσός
- Ακάνθου
Σταγείρων
Νέα Ρόδα
- Ακάνθου
Σταγείρων
Ουρανούπολη
- Ακάνθου
Σταγείρων
Ολυµπιάδα
– Ακάνθου
Σταγείρων
Αµµουλιανή
– Ακάνθου
Στρατώνι
– Σταγείρων
Στρατονίκη
– Ακάνθου
Μεγ.Παναγιά
Παναγιάς

∆ΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Ε.Ε.Λ.

ΦΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΘΕΣΗ

ΟΧΙ

-

-

Ιερισσού

Λειτουργεί

Παράκτια

Αδρανεί

Παράκτια

Αδρανεί

Παράκτια

Ολυπιάδος

Αδρανεί

Ρέµα Μπαξίνα

Αµµουλιανής/
Βουβάλες
Στρατωνίου/
Κοκκινόλακκας
ΟΧΙ

Υπό
δηµοπράτηση
Υπό
δηµοπράτηση
-

Νέων Ρόδων/
Αµαξίνα
Ουρανοπόλεως/
Μπαρίτσες

Παράκτια
Ρέµα
Κοκκινόλακκα
-

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων: Στο Νοµό Χαλκιδικής λειτουργεί ένας χώρος υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων, χωροθετηµένος στο ∆ήµο Κασσάνδρας – θέση Παλαιόκαστρο (1η
∆ιαχειριστική Ενότητα - ∆Ε), ενώ δεν υπάρχει καµία µονάδα επεξεργασίας - εκτροπής
στερεών αποβλήτων. Με βάση τα στοιχεία του 2009, έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν 2
επιπλέον ΧΥΤΑ, ένας στην 2η ∆Ε (Ανθεµούντα) και ένας στην 3η ∆Ε (Πολυγύρου), µε τον
τελευταίο να είναι ο µικρότερος σε µέγεθος. Αναµένεται η αδειοδότηση 2 επιπλέον ΧΥΤΑ
στην 4η ∆Ε (Ανατολικής / Βόρειας Χαλκιδικής) και στην 5η ∆Ε (Σιθωνίας), οι οποίοι όµως
έχουν καθυστερήσει, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει διαθέσιµος χώρος για σωστή διάθεση
των αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής µελέτης. Με βάση στοιχεία του ∆ήµου Σταγείρων –
Ακάνθου (αποτύπωση θέσεων 2010) εντός των ορίων του ∆ήµου έχουν ταυτοποιηθεί
5 ΧΑ∆Α.
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Υδατικό περιβάλλον
Ποτάµια υδατικά συστήµατα
Η περιοχή µελέτης αποτελείται από 13 λεκάνες απορροής τις οποίες διασχίζουν 13 ποταµοί
και χείµαρροι. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν επίσης δύο άλλες κύριες λεκάνες απορροής,
αυτή του ποταµού Χαβρία και αυτή του ρέµατος των Πετρενίων.
Η περιοχή Ολυµπιάδας µορφολογικά διαιρείται σε δύο ενότητες: τη λοφώδη-ηµιορεινή και
την πεδινή. Οι υδρολογικές λεκάνες της περιοχής είναι επιµήκεις και έχουν γενική διεύθυνση
∆-Α και Ν∆-ΒΑ. Εκβάλλουν δε ακτινικά, στον Κόλπο Ολυµπιάδας. Σύµφωνα µε γεωλογικές
και υδρογεωλογικές µελέτες (Καραµούζης, 2000 και Βεράνης 1999), τα κύρια υδατορεύµατα
ακολουθούν τον τεκτονισµό της περιοχής, ο οποίος περιλαµβάνει ρήγµατα µε διευθύνσεις
παρόµοιες µε αυτές των λεκανών. Το γεγονός ότι οι σχηµατισµοί είναι κατά το µεγαλύτερο
ποσοστό τους ελάχιστα διαπερατοί συµβάλλει στην ανάπτυξη έντονου υδρογραφικού
δικτύου. Λόγω της µεγάλης κλίσης, οι κοίτες των ρεµάτων στη λοφώδη-ηµιορεινή ζώνη είναι
χωρίς αλλουβιακές αποθέσεις και τα προϊόντα της µηχανικής αποσάθρωσης των πετρωµάτων
µεταφέρονται στη θάλασσα. Σποραδικά κατά µήκος της κοίτης των ρεµάτων στη λοφώδη
ηµιορεινή περιοχή παρατηρούνται χονδρόκλαστα υλικά και όγκοι πετρωµάτων 0.3 m - 1.0 m.
Στην πεδινή περιοχή, τα αλλουβιακά ιζήµατα παρουσιάζουν αξιόλογο πάχος (>10m) και είναι
συνεχή. Κύρια υδατορεύµατα της περιοχής, από Β προς Ν είναι ο Ξηρόλακκας, ο
Μαυρόλακκας, ο Μπασδέκης Λάκκος, ο Μπαχτσίνας (ή Μπαξίνας) Λάκκος και ο
Πετρόλακκας. Για τους υδραυλικούς υπολογισµούς ως σταθµός βάσης χρησιµοποιήθηκε ο
µετεωρολογικός σταθµός της Αρναίας.
Υδρολογικά, το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής Σκουριών ανήκει στην υδρολογική λεκάνη
Ασπρόλακκα. Σηµαντικός κλάδος του Ασπρόλακκα είναι ο Κοκκινόλακκας ο οποίος πηγάζει
από την περιοχή Στρατονίκης - Στρατωνίου και εξετάζεται ξεχωριστά µαζί µε την υπόλοιπη
περιοχή Στρατωνίου. Τµήµα της περιοχής Σκουριών κοντά στον οικισµό Μεγάλη Παναγιά
ανήκει στην γειτονική λεκάνη του ποταµού Χαβρία. Το γεγονός ότι µόνο ένα µικρό ανάντη
τµήµα της λεκάνης αυτής βρίσκεται εντός της άµεσης περιοχής µελέτης του προτεινόµενου
έργου οδήγησε στην οριοθέτηση και εξέταση της υδρολογικής λεκάνης του ρέµατος Μεγάλης
Παναγιάς, το οποίο και αποτελεί συµβάλλοντα κλάδο του Χαβρία.
Οι λεκάνες των υδατορευµάτων της περιοχής έχουν ηµιορεινό χαρακτήρα, µε το µέγιστο
υψόµετρο να φτάνει τα 920 m. Οι κύριες διευθύνσεις είναι Β-Ν και ακολουθούν και εδώ την
τεκτονική της περιοχής, µε την οποία σχετίζονται και οι κλίσεις στις µισγάγκειες (ρηξιγενείς
ζώνες – ΙΓΜΕ 1997), οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 25% και 60% (Παπακωνσταντίνου κ.α,
1996). Η βλάστηση στα ηµιορεινά τµήµατα είναι πυκνή και αποτελείται από δέντρα και
θάµνους, ενώ το πεδινό τµήµα καλύπτεται από αραιή βλάστηση (κυρίως ελαιώνες).
Η περιοχή Στρατωνίου διατρέχεται από οµάδα παράλληλων υδατορευµάτων µε γενική
διεύθυνση Β∆-ΝΑ, τα οποία καταλήγουν στο Β µοιχό του Κόλπου Ιερισσού. Το ρέµα
Μαντέµ Λάκκου δεν καταλήγει στη θάλασσα αλλά στο ρέµα Κοκκινόλακας, το οποίο
αποτελεί τον κορµό του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής και κλάδο του ρέµατος
Ασπρόλακκα (βλ. προηγούµενη παράγραφο). Μορφολογικά διακρίνονται η ηµιορεινή
περιοχή και οι αλλουβιακές κοιλάδες Στρατωνίου και Κοκκινόλακκα. Η ηµιορεινή περιοχή
κυµαίνεται υψοµετρικά από τα 20m έως τα 800m και καλύπτεται από πυκνή βλάστηση. Οι
αλλουβιακές κοιλάδες έχουν υψόµετρα κάτω των 60 m και καλύπτονται στην περιοχή
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Στρατωνίου από αραιή βλάστηση και ελαιόδενδρα και στον Κοκκινόλακκα από πυκνή
βλάστηση.
Ποιότητα ποτάµιων υδατικών συστηµάτων
Ολυµπιάδα: Περισσότερο ευπρόσβλητες στη ρύπανση γενικά παρουσιάζονται οι θέσεις στα
κατάντη του Μαυρόλακκα, ενώ τα µέταλλα µε τις περισσότερες υπερβάσεις των ορίων της
Νοµαρχιακής Απόφασης Νοµάρχη Χαλκιδικής 96400/85 είναι ο ψευδάργυρος και το
µαγγάνιο. Όσον αφορά το αρσενικό διαπιστώνεται σαφώς πτωτική τάση στις υπερβάσεις του
ορίου.
Σκουριές: Συµπερασµατικά, η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή Σκουριών,
και ειδικότερα στους συµβάλλοντες κλάδους του Ασπρόλακκα (ρέµατα Λοτσάνικο, Τσακριά
Λάκκος, Καρατζά Λάκκος, Καρρόλακκας, Μουκόπουλος, Χονδροραχώνι, και Εκκλ.Μύλος)
παρουσιάζεται καλή, αφού ικανοποιεί τα θεσµοθετηµένα όρια σχεδόν στο σύνολο των
πραγµατοποιηµένων µετρήσεων, µε την εξαίρεση του σεληνίου.
Στρατώνι: Στην περιοχή αυτή, ενδείξεις ρύπανσης υπάρχουν κυρίως όσον αφορά τον
ψευδάργυρο, το µαγγάνιο και το κάδµιο.
Συµπερασµατικά, η επεξεργασία των µετρηµένων τιµών στις τρεις περιοχές δείχνει
σηµαντική επιβάρυνση στα επιφανειακά νερά, η οποία ποικίλει ανάλογα µε τη θέση και το
υδρολογικό καθεστώς. Τα µέταλλα που ανιχνεύθηκαν σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι ο
ψευδάργυρος και το µαγγάνιο, ενώ υπάρχουν µέταλλα όπως το αρσενικό, το κάδµιο και ο
χαλκός, τα οποία παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων. Στις Σκουριές (µη ενεργές
µεταλλευτικά περιοχές) η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων παρουσιάζεται συγκριτικά
καλύτερη µε τις δύο µεταλλευτικά ενεργές περιοχές Στρατωνίου και Ολυµπιάδας.
Συστήµατα υπογείων υδάτων
Σύµφωνα µε την υδρολιθολογική ταξινόµηση και τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής
διαχωρίστηκαν τα παρακάτω υδρογεωλογικά συστήµατα – ενότητες :
Υδρογεωλογικό σύστηµα γνεύσιων Βερτίσκου (GR10-Ι)
Υδρογεωλογικό σύστηµα αµφιβολιτών Βερτίσκου (GR10-ΙΙ)
Υδρογεωλογικό σύστηµα γνευσίων – µαρµάρων Κερδυλίων (GR10-ΙΙΙ)
Υδρογεωλογικό σύστηµα µικροκλινικών γνευσίων Κερδυλίων (GR10-ΙV)
Υδρογεωλογικό σύστηµα γνευσίων – γρανίτη λεκάνης Χαβρία (GR10-V)
Προσχωµατική λεκάνη Ασπρόλακκα (GR1011)
Προσχωµατική λεκάνη Κοκκινόλακκα (GR10-VI)
Προσχωµατική λεκάνη Στρατωνίου (GR10-VII)
Προσχωµατική λεκάνη Ιερισσού – Νέων Ρόδων (GR10-VIII)
Προσχωµατική λεκάνη Ολυµπιάδας (GR10-IX)
Πεδινή περιοχή Γοµατίου (GR10-X)
Παράκτια περιοχή ρ.Πετρένια – ∆εβελίκι (GR10-XI)
Πεδινή περιοχή Χαβρία - κάµπος Ορµύλιας (GR1010)
Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει ένα περίπλοκο υδρογεωλογικό σύστηµα το οποίο
αποτελείται από επάλληλους υδροφορείς, οι οποίοι είναι είτε σε επικοινωνία, είτε
απόµονωµένοι µεταξύ τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περιλαµβάνουν και επικρεµάµενες
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υδροφορίες τοπικού χαρακτήρα. Έχει γίνει προσπάθεια το υδρογεωλογικό καθεστώς να
περιγραφεί µε αναλυτικό αλλά και απλοποιηµένο τρόπο, προκειµένου να είναι ευδιάκριτα τα
χαρακτηριστικά του. Όσον αφορά την λειτουργία του συστήµατος, κυρίαρχο ρόλο φαίνεται
πως παίζει ο εκάστοτε µανδύας αποσάθρωσης, ο οποίος λειτουργεί σαν ταµιευτήρας
τροφοδοσίας υδατορευµάτων και κατώτερων υδροφόρων, καθώς και τα υδατορεύµατα τα
οποία δηµιουργούν κατά θέσεις συνθήκες τροφοδοσίας και αποστράγγισης. Μέσω των δύο
αυτών στοιχείων γίνεται η κατανοµή των υδατικών πόρων στους υπόγειους υδροφορείς και
ρυθµίζεται η δίαιτα των πηγών.
Ποιότητα υπογείου νερού
Η επεξεργασία των µετρηµένων τιµών στις τρεις περιοχές δείχνει επιβάρυνση των υπογείων
νερών σε σχέση µε ορισµένα βαρέα µέταλλα κυρίως στην περιοχή Στρατωνίου. Οι
υπερβάσεις που παρατηρήθηκαν προφανώς σχετίζονται και µε την µεταλλοφορία της
περιοχής µελέτης αλλά και µε τη ρύπανση που προκύπτει από παλαιότερες εκµεταλλεύσεις
(π.χ. Ολυµπιάδα).
Παράκτια υδατικά συστήµατα
Η θαλάσσια περιοχή της περιοχής µελέτης, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3.1,
περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τον κόλπο της Ιερισσού, αλλά και ένα τµήµα του Στρυµονικού
κόλπου. Πρόκειται για ένα σχετικά κλειστό κόλπο µέγιστης διαµέτρου 21,5 Κm. Τα
επικρατούντα βάθη είναι χαµηλά κατά µήκος των ακτών και φθάνουν µέχρι και 80m στο
µέσο περίπου του κόλπου της Ιερισσού. Λόγω της µορφολογίας και του σχετικά κλειστού
συστήµατος του κόλπου επικρατούν συνήθως µικρής ταχύτητας θαλάσσια ρεύµατα.
Ποιότητα παράκτιων υδατικών συστηµάτων
Η υφιστάµενη κατάσταση θαλασσίων νερών στην περιοχή του Ακάνθιου Κόλπου είναι καλή
και πληροί τις προδιαγραφές για νερά κολύµβησης. Παρ΄ όλα αυτά αναµένεται εποχική
διακύµανση των ποιοτικών παραµέτρων και ιδίως των βαρέων µετάλλων η οποία εκτιµάται
ότι µπορεί να οδηγεί και σε τοπικές αιχµές εκτός των ορίων αυτών.
Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον
Με βάση µελέτη που εκπονήθηκε για το σύνολο του ελλαδικού χώρου8 και που
χρησιµοποίησε στοιχεία πηγών ρύπανσης και σηµαντικό αριθµό άλλων δεδοµένων και
εργαλείων (µετεωρολογικά στοιχεία, µετρήσεις, µοντέλα προσοµοίωσης αέριας ρύπανσης), η
ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική.
Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης διαπιστώνεται ότι οι χρήσεις γης είναι γενικά ήπιας φύσης.
Οι εκτάσεις στην περιοχή µελέτης είναι «δασικές – ηµιφυσικές» σε ποσοστό ένω του 70%,
γεγονός που οδηγεί στην εκτίµηση πολύ καλής ποιότητας ατµόσφαιρας (όπου δεν υπάρχουν
βιοµηχανικές ή οικιστικού τύπου δραστηριότητες)
Περιοχή Στρατωνίου: Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων PM10,
η τιµή της διαµέσου των ηµερησίων τιµών σε όλο το χρονικό διάστηµα, ήταν χαµηλότερη
τόσο από τα όρια που θέτει το Στάδιο 1, όσο και το ενδεικτικό Στάδιο 2 της νοµοθεσίας για
το 2009. Όσον αφορά την περιεκτικότητα των αιωρούµενων σωµατιδίων σε Pb, η διάµεσος
ήταν συστηµατικά χαµηλότερη όχι µόνο από το περιβαλλοντικό όριο των 0.56µgr/m3 για το
2009, αλλά και από το τελικό όριο των 0.5µgr/m3 το οποίο θα ισχύσει από το 2010. Από την
8

Λ∆Κ ΕΠΕ – ΤΕΜ Α.Ε., 2005
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σύγκριση των ποσοτικών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του PM10 των 3 σταθµών, δεν
προκύπτει καταρχήν άµεση επίπτωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εµπλουτισµού στο
ατµοσφαιρικό περιβάλλον του γειτονικού οικισµού του Στρατωνίου.
Περιοχή Ολυµπιάδας: Το ατµοσφαιρικό περιβάλλον στην περιοχή παρουσιάζεται
επιβαρυµένο. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα όρια της ελληνικής νοµοθεσίας, καθώς και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας υπερβαίνονται. Πρέπει, εντούτοις, να σηµειωθεί πως οι
µετρήσεις έλαβαν χώρα στις δυσµενέστερες από πλευράς ρύπανσης θέσεις (π.χ. λίµνη
τελµάτων) όπου δεν υπάρχει παρουσία µόνιµου ανθρώπινου πληθυσµού, παρά µόνο
περιοδική έκθεση του προσωπικού.
Ακουστικό Περιβάλλον - ∆ονήσεις
Με βάση αποτελέσµατα µετρήσεων διαπιστώθηκε ότι το ακουστικό περιβάλλον στην περιοχή
της Ολυµπιάδας ήταν επιβαρυµένο κατά την περίοδο όπου έγιναν οι µετρήσεις.
Επισηµαίνεται ότι την περίοδο αυτή το µεταλλείο δεν λειτουργούσε, άρα η όποια
ηχορρύπανση εκτιµάται ότι οφείλεται στην κίνηση οχηµάτων στο οδικό δίκτυο στο οποίο
πραγµατοποιήθηκαν και οι µετρήσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης στην περιοχή Σκουριών, τις δραστηριότητες που
υφίστανται καθώς και τις ενδείξεις από τις ηχοµετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, εκτιµάται
ότι το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής των Σκουριών δεν είναι επιβαρυµένο.
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των ακουστικών
µετρήσεων στο Στρατώνι είναι τα ακόλουθα:
• Η κυριότερη πηγή θορύβου είναι οι κινητές πηγές των χρησιµοποιούµενων βαρέων
φορτηγών αυτοκινήτων.
• Κατά το έτος 2009 οι τιµές του LAeq και του Ιουνίου αλλά και του ∆εκεµβρίου δεν
υπερέβησαν σε καµία θέση µέτρησης το όριο των 67 dB, σύµφωνα µε την Υπ. Απ. Αρ.
17252/92 (ΦΕΚ 395/Β/19-06-1992), η οποία αφορά τον κυκλοφοριακό θόρυβο, ο οποίος
σχετίζεται περισσότερο µε την όχληση που προκαλούν τα βαρέα φορτηγά αυτοκίνητα.
• Το ακουστικό υπόβαθρο της περιοχής παρουσιάζει διακυµάνσεις, ανάλογα µε τις
εποχιακές ή περιστασιακές δραστηριότητες των κατοίκων.
Επίσης, όσον αφορά την περιοχή Στρατωνίου – Στρατονίκης, διαπιστώνεται ότι η υφιστάµενη
κατάσταση από πλευράς θορύβου και δονήσεων δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή των
υπόλοιπων οικισµών της περιοχής µελέτης, µε τις εργασίες των µεταλλευτικών
εγκαταστάσεων Στρατωνίου να γίνονται απλώς αισθητές χωρίς να δηµιουργούν όχληση.
4.4. Τάσεις εξέλιξης περιβάλλοντος
Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης. Οι επιδόσεις των
οικονοµικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στην περιοχή εµφανίζουν τα τελευταία χρόνια,
είτε στασιµότητα είτε ανάδροµες τάσεις.
Όσον αφορά την ύπαρξη Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων για τους 3 ∆ήµους της περιοχής
µελέτης, διαπιστώνεται, όπως φαίνεται από την παράγραφο 3.4.1 (Χρήσεις Γης), ότι έχει
ολοκληρωθεί το ΓΠΣ για τον ∆ήµο Παναγιάςκαι το ΓΠΣ για τον ∆ήµο Σταγείρων Ακάνθου.
Ο ∆ήµος Αρναίας δεν διαθέτει ακόµα εγκεκριµένο ΓΠΣ, όµως σύντοµα προβλέπεται
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συνολική αναθεώρηση του σχεδιασµού χρήσεων γης, στο πλαίσιο της εναρµόνισης των ΓΠΣ
µε το ειδικά πλαισία χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιοµηχανία
(ΚΥΑ 11508/2009 – ΦΕΚ ΑΑΠΘ 151/13-4-2009) και τον τουρισµό (ΚΥΑ 24208/2009 ΦΕΚ Β΄1138/11-6-2009), αλλά και στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης» για την ένωση
όµορων ∆ήµων. Η εξέλιξη αυτή αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην βελτίωση της
ποιότητας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης.
Όσον αφορά το ΕΣΠΑ 2007-2013, διαπιστώθηκε ότι για την διευρυµένη περιφέρεια
Μακεδονίας - Θράκης έχουν υιοθετηθεί δέκα (10) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ). Από τους
άξονες αυτούς, ιδιαίτερη σηµασία για την ευρύτερη περιοχή µελέτης και το Έργο έχουν οι
ΑΠ1, ΑΠ4 και ΑΠ7.
Επίσης, σηµαντικό για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής µελέτης, η οποία
παρουσιάζει και στοιχεία έντονης τουριστικής ανάπτυξης στα νότια τµήµατά της (περιοχή
Ιερισσού), εκτιµάται ότι είναι το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου
ανάπτυξης για τον τουρισµό», το οποίο εγκρίθηκε (µαζί µε την στρατηγική µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού) µε την απόφαση 24208/ΦΕΚ1138Β΄/11-6-2009.
Εκτιµάται ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ, όποτε αυτή έλθει, καθώς και η
πραγµατοποίηση των προβλέψεων του Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και
αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισµό, θα οδηγήσει την περιοχή µελέτης σε:
• Αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών
• Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των οδικών υποδοµών
• Υποστήριξη εναλλακτικών µορφών τουρισµών
• Ανάπτυξη του ορεινού χώρου
• Ορθολογικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος
• Βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος για τους κατοίκους.
∆ιαπιστώνεταιι ότι πέραν του νοτίου τµήµατος της περιοχής µελέτης (περιοχή ΙερισσούΟυρανούπολης) δεν αναµένεται σηµαντική τουριστική ανάπτυξη της άµεσης περιοχής
µελέτης, γεγονός που αναµένεται να συµβάλει θετικά στην διατήρηση της ποιότητας του
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά αρνητικά στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της περιοχής
µελέτης. Σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη βασίζεται σε θεσπισµένες πολιτικές οι οποίες δεν
είναι γνωστό σε ποιο βαθµό θα υιοθετηθούν στην πράξη.
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5. Εκτίµηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
5.1. Εισαγωγή
Η ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προτεινόµενου Έργου γίνεται ανά
περιβαλλοντική παράµετρο ή µέσο και η εκτίµηση αφορά τρία βασικά χαρακτηριστικά των
επιπτώσεων, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν και κριτήρια αξιολόγησης:
• Σηµαντικότητα: αξιολογείται η ένταση της επίπτωσης στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις
διακρίνονται σε ασθενείς, µη σηµαντικές µετρίως σηµαντικές και σηµαντικές.
• Χρονική διάρκεια: αξιολογείται ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο προβλέπεται να
υφίσταται η επίπτωση. Οι πιθανές επιπτώσεις διακρίνονται σε µόνιµες ή παροδικές
ανάλογα µε την χρονική διάρκεια της επίπτωσης.
• Αναστρεψιµότητα: αξιολογείται η τεχνική ή φυσική δυνατότητα αναίρεσης της
επίπτωσης. Οι πιθανές επιπτώσεις του έργου διακρίνονται σε αναστρέψιµες, µερικώς
αναστρέψιµες ή µη αναστρέψιµες ανάλογα µε την δυνατότητα της περιβαλλοντικής
παραµέτρου ή µέσου να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση (πριν την
κατασκευή του έργου) µετά την εφαρµογή µιας σειράς επανορθωτικών µέτρων,
εφόσον αυτά απαιτούνται.
Για την εκτίµηση των επιπτώσεων έχει γίνει οµαδοποίηση των φάσεων του Έργου σε τακτές
χρονικές περιόδους συµβατές µε τον συνολικό σχεδιασµό, ώστε να γίνεται κατανοητή η
αλληλοδιαδοχή των δραστηριοτήτων. Σε κάθε γεωγραφική περιοχή διακρίνονται φάσεις
ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης για το σύνολο των υποέργων και των
εγκαταστάσεων που λειτουργούν εκεί, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
• Στρατώνι: διακρίνονται οι φάσεις: λειτουργίας Α (έτη 0-4), λειτουργίας Β (έτη 4-8),
λειτουργίας Γ (έτη 8-13), λειτουργίας ∆ (έτη 13-22), λειτουργίας Ε (έτη 22-30) και
αποκατάστασης (έτη 30-33).
• Ολυµπιάδα: διακρίνονται οι φάσεις: ανάπτυξης (έτη 0-4), λειτουργίας Α (έτη 4-8),
λειτουργίας Β (έτη 8-22) και αποκατάστασης (έτη 22-24).
• Σκουριές: διακρίνονται οι φάσεις: ανάπτυξης (έτη 0-4), λειτουργίας Α (έτη 4-7),
λειτουργίας Β (έτη 7-13), λειτουργίας Γ (έτη 13-30) και αποκατάστασης (έτη 30-33).
Στις παραγράφους που ακολουθούν εξετάζονται οι επιπτώσεις του έργου στις εξής
περιβαλλοντικές παραµέτρους: Κλίµα και βιοκλίµα, µορφολογία και οπτική όχληση,
γεωλογία και έδαφος, χρήσεις γης, οικοσυστήµατα, χλωρίδα και πανίδα, υπόγεια και
επιφανειακά νερά, ατµόσφαιρα, θόρυβο, οικονοµικές - κοινωνικές παραµέτρους, τεχνικές
υποδοµές, καθώς και ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

5.2. Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
Στρατώνι: Θα προκύψουν πολύ περιορισµένες διαφοροποιήσεις στο µικροκλίµα της
περιοχής κατάληψης, χωρίς όµως αυτές να επηρεάζουν το κλίµα της ευρύτερης περιοχής
µελέτης. Εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις στα κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά
της ευρύτερης περιοχής θα είναι αµελητέες, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.
Ολυµπιάδα: ∆ε θα προκύψουν διαφοροποιήσεις στο µικροκλίµα της περιοχής κατάληψης, δε
θα επηρεαστεί εποµένως και το κλίµα της ευρύτερης περιοχής µελέτης. Όσον αφορά τις
αέριες εκποµπές από την περιοχή της µεταλλουργίας στο Μαντέµ Λάκκο δεν αναµένεται να
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επηρεάζουν το ατµοσφαιρικό περιβάλλον της Ολυµπιάδας και ως εκ τούτου και το
µικροκλίµα της. Εποµένως, εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις στα κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής είναι αµελητέες, παροδικές και ολικώς
αναστρέψιµες.
Σκουριές: Θα προκύψουν µικρές διαφοροποιήσεις στο µικροκλίµα της περιοχής κατάληψης,
κυρίως λόγω της αποψίλωσης που θα απαιτηθεί, χωρίς όµως αυτές να επηρεάζουν το κλίµα
της ευρύτερης περιοχής µελέτης. Εποµένως, δεδοµένου ότι όποιες αλλαγές προκύψουν θα
είναι τοπικές, εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις στα κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής θα είναι αµελητέες, παροδικές και ολικώς
αναστρέψιµες.
Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις συνολικά από τα έργα του επενδυτικού σχεδίου στα
κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής εκτιµώνται ως αµελητέες,
παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.

5.3. Μορφολογία εδάφους και οπτική όχληση
Μορφολογικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου
Στρατώνι: Οι βασικές επεµβάσεις σχετίζονται µε τα ακόλουθα.
• Εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα
• Εργοστάσιο εµπλουτισµού, εργοστάσιο Μεταλλουργίας – µονάδας θειικού οξέος
• Αγωγός θειικού οξέος
Προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στα µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Στρατωνίου
αξιολογούνται ως σηµαντικές και µόνιµες, δεδοµένου ότι σχετίζονται µε παρεµβάσεις που θα
διαφοροποιήσουν ουσιαστικά το υφιστάµενο ανάγλυφο.
Ολυµπιάδα: Στην περιοχή δεν αναµένονται νέες επεµβάσεις κατά την υλοποίηση του νέου
επενδυτικού σχεδίου και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά
χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής είναι αµελητέες. Αντίθετα, αναµένεται βελτίωση της
υφιστάµενης κατάστασης λόγω της οριστικής αποµάκρυνσης και αποκατάστασης των
παλαιών µεταλλευτικών χώρων απόθεσης και άλλων περιοχών, µε θετικές επιπτώσεις στο
υφιστάµενο ανάγλυφο.
Σκουριές: Οι δυνητικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου επί των µορφολογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής Σκουριών σχετίζονται µε:
• το χώρο του ενοποιηµένου ορύγµατος
• τη δηµιουργία της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων στον Καρατζά Λάκκο και
Λοτσάνικο
• την κατασκευή των επιφανειακών εγκαταστάσεων
• τη δηµιουργία των οδών πρόσβασης µεταφοράς
Αναµένονται εκτεταµένες µορφολογικές µεταβολές στην περιοχή της εκσκαφής του
ορύγµατος καθώς στη θέση του υφιστάµενου ανάγλυφου της περιοχής του κοιτάσµατος των
Σκουριών, θα δηµιουργηθεί προσωρινά ένα έγκοιλο, βάθους 220 m, όπου στη φάση της
αποκατάστασής του θα µετατραπεί σε µια επιφάνεια, η οποία θα παρουσιάζει παρόµοια
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µορφολογικά χαρακτηριστικά µε αυτά της υφιστάµενης κατάστασης. Επίσης, αναµένονται
εκτεταµένες µορφολογικές µεταβολές δεδοµένου ότι τµήµατα των υφιστάµενων µισγάγγειων
των ρεµάτων Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, θα διαµορφωθούν σε πλατώµατα, συνολικής
έκτασης 1.269 στρεµµάτων.
Οι επιπτώσεις της κατασκευής του εργοστασίου εµπλουτισµού στα µορφολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής των Σκουριών θα είναι σχετικά περιορισµένες. Όσον αφορά το
εσωτερικό οδικό δίκτυο θα απαιτηθούν σηµαντικής έκτασης εκσκαφές, παρόλο του µικρού
µήκους χάραξης του, ενώ όσον αφορά το δρόµο µεταφοράς των προϊόντων, οι εκσκαφές και
οι επιχώσεις θα είναι περιορισµένου εύρους.
Συµπερασµατικά, εκτιµήθηκε ότι οι επιπτώσεις που θα επιφέρει το υπό µελέτη έργο στην
περιοχή του Στρατωνίου είναι σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες (κυρίως
εξαιτίας της δηµιουργίας της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα), στην
περιοχή της Ολυµπιάδας αµελητέες και τέλος στην περιοχή των Σκουριών σηµαντικές,
µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες (εξαιτίας των χώρων απόθεσης των στερεών αποβλήτων
και της κατασκευής των οδών πρόσβασης και µεταφοράς). Λαµβάνοντας, υπόψη τα ανωτέρω
εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις στα µορφολογικά χαρακτηριστικά από το προτεινόµενο έργο σε
επίπεδο περιοχής µελέτης εκτιµώνται ως σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.
Οπτική όχληση
Στρατώνι: Οι δυνητικοί παράγοντες οπτικής όχλησης της περιοχής Στρατωνίου από το
προτεινόµενο έργο, σχετίζονται µε:
• τη δηµιουργία της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα
• την κατασκευή του εργοστασίων εµπλουτισµού και του εργοστασίου Μεταλλουργίας –
µονάδας θειικού οξέος
• την κατασκευή του αγωγού θειικού οξέος
Σύµφωνα µε το µοντέλο οπτικής όχλησης που καταστρώθηκε, στην περιοχή του Στρατωνίου
οπτική όχληση αναµένεται µόνο από την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων και τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος Μαντέµ Λάκκου. Κατά τη φάση λειτουργίας Β,
Γ, ∆ και Ε, η εικόνα που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος
καταλαµβάνουν ένα µικρό ποσοστό του οριζόντιου τµήµατος του οπτικού πεδίου. Επιπλέον,
παρατηρείται ότι η εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα (πλησίον των
εγκαταστάσεων) παρουσιάζει έντονη χρωµατική αντίθεση µε τη συνολική εικόνα του βουνού.
Παρ’ όλα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση των εγκαταστάσεων από το σηµείο
ενδιαφέροντος (3.510 m), όπως επίσης και την παρεµβολή της πυκνής βλάστησης αλλά και
των διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. σπίτια), οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως
µετρίως σηµαντικές, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.
Ολυµπιάδα: Στην περιοχή αυτή δεν αναµένονται νέες επεµβάσεις κατά την υλοποίηση του
νέου επενδυτικού σχεδίου. Αντιθέτως, σταδιακά, κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης,
λειτουργίας (Α και Β) και αποκατάστασης, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των
παλαιών χώρων που έχουν συσσωρευτεί από τη µακρόχρονη προγενέστερη µεταλλευτική
δραστηριότητα στην περιοχή της Ολυµπιάδας.
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Εποµένως, συµπεραίνεται ότι η υλοποίηση του υπό µελέτη έργου όχι µόνο δε θα επιφέρει
επιπτώσεις στην οπτική όχληση της περιοχής µελέτης, αλλά αντιθέτως θα συνεισφέρει θετικά
στην οπτική επαφή των αποδεκτών.
Σκουριές: Οι δυνητικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου επί της οπτικής όχλησης στην
περιοχή των Σκουριών σχετίζονται µε:
• το χώρο του ενοποιηµένου ορύγµατος
• τη δηµιουργία της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων στον Καρατζά Λάκκο και
Λοτσάνικο
• την κατασκευή των επιφανειακών εγκαταστάσεων
• τη δηµιουργία των οδών πρόσβασης µεταφοράς
Κατά τις φάσεις λειτουργίας Α, Β και Γ, η εικόνα που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις
απόθεσης αποβλήτων στον Καρατζά Λάκκο και στο Λοτσάνικο, έρχονται σε χρωµατική
αντίθεση µε τη συνολική εικόνα του βουνού. Όµως, λόγω της απόστασης του αποδέκτη από
τις εγκαταστάσεις απόθεσης (απόσταση 5.600 m), όπως επίσης και του ποσοστού που
καταλαµβάνει η οριζόντια διάσταση των χώρων σε σχέση µε το οριζόντιο τµήµα του οπτικού
πεδίου, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως µη σηµαντικές, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.
Λαµβάνοντας, υπόψη το γεγονός ότι τόσο στον οικισµό της Στρατονίκης όσο και στον
αρχαιολογικό χώρο «Στρατωνίου», οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας µεταλλεύµατος του
Μαντέµ Λάκκου προκαλούν οπτική όχληση για την περίοδο λειτουργίας τους, οι επιπτώσεις
στην οπτική όχληση από το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές,
παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.
Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας, υπόψη το γεγονός ότι τόσο στον οικισµό της Στρατονίκης
όσο και στον αρχαιολογικό χώρο «Στρατωνίου», οι νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
µεταλλεύµατος του Μαντέµ Λάκκου αναµένεται να προκαλούν οπτική όχληση για χρονικό
διάστηµα 27 χρόνων, αλλά ταυτόχρονα και σηµαντική αναβάθµιση του τοπίου στην άµεση
γειτονία του οικισµού από την αποµάκρυνση και αποκατάσταση όλων των παλαιών χώρων
(περιλαµβανοµένης και της αλλαγής χρήσης του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού
Στρατωνίου), οι επιπτώσεις στην οπτική όχληση από το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο
εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.

5.4. Γεωλογία – Έδαφος
Γεωλογία
Στρατώνι: Κατά τη φάση ανάπτυξης –λειτουργίας του µεταλλείου Μαύρων Πετρών
αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στη γεωλογία της περιοχής, οι οποίες σχετίζονται µε:
• Την αφαίρεση ποσότητας του µεταλλοφόρου σώµατος ίση περίπου µε την αναµενόµενη
παραγωγή και αντικατάστασή του από τεχνητό σώµα.
• Την αφαίρεση ποσότητας του µαρµάρου ίσης περίπου µε την αναµενόµενη παραγωγή
αποβλήτων εξόρυξης.
• Την αύξηση της διαβρωσιµότητας του µαρµάρου από την µεταβολή της ροής νερού και
αέρα εντός των σχηµατισµών.
• Την αφαίρεση ποσότητας αµφιβολιτών και αµφιβολιτικών γνευσίων κατά την διάνοιξη
της σήραγγας εκτροπής.
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Αναµένεται θετική επίπτωση στη γεωλογία της περιοχής του έργου κατά τη φάση
αποκατάστασης, εξ αιτίας της διακοπής, αλλά και αναστροφής των επιπτώσεων παλαιότερων
φάσεων.
Συνολικά, στο τέλος του κύκλου ζωής του Έργου, στην εν λόγω περιοχή αναµένονται
αρνητικές σε σχέση µε την αρχική κατάσταση επιπτώσεις, εξ αιτίας παρεµβάσεων κυρίως
διάνοιξης που θα γίνουν στους γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής. Ο τοπικός
χαρακτήρας των παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε την οικονοµική µόνο αξία των θιγόµενων
σχηµατισµών, και την µερική επανόρθωση που έχει ενσωµατωθεί στο σχεδιασµό, οδηγεί
στην εκτίµηση ότι οι αναµενόµενες επιπτώσεις συνολικά θα είναι µη σηµαντικές, µόνιµες,
αλλά µερικώς αναστρέψιµες.
Ολυµπιάδα: Με ανάλογο τρόπο, διαπιστώνεται ότι στη γεωλογία της περιοχής Ολυµπιάδας
αναµένονται αρχικά αρνητικές, µη σηµαντικές επιπτώσεις, µόνιµες και µερικώς
αναστρέψιµες και εν συνεχεία αναµένονται θετικές και µόνιµες επιπτώσεις. Συνολικά, στο
τέλος του κύκλου ζωής του Έργου, στην εν λόγω περιοχή αναµένονται αρνητικές σε σχέση
µε την αρχική κατάσταση επιπτώσεις, εξ αιτίας παρεµβάσεων διάνοιξης που θα γίνουν στους
γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής. Ο τοπικός χαρακτήρας των παρεµβάσεων σε
συνδυασµό µε την οικονοµική µόνο αξία των θιγόµενων σχηµατισµών, και την µερική
επανόρθωση που έχει ενσωµατωθεί στο σχεδιασµό, οδηγεί στην εκτίµηση ότι οι
αναµενόµενες επιπτώσεις συνολικά θα είναι µη σηµαντικές, αλλά µόνιµες και µερικώς
αναστρέψιµες.
Σκουριές: Η εκµετάλλευση συνοδεύεται από αφαίρεση ποσότητας του µεταλλοφόρου
σώµατος ίσης περίπου µε την αναµενόµενη παραγωγή και αντικατάστασή του από τεχνητό
σώµα, µέσω της λιθογόµωσης, το οποίο πάντως προκύπτει από το απόβλητο εµπλουτισµού το
εξορυσόµµενου σώµατος µε την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας τσιµέντου. Επίσης,
αναµένεται θετική επίπτωση στη γεωλογία της περιοχής του έργου κατά τη φάση
αποκατάστασης, εξ αιτίας της διακοπής, αλλά και αναστροφής των επιπτώσεων παλαιότερων
φάσεων.
Συνολικά, στο τέλος του κύκλου ζωής του Έργου, στην εν λόγω περιοχή αναµένονται
αρνητικές σε σχέση µε την αρχική κατάσταση επιπτώσεις, εξ αιτίας παρεµβάσεων διάνοιξης
που θα γίνουν στους γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής. Ο τοπικός χαρακτήρας των
παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε την οικονοµική µόνο αξία των θιγόµενων σχηµατισµών,
οδηγεί στην εκτίµηση ότι οι αναµενόµενες επιπτώσεις συνολικά θα είναι µη σηµαντικές,
αλλά µόνιµες και µη αναστρέψιµες.
Συµπερασµατικά, ο τοπικός χαρακτήρας των παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε την
οικονοµική µόνο αξία των θιγόµενων σχηµατισµών, και την µερική επανόρθωση που έχει
ενσωµατωθεί στο σχεδιασµό, οδηγεί στην εκτίµηση ότι οι αναµενόµενες επιπτώσεις συνολικά
θα είναι µη σηµαντικές, αλλά µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.
Έδαφος
Στρατώνι: Η επέκταση του µεταλλείου σε συνδυασµό µε τη χρήση λιθογόµωσης αναµένεται
να έχει µηδενική επίπτωση στα εδάφη πάνω από το µεταλλείο. Μέρος των εδαφικών υλικών
της περιοχής θα καλυφθούν από δάπεδα κτιρίων και δρόµων, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι
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εκτεθειµένα σε εκποµπές νερών πλύσης, καθίζηση σκόνης και µόχλευση εξ αιτίας της
κίνησης εργαζοµένων και οχηµάτων.
Σχετικά µε τη διάθεση στερεών αποβλήτων (αποβλήτων εξόρυξης, εµπλουτισµού και
παλαιών αποθέσεων) πρέπει να τονιστεί ότι στο σχεδιασµό του έργου περιλαµβάνεται η
κατασκευή νέας εγκατάστασης στον άνω ρου του ρ. Κοκκινόλακκα, στην οποία
περιλαµβάνεται και ο δανειοθάλαµος Νο 1 και η σχετική οδοποιία, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα εδάφη από τη διάθεση στερεών
αποβλήτων, η οποία σήµερα γίνεται σε περιοχές οι οποίες έχουν αρχίσει και ολοκληρώνουν
τον κύκλο ζωής τους. (λίµνες Σεβαλιέ, φράγµα Καρακόλι). Η προσωρινή αποθήκευση του
εδαφικού υλικού θα γίνει µε βέλτιστο για τη διατήρησή του τρόπο.
Όσον αφορά την λειτουργία των λοιπών εγκαταστάσεων, αυτή δεν αναµένεται να επιφέρει
επεµβάσεις στα εδάφη της άµεσης ή ευρύτερης περιοχής µελέτης, δεδοµένου ότι η λειτουργία
αφορά µηχανήµατα και οχήµατα. Σχετικά µε το λιµενικό έργο, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό
εξελίσσεται κυρίως εκτός ακτογραµµής και ως εκ τούτου αναµένονται µηδενικές επιπτώσεις
από την κατασκευή του λιµενικού Έργου.
Τέλος, σχετικά µε τις αποκαταστάσεις, διαπιστώνεται ότι µε βάση το σχεδιασµό του Έργου, η
συνολική τους έκταση στην περιοχή Στρατωνίου αναµένεται να είναι σε αυτή τη φάση
168 στρ. Σηµειώνεται ότι η αποκατάσταση των εκτάσεων που καταλαµβάνονται από το
εργοστάσιο εµπλουτισµού θα γίνουν στην τελική φάση αποκατάστασης, µαζί µε την
αποκατάσταση της περιοχή του εργοστασίου µεταλλουργίας.
Με βάση τα προαναφερόµενα, οι αναµενόµενες επιπτώσεις στο έδαφος της άµεσης και
ευρύτερης περιοχής µελέτης, σε όλες τις φάσεις εξέλιξης στην περιοχή Στρατωνίου,
αναµένεται να είναι σηµαντικές, θετικές και µόνιµες.
Ολυµπιάδα: Ο νέος χώρος απόθεσης θα έχει έκταση µόλις 2,4 στρ και θα βρίσκεται πλησίον
υφιστάµενων µεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, η διάθεση νερών στο ρ.
Μαυρόλακκα παρουσιάζει σταθερή συµπεριφορά τα τελευταία έτη, µε το υδρολογικό
καθεστώς να επηρεάζει µόνο τις διηθήσεις από την ζώνη καθιζήσεων του παλαιού τµήµατος
του µεταλλείου και όχι τις εισροές υπογείων νερών. Οι συνθήκες εκτιµάται ότι θα αλλάξουν
στο µέλλον, καθώς θα αυξηθούν οι αντλούµενες ποσότητες, αλλά θα παραµένουν εντός των
ορίων της δυναµικότητας των λιµνών διαύγασης. Ως εκ τούτου δεν αναµένεται επιβάρυνση
των εδαφών από διαβροχή µε νερά µεταλλείων. Παρ΄ όλα αυτά, για την προληπτική
προστασία των εδαφών έχει προβλεφθεί η λήψη συγκεκριµένων µέτρων διαχείρισης των
νερών µεταλλείου.
Η λειτουργία των υπολοίπων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ολυµπιάδας δεν αναµένεται να
επηρεάσει τα εδάφη της περιοχής, καθώς συνίσταται σε λειτουργία µηχανηµάτων παραγωγής
και οχηµάτων.
Επιπλέον, όσον αφορά την αποκατάσταση των παλαιών χώρων αποθέσεων, αναµένεται να
προκύψει αξιόλογη ποσότητα ρυπασµένων υλικών τα οποία θα διατεθούν στην εγκατάσταση
απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα στο Στρατώνι, η οποία πληρεί όλες τις απαραίτητες
προδιαγραφές. Θα ακολουθήσει εξυγίανση και εµπλουτισµός της περιοχής σε εδαφικό υλικό
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µε σύνθεση ίδια ή και καλύτερη από αυτήν των πέριξ εδαφών, όπως θα προσδιοριστεί από τις
ερευνητικές εργασίες.
Το κλείσιµο του συνόλου των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας θα έχει σαν
αποτέλεσµα την παύση της διάθεσης νερών µεταλλείου στο ρέµα Μαυρόλακκα και ως εκ
τούτου θα αρθεί και η πιθανότητα ρύπανσης των νερών από τυχόν υπερβολικές ποσότητες
ρύπων στα νερά, κατά τις περιόδους υψηλών παροχών.
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, στην περιοχή Ολυµπιάδας, αναµένονται θετικές και
σηµαντικές επιπτώσεις στο έδαφος της περιοχής, οι οποίες αναµένεται να είναι µόνιµες.
Σκουριές: Στην περίπτωση της εγκατάστασης Καρ.Λάκκου θα υπάρξει τοπική, µόνιµη
τροποποίηση στο έδαφος των επιφανειών κατάληψης, καθώς η περιοχή προβλέπεται να
καλυφθεί µε απόβλητα της δραστηριότητας. Όσον αφορά την κατασκευή της εγκατάστασης
Λοτσάνικου, οι επιπτώσεις θα είναι αντίστοιχες. Αντίθετα, αναµένεται προσωρινή
τροποποίηση στο έδαφος των υπολοίπων περιοχών, καθώς σε βάθος χρόνου θα γίνει
αποκατάσταση των καταλαµβανόµενων επιφανειών.
Όσον αφορά τη µεταφορά µεταλλεύµατος, αυτή θα γίνεται από το µεταλλείο στο εργαστάσιο
εµπλουτισµού µε µεταφορική ταινία. Λόγω της υγρασίας του µεταλλεύµατος δεν αναµένεται
εκποµπή σκόνης, παρ’ όλα αυτά υπάρχει πρόβλεψη για σκέπασµα της ταινίας. Όσον αφορά
τη µεταφορά των προϊόντων του εµπλουτισµού, αυτή θα γίνεται µε χρήση της οδοποιίας, η
οποία θα είναι ασφάλτινη, ώστε να περιορίζονται οι εκποµπές σκόνης από την κίνηση των
φορτηγών οχηµάτων. Όσον αφορά τη µεταφορά των στείρων (απόβλητα εξόρυξης) αυτή
γίνεται εντός του χωµάτινου εσωτερικού οδικού δικτύου που συνδέει το µεταλλείο µε τους
χώρους απόθεσης το οποίο είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα διαβροχής.
Τέλος, η µεταφορά των αποβλήτων του εµπλουτισµού από το εργοστάσιο προς τους χώρους
απόθεσης είτε του Καρατζά και του Λοτσάνικου είτε του ενοποιηµένου ορύγµατος, γίνεται
υδραυλικά. Οι εκτιµώµενες εκποµπές σκόνης αναµένεται να είναι περιορισµένες, και ως εκ
τούτου δεν αναµένεται ιδιαίτερη ανάµιξη του in situ εδαφικού υλικού της άµεσης περιοχής
µελέτης µε καθιζάνοντα υλικά.
Παράλληλα, σχετικά µε την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων και
των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αυτή αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην
κατάσταση του εδαφικού µανδύα της περιοχής κατάληψης, του οποίου η συνέχεια έχει
διακοπεί µετά την αποψίλωση και τον καθαρισµό.
Σε συνολική θεώρηση της περιοχής Σκουριών αναµένεται να γίνουν σηµαντικές επεµβάσεις
στα εδάφη της περιοχής, µέσω διαδικασιών µόχλευσης, αποψίλωσης, διάρρηξης, µεταφοράς,
αποθήκευσης και επαναχρησιµοποίησης του εδαφικού µανδύα από περιοχές συνολικής
έκτασης 2579 στρ. Στα 1864 στρ από αυτά θα ακολουθήσει αποκατάσταση, όπου εκτιµάται
ότι τα εδάφη που θα προκύψουν θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες µε τα αρχικά, ενώ θα έχουν
ηπιότερες κλίσεις και µεγαλύτερη προστασία από διάβρωση µέσω αντιπληµµυρικών έργων.
Ως εκ τούτου η ουσιαστική επίπτωση στο σύνολο της περιοχής Σκουριών αφορά τα εδάφη τα
οποία δεν θα αποκατασταθούν, συνολικής έκτασης 715 στρ. Η έκταση αυτή είναι µικρής
σηµαντικότητας σε σχέση µε την έκταση είτε της άµεσης είτε της ευρύτερης περιοχής
µελέτης. Ως εκ τούτου, εκτιµάται ότι η επίπτωση στο έδαφος της περιοχής Σκουριών στο
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σύνολο των φάσεων εξέλιξης του Έργου θα είναι αρνητική, µη σηµαντική και µόνιµη, αλλά
µερικώς αναστρέψιµη.
Συµπερασµατικά, συνυπολογίζοντας τις επιµέρους επιπτώσεις και τη σηµαντικότητά τους, η
συνολική επίπτωση στα εδάφη της άµεσης και ευρύτερης περιοχής µελέτης, για το σύνολο
των φάσεων εξέλιξης του Έργου, αναµένεται να είναι θετική, σηµαντική και µόνιµη.

5.5. Οικοσυστήµατα, χλωρίδα και πανίδα
Οικοσυστήµατα – Βλάστηση - Χλωρίδα
Οι επιπτώσεις από την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στη βλάστηση της ευρύτερης
περιοχής της παρούσας µελέτης είναι µη σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες,
δεδοµένου ότι καταλαµβάνουν πολύ µικρό ποσοστό των ζωνών βλάστησης της περιοχής σε
σχέση µε την έκταση εµφάνισης των αντίστοιχων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή. Από την
άλλη, µετά το κλείσιµο των έργων και τις διαδικασίες αποκατάστασης, θα επιδιωχθεί η
επιστροφή στην πρότερη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Στη περιοχή του Στρατωνίου, οι νέες εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σε περιοχές όπου
δεν εµφανίζεται κάποιος οικότοπος ιδιαίτερης οικολογικής αξίας. Θα αποψιλωθούν
διαπλάσεις αριάς – που είναι αρκετά ανεπτυγµένες στην περιοχή -, αναδασώσεις µε ξενικά
κωνοφόρα και καλλιέργειες. Από την άλλη, δεν παρατηρούνται σπάνια είδη στις περιοχές
επέµβασης. Εποµένως οι επιπτώσεις στη βλάστηση και τη χλωρίδα στην περιοχή του
Στρατωνίου είναι µη σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.
Στην περιοχή της Ολυµπιάδας, η µοναδική νέα εγκατάσταση είναι ο προσωρινός χώρος
απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης, µε έκταση 2,4 στρ. τα οποία βρίσκονται σε άγονα εδάφη και
εποµένως οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και τη βλάστηση στην περιοχή της Ολυµπιάδας,
εκτιµώνται µη σηµαντικές, µόνιµες και ολικώς αναστρέψιµες.
Στην περιοχή των Σκουριών, οι τύποι οικοτόπων µέρος των οποίων θα αποψιλωθεί,
παρουσιάζουν ιδιαίτερη οικολογική αξία. Εκτός από τις αναδασώσεις Μαύρης Πεύκης και
τους αγρούς, οι άλλοι 3 οικότοποι στους οποίους θα υπάρξουν παρεµβάσεις περιλαµβάνονται
στο Παράρτηµα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Όσον αφορά στα είδη χλωρίδας, οι περιοχές
επέµβασης χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σπάνιων ειδών, ειδών που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα V της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ειδών που περιέχονται στο Κόκκινο Βιβλίο των
απειλούµενων φυτών της Ελλάδας, εποµένως οι επιπτώσεις στην περιοχή εκτιµώνται ως
τοπικά σηµαντικές, µόνιµες και µη αναστρέψιµες.
Συµπερασµατικά, δεδοµένου ότι τόσο οι καταλαµβανόµενοι τύποι οικοτόπων, όσο και τα
σηµαντικά είδη χλωρίδας, παρουσιάζονται και στην ευρύτερη περιοχή της παρούσας µελέτης,
οι σωρευτικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του επενδυτικού έργου στη
βλάστηση και τη χλωρίδα, εκτιµώνται για την ευρύτερη περιοχή ως µετρίως σηµαντικές,
µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.
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Πανίδα
Στις περιοχές του Στρατωνίου και της Ολυµπιάδας, οι περισσότερες εργασίες λαµβάνουν
χώρο σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις και οι επιδράσεις στην πανίδα από τα νέα έργα δεν είναι
αξιόλογες, εποµένως εκτιµώνται ως µη σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.
Στην περιοχή των Σκουριών, η επέµβαση γίνεται σε µη διαταραγµένα φυσικά
οικοσυστήµατα, µε αξιοσηµείωτη παρουσία σηµαντικών ειδών πανίδας. Εποµένως οι
επιπτώσεις στην πανίδα των Σκουριών εκτιµώνται ως τοπικά σηµαντικές, µόνιµες και µη
αναστρέψιµες.
Συµπερασµατικά, οι σωρευτικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του
επενδυτικού έργου στην πανίδα της περιοχής, εκτιµώνται ως σηµαντικές, µόνιµες και
µερικώς αναστρέψιµες.

Προστατευόµενες περιοχές
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του επενδυτικού έργου, οι επιπτώσεις που προκαλούνται στις
προστατευόµενες περιοχές που βρίσκονται στις περιοχές Στρατωνίου και Ολυµπιάδας
εκτιµώνται ως µη σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες, δεδοµένου πως οι
µεταλλευτικές δραστηριοτητες λαµβάνουν χώρα για αρκετά χρόνια και η υποβάθµιση των
προστατευόµενων περιοχών έχει ήδη συµβεί. Στην περιοχή των Σκουριών, κατά τη φάση
ανάπτυξης, κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων του
Καταφύγιου Άγριας Ζωής «Σκουριές – Καστέλι – Κάκκαβος» (Κ129), στο οποίο εκτιµάται η
παρουσία σηµαντικού αριθµού ειδών. Εποµένως οι επιπτώσεις στην περιοχή των Σκουριών
εκτιµώνται ως σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.
Αξίζει να σηµειωθεί πως, οποιαδήποτε επίπτωση από την κατασκευή και λειτουργία των
έργων του επενδυτικού σχεδίου στην πανίδα των προστατευόµενων και οικολογικά
ευαίσθητων περιοχών της άµεσης και της ευρύτερης περιοχής της παρούσας µελέτης, έχει να
κάνει µε την αποµάκρυνση των ειδών σε όµορα ενδιαιτήµατα, των οποίων τα οικοσυστηµικά
χαρακτηριστικά τους καλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης των εν λόγω ειδών.
Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις από το σύνολο των έργων σε Στρατώνι, Ολυµπιάδα και
Σκουριές στις προστατευόµενες περιοχές, εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές, µόνιµες και
µερικώς αναστρέψιµες.

5.6. Χωροταξία και Χρήσεις Γης
Το προτεινόµενο Έργο είναι συµβατό µε τις κατευθύνσεις του γενικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για την ανάπτυξη εξορυκτικών και βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων όπως (Άρθρο 7.Β) ως προς:
• Τη διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάµενες περιοχές
εκµετάλλευσης
• Την εξασφάλιση των θεµελιωδών προϋποθέσεων για τη λειτουργία των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων και κυρίως της δυνατότητας µονάδων µεταποίησης για
καθετοποίηση της παραγωγής στους χώρους εξόρυξης
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•

Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων σταδιακής και οριστικής αποκατάστασης των
µεταλλείων και των λατοµείων.

Επίσης, το Έργο είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις του ειδικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιοµηχανία, ως προς:
• Εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών στις περιοχές
εξόρυξής τους. − Μονάδες µεταποίησης χωροθετηµένες σε περιοχές εκµετάλλευσης
ορυκτών πρώτων υλών, τις οποίες οι µονάδες αυτές καθετοποιούν.
• Εγκατάσταση των βιοµηχανικών µονάδων σε δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο
των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας
• Κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε ανάγκη χωροθέτησης σε άµεση επαφή
µε θαλάσσιο µέτωπο
Επίσης, η συνύπαρξή του µε άλλες χρήσεις και ειδικά µε τον τουρισµό είναι εφικτή υπό
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου
ανάπτυξης για τον τουρισµό.
Επιπροσθέτως, το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου αναπτύξεως
Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρεται ρητά στο προτεινόµενο έργο και στη λήψη αναγκαίων
µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον.
Τέλος, τα έργα στις περιοχές Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου και Ολυµπιάδας χωροθετούνται
σε περιοχές που σχεδόν στο σύνολό τους εµπίπτουν στις αντίστοιχες βιοµηχανικές ζώνες του
Π∆ της 18-10-1979 (ΦΕΚ ∆΄ 614/31-10-1979).
Σύµφωνα τις διατάξεις του νόµου 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», το ΓΠΣ ∆.Παναγιάς χρήζει επικαιροποίησης ώστε να λάβει
υπ΄ όψιν τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου χωροταξικού σχεδιασµού. Το εν λόγω ΓΠΣ παρά
τα περί του αντιθέτου οριζόµενα στον υπερκείµενο σχεδιασµό (Περιφέρειας και
Βιοµηχανίας) φαίνεται να εξαιρεί την βιοµηχανική δραστηριότητα από το σύνολο του ∆ήµου,
εξειδικεύοντας µε λανθασµένο τρόπο τον περιφερειακό και εθνικό σχεδιασµό. Παράλληλα,
στο ΓΠΣ ∆.Σταγείρων Ακάνθου διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη σε σχέση µε τα
προβλεπόµενα στο Π∆ της 18-10-1979, καθώς δεν έχει αποτυπωθεί στους συνοδευτικού
χάρτες η σχετική βιοµηχανική ζώνη.

Χρήσεις Γης
Στρατώνι: ∆εδοµένου ότι η εγκατάσταση απόθεσης που σχεδιάζεται (τµήµατα της οποίας
αποτελούν τα φράγµατα, η αποψίλωση εκτάσεων στα πρανή, η οδοποιία και οι
αποστραγγιστικοί αγωγοί), το λιµενικό έργο και τα εργοστάσια αποτελούν αναπόσπαστα
τµήµατα της µεταλλευτικής δραστηριότητας, δεν αναµένεται αλλαγή χρήσης είτε εντός του
υδροκρίτη του Κοκκινόλακκα, είτε στην παράκτια ζώνη.
Όσον αφορά τις αποκαταστάσεις, αυτές αφορούν αποκατάσταση διάσπαρτων περιοχών
συνολικής εκτιµώµενης έκτασης 244 στρ. Οι περιοχές αυτές µετά την αποκατάστασή τους θα
µείνουν υπό τον έλεγχο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ µέχρι το συνολικό κλείσιµο των
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µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών. Ακολούθως θα αποδοθούν στο κοινό ως
χώροι αναψυχής.
Συνολικά θα καταληφθούν, πλέον των υφιστάµενων, 656 στρ, εντός της περιοχής του
Μαντέµ Λάκκου, ενώ συνολικά (στα 30-32 χρόνια λειτουργίας) θα αποκατασταθούν
1007 στρ.
Το σύνολο των καταλαµβανοµένων εκτάσεων αφορούν χρήση γης «Μεταλλευτική περιοχή
αποκλειστικής χρήσης», σύµφωνα µε την Τελική Πρόταση Ζ.Ο.Ε, ενώ το σύνολο των
αποκαθιστώµενων εκτάσεων θα αλλάξει από την ίδια αυτή χρήση σε περιοχή «τεχνητή µη
γεωργική ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων». Η αλλαγή
αυτή θα είναι ευεργετική για τις χρήσεις γης της άµεσης και ευρύτερης περιοχής µελέτης και
ως εκ τούτου αποτελεί επίπτωση θετική, σηµαντική και µόνιµη.
Ολυµπιάδα: Για το άνοιγµα του παλαιού µεταλλείου και την συνέχιση της λειτουργίας του η
µόνη απαραίτητη παρέµβαση θα είναι να δηµιουργηθεί χώρος προσωρινής απόθεσης
αποβλήτων εξόρυξης µεταλλείου έκτασης 2 στρ (σε επαφή µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις
µεταλλείων) για τη διαχείριση του υλικού πριν την φόρτωσή του. Όλες οι υπόλοιπες
δραστηριότητες στην επιφάνεια θα είναι εργασίες αποκατάστασης. Η οριστική έκταση προς
αποκατάσταση θα καθοριστεί µετά από έρευνα και δοκιµές στην περιοχή των σωρών και των
αποβλήτων εξόρυξης, προκειµένου να καθοριστούν τα ρυπασµένα εδαφικά σώµατα τα οποία
θα πρέπει να αποκατασταθούν. Μετά την αποκατάσταση, οι εκτάσεις θα συνεχίσουν να
βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, ενώ µετά το οριστικό κλείσιµο των
µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας (Φάση Αποκατάστασης) θα αποδοθούν στο
κοινό.
Τελικά, θα καταληφθούν, πλέον των υφιστάµενων, µόλις 2 στρ ενώ συνολικά (στα 20-22
χρόνια λειτουργίας) θα αποκατασταθούν 201 στρ. Οι καταλαµβανοµένες εκτάσεις αφορούν
χρήση γης «Μεταλλευτική περιοχή αποκλειστικής χρήσης», σύµφωνα µε την Τελική
Πρόταση Ζ.Ο.Ε, ενώ το σύνολο των αποκαθιστώµενων εκτάσεων θα αλλάξει από την ίδια
αυτή χρήση σε περιοχή «τεχνητή µη γεωργική ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων». Η αλλαγή αυτή θα είναι ευεργετική για τις χρήσεις γης της
άµεσης και ευρύτερης περιοχής µελέτης και ως εκ τούτου αποτελεί επίπτωση θετική,
σηµαντική και µόνιµη.
Σκουριές: Κατά τη Φάση Ανάπτυξης του Έργου 2579 στρ θα αλλάξουν χρήση γης, µε τα
1788 στρ από αυτά να βρίσκονται στην περιοχή πέριξ του κοιτάσµατος Σκουριών. Η
µεταβολή που θα επέλθει στα 1788 στρ θα είναι από την υποκατηγορία «∆άση» στην
υποκατηγορία «Ορυχεία, χώροι απόρριψης απορριµµάτων και εργοτάξια», ήτοι
µεταλλευτικές περιοχές. Το σύνολο των εκτάσεων αναµένεται να αποκατασταθεί µετά το
τελικό κλείσιµο των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών, µε εξαίρεση τα έργα
οδοποιίας που θα παραδοθούν στο κοινό.
Το προτεινόµενο έργο στις Σκουριές περιλαµβάνει αποψίλωση και διαµόρφωση επιφάνειας
τµήµατος της λεκάνης απορροής του ρ. Καρ.Λάκκου και του ρ. Λοτσάνικου για την
κατασκευή εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων. Όσον αφορά τη λειτουργία των υπολοίπων
εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται ότι οι διαδικασίες λειτουργίας αφορούν λειτουργία
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µηχανηµάτων και οχηµάτων και ως εκ τούτου δεν αναµένεται να επιφέρουν αλλαγές στις
χρήσεις γης της άµεσης περιοχής µελέτης.
Κατά την διαδικασία της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων, η οποία
θα πραγµατοποιηθεί τα πρώτα έτη της φάσης αυτής, θα γίνει κάλυψη της εγκατάστασης
απόθεσης αποβλήτων Καρ. Λάκκου µε κατάλληλα αδρανή υλικά και υλικά από τους χώρους
προσωρινής απόθεσης εδαφικού υλικού και φύτευσή της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
σχέδιο κλεισίµατος και αποκατάστασης.
Οι προαναφερόµενες αλλαγές αποτελούν µετάβαση από µία εν γένει φυσική κατάσταση σε
µία τεχνητή / ηµι-φυσική και ως εκ τούτου αποτελούν επίπτωση αρνητική που
χαρακτηρίζεται ως πολύ σηµαντική, µόνιµη και µερικώς αναστρέψιµη. Τα ουσιαστικά µέτρα
για τη µερική αναστροφή έχουν ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα αποκατάστασης της Ελληνικός
Χρυσός ΑΕ.
Συµπερασµατικά, αναµένεται να καταληφθούν συνολικά 3237 στρ εκτάσεων, µε την
πλειοψηφία αυτών (2509 στρ) να αφορούν χρήση γης «∆άση – Ηµι-φυσικές εκτάσεις»,
υποκατηγορία «∆άση». Τα υπόλοιπα αφορούν: 658 στρ. θεσµοθετηµένες µεταλλευτικές και
70 στρ γεωργικές περιοχές. Οι συνολικές εκτάσεις που θα αποκατασταθούν από την έναρξη
έως το τέλος του κύκλου ζωής του Έργου είναι 2996 στρ, µε το σύνολό τους να εντάσσεται
στη χρήση γης «τεχνητή µε γεωργική ζώνη πρασίνου, χώρο αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων». Οι µη αποκαθιστώµενες περιοχές θα αλλάξουν χρήση γης σε «Τεχνητές
περιοχές-∆ίκτυα συγκοινωνιών», την οποία θα διατηρήσουν και µετά το κλείσιµο των
µεταλλευτικών εγκαταστάσεων του Έργου.
Οι προαναφερόµενες αλλαγές αποτελούν µετάβαση από µία εν γένει φυσική κατάσταση σε
µία τεχνητή / ηµι-φυσική και ως εκ τούτου αποτελούν επίπτωση αρνητική. Το γεγονός ότι
µεγάλο τµήµα υφιστάµενων επιβαρυµένων και διαταραγµένων περιοχών θα αποκατασταθεί
βελτιώνει την περιβαλλοντική εικόνα του Έργου.
Εκτός των παραπάνω σωρευτικών επιπτώσεων σηµαντικό θέµα αποτελεί το ενδεχόµενο
έµµεσων επιπτώσεων από το σύνολο του Έργου στις χρήσεις γης της άµεσης ή ευρύτερης
περιοχής µελέτης. Με βάση τη διεθνή εµπειρία από παρόµοιου τύπου έργα, οι κυριότερες
αιτίες εκδήλωσης έµµεσων επιπτώσεων στις χρήσεις γης (σε ανεπτυγµένες χώρες) είναι:
1. Αλλαγή στο επίπεδο των εισοδηµάτων των νοικοκυριών της περιοχής των Έργων
2. ∆ηµιουργία εµµέσων και παρακινούµενων επιδράσεων στην οικονοµία της ευρύτερης
περιοχής
3. Άµεσες ή δευτερογενείς αλλαγές στη χωροταξία της περιοχής
4. Αλλαγή στην αντίληψη της κοινωνικής ευηµερίας από τµήµατα του κοινωνικού συνόλου
Τελικά, η επίπτωση στις χρήσεις γης της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται ως αρνητική,
σηµαντική, µόνιµη και µερικώς αναστρέψιµη. Τα ουσιαστικά µέτρα για τη µερική αναστροφή
έχουν ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα αποκατάστασης υφιστάµενων και µελλοντικών χώρων
της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.
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5.7. Ιστορικό – Πολιτιστικό περιβάλλον
Στρατώνι: Στην περιοχή που πρόκειται να καταληφθεί από το έργο δεν έχουν οριοθετηθεί
µνηµεία µε ιστορική και πολιτιστική αξία, ούτε και έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές.
Συνεπώς, εκτιµάται ότι το υπό µελέτη έργο δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις σε ιστορικά
και πολιτιστικά µνηµεία. Επίσης, εκτιµάται ότι οι επεµβάσεις από το θόρυβο και τις δονήσεις
του υπό µελέτη έργου στη λειτουργία και τα δοµικά στοιχεία των ιστορικών τόπων θα είναι
µηδενικές. ∆εν αναµένεται κανενός είδους επίδραση στους αρχαιολογικούς χώρους τόσο της
άµεσης όσο και της ευρύτερης περιοχής µελέτης.
Ολυµπιάδα: Στην περιοχή που πρόκειται να καταληφθεί από το έργο δεν έχουν οριοθετηθεί
µνηµεία µε ιστορική και πολιτιστική αξία, ούτε και έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές.
Συνεπώς, εκτιµάται ότι το υπό µελέτη έργο δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις σε ιστορικά
και πολιτιστικά µνηµεία.
Κατά τη φάση λειτουργίας Α, θα πραγµατοποιείται µεταφορά συµπυκνώµατος από το
υφιστάµενο εργοστάσιο της Ολυµπιάδας στην περιοχή του Στρατωνίου µέσω του
υφιστάµενου δρόµου (Ρεντίνας – Ουρανούπολης). Εκτιµάται ότι η µεταφορά του
συµπυκνώµατος αναµένεται να επηρεάσει σε µικρό βαθµό τη λειτουργία και επισκεψιµότητα
του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίων Σταγείρων.
Σκουριές: Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, στην περιοχή που πρόκειται να καταληφθεί από
το έργο δεν έχουν οριοθετηθεί µνηµεία µε ιστορική και πολιτιστική αξία, ούτε και έχουν
υπάρξει σχετικές αναφορές. Αντίστοιχα, λόγω του ότι οι ανωτέρω αρχαιολογικοί χώροι δεν
είναι κηρυγµένοι και κατ’ επέκταση επισκέψιµοι, δεν αναµένεται καµία επίδραση όσον
αφορά την οπτική όχληση, το θόρυβο αλλά και την ατµοσφαιρική ρύπανση που µπορεί να
επηρεάσει τους αρχαιολογικούς χώρους και τους επισκέπτες.
Συµπερασµατικά, για την περιβαλλοντική παράµετρο «Ιστορικό και Πολιτιστικό
Περιβάλλον» εκτιµήθηκε ότι το υπό µελέτη έργο θα επιφέρει αµελητέες, µόνιµες και µερικώς
αναστρέψιµες επιπτώσεις στην περιοχή του Στρατωνίου, µετρίως σηµαντικές, παροδικές και
ολικώς αναστρέψιµες στην περιοχή της Ολυµπιάδας και αµελητέες, παροδικές και ολικώς
αναστρέψιµες στην περιοχή των Σκουριών. Λαµβάνοντας, όµως, υπόψη το γεγονός ότι (α) ο
κηρυγµένος και επισκέψιµος αρχαιολογικός χώρος Αρχαία Στάγειρα θα δεχτεί επίδραση στη
λειτουργία και επισκεψιµότητα του από τη µεταφορά του συµπυκνώµατος από την
Ολυµπιάδα στο Στρατώνι (για διάστηµα 3-4 ετών) και (β) οι λιµενικές εγκαταστάσεις θα
συνεχίσουν να υφίστανται και µετά το πέρας του έργου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να
υπάρχει οπτική όχληση για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου «Στρατώνι», οι
επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον από το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο
εκτιµώνται ως µετρίως σηµαντικές, µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.

5.8. Κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον
Η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί την λιγότερο ανεπτυγµένη περιοχή του Ν.
Χαλκιδικής, η χαµηλή ανάπτυξη της οποίας είναι αποτέλεσµα των έντονων τάσεων
αποβιοµηχάνισης οι οποίες σηµειώθηκαν µετά το 1981. Οι ∆ήµοι Σταγείρων – Ακάνθου και
Αρναίας παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας από εκείνο του Νοµού Χαλκιδικής. Τα
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∆ιαµερίσµατα µε τη µεγαλύτερη ανεργία είναι τα ∆.∆. Νεοχωρίου Αρναίας (24,8%),
Γοµατίου (19,5%) και Στρατονίκης (19,1%), ενώ εκείνα µε τη µικρότερη είναι τα ∆.∆.
Βαρβάρας και Πυργαδικίων (6,2% και 6,9% αντίστοιχα).
Το συνολικό κόστος της επένδυσης για όλη την διάρκεια του έργου Μεταλλείων Κασσάνδρας
υπολογίζεται σε 2.843,7εκ.€, το οποίο θα δαπανηθεί για τα έργα ανάπτυξης, λειτουργίας της
δραστηριότητας καθώς και για τα έργα αποκατάστασης της περιοχής κατάληψης από το έργο.
Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης τόσο σε επίπεδο υποέργου όσο και στο σύνολο του
έργου είναι θετική. Ο λόγος οφέλους-κόστους είναι υψηλότερος της µονάδας για όλα τα
υποέργα και ο σταθµικός µέσος ανέρχεται στο 3,13. Τα οφέλη τα οποία θα προκύψουν για
την εθνική οικονοµία είναι αρκετά σηµαντικά συγκρινόµενα µε τα ιδιωτικοοικονοµικά οφέλη
της επιχείρησης. Η προτεινόµενη επένδυση δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης σε µία περιοχή
µε ανεργία και ως εκ τούτου υπάρχει όφελος στην εθνική οικονοµία, το οποίο αυξάνει την
αποδοτικότητα της επένδυσης σε εθνικό επίπεδο.
Η ανάπτυξη του επενδυτικού προγράµµατος θα έχει θετικές επιδράσεις στην εθνική και
τοπική οικονοµία. Ειδικότερα ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :
• ένα σηµαντικό κοµµάτι του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης θα διατεθεί σε ελληνικές
επιχειρήσεις (χωµατουργικές εργασίες, εταιρείες συµβούλων, κ.α.)
• θα καταστεί δυνατή η εκµετάλλευση ενός τµήµατος του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας µε
τρόπο που θα είναι συµβατός µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης
• το τελικό προϊόν της επένδυσης, δηλαδή οι πλάκες καθαρού χαλκού και χρυσού
(περιεκτικότητας 99,9%) και κραµάτων χρυσού/ αργύρου / χαλκού (DORÉ µε
περιεκτικότητα σε χρυσό περίπου 80%) θα εξάγονται δηµιουργώντας θετικές επιπτώσεις
στο ισοζύγιο συναλλαγών της χώρας
• το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα της χώρας θα αυξηθεί µέσω της φορολογίας των
εισοδηµάτων της εταιρείας και των επιχειρήσεων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα
οικονοµικά µε το έργο. Συνεπώς, ένα µη αµελητέο τµήµα του επενδυµένου κεφαλαίου για
το έργο θα παραµένει στην χώρα
• δίνεται η ευκαιρία σε µια ελληνική εταιρεία (Ελληνικός Χρυσός ΑΕ) να εκµεταλλευτεί
ένα τµήµα του ορυκτού πλούτου της χώρας
• αναβαθµίζεται το επίπεδο των Ελλήνων τεχνικών και επιστηµόνων τόσο σε θέµατα
µεταλλουργίας όσο και σε θέµατα περιβαλλοντικής τεχνολογίας µεταλλευτικών
εγκαταστάσεων λόγω των σύγχρονων τεχνικών που θα χρησιµοποιηθούν
Εκτιµάται ότι η υπό εξέταση επένδυση, µπορεί να συντελέσει στην αλλαγή του οικονοµικού
µοντέλου ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο θα αρχίσει να προσανατολίζεται περισσότερο
στις δραστηριότητες του βιοµηχανικού τοµέα και λιγότερο σε αυτές του
αγροτοκτηνοτροφικού τοµέα. Επίσης, προκύπτει ότι η επένδυση αναµένεται να έχει θετικές
έµµεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις στην τοπική και την περιφερειακή οικονοµία, µε τη
δηµιουργία προϊόντος και εισοδηµάτων, αλλά και θέσεων απασχόλησης, επιπλέον αυτών που
θα δηµιουργηθούν άµεσα από την επένδυση (892 στο 1ο έτος και συνολικά 1300 µετά το
9ο έτος ).
Πέρα από την άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από την υλοποίηση της
επένδυσης, εκτιµάται ότι θα υπάρξει και ένας αρκετά σηµαντικός αριθµός νέων θέσεων
εργασίας σε τοµείς που θα σχετίζονται εµµέσως µε τη λειτουργία της δραστηριότητας. Ο
αριθµός των έµµεσων νέων θέσεων εργασίας που πρόκειται να δηµιουργηθούν δεν είναι
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δυνατόν να προσεγγιστεί επακριβώς, αλλά εκτιµάται ότι θα είναι, µε συντηρητικές
εκτιµήσεις, τουλάχιστον ανάλογος των άµεσων θέσεων εργασίας
Συµπερασµατικά, µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους εκτιµάται
ότι οι συνολικές επιπτώσεις του έργου στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον για όλη
διάρκεια του έργου αξιολογούνται ως θετικές, σηµαντικές, και µη αναστρέψιµες και λόγω του
µακρόχρονου χρονοδιαγράµµατος του έργου (µεγαλύτερου των 30 ετών) χαρακτηρίζονται
και ως µόνιµες.

5.9. Τεχνικές Υποδοµές
Στρατώνι: Κατά τη µεταφορά συµπυκνώµατος από τις Σκουριές στο Στρατώνι, µόνο 240 m
του υφιστάµενου επαρχιακού δρόµου θα χρησιµοποιηθούν για τη διέλευση των φορτηγών και
των οχηµάτων, και έτσι οι επιπτώσεις εκτιµώνται ως αµελητέες, παροδικές και ολικώς
αναστρέψιµες. ∆εν αναµένεται κανενός είδους επίδραση στον υφιστάµενο αγωγό ύδρευσης
του ∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου και γενικότερα στο δίκτυο της ύδρευσης της ευρύτερης
περιοχής του Στρατωνίου. Άρα, οι επιπτώσεις εκτιµώνται ως αµελητέες. Επιπλέον, δε
διαταράσσονται τα υφιστάµενα δίκτυα της ενέργειας που εξυπηρετούν τους κατοίκους της
γύρω περιοχής, και έτσι οι επιπτώσεις κρίνονται ως αµελητέες. Όσον αφορά τα
κυκλοφοριακά προβλήµατα που αναµένεται να προκληθούν από τη µεταφορά
συµπυκνώµατος από τις Σκουριές στις εγκαταστάσεις της µεταλλουργίας στον Μαντέµ
Λάκκο και από εκεί στο λιµάνι, και δεδοµένου ότι τα φορτηγά και τα οχήµατα προσωπικού
διασχίζουν το επαρχιακό δίκτυο Στρατωνίου – Στρατονίκης για 1,5 km περίπου, οι
επιπτώσεις αξιολογούνται ως µη σηµαντικές, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.
Ολυµπιάδα: ∆εν προκύπτει ανάγκη για κατασκευή πρόσθετου οδικού δικτύου ούτε για
αναβάθµιση υφιστάµενων. ∆εν αναµένεται επίσης κανενός είδους επίδραση στο δίκτυο της
ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής της Ολυµπιάδας. Επιπλέον, δε διαταράσσονται τα
υφιστάµενα δίκτυα της ενέργειας που εξυπηρετούν τους κατοίκους της γύρω περιοχής, και
έτσι οι επιπτώσεις κρίνονται ως αµελητέες. Κατά τη φάση λειτουργίας στην περιοχή της
Ολυµπιάδας, πραγµατοποιείται τόσο η µεταφορά συµπυκνώµατος προς το Στρατώνι όσο και
η µεταφορά των αποβλήτων εµπλουτισµού προς διάθεσή τους στον Κοκκινόλακκα µέσω της
υφιστάµενης επαρχιακής οδού Ολυµπιάδας – Στρατωνίου. Αναµένονται κυκλοφοριακά
προβλήµατα στην επαρχιακή αυτή οδό, σε µήκος 17 km περίπου, και για διάστηµα 6 ετών
από την µετακίνηση των φορτηγών και των οχηµάτων του προσωπικού από την περιοχή της
Ολυµπιάδας στην περιοχή του Στρατωνίου. Οι επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα είναι µετρίως
σηµαντικές, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.
Σκουριές: Λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά τη φάση αποκατάστασης, οι δρόµοι θα αποδοθούν
στο δηµόσιο και θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται ως δασικοί δρόµοι ή ως δρόµοι
πυρόσβεσης, οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των ανωτέρω δρόµων στην
προσπελασιµότητα των γύρω περιοχών εκτιµώνται ότι θα είναι αµελητέες. Οι επιπτώσεις
στην κυκλοφορία του υφιστάµενου οδικού δικτύου εκτιµώνται ως αµελητέες. Οι υφιστάµενες
γεωτρήσεις και πηγές που καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων των γύρω
περιοχών, βάση των θέσεων τους, δεν αναµένεται να επηρεαστούν από τη δηµιουργία του
κώνου αποστράγγισης του µεταλλείου. Λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα κατά τη διάρκεια
της κατασκευής του δρόµου µεταφοράς, δεν αναµένεται να προκύψουν προβλήµατα στον
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υφιστάµενο αγωγό ύδρευσης της περιοχής µελέτης. Η υλοποίηση του υπό µελέτη έργου στην
περιοχή των Σκουριών δε θα επηρεάσει τα δίκτυα της ενέργειας που εξυπηρετούν τους
κατοίκους των γύρω περιοχών, και έτσι οι επιπτώσεις κρίνονται ως αµελητέες.
Συµπερασµατικά: Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για διάστηµα 6 ετών θα προκύψουν
ορισµένα κυκλοφοριακά προβλήµατα στην υφιστάµενη επαρχιακή οδό Ολυµπιάδας –
Στρατωνίου και σε µήκος 17 km περίπου, από την µετακίνηση των φορτηγών και των
οχηµάτων του προσωπικού από την περιοχή της Ολυµπιάδας στην περιοχή του Στρατωνίου,
οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές από το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο εκτιµώνται ως
µετρίως σηµαντικές, παροδικές και ολικώς αναστρέψιµες.

5.10. Υδατικό περιβάλλον
Στρατώνι
Κατά την πρώτη 8ετία λειτουργίας, αναµένεται σταδιακή µείωση των ποσοτήτων νερών
µεταλλείων που θα υφίστανται επεξεργασία στις δύο υφιστάµενες αδειοδοτηµένες µονάδες
επεξεργασίας νερού. ∆ιαπιστώνεται ότι, µε εξαίρεση το pH, η ποιότητα νερών του ρ.
Κοκκινόλακκα είναι πολύ περισσότερο επιβαρυµένη από αυτήν των προς διάθεση
αποβλήτων, τα οποία βρίσκονται εντός των θεσµοθετηµένων ορίων. Η δηµιουργία
εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων στον άνω ρου του ρ. Κοκκινόλακκα αποτελεί βασική
επέµβαση στα ποτάµια υδατικά συστήµατα της περιοχής Στρατωνίου. Εκτιµάται ότι στο
ανάντη φράγµα εκτροπής της νέας εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων θα δηµιουργηθεί
συλλογή υδάτων µε διακύµανση στάθµης µεταξύ των υψοµέτρων +187 και +190, ανάλογα µε
τις πληµµυρικές συνθήκες στο ρ. Κοκκινόλακκα.
Η κατασκευή της εγκατάστασης και η κατάληψη της λεκάνης απορροής σε έκταση περί τα
500 στρ θα διακόψει τη συνέχεια του ποτάµιου υδατικού συστήµατος διοχετεύοντας την
παροχή της λεκάνης περί τα 1200 m κατάντη, δηµιουργώντας έτσι ένα ιδιαιτέρως
τροποποιηµένο σύστηµα υδάτων εντός της σήραγγας εκτροπής. Με βάση το σχεδιασµό του
Έργου, στο ρ. Κοκκινόλακκα θα διατίθενται κατά µέγιστο περί τα 300 m3/h. Όσον αφορά τα
υπόλοιπα ρέµατα της περιοχής µελέτης δεν αναµένεται κατάληψη λεκάνης απορροής,
αλλοίωση της κοίτης, διάθεση αποβλήτων ή άλλη επέµβαση και ως εκ τούτου η επίπτωση θα
είναι µηδενική.
Στη Φάση λειτουργίας Γ των έργων Στρατωνίου αναµένεται οριστικό κλείσιµο των
µεταλλείων Μαύρων Πετρών µε αποτέλεσµα οι διατιθέµενες στο ρ. Κοκκινόλακκα
ποσότητες να περιοριστούν στις στραγγιζόµενες περιοχές των µεταλλευτικών
εγκαταστάσεων. Έτσι η προηγούµενη επίπτωση στα υδατικά συστήµατα θα αρθεί στο τµήµα
που σχετίζεται µε αλλαγές στο χηµισµό και την παροχή υγρών αποβλήτων. Αργότερα, όταν η
η κατασκευή της στοάς προσπέλασης θα έχει ολοκληρωθεί, όσα νερά µένουν αναξιοποίητα
θα διοχετεύονται στο µεταλλείο Ολυµπιάδας και θα αντλούνται µαζί µε τα νερά µεταλλείου
µε διάθεση στο ρ. Μαυρόλακκα.
Οι συνολικές ποσότητες που θα διατίθενται στο ρέµα πριν την αποκατάσταση θα είναι
µικρότερες από 10 m3/h. Κάθε διάθεση νερών στο ρέµα θα σταµατήσει κατά τη Φάση
Αποκατάστασης.
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Νερά µεταλλείων: Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ εφαρµόζει σήµερα και θα συνεχίσει να
εφαρµόζει σε όλη τη διάρκεια ζωής των µεταλλείων της περιοχής την µέθοδο λιθογόµωσης.
Η διαχρονική εξέλιξη των αντλήσεων νερών µεταλλείων στο εξοφληµένο µεταλλείο Μαντέµ
Λάκκου, αλλά και στο υπό εκµετάλλευση µεταλλείο Μαύρων Πετρών υποδεικνύει
σταθεροποίηση των παροχών υπογείων νερών, παρά την συνεχή εκµετάλλευση. Η µέση
απορροή νερών µεταλλείων σήµερα είναι 250 m3/h ενώ σταδιακά αναµένεται πτώση στα
150 m3/h µε το κλείσιµο του µεταλλείου Μαντέµ Λάκκου. Η όποια µεταβολή αναµένεται,
συνδέεται µε την προς τα δυτικά και προς το βάθος επέκταση της µεταλλευτικής
δραστηριότητας, η οποία όµως στο δυσµενέστερο δυνατό σενάριο θα οδηγήσει σε αύξηση
νερών µικρότερη από 70 m3/h.
Επιπροσθέτως, σχετικά µε τις πηγές ύδρευσης της Στρατονίκης, ο υδροφορέας των
αµφιβολιτών είναι υδρολογικά πλήρως αποµονωµένος από το υδροφορέα των µαρµάρων
λόγω της παρουσίας του στεγανού στρώµατος µυλονίτη µε καολίνη. Έτσι, δεν αναµένεται να
επηρεασθούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των πηγών και των γεωτρήσεων.
Νερά νέας στοάς προσπέλασης: Τοπικά δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα διάτρησης
του υδροφορέα του µαρµάρου ή κάποιου ρήγµατος, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική
εισροή νερών (σηµαντικά µικρότερη από αυτήν του µεταλλείου Μαύρων Πετρών σήµερα)
λόγω προνοµιακής ροής υπογείου νερού. Η διαχείριση των νερών θα γίνεται µε σύστηµα
καναλιών αποστράγγισης και στεγανωτική επένδυση θα τοποθετείται µόνο τοπικά όπου
υπάρχει υπερβολική εισροή (σε ρήγµατα, καρστικούς αγωγούς κλπ).
∆ιάθεση νερών στο ρ. Κοκκινόλακκα: Η συνολική προς διάθεση ποσότητα στον
Κοκκινόλακκα, αναµένεται να τροφοδοτεί την αλλουβιακή λεκάνη µε σταθερή ποσότητα
νερών καθ΄ όλο το χρόνο, δηµιουργώντας συνθήκες αυξηµένης κατείσδυσης. Εκτιµάται ότι ο
εµπλουτισµός των υπογείων υδάτων της πεδινής ζώνης θα βελτιώσει την ποιοτική κατάσταση
και των υπογείων υδάτων.
∆ιακοπή αποστράγγισης µεταλλείου: Στο οριστικό κλείσιµο του µεταλλείου Μαύρων
Πετρών, στο οποίο συµβάλλει τα µέγιστα η εφαρµογή της λιθογόµωσης, αναµένεται οριστική
παύση της ανάγκης για αποστράγγιση και αναµένεται επαναφορά της στάθµης των υπογείων
νερών στα φυσιολογικά για τον σχηµατισµό της περιοχής επίπεδα. Έτσι, η επίπτωση από το
κλείσιµο των µεταλλείων αναµένεται να είναι σηµαντική για την δίαιτα και την ποιότητα των
υπογείων νερών, καθώς θα σταµατήσουν οι όξινες απορροές και η στάθµη του υπόγειου
υδροφορέα θα επανέλθει.
Κατά τη φάση λειτουργίας Ε, το µεταλλείο Ολυµπιάδας (και κατ΄ επέκταση η στοά
προσπέλασης) θα κλείσει και αναµένεται να αποκατασταθεί η στάθµη του βαθέως υδροφορέα
που διαπερνάται από τη στοά προσπέλασης, οπότε δεν θα υπάρχουν πλέον υπόγεια νερά προς
διάθεση.
Οι αναµενόµενες επεµβάσεις στη φάση αποκατάστασης σχετίζονται µόνο έµµεσα µε τα
συστήµατα υπογείων υδάτων και αφορούν την αποκατάσταση των επιφανειών που είτε θα
έχουν θιγεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Έργου, είτε έχουν θιγεί από παλαιότερες
µεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Η αποκατάσταση των επιφανειών µε υγιή και
λιγότερο ή καθόλου ρυπασµένα εδάφη, αναµένεται να συµβάλλει στη µακροχρόνια βελτίωση
αφ΄ ενός των επιφανειακών απορροών (που κατά ένα µέρος συµβάλλουν στον εµπλουτισµό
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των υπογείων υδάτων και αφ΄ ετέρου των ίδιων των νερών που κατεισδύουν προς τους
υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες.
Μικρής έκτασης τροποποιήσεις προς τη θετική κατεύθυνση αναµένεται να εµφανιστούν στην
ποιότητα των νερών, κατά τη Φάση Αποκατάστασης, από την βελτίωση της ποιότητας των
νερών των υδατορρευµάτων που καταλήγουν στο λιµάνι του Στρατωνίου (Καρβουνόσκαλα,
Αργυρώ).
Οι αναµενόµενες συνολικά επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον της περιοχής Στρατωνίου
αναµένεται να είναι σηµαντικές, µε αρνητικό χαρακτήρα, εξ αιτίας κυρίως της σηµαντικής
επέµβασης στο ποτάµιο σύστηµα της περιοχής. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι µόνιµες και µη
αναστρέψιµες.
Παράκτια υδατικά συστήµατα: Αναµένονται οι εξής επεµβάσεις στο παράκτιο υδατικό
σύστηµα του λιµένα Στρατωνίου:
• Άντληση και απάντληση θαλασσινού νερού
• Απόξεση υλικών πυθµένα για την δηµιουργία υφαλαύλακα
• ∆ιάθεση των υλικών εντός των κυψελωτών κιβωτίων
• ∆ιαχείριση της πιθανής περίσσειας ιζηµάτων του πυθµένα, συµπεριλαµβανοµένης και
διάθεσής τους.
Όσον αφορά την αλληλεπίδραση του νέου λιµενικού έργου µε τα παράκτια υδατικά
συστήµατα, δεδοµένου ότι τα κυψελωτά κιβώτια είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο
σκυρόδεµα το οποίο είναι αδρανές, η άντληση και η απάντληση δεν αναµένεται να
µεταβάλλουν την ποιότητα του θαλάσσιου νερού. Σηµαντικότερη παρέµβαση από
περιβαλλοντικής πλευράς αποτελεί η διαχείριση των υλικών – ιζηµάτων του πυθµένα. Τα
κατάλοιπα της εκσκαφής θα ελεγχθούν και θα χαρακτηρισθούν ως απόβλητα. Εάν από τις
αναλύσεις προκύψει ότι τα υλικά εκσκαφής δεν είναι αδρανή, τότε αυτά θα διατεθούν στην
εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι
δυνατή η χρήση τους σε αποκαταστάσεις στην παραλία Στρατωνίου.
Με βάση τα ευρήµατα σχετικής ακτοµηχανικής µελέτης, η µείωση της προσπίπτουσας
κυµατικής ενέργειας από τις νέες λιµενικές εγκαταστάσεις αναµένεται να µη έχει ουσιαστικό
αντίκτυπο στο µέγεθος της στερεοµεταφοράς στην ζώνη σκίασης και µικρές έως ελάχιστες
επιπτώσεις στην παραλία Στρατωνίου. Επιπροσθέτως, δεν αναµένεται κανενός είδους
τροποποίηση υδατικών συστηµάτων της περιοχής µελέτης από την κατασκευή και λειτουργία
των νέων λιµενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.
Επίσης, από τις επεµβάσεις στον πυθµένα και στο νερό αναµένεται να δηµιουργηθούν
οχλήσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και τα οικοσυστήµατα του παράκτιου συστήµατος, οι
οποίες θα είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε την κανονική λειτουργία ενός λιµενικού
έργου. Οι οχλήσεις αυτές θα είναι παροδικές και θα σταµατήσουν µετά το πέρας της φάσης
κατασκευής του λιµενικού έργου. Η επίπτωση εκτιµάται ότι θα είναι αρνητική, µόνιµη αλλά
µη σηµαντική.
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Ολυµπιάδα
Ποσοτικά χαρακτηριστικά: Η σηµαντικότερη παρέµβαση στα συστήµατα επιφανειακών
υδάτων της περιοχής στη φάση αυτή θα είναι η διάθεση των νερών από το µεταλλείο
Ολυµπιάδας. Τα νερά αυτά στην παρούσα φάση αναµένεται να διατεθούν στο
ρ. Μαυρόλακκα, µε την ίδια διαδικασία διαύγασης που ακολουθείται και σήµερα για τα νερά
του αργούντος µεταλλείου. Η διάθεση παροχής 500 m3/h έως 580 m3/h (0,14 έως 0,16 m3/s)
στο ρέµα αναµένεται να αλλάξει ουσιαστικά το καθεστώς ροής κατάντη του σηµείου
διάθεσης. Στο µεταλλείο Ολυµπιάδας παρατηρούνται σηµαντικές διηθήσεις νερού από την
κοίτη του ρ. Μπασδέκη, το οποίο διέρχεται από τη ζώνη καθιζήσεων του παλαιού
εξοφληµένου τµήµατος.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Κατά τη φάση κατασκευής είναι δυνατόν να προκύψουν
αυξηµένες τιµές διαλελυµένων και εν αιωρήσει στερεών στο ρ.Μαυρόλακκα. Η επίπτωση θα
αντιµετωπισθεί µε την τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων στους εργοταξιακούς χώρους (π.χ.
λασποπαγίδες) µέσω των οποίων θα παρεµποδίζεται η µεταφορά εδαφικού υλικού µαζί µε τα
όµβρια στους αποδέκτες.
Κατά τη φάση αποκατάστασης παύουν οι αντλήσεις από το µεταλλείο Ολυµπιάδας και
επέρχεται κλείσιµο του µεταλλείου. Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στην περίπτωση του
ρ.Μαυρόλακκα είναι σαφώς αρνητικές, όµως αναµένεται να είναι µετρίως σηµαντικές και
επιδέχονται περιβαλλοντικών µέτρων, σε βαθµό που να είναι έως και πλήρως αναστρέψιµες.
Στην φάση αυτή επίσης θα αποκατασταθούν όλες οι επιφανειακές µεταλλευτικές
εγκαταστάσεις στην περιοχή, έκτασης 140 στρ, ώστε να ενσωµατωθούν ξανά, ως τεχνητές
περιοχές πρασίνου, στις λεκάνες απορροής της περιοχής.
Υδροφορέας γνευσίου - µαρµάρου µεταλλείου Ολυµπιάδας: Η σηµαντικότερη παρέµβαση
στα συστήµατα υπογείων υδάτων της περιοχής στη φάση αυτή θα είναι η αποστράγγιση
νερών µεταλλείου έως του επιπέδου των -660 m για τη διενέργεια της εκµετάλλευσης σε
ξηρές συνθήκες. Η επίπτωση στον υδροφορέα γνευσίου µαρµάρου, θα αφορά σηµαντικές
ποσότητες αντλούµενου νερού (από 4,4 Mm3 έως και 5,1 Mm3 νερού ετησίως) και
αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τη δίαιτα του υδροφορέα, του οποίου οι εισροές είναι
της τάξης των 15 Mm3 ετησίως.
Υδροφορέας αλλουβιακής λεκάνης Ολυµπιάδας: Ως εκ τούτου είναι εύλογο και προς την
πλευρά της ασφάλειας να θεωρηθεί ότι η περαιτέρω ταπείνωση του κώνου άντλησης
ενδέχεται να δηµιουργήσει συνθήκες δηµιουργίας ή αύξησης διηθήσεων από τον αλλουβιακό
προς τον βαθύ υδροφορέα, σε περιοχές όπου ενδέχεται να χάνεται το αργιλικό στρώµα (π.χ.
λόγω αποσφήνωσης). Η αύξηση της άντλησης νερών από τον υδροφορέα γνευσίου –
µαρµάρου και η συνεπακόλουθη διάθεσή τους στο ρ. Μαυρόλακκα δηµιουργεί συνθήκες
εµπλουτισµού του αλλουβιακού υδροφορέα. Οι ποσότητες που θα διηθούνται εκτιµάται ότι
υπερβαίνουν κατά πολύ τις πιθανές διαρροές του αλλουβιακού προς τον βαθύτερο, εξ αιτίας
της ταπείνωσης της στάθµης του βαθέως υδροφορέα.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Η µέθοδος εκµετάλλευσης που θα εφαρµοστεί στις νέες
εγκαταστάσεις θα είναι η µηχανοποιηµένη «ανερχόµενη µέθοδος εναλλασσοµένων κοπών
και λιθογοµώσεων». Στους παλαιούς χώρους απόθεσης που θα αποκατασταθούν (έκταση
61 στρ) αναµένεται ότι θα γίνει εξυγίανση των εδαφών και εξάλειψη εστιών εκποµπής ρύπων
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(κυρίως βαρέων µετάλλων) προς τα υπόγεια νερά της περιοχής. Έτσι µακροπρόθεσµα θα
δοθεί ευκαιρία για αυτοκαθαρισµό των υπογείων νερών και βελτίωση της ποιότητάς τους.
Στη φάση αποκατάστασης αναµένεται η διακοπή οποιασδήποτε επέµβασης έχει διαµορφωθεί
κατά την προηγούµενη περίοδο και αναµένεται:
• Επαναφορά της στάθµης των υπογείων νερών του υδροφορέα γνευσίου - µαρµάρου
στα φυσικά, προ των εκµεταλλεύσεων επίπεδα, µε στάθµη περί το -50 έως -80 m.
• Επαναφορά της στάθµης των υπογείων νερών του υδροφορέα της αλλουβιακής
λεκάνης στα φυσικά, προ των εκµεταλλεύσεων επίπεδα, µε στάθµη περί τα 10 – 20 m
βάθος.
Η αποµάκρυνση σηµαντικών πηγών ρύπανσης αναµένεται να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις
στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των νερών του Μαυρόλακκα σε ότι αφορά τις
συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων, και κατά συνέπεια, στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στο
θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο στα νερά, όσο και στα ιζήµατα.
Οι εκτιµήσεις που προηγήθηκαν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η συνολική επίπτωση
καθορίζεται κυρίως από το γεγονός ότι οι αρνητικές επιπτώσεις είναι είτε παροδικές είτε
αναστρέψιµες, ενώ οι θετικές είναι µόνιµες. Ως εκ τούτου εκτιµάται ότι µε την λήψη των
κατάλληλων µέτρων για την αποκατάσταση της καλής κατάστασης στο ρ.Μαυρόλακκα, στο
πλαίσιο της συνολικής τελικά αποκατάστασης παλαιών και εν ενεργεία µεταλλευτικών
εγκαταστάσεων της περιοχής, οι αναµενόµενες επιπτώσεις θα είναι µετρίως σηµαντικές αλλά
θετικές και µόνιµες.
Παράκτια υδατικά συστήµατα: Οι αναµενόµενες επεµβάσεις στα συστήµατα παράκτιων
υδάτων σχετίζονται µε τη διάθεση νερών µεταλλείων στο ρ.Μαυρόλακκα. Η ποιότητα του
θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν έχει µέχρι σήµερα, µετά από 25 χρόνια λειτουργίας της
µεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, επηρεασθεί, γεγονός που αντανακλάται στα
βιοτικά του χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, µε την αποκατάσταση της πλατείας των παλαιών
σωρών αρσενοπυρίτη κοντά στο υφιστάµενο εργοστάσιο, όπως άλλωστε και του συνόλου
των εγκαταστάσεων στην τελική φάση, αναµένεται να εκλείψουν καθοριστικοί παράγοντες
επιβάρυνσης στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής µελέτης. Εποµένως, οι επιπτώσεις από το
συνολικό κύκλο ζωής των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας στα παράκτια υδατικά
συστήµατα αναµένεται να είναι θετικές, µετρίως σηµαντικές και µόνιµες.
Σκουριές
Επιφανειακά νερά: Η συνολική κατάληψη εντός της λεκάνης απορροής του Καρόλακκα θα
είναι 1788 στρ χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα έργα οδοποιίας. Όλες οι εγκαταστάσεις
διαθέτουν περιµετρική υδραυλική αντιπληµµυρική προστασία και τα πληµµυρικά νερά
διοχετεύονται στα κοντινότερα υδατορρεύµατα. Το τµήµα των νερών αυτών που δεν θα
εξατµίζεται θα συγκεντρώνεται στις δεξαµενές νερού ασφαλείας και στις υδατοσυλλογές των
εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων και θα χρησιµοποιείται στην υγρή διάτρηση και στην
παραγωγή του εργοστασίου εµπλουτισµού αντίστοιχα. Η κατάληψη λεκάνης Καρόλακκα από
τις εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων θα είναι 1269 στρ (~3,3%), ενώ η κατάληψη κοίτης
θα αφορά φυσικά υδατορρεύµατα συνολικού µήκους περί τα 4 km (κύριοι κλάδοι).
Ανάντη των φραγµάτων στις 2 εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων δεν αναµένεται συλλογή
στάσιµων νερών, αλλά τα νερά θα µπορούν να αντλούνται συνεχώς και να χρησιµοποιούνται
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στην παραγωγή. Η ποιότητα των επιφανειακών νερών της περιοχής δεν αναµένεται να
µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση διότι τα νερά που θα
έρχονται σε επαφή µε εγκαταστάσεις δεν θα καταλήγουν ποτέ σε υδατορρεύµατα, ενώ τα
νερά που θα καταλήγουν σε υδατορρεύµατα δεν θα έρχονται σε επαφή µε µεταλλευτικές
εγκαταστάσεις, µε εξαίρεση την οδοποιία.
Υπόγεια νερά: Στο σχεδιασµό του Έργου προβλέπεται άντληση νερών για τον καταβιβασµό
στάθµης στο µεταλλείο Σκουριών, η παροχή της οποίας εκτιµάται ότι µπορεί να φτάσει κατά
µέγιστο τα 480 m3/h. Αναµένεται ότι θα υπάρχει περίσσεια νερών προς διάθεση από 110 m3/h
έως 330 m3/h περίπου. Η περίσσεια αυτή θα επανεισπιεστεί στον υδροφόρο ορίζοντα της
περιοχής, µε γεωτρήσεις εισπίεσης στην περιοχή ανατολικά του κώνου αποστράγγισης και σε
απόσταση από το κέντρο του κώνου ίση µε τη µέγιστη διάµετρό του, ώστε να αποκλειστούν
φαινόµενα κυκλικής ροής των εισπιεζόµενων νερών προς τον κώνο.
Η επίδραση του κώνου αποστράγγισης στα επιφανειακά νερά της περιοχής γύρω από το Έργο
αναµένεται να είναι σηµαντική, καθώς αναµένεται µείωση των πηγαίων εκφορτίσεων στα
ρέµατα Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικο, καθώς και σε µικρότερους συµβάλλοντες του
Καρόλακκα και του Ασπρόλακκα. Όσον αφορά τους συµβάλλοντες του ποταµού Χαβρία
ρέµα Παναγιάς και ρέµα Ξινονέρι (τµήµατα των οποίων βρίσκονται εντός ευρύτερης
περιοχής µελέτης στο Ν∆ τµήµα), αυτοί βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του κώνου και
εκτιµάται ότι θα υποστούν ελαφρά µείωση πηγαίων αναβλύσεων στα ανάντη, η οποία όµως
δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις παροχές των κύριων κλάδων της λεκάνης. Πηγές
υπερπλήρωσης οι οποίες βρίσκονται στα όρια επαφής των αποθέσεων της κοιλάδας Παναγιάς
µε τον ανώτερο υδροφορέα του αποσαθρωµένου αµφιβολίτη δεν αναµένεται να θιγούν. Όσον
αφορά την αναµενόµενη ποιότητα των υπογείων νερών που θα εκφορτίζονται στα ποτάµια
υδατικά συστήµατα, εκτιµάται ότι θα είναι η ίδια µε την ποιότητα των υπογείων νερών που
σήµερα συµβάλλουν στην απορροή των υδατορρευµάτων.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες γεωτρήσεις ύδρευσης των περιοχών Παλαιοχωρίου και
Μεγ.Παναγιάς, αναµένεται να επηρεαστούν από τον κώνο και να υποστούν πτώσεις στάθµης
κατά µέγιστο έως 20 m και 40 m αντίστοιχα. Η επίπτωση αναµένεται µετρίως σηµαντική
καθώς υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των γεωτρήσεων ή και διάθεσης νερού
απ΄ευθείας από τα αντλούµενα υπόγεια νερά.
Φάση Αποκατάστασης: θα γίνει τελική διαµόρφωση του αναγλύφου στο ενοποιηµένο
όρυγµα, και απόδοση της αποκατεστηµένης έκτασης στις λειτουργίες της λεκάνης απορροής
του Καρόλακκα. Το ίδιο θα συµβεί και µε την έκταση των επιφανειακών εγκαταστάσεων και
του εργοστασίου εµπλουτισµού, µε συνολική απόδοση αποκατεστηµένων εκτάσεων 519 στρ.
Το κλείσιµο του µεταλλείου θα συνοδευτεί και από παύση αντλήσεων καταβιβασµού
στάθµης και σταδιακή επαναφορά της στάθµης των υπογείων νερών στο φυσικό τους
επίπεδο. Το µόνο τµήµα του έργου το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και µετά τη φάση
αποκατάστασης, θα είναι η οδοποιία, η οποία θα παραδοθεί λειτουργική στο ελληνικό
δηµόσιο.
Όσον αφορά την κατανάλωση υπόγειου νερού, περί τα 110 m3/h έως 330 m3/h θα
χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου εµπλουτισµού έναντι των
περίπου 7 Mm3 που αποτελούν την τροφοδοσία των συστηµάτων υπογείων υδάτων Γνεύσιων
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Βερτίσκου (GR10-Ι) και Αµβιβολιτών Βερτίσκου (GR10-ΙΙ) στην περιοχή Σκουριών, ήτοι
10%-20%.
Παράλληλα, σχετικά µε την αναµενόµενη ποιότητα υπογείων νερών, η άντληση και εισπίεση
υπόγειου νερού αποτελούν µέθοδο που δεν επηρεάζει την ποιότητα των υπογείων νερών,
διότι το νερό λαµβάνεται από τον ίδιο υδροφορέα στον οποίο διατίθεται και έχει τα ίδια
ακριβώς χαρακτηριστικά ποιότητας. Γι΄ αυτό και η συγκεκριµένη µέθοδος περιλαµβάνεται
ρητά στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 51/2007, Άρθρο 12, εδάφιο (ι), για τα αποδεκτά µέτρα που
µπορούν να περιλαµβάνονται σε Προγράµµατα Μέτρων για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ). Ως εκ τούτου αποτελεί τη βέλτιστη τεχνική για
την διαχείριση νερών µεταλλείου.
Τέλος, η διάθεση νερών στο ρ.Κοκκινόλακκα αναµένεται να προκαλέσει βελτίωση στο
καθεστώς τροφοδοσίας των προσχώσεων του κάτω ρου του ρ.Κοκκινόλακκα, οι οποίες
εκτιµάται ότι επικοινωνούν υπογείως µε τις προσχώσεις του κάτω ρου του Ασπρόλακκα και
τις τροφοδοτούν.
Το κλείσιµο του µεταλλείου θα συνοδευτεί και από παύση αντλήσεων καταβιβασµού
στάθµης και σταδιακή επαναφορά της στάθµης των υπογείων νερών στο φυσικό τους
επίπεδο.
Παράκτια υδατικά συστήµατα: Η επίδραση του Έργου στην παράκτια περιοχή σχετίζεται
µε τις απορροές του ρέµατος Ασπρόλακκα, του οποίου το δέλτα σχετίζεται µε τα παράκτια
υδατικά συστήµατα του Ακάνθιου Κόλπου. Το παράκτιο σύστηµα αναµένεται να περάσει
από µία υφιστάµενη κατάσταση δυναµικής ισορροπίας γλυκού και αλµυρού νερού σε µία
νέα. Από πλευράς ποιότητας επιφανειακών απορροών, δεν αναµένεται σηµαντική µεταβολή
στη σύσταση των νερών του Ασπρόλακκα, καθώς οι εν λόγω απορροές εκτιµάται ότι
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των ετήσιων απορροών του Ασπρόλακκα. Κατά τη
Φάση Αποκατάστασης θα αρθεί η επίπτωση που σχετίζεται µε την αύξηση των εκφορτίσεων
γλυκού νερού στο θαλάσσιο µέτωπο.
Συµπερασµατικά, οι αρνητικές επιπτώσεις στα υδατικά συστήµατα της περιοχής
Στρατωνίου δεν είναι δυνατόν να αντισταθµιστούν από τις θετικές επιπτώσεις στην περιοχή
Ολυµπιάδας, εξ αιτίας της µη αναστρεψιµότητάς τους. Ως εκ τούτου το γενικό συµπέρασµα
είναι πως οι επιπτώσεις του Έργου στην περιοχή µελέτης συνολικά εκτιµάται ότι θα είναι
αρνητικές, µετρίως σηµαντικές, ωστόσο µόνιµες και µερικώς αναστρέψιµες.

5.11. Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον
Η εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων βασίστηκε στη συσχέτιση των εκτιµώµενων
συγκεντρώσεων των διαφόρων ατµοσφαιρικών ρύπων µε τα όρια ποιότητας του τίθενται από
την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο της ΜΠΕ εκπονήθηκε εξειδικευµένη µελέτη «Εκτίµηση
διασποράς σωµατιδίων και αέριων ρύπων», όπου εξέτασε µια σειρά από σενάρια εκτίµησης
της ποιότητας της ατµόσφαιρας υπό δυσµενείς συνθήκες εκποµπών και ατµοσφαιρικών
συνθηκών.
• Οι συντελεστές εκποµπής για τους διάφορους ρύπους λαµβάνονται από το EMEPCorinair.
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•

•
•

•

•

Για τον υπολογισµό των εκποµπών σωµατιδίων (ΡΜ10) που απελευθερώνεται στον
αέρα από τις εργασίες των µηχανηµάτων εξόρυξης και απόθεσης, χρησιµοποιούνται
ειδικοί συντελεστές εκποµπής.
Το ίδιο συνέβη και για τους συντελεστές εκποµπής των ρύπων που προκύπτουν από
τις διαδικασίες ανατίναξης στην περιοχή των µεταλλείων.
Όπου δεν υπάρχουν συντελεστές µετατροπής έχει χρησιµοποιηθεί ο κανόνας ότι τα
ΡΜ 2.5 είναι το 1/4 των ΡΜ10. Για τον υπολογισµό της συνολικής ποσότητας του SO2
από το εργοστάσιο θειικού οξέος χρησιµοποιήθηκε η καταστατική εξίσωση των
τελείων αερίων.
Για τον υπολογισµό των εκποµπών σωµατιδίων (ΡΜ10) που απελευθερώνονται στον
αέρα από τις εργασίες διαχείρισης υλικών (µεταλλεύµατος και αποβλήτων εξόρυξης)
τόσο από σταθερό µηχανολογικό εξοπλισµό (π.χ. διαδικασίες πρωτογενούς θραύσης
του εµπλουτισµού των κοιτασµάτων) όσο και από κινητό (π.χ. φορτωτές, προωθητές,
διατρητικά, κλπ), χρησιµοποιούνται συντελεστές από τη βιβλιογραφία
προσαρµοσµένοι στα ελληνικά δεδοµένα.
Συντελεστές εκποµπής ατµοσφαιρικών ρύπων για πλοία σε κατάσταση αναµονής σε
λιµάνια ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία.

Τα σενάρια που χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης «Εκτίµηση διασποράς
σωµατιδίων και αέριων ρύπων» είναι τέσσερα (4):
• Σενάριο άπνοιας
• Σενάριο Β∆ ανέµου µέτριας έντασης (4 m/s)
• Σενάριο Β∆ ανέµου ισχυρής έντασης (6 m/s)
• Σενάριο ΑΒΑ ανέµου µέτριας έντασης (4 m/s)
Στρατώνι
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης ποιότητας
ατµόσφαιρας για κάθε φάση.
Πίνακας 5.11-1. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή
Στρατωνίου κατά τις φάσεις λειτουργίας Α και Β
Μετεωρολογικό
Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας
Σενάριο
Το CO παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλές τιµές που δεν φτάνουν ούτε
Σενάριο άπνοιας
το 1 mg/m3. Τα NOx στην περιοχή των Μαύρων Πετρών φαίνεται να
είναι ελαφρώς αυξηµένα, αρκετά κάτω πάντως από το όριο των 40
µg/m3. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που υπολογίστηκαν από
το µοντέλο δεν ξεπερνούν τα 10 µg/m3 σε ότι αφορά τα ΡΜ10 και πολύ
µικρότερες τιµές παρουσίασαν τα ΡΜ2.5.Τέλος, οι συγκεντρώσεις SO2
είναι της τάξης των µερικών µg/m3, ενώ οι συγκεντρώσεις των VOC
φτάνουν τα 20 µg/m3 στην περιοχή των Μαύρων Πετρών.
Το CO παρουσιάζει όπως και στην άπνοια χαµηλές τιµές που δεν
Σενάριο Β∆
φτάνουν ούτε το 1 mg/m3, παρουσιάζοντας πάντως ένα µέγιστο στην
ανέµου µέτριας
περιοχή των Μαύρων Πετρών. Για τα NOx ισχύουν ανάλογα
έντασης (4 m/s)
συµπεράσµατα µε αυτά του σεναρίου της άπνοιας, ενώ αντίθετα οι
συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων φαίνεται να είναι λίγο µεγαλύτερες
από αυτές του σεναρίου άπνοιας στην περιοχή των Μαύρων Πετρών,
άλλα όχι σηµαντικά. Τέλος, όσον αφορά στις συγκεντρώσεις SO2 που
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Μετεωρολογικό
Σενάριο

Σενάριο Β∆
ανέµου ισχυρής
έντασης (6 m/s)
Σενάριο ΑΒΑ
ανέµου µέτριας
έντασης (4 m/s)

Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας
υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι της τάξης 1 µg/m3, ενώ οι
συγκεντρώσεις των VOC φτάνουν τα 15 µg/m3 στην περιοχή των
Μαύρων Πετρών.
Οι συγκεντρώσεις των ατµοσφαιρικών ρυπαντών µειώνονται,
συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες του σεναρίου για µέτριο άνεµο, ενώ
οι ισοπληθείς παραµορφώνονται περισσότερο στην κατεύθυνση του
ανέµου.
Το CO παρουσιάζει και σε αυτό το µετεωρολογικό σενάριο χαµηλές
τιµές που δεν φτάνουν ούτε το 1 mg/m3, µε τις ισοπληθείς να
παραµορφώνονται στην κατεύθυνση του ανέµου. Οι συγκεντρώσεις
των NOx επίσης είναι σε χαµηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά µέγιστο τα
20 µg/m3 προς την ενδοχώρα των Μαύρων Πετρών. Οι
συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων φαίνεται να είναι ανάλογες µε αυτές
του σεναρίου Β∆ ανέµου µε παραµόρφωση προς την ενδοχώρα.
Τέλος, σε ότι αφορά στις συγκεντρώσεις SO2 που υπολογίστηκαν από
το µοντέλο είναι της τάξης των µερικών µg/m3, ενώ οι συγκεντρώσεις
των VOC φτάνουν τα 15 µg/m3 στην περιοχή των Μαύρων Πετρών.

Πίνακας 5.11-2. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή
Στρατωνίου κατά τις φάσεις λειτουργίας Γ και ∆
Μετεωρολογικό
Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της
Σενάριο
Ατµόσφαιρας
Τα επίπεδα CO είναι εξαιρετικά χαµηλά και είναι κάτω από 1
Σενάριο άπνοιας
mg/m3. Τα ΝΟx παρουσιάζουν κάποιες τιµές που δεν ξεπερνούν τα
70 µg/m3 στην στενή περιοχή γύρω από τα εργοστάσια του
Μαντέµ Λάκκου. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που
υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι πολύ µικρές κάτι που
σχετίζεται µε την µη ύπαρξη σηµαντικών εκποµπών σωµατιδίων
στην περιοχή κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι συγκεντρώσεις
SO2 που υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι της τάξης των
µερικών µg/m3 κυρίως στην περιοχή του εργοστασίου H2SO4. Oι
συγκεντρώσεις των VOC αντίθετα είναι αρκετά περιορισµένες.
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Μετεωρολογικό
Σενάριο
Σενάριο Β∆ ανέµου
µέτριας έντασης (4
m/s)

Σενάριο Β∆ ανέµου
ισχυρής έντασης (6
m/s)

Σενάριο ΑΒΑ ανέµου
µέτριας έντασης (4
m/s)

Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της
Ατµόσφαιρας
Όπως και στην περίπτωση της άπνοιας τα επίπεδα CO είναι
εξαιρετικά χαµηλά (µερικά δέκατα του 1 mg/m3), ενώ αντίθετα οι
εκτιµώµενες τιµές των ΝΟx είναι της τάξης των 20-40 µg/m3.
Πάντως σε κάθε περίπτωση οι συγκεντρώσεις που προέκυψαν από
τους υπολογισµούς είναι εξαιρετικά χαµηλές και εντός των
επιτρεποµένων ορίων. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που
υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι επίσης πολύ περιορισµένες
τόσο για τα PM10 όσο και για τα ΡΜ2.5. Σε ότι αφορά τις
συγκεντρώσεις SO2 εκτιµάται ότι θα είναι της τάξης 10 µg/m3
κυρίως στην περιοχή του εργοστασίου H2SO4, ενώ οι
συγκεντρώσεις των VOC θα είναι αρκετά περιορισµένες. Για όλους
τους ρύπους ισχύει ότι η µορφή των καµπυλών δείχνει ότι υπάρχει
µια παραµόρφωση κατά την φορά του ανέµου που διασπείρει τους
ρύπους µακρύτερα από την πηγή, κάτι που είναι εµφανές στην
περίπτωση του CO.
Από τα σχήµατα της µελέτης «Εκτίµηση διασποράς σωµατιδίων
και αέριων ρύπων» που παρατίθενται στο Παράρτηµα VI είναι
φανερό ότι οι συγκεντρώσεις των ατµοσφαιρικών ρυπαντών
µειώνονται, συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες του σεναρίου για
µέτριο άνεµο, ενώ οι ισοπληθείς παραµορφώνονται περισσότερο
στην κατεύθυνση του ανέµου.
Το CO παρουσιάζει και σε αυτό το µετεωρολογικό σενάριο
χαµηλές τιµές που δεν φτάνουν ούτε το 1 mg/m3, µε τις ισοπληθείς
να παραµορφώνονται στην κατεύθυνση του ανέµου. Οι
συγκεντρώσεις των NOx επίσης είναι σε χαµηλά επίπεδα,
φτάνοντας κατά µέγιστο τα 100 µg/m3 στην περιοχή του
εργοστασίου του Μαντέµ Λάκκου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
όριο επιτρεπόµενης συγκέντρωσης δεν υπάρχει για τα ΝΟx παρά
µόνο για το ΝΟ2 το οποίο είναι ένα κλάσµα των ΝΟx που
κυµαίνεται από 10% έως 90% των ΝΟx, ανάλογα µε την χρήση και
την τοποθεσία. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που
υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι επίσης πολύ περιορισµένες
τόσο για τα PM10 όσο και για τα ΡΜ2.5. Σε ότι αφορά τις
συγκεντρώσεις SO2 που υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι της
τάξης των µερικών µg/m3 κυρίως στη περιοχή του Εργοστασίου
H2SO4, ενώ οι συγκεντρώσεις των VOC φτάνουν τα 20 µg/m3 στην
περιοχή των Μαύρων Πετρών.

Φάση λειτουργίας Ε: Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, κατά την περίοδο αυτή θα υπάρχει
µια συντηρητική λειτουργία του εργοστασίου της µεταλλουργίας και του θειικού οξέος µε
πολύ µικρότερη παραγωγή από αυτή της προηγούµενης περιόδου. Ως εκ τούτου οι
αναµενόµενες εκποµπές θα είναι πολύ µικρότερες από αυτές που εκτιµήθηκαν στις φάσεις
λειτουργίας.
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Φάση αποκατάστασης: Kατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µόνο εργασίες
αποκαταστάσεων που εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ περιορισµένες εκποµπές σε σχέση
µε αυτές που εκτιµήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις λειτουργίας του έργου.
Ολυµπιάδα
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης ποιότητας
ατµόσφαιρας για κάθε φάση.
Πίνακας 5.11-3. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή
Ολυµπιάδας κατά τη φάση ανάπτυξης
Μετεωρολογικό
Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας
Σενάριο
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο άπνοιας
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές, αρκετά κάτω από τα τιθέµενα
όρια της νοµοθεσίας.
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο Β∆
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές
ανέµου µέτριας
έντασης (4 m/s)
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο Β∆
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές
ανέµου ισχυρής
έντασης (6 m/s)
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο ΑΒΑ
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές
ανέµου µέτριας
έντασης (4 m/s)
Πίνακας 5.11-4. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή
Ολυµπιάδας για το δυσµενές σενάριο των φάσεων λειτουργίας Α και Β
Μετεωρολογικό
Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας
Σενάριο
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο άπνοιας
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές, αρκετά κάτω από τα τιθέµενα
όρια της νοµοθεσίας.
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο Β∆
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές
ανέµου µέτριας
έντασης (4 m/s)
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο Β∆
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές
ανέµου ισχυρής
έντασης (6 m/s)
Σε όλους τους ρύπους οι εκτιµώµενες συγκεντρώσεις στην περιοχή
Σενάριο ΑΒΑ
της Ολυµπιάδας είναι πολύ χαµηλές
ανέµου µέτριας
έντασης (4 m/s)
Φάση Αποκατάστασης: Kατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µόνο εργασίες
αποκαταστάσεων που εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ περιορισµένες εκποµπές σε σχέση
µε αυτές που εκτιµήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις λειτουργίας του έργου.
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Σκουριές
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης ποιότητας
ατµόσφαιρας για κάθε φάση.
Πίνακας 5.11-5. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή
Σκουριών κατά τη φάσης ανάπτυξης (0-4)
Μετεωρολογικό
Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας
Σενάριο
Το CO παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλές τιµές που δεν φτάνουν ούτε
Σενάριο άπνοιας
το 1 mg/m3 στην περιοχή των Σκουριών. Τα NOx παρουσιάζουν
επίσης πολύ χαµηλές τιµές. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που
υπολογίστηκαν από το µοντέλο δεν ξεπερνούν τα 10 µg/m3 σε ότι
αφορά τα ΡΜ10 και πολύ µικρότερες τιµές παρουσίασαν τα ΡΜ2.5.
Τέλος, οι συγκεντρώσεις SO2 είναι της τάξης των µερικών µg/m3, ενώ
οι συγκεντρώσεις των VOC φτάνουν τα 40 µg/m3 στην περιοχή των
Σκουριών.
Το CO παρουσιάζει όπως και στην άπνοια χαµηλές τιµές που δεν
Σενάριο Β∆
φτάνουν ούτε το 1 mg/m3, παρουσιάζοντας πάντως ένα µέγιστο στην
ανέµου µέτριας
περιοχή. Για τα NOx παρουσιάζουν κάποιες τιµές που δεν ξεπερνούν
έντασης (4 m/s)
τα 40 µg/m3 στην περιοχή. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων δεν
ξεπερνούν τα 20 µg/m3 σε ότι αφορά τα PM10, µε τις συγκεντρώσεις
των PM2.5 να είναι αρκετά χαµηλότερες. Τέλος, όσον αφορά στις
συγκεντρώσεις SO2 που υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι της
τάξης 2 µg/m3, ενώ οι συγκεντρώσεις των VOC φτάνουν τα 20 µg/m3
στην περιοχή των Μαύρων Πετρών.
Από τα σχήµατα της µελέτης «Εκτίµηση διασποράς σωµατιδίων και
Σενάριο Β∆
αέριων ρύπων» είναι φανερό ότι οι συγκεντρώσεις των
ανέµου ισχυρής
ατµοσφαιρικών ρυπαντών µειώνονται, συγκρινόµενες µε τις
έντασης (6 m/s)
αντίστοιχες του σεναρίου για µέτριο άνεµο, ενώ οι ισοπληθείς
παραµορφώνονται περισσότερο στην κατεύθυνση του ανέµου.
Το CO παρουσιάζει και σε αυτό το µετεωρολογικό σενάριο χαµηλές
Σενάριο ΑΒΑ
τιµές που δεν φτάνουν ούτε το 1 mg/m3, µε τις ισοπληθείς να
ανέµου µέτριας
παραµορφώνονται στην κατεύθυνση του ανέµου. Οι συγκεντρώσεις
έντασης (4 m/s)
των NOx επίσης είναι σε χαµηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά µέγιστο τα
60 µg/m3 στην περιοχή του µεταλλείου. Οι συγκεντρώσεις
µικροσωµατιδίων φαίνεται να είναι ανάλογες µε αυτές του σεναρίου
Β∆ ανέµου µε παραµόρφωση προς την ενδοχώρα. Τέλος, σε ότι
αφορά στις συγκεντρώσεις SO2 που υπολογίστηκαν από το µοντέλο
είναι της τάξης των µερικών µg/m3, ενώ οι συγκεντρώσεις των VOC
φτάνουν τα 30 µg/m3 στην περιοχή του µεταλλείου.
Πίνακας 5.11-6. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή
των Σκουριών για το δυσµενές σενάριο των φάσεων λειτουργίας Α και Β
Μετεωρολογικό
Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της
Σενάριο
Ατµόσφαιρας
Τα επίπεδα CO είναι εξαιρετικά χαµηλά και φτάνουν ή και
Σενάριο άπνοιας
ξεπερνούν ελαφρά τα 1 mg/m3. Τα ΝΟx παρουσιάζουν αρκετά
χαµηλές τιµές. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που
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Μετεωρολογικό
Σενάριο

Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης της Ποιότητας της
Ατµόσφαιρας
υπολογίστηκαν δεν ξεπερνούν τα 20 µg/m3 σε ότι αφορά τα PM10
και τα 10 µg/m3 σε ότι αφορά τα PM2.5. Οι συγκεντρώσεις SO2
που υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι επίσης πολύ χαµηλές ενώ
τα VOC φτάνουν τα 40 µg/m3 στην άµεση περιοχή επέµβασης του
έργου.
Όπως και στην περίπτωση της άπνοιας τα επίπεδα CO είναι
Σενάριο Β∆ ανέµου
εξαιρετικά χαµηλά (µερικά δέκατα του 1 mg/m3), ενώ αντίθετα οι
µέτριας έντασης (4
εκτιµώµενες τιµές των ΝΟx είναι της τάξης των 100µg/m3 πλησίον
m/s)
του έργου. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι συγκεντρώσεις που
προέκυψαν από τους υπολογισµούς είναι εξαιρετικά χαµηλές και
εντός
των
επιτρεποµένων
ορίων.
Οι
συγκεντρώσεις
µικροσωµατιδίων που υπολογίστηκαν από το µοντέλο δεν
ξεπερνούν τα 40 µg/m3 σε ότι αφορά τα PM10 και πολύ µικρότερες
τιµές παρουσίασαν τα PM2.5. Σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις SO2
που υπολογίστηκαν από το µοντέλο δεν ξεπερνούν τα 5 µg/m3, ενώ
οι συγκεντρώσεις των VOC φτάνουν τα 60µg/m3. Για όλους τους
ρύπους ισχύει ότι η µορφή των καµπυλών δείχνει ότι υπάρχει µια
παραµόρφωση κατά την φορά του ανέµου που διασπείρει τους
ρύπους µακρύτερα από την πηγή,.
Από τα σχήµατα της µελέτης «Εκτίµηση διασποράς σωµατιδίων
Σενάριο Β∆ ανέµου
και αέριων ρύπων» είναι φανερό ότι οι συγκεντρώσεις των
ισχυρής έντασης (6
ατµοσφαιρικών ρυπαντών µειώνονται, συγκρινόµενες µε τις
m/s)
αντίστοιχες του σεναρίου για µέτριο άνεµο, ενώ οι ισοπληθείς
παραµορφώνονται περισσότερο στην κατεύθυνση του ανέµου.
Σενάριο ΑΒΑ ανέµου Το CO παρουσιάζει και σε αυτό το µετεωρολογικό σενάριο
χαµηλές τιµές που δεν φτάνουν ούτε το 1 mg/m3, µε τις ισοπληθείς
µέτριας έντασης (4
να παραµορφώνονται στην κατεύθυνση του ανέµου. Οι
m/s)
συγκεντρώσεις των NOx επίσης είναι σε χαµηλά επίπεδα,
ξεπερνώντας στην περιοχή του έργου τα 100 µg/m3. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι όριο επιτρεπόµενης συγκέντρωσης δεν υπάρχει για
τα ΝΟx παρά µόνο για το ΝΟ2 το οποίο είναι ένα κλάσµα των
ΝΟx που κυµαίνεται από 10% έως 90% των ΝΟx, ανάλογα µε την
χρήση και την τοποθεσία. Οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων που
υπολογίστηκαν από το µοντέλο δεν ξεπερνούν τα 40 µg/m3 σε ότι
αφορά τα ΡΜ10 και πολύ µικρότερες τιµές (20 µg/m3)
παρουσίασαν τα ΡΜ2.5Σ. Σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις SO2 που
υπολογίστηκαν από το µοντέλο είναι της τάξης των µερικών µg/m3
κυρίως στη περιοχή του µεταλλείου, ενώ οι συγκεντρώσεις των
VOC φτάνουν τα 50 µg/m3 στην περιοχή.
Φάση λειτουργίας Γ: Kατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µεταλλευτικές δραστηριότητες
που θα λαµβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο υπόγεια. Ως εκ τούτου οι αναµενόµενες εκποµπές
θα είναι πολύ µικρότερες από αυτές που εκτιµήθηκαν στη φάση λειτουργίας (4-13).
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Φάση Αποκατάστασης: Kατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µόνο εργασίες
αποκαταστάσεων που εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ περιορισµένες εκποµπές σε σχέση
µε αυτές που εκτιµήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις λειτουργίας του έργου.
Συµπερασµατικά, από την προηγηθείσα ανάλυση, δεν φαίνεται πουθενά ότι ξεπερνούνται τα
θεσπισµένα όρια για τους αέριους και σωµατιδιακούς ρυπαντές. Ιδιαίτερα, δεν προέκυψε
µεταφορά αξιοσηµείωτων συγκεντρώσεων αέριων ρυπαντών πάνω από κατοικηµένες
περιοχές και επίσης πάνω από τον Λιµένα του Στρατωνίου. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
πάντα εντός ορίων παρουσιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του µεταλλείου των Σκουριών
ειδικότερα σε ότι αφορά τα σωµατίδια, ακολουθούµενη από την περιοχή των Μαύρων
Πετρών. Ειδικά για το SO2 στην φάση λειτουργίας τα µέγιστα µετατοπίστηκαν προς την
περιοχή του εργοστασίου H2SO4 όπως εξάλλου και αναµένονταν. Επίσης δεν φαίνεται να
υφίσταται πρόβληµα από τις εκτιµώµενες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων στην περιοχή
των µεταλλείων. Εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου
στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης θα είναι µετρίως σηµαντικές, δεδοµένου
ότι για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους θα οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων των
ατµοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή µελέτης, χωρίς όµως να προκύψουν συγκεντρώσεις που
βρίσκονται πάνω από τα θεσπισµένα όρια προστασίας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Επίσης, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως χρονικά περιορισµένες (στην περίοδο λειτουργίας
του έργου) και µερικώς αναστρέψιµες µε τη λήψη κατάλληλων επανορθωτικών µέτρων.

5.12. Ακουστικό Περιβάλλον - ∆ονήσεις
Στρατώνι
Για την εκτίµηση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος έγινε µια εκτίµηση της
σύνθεσης του µηχανολογικού εξοπλισµού που αναµένεται να λειτουργεί στην περιοχή του
προτεινόµενου έργου. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία και συνυπολογίζοντας και τις
εκποµπές από τις απαιτούµενες διαδικασίες µεταφοράς υλικών προέκυψαν τα παρακάτω
επίπεδα θορύβου για κάθε µια από τις βασικές περιοχές πηγής θορύβου.
Φάση λειτουργίας Α: Τα επίπεδα θορύβου που αναµένεται να υπάρξουν κατά τη διάρκεια
αυτής της φάσης είναι ανάλογα µε αυτά που υπάρχουν σήµερα, µε εξαίρεση την περίοδο της
έναρξης κατασκευής νέων έργων όπου θα υπάρχει µια µικρή αύξηση των επιπέδων θορύβου
τοπικά. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της
φάσης αυτής συνεχίζονται οι υφιστάµενες µεταλλευτικές δραστηριότητες στην συγκεκριµένη
περιοχή και ταυτόχρονα ξεκινάει η κατασκευή και λειτουργία ορισµένων νέων.
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Σχήµα 5.12-1. Εκτιµώµενες Εκποµπές Θορύβου περιοχής Στρατωνίου φάσης
λειτουργίας Α
Τα επίπεδα θορύβου για το σύνολο της περιοχής βρίσκονται εντός των απαιτούµενων ορίων
του Π.∆. 1180/81, ενώ καλύπτονται και τα όρια του κυκλοφοριακού θορύβου που τίθενται
από την ΚΥΑ 17252/92. Τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου στα όρια των γύρω από την
περιοχή οικισµών θα έχουν ως εξής:
A/A
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΓΙΡΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
dB(A)
Leq
Lden
37,3
48,3
39,3
48,9
40,8
49,9
43,5
57,0

Lnight
37,3
38,2
40,5
49,0

Τα ανωτέρω επίπεδα θορύβου είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο υποβάθρου που υπάρχει στην
περιοχή.
Όσον αφορά στις δονήσεις, προκύπτει ότι: από το σύνολο των ανατινάξεων που έλαβαν χώρα
στο υπόγειο µεταλλείο Μαύρων Πετρών, µόνο το 10,9% έγινε αντιληπτό από τους
δονησιογράφους, ενώ µόλις το 1% υπερέβει το µισό του ορίου αντιληπτότητας από τον
άνθρωπο. Το ποσοστό των δονήσεων που γίνεται αντιληπτό από τα όργανα βαίνει µειούµενο
µε το χρόνο.
Φάση λειτουργίας Β: Προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου και
κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα είναι αντίστοιχα αυτών που θα εµφανίζονται κατά την
περίοδο λειτουργίας 0-4. Επιπλέον, όπως και στην περίοδο 0-4, τα επίπεδα θορύβου για το
σύνολο της περιοχής βρίσκονται εντός των απαιτούµενων ορίων του Π.∆. 1180/81, ενώ
καλύπτονται και τα όρια του κυκλοφοριακού θορύβου που τίθενται από την ΚΥΑ 17252/92.
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Σχήµα 5.12-2. Εκτιµώµενες Εκποµπές Θορύβου περιοχής Στρατωνίου φάσης
λειτουργίας Β
Τέλος, τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου στα όρια των γύρω από την περιοχή οικισµών θα
έχουν ως εξής:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Leq

1
2
3
4

ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΓΙΡΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

36,5
38,5
40,0
42,7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
dB(A)
Lden
Lnight

44,3
45,9
48,0
56,9

36,0
37,5
40,1
48,9

Τα ανωτέρω επίπεδα θορύβου είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο υποβάθρου που υπάρχει στην
περιοχή.
Φάσεις λειτουργίας Γ, ∆ και Ε: Όπως προκύπτει από τη συσχέτιση των πηγών θορύβου της
περιόδου λειτουργίας Γ, ∆ και Ε µε τις προηγούµενες περιόδους προκύπτει ότι, δεδοµένου ότι
στην περιοχή θα σταµατήσει η µεταλλευτική δραστηριότητα, εκτιµάται ότι οι εκποµπές
θορύβου θα είναι της ίδιας τάξης ή κατά κάτι λιγότερες από αυτές της φάσης λειτουργίας Β.
Φάση αποκατάστασης: Οι εργασίες οι οποίες σχετίζονται µε εκποµπές θορύβου µεταξύ του
τριακοστού (30) και του τριακοστού τρίτου (33) έτους λειτουργίας είναι οι εξής:
1. Κατεδάφιση, εξυγίανση και αποκατάσταση νέου εργοστασίου µεταλλουργίας
Στρατωνίου και µονάδας θειικού οξέος
2. Αποκατάσταση της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, κατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µόνο εργασίες
αποκαταστάσεων που εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ περιορισµένες εκποµπές θορύβου
σε σχέση µε αυτές που εκτιµήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις λειτουργίας του έργου.
Ολυµπιάδα
Φάση Ανάπτυξης: Προέκυψαν τα παρακάτω επίπεδα θορύβου για κάθε µια από τις βασικές
περιοχές πηγής θορύβου.
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Σχήµα 5.12-3. Εκτιµώµενες Εκποµπές Θορύβου περιοχής Ολυµπιάδας φάσης
λειτουργίας Α
Όσον αφορά στις δονήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την εκτίµηση των 0,21 mm/sec για τη
µέγιστη ταχύτητα σωµατιδίων ppv καθώς και το όριο των 0,5 mm/sec που έχει τεθεί στους
Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας του υπόγειου µεταλλείου των Μαύρων Πετρών,
εκτιµάται ότι οι δονήσεις που θα προκύπτουν από την εξόρυξη θα είναι πρακτικά µη
αντιληπτές.
Τα επίπεδα θορύβου που αναµένεται να υπάρξουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι
πολύ περιορισµένα κάτι που προφανώς σχετίζεται µε το ότι οι εργασίες που θα λάβουν χώρα
είναι ως επί το πλείστον υπόγειες. Τα επίπεδα θορύβου για το σύνολο της περιοχής
βρίσκονται εντός των απαιτούµενων ορίων του Π.∆. 1180/81, ενώ καλύπτονται και τα όρια
του κυκλοφοριακού θορύβου που τίθενται από την ΚΥΑ 17252/92. Τα αναµενόµενα επίπεδα
θορύβου στα όρια των γύρω από την περιοχή οικισµών θα έχουν ως εξής:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
dB(A)
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Leq
Lden
Lnight
1
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
37,3
41,0
30,0
2
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
39,1
40,0
18,8
3
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ
32,5
34,0
15,1
Τα ανωτέρω επίπεδα θορύβου είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο υποβάθρου που υπάρχει στην
περιοχή.
Φάσεις λειτουργίας Α και Β: Προέκυψαν τα παρακάτω επίπεδα θορύβου για κάθε µια από
τις βασικές περιοχές πηγής θορύβου.
Όσον αφορά στις δονήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την εκτίµηση των 0,22 mm/sec για τη
µέγιστη ταχύτητα σωµατιδίων ppv καθώς και το όριο των 0,5 mm/sec που έχει τεθεί στους
Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας του υπόγειου µεταλλείου των Μαύρων Πετρών,
εκτιµάται ότι οι δονήσεις που θα προκύπτουν από την εξόρυξη θα είναι πρακτικά µη
αντιληπτές.

Μη Τεχνική περίληψη

5-32
ENVECO A.E.

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

Σχήµα 5.12-3. Εκτιµώµενες Εκποµπές Θορύβου περιοχής Ολυµπιάδας φάσεων
λειτουργίας Α και Β
Από τα παραπάνω σχήµατα προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου
και κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα είναι αντίστοιχα αυτών που θα εµφανίζονται κατά
τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι παρόλ’ όλο που σε αυτή τη φάση οι
µεταλλευτικές δραστηριότητες είναι αρκετά µεγαλύτερες από αυτές της προηγούµενης
φάσης, το γεγονός ότι οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι ως επί το πλείστον υπόγειες,
οδηγεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα θορύβου. Τα επίπεδα θορύβου για το σύνολο της περιοχής
βρίσκονται εντός των απαιτούµενων ορίων του Π.∆. 1180/81, ενώ καλύπτονται και τα όρια
του κυκλοφοριακού θορύβου που τίθενται από την ΚΥΑ 17252/92. Τα αναµενόµενα επίπεδα
θορύβου στα όρια των γύρω από την περιοχή οικισµών θα έχουν ως εξής:
A/A
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
dB(A)
Leq
Lden

Lnight

36,5
38,3
31,7

26,0
20,0
17,0

37,3
39,3
33,4

Τα ανωτέρω επίπεδα θορύβου είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο υποβάθρου που υπάρχει στην
περιοχή.
Φάση Αποκατάστασης: Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µόνο εργασίες
αποκαταστάσεων που εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ περιορισµένες εκποµπές θορύβου
σε σχέση µε αυτές που εκτιµήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις λειτουργίας του έργου.

Σκουριές
Φάση Ανάπτυξης: Προέκυψαν τα παρακάτω επίπεδα θορύβου για κάθε µια από τις βασικές
περιοχές πηγής θορύβου.
Τα επίπεδα θορύβου που αναµένεται να υπάρξουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα είναι
σχετικά χαµηλά και δεν αναµένεται να επηρεάσουν τους γύρω από το έργο οικισµούς. Τα
επίπεδα θορύβου για το σύνολο της περιοχής βρίσκονται εντός των απαιτούµενων ορίων του
Π.∆. 1180/81, ενώ καλύπτονται και τα όρια του κυκλοφοριακού θορύβου που τίθενται από
την ΚΥΑ 17252/92.
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Σχήµα 5.12-4. Εκτιµώµενες Εκποµπές Θορύβου περιοχής Σκουριών φάσης ανάπτυξης
Τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου στα όρια των γύρω από την περιοχή οικισµών θα έχουν ως
εξής:
A/A
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
dB(A)
Leq
Lden

Lnight

43,5
37,7
40,9

31,3
24,7
27,1

47,8
47,4
53,4

Τα ανωτέρω επίπεδα θορύβου είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο υποβάθρου που υπάρχει στην
περιοχή.
Φάσεις λειτουργίας Α και Β: Προέκυψαν τα παρακάτω επίπεδα θορύβου για κάθε µια από
τις βασικές περιοχές πηγής θορύβου.

Σχήµα 5.12-5. Εκτιµώµενες Εκποµπές Θορύβου περιοχής Σκουριών φάσεων λειτουργίας
Α και Β
Από τον υπολογισµό των µέγιστων αναµενόµενων δονήσεων προκύπτει η τιµή των 0,2
mm/sec σαν η µέγιστη στατιστικά αναµενόµενη ταχύτητα εδαφικής δόνησης µε σηµείο
ελέγχου τις πρώτες κατοικίες της Μεγάλης Παναγιάς προς την κατεύθυνση της επιφανειακής
εκσκαφής. Τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου και κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα είναι
αντίστοιχα αυτών που θα εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, κυρίως γιατί
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η επιφανειακή εκµετάλλευση θα έχει προχωρήσει σε βάθος και έτσι ο θόρυβος που θα
προκύπτει τελικά θα είναι περιορισµένος. Τα επίπεδα θορύβου για το σύνολο της περιοχής
βρίσκονται εντός των απαιτούµενων ορίων του Π.∆. 1180/81, ενώ καλύπτονται και τα όρια
του κυκλοφοριακού θορύβου που τίθενται από την ΚΥΑ 17252/92.
Όσον αφορά στις δονήσεις, συγκρίνοντας την τιµή της µέγιστης ταχύτητα εδαφικής δόνησης
που υπολογίστηκε ανωτέρω (0,2 mm/sec) µε τα όρια τα οποία επιβάλλει η σχετική ΚΥΑ
εκτιµάται ότι δεν αναµένονται υπερβάσεις αυτών κατά την λειτουργία του επιφανειακού
µεταλλείου. Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπ’ όψιν οι δυσµενέστερες
περιπτώσεις για να είναι δυνατή η κάλυψη της δυσµενέστερης περίπτωσης, έτσι ώστε το
τελικό αποτέλεσµα να καλύπτει όλες τις επί µέρους περιπτώσεις.
Τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου στα όρια των γύρω από την περιοχή οικισµών θα έχουν ως
εξής:
A/A
1
2
3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
dB(A)
Leq
Lden

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ

42,7
36,9
40,1

Lnight

39,1
33,5
38,0

31,7
24,7
28,0

Τα ανωτέρω επίπεδα θορύβου είναι αρκετά κοντά στο θόρυβο υποβάθρου που υπάρχει στην
περιοχή.
Η εκτίµηση περιβαλλοντικών ∆εικτών λόγω της χρήσης εκρηκτικών (Περιοχή Σκουριών φάσεις λειτουργίας Α και Β) έδωσε τα εξής αποτελέσµατα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΓΙΡΑ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

dB(A)
Leq(ΜΑΧ)
64,4
58,5
61,8
52,4
54,6

Γίνεται αντιληπτό σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι η όχληση από την χρήση των εκρηκτικών θα
είναι υπαρκτή αλλά λαµβάνοντας υπόψη την µικρή διάρκεια του γεγονότος στην διάρκεια της
ηµέρας καθώς επίσης και την παροδικότητα του γεγονότος (όσο µεγαλύτερο γίνεται το βάθος
που χρησιµοποιούνται τα εκρηκτικά τόσο οι παραπάνω δείκτες θα µειώνονται)η συνολική
εκτίµηση που προκύπτει είναι ότι το ευρύτερο ακουστικό περιβάλλον δεν θα επιβαρυνθεί
σηµαντικά.
Φάση λειτουργίας Γ: Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µεταλλευτικές δραστηριότητες
που θα λαµβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο υπόγεια. Ως εκ τούτου οι αναµενόµενες εκποµπές
θα είναι πολύ µικρότερες από αυτές που εκτιµήθηκαν στη φάση λειτουργίας (4-13).
Φάση Αποκατάστασης: Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρχουν µόνο εργασίες
αποκαταστάσεων που εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ περιορισµένες εκποµπές θορύβου
σε σχέση µε αυτές που εκτιµήθηκαν σε προηγούµενες φάσεις λειτουργίας του έργου.
Μη Τεχνική περίληψη

5-35
ENVECO A.E.

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

Συµπερασµατικά, µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν προκύπτει καµία υπέρβαση των
θεσµοθετηµένων ορίων. Όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου λόγω των ανατινάξεων στο
επιφανειακό µεταλλείο των Σκουριών, όπως προαναφέρθηκε θα είναι υπαρκτή αλλά
περιορισµένης χρονικής διάρκειας και δεν αναµένεται να επιβαρύνει σηµαντικά το ακουστικό
περιβάλλον της περιοχής. Τέλος, όσον αφορά στις δονήσεις στο έδαφος, σε όλες τις
περιπτώσεις αναµένονται τιµές της µέγιστης ταχύτητας εδαφικής δόνησης που θα είναι κάτω
από τα όρια τα οποία επιβάλλει η νοµοθεσία αλλά και η ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων για τη λειτουργία του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Οι αναµενόµενες επιπτώσεις θα
είναι µη σηµαντικές, παροδικές και µερικώς αναστρέψιµες µε τη λήψη επανορθωτικών
µέτρων.
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6. Μέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
6.1. Περιβαλλοντικά µέτρα ενσωµατωµένα στο σχεδιασµό του Έργου
Το νέο επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας σχεδιάστηκε βάση της
συσσωρευµένης εµπειρίας από τη µακρόχρονη λειτουργία των κατά θέσεις µεταλλείων σε
συνδυασµό µε το περιβαλλοντικό και κοινωνικό υπόβαθρο που έχει διαµορφωθεί στην
ευρύτερη περιοχή. Η σηµαντική εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής
αξιοποίησης των µεταλλευµάτων, σε συνδυασµό µε τις αρχές και κατευθύνσεις της αειφόρου
ανάπτυξης. Συγκεκριµένα. για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των παραπάνω µεταλλείων
επιλέχθηκε η προσέγγιση της υλοποίησης των έργων κατά φάσεις. Η προσέγγιση αυτή γίνεται
αφ' ενός µεν γιατί διευκολύνει την οικονοµική διαχείριση της επένδυσης, αφ' ετέρου δε γιατί
παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στα
πραγµατικά δεδοµένα και σύµφωνα µε πραγµατικά αξιολογηµένα στοιχεία.
Το επενδυτικό σχέδίο των Μεταλλείων Κασσάνδρας περιλαµβάνει τα εξής βασικά µέτρα:
Στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται
αναφέρεται στις εγκαταστάσεις απόθεσης όπως αυτές είναι διαµορφωµένες τώρα, τόσο
από άποψη χωρητικότητας όσο και διαχείρισης. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε
απλή ενοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών, σε συνδυασµό µε τη µείωση της υγρασίας
των αποβλήτων εµπλουτισµού 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 ρέµατος «Κοκκινόλακκα» και επεκτείνεται στο δεξιό
αντέρεισµα µέχρι του υψοµέτρου 240, µε σκοπό τη δηµιουργία της απαιτούµενης ενιαίας
προστατευµένης εγκατάστασης µέσω φράγµατος ανάντη του εθνικού δρόµου.
Σηµειώνεται ότι o σχεδιασµός και η κατασκευή της εγκατάστασης να είναι σε συµφωνία
µε τα προβλεπόµενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ9 όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην
ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε10310 καθώς και τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
Τεχνικές11 και ακολουθεί προδιαγραφές ΧΥΤ επικινδύνων. Επίσης στο Μεταλλείο
Μαύρων Πετρών, παράλληλα µε την παραγωγική διαδικασία γίνεται και κλείσιµο των
παλαιών µεταλλείων της περιοχής και αποκατάσταση των µη λειτουργικών στον νέο
σχεδιασµό, χώρων.
2. Ο πλήρης εκσυγχρονισµός του Μεταλλείου Ολυµπιάδας πραγµατοποιείται µέσω νέας
προσπέλασης µεγάλης διατοµής στο χαµηλότερο σηµείο του κοιτάσµατος ενώ
ολοκληρώνεται µε την κατασκευή νέου εργοστασίου εµπλουτισµού στην περιοχή του
Μαντέµ Λάκκου, όπου µέσω της νέας σήραγγας µεταφέρονται τα προϊόντα εξόρυξης.
Επιπλέον, η ενοποιηµένη εγκατάσταση απόθεσης µπορεί να δεχθεί το λεπτοµερές
απόβλητο εµπλουτισµού µετά τη µείωση της υγρασίας του, δεδοµένου ότι το χονδροµερές
επανέρχεται στο µεταλλείο σαν λιθογόµωση.
1.

9

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).
10
Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15 ης 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).
11
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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Το κοίτασµα των Σκουριών είναι πλήρως ερευνηµένο. Η µέθοδος εκµετάλλευσης που
πρέπει να εφαρµοστεί είναι ο συνδυασµός επιφανειακής και υπόγειας εκµετάλλευσης. Τα
θετικά στοιχεία µιας επιφανειακής εκµετάλλευσης είναι η µεγάλη απόληψη και η µη
υποθήκευση περαιτέρω εκµετάλλευσης είτε στο υπόλοιπο in situ κοίτασµα είτε στις
«στείρες» αποθέσεις, χωρίς όµως η εφαρµογή της να αυξάνει υπέρµετρα τους χώρους
επέµβασης. Επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα της επιφανειακής εκµετάλλευσης είναι ότι
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως ενοποιηµένο όρυγµα και εγκατάσταση απόθεσης
(µετά την παύση λειτουργίας της εξορυκτικής δραστηριότητας). Η υπόγεια µέθοδος,
αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα µιας µεθόδου µε λιθογόµωση η οποία περιορίζει τις
επιφανειακές επεµβάσεις και δεν υποθηκεύει την επέκταση της εκµετάλλευσης στις
χαµηλές περιεκτικότητες µε προϋπόθεση την εφαρµογή υψηλού επιπέδου σχεδιασµού και
εξελιγµένης τεχνολογίας.
4. Γενικά στο µεταλλείο των Σκουριών, έχει προωθηθεί ο περιορισµός των χώρων
επέµβασης, είτε µε τη µορφή εκσκαφών είτε µε τη µορφή αποθέσεων, έτσι ώστε η
συνολική έκταση των βασικών τµηµάτων του έργου να είναι µικρότερη από 1800 στρ.Οι
απαιτούµενες εγκαταστάσεις απόθεσης προκειµένου να µην λειτουργούν σαν κάλυψη
επιφάνειας αθροιστικά είναι περισσότερες των δύο, έτσι ώστε η εξάντληση της µίας να
σηµατοδοτεί και την αποκατάσταση της και τοποθετούνται επίσης στην γειτονία της
περιοχής του Μεταλλείου. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση της εγκατάστασης
απόθεσης στον Κοκκινόλακκα η κατασκευή των προτεινόµενων εγκαταστάσεων
απόθεσης θα 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. Ο σχεδιασµός του µεταλλείου Σκουριών
ολοκληρώνεται µε την ίδρυση µονάδων επεξεργασίας µεταλλεύµατος οι οποίες αποδίδουν
συµπύκνωµα Cu και καθαρό Au και τοποθετούνται στη γειτονία της περιοχής του
µεταλλείου.
5. Βασικό στοιχείο επίσης του σχεδιασµού του µεταλλείου Σκουριών, αποτελεί η διαχείριση
των νερών της περί την εκµετάλλευση περιοχής. Η διαχείριση αυτή υλοποιείται µέσω
κατάλληλα σχεδιασµένου δικτύου γεωτρήσεων µε στόχο, αφενός µεν τη µερική κάλυψη
των αναγκών της επεξεργασίας του µεταλλεύµατος από τις αντλήσεις τους και αφετέρου
την απόδοση του νερού στους ίδιους φυσικούς αποδέκτες
6. Η εµπορική αξιολόγηση της πώλησης των συµπυκνωµάτων Pb, Zn, Cu και Αρσενοπυρίτη
µε σηµαντικές περιεκτικότητες Au και Ag, δείχνει εµφανώς µια πολύ µεγάλη
προστιθέµενη αξία από την περαιτέρω καθετοποίηση µέσω µεταλλουργικής διαδικασίας,
πέραν βεβαίως της στρατηγικής παραγωγής καθαρών µετάλλων που αποτελεί εθνική
επιδίωξη καθώς και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς,
λοιπόν, επιβάλλεται η ίδρυση Μεταλλουργίας. Στη µεταλλουργία εφαρµόζεται η µέθοδος
της ακαριαίας τήξης (FLASH SMELTING) µε παράλληλη παραγωγή θειικού οξέος, η
οποία αφορά την επεξεργασία πυριτών κάθε µορφής µε ταυτόχρονη εξαγωγή όλων των
εµπεριεχόµενων πολύτιµων µετάλλων. Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη µέθοδος
επεξεργασίας αποτελεί µια από τις κύρια προτεινόµενες Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές
(Β∆Τ) για την επεξεργασία παρόµοιων κοιτασµάτων, σύµφωνα µε τα σχετικά
καθοδηγητικά κείµενα της οδηγίας IPPC. Η ανάπτυξη της έχει γίνει στις Σκανδιναβικές
Χώρες (Φιλανδία), όπου και λειτουργεί σε πολλές εφαρµογές µε την γνωστή για τις χώρες
αυτές ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά και την αναγνωρισµένη τεχνική αρτιότητα. Η
µέθοδος της ακαριαίας τήξης θα εφαρµοστεί µε τις απαιτούµενες προσαρµογές για τα
συµπυκνώµατα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Τα παραγόµενα απόβλητα απαιτούν
µικρότερες εγκαταστάσεις απόθεσης ενώ το σηµαντικότερο τµήµα αυτών είναι πλήρως
3.
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αδρανές µε την µορφή σκωρίας. Σηµειώνονται ακόµη οι µεγάλες δυνατότητες
ενεργειακής ανάκτησης που παρέχει. Άρα, η µέθοδος αυτή είναι συµβατή µε τα τεχνικά,
κοινωνικά, γεωγραφικά, µορφολογικά και αναπτυξιακά δεδοµένα της περιοχής και είναι
περιβαλλοντικά καλύτερη από την τεχνολογία της Βιοοξείδωσης, Οζονοποίησης και
Ανάκτησης Κυανίου (AVR), που είχε επιλεχθεί στο παρελθόν.
Με την υιοθέτηση των παραπάνω µέτρων στον σχεδιασµό του Έργου, διασφαλίζεται η
προστασία πολλαπλών παραµέτρων περιβάλλοντος. Ωστόσο, στην παρούσα µελέτη
προτείνονται συγκεκριµένα πρόσθετα µέτρα που αφορούν στην ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων που προκύπτουν σε επιµέρους τοµείς του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος. Τα
κυριότερα από τα µέτρα αυτά αναλύονται κατωτέρω ανά περιβαλλοντικό µέσο.
6.2. Λοιπά περιβαλλοντικά µέτρα
Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά: Προτείνονται δενδροφυτεύσεις του
περιβάλλοντος χώρου του έργου µε αυτόχθονα είδη αµέσως µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών στις αποψιλωµένες περιοχές και στις εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων
εµπλουτισµού.
Μορφολογία εδάφους και οπτική όχληση
Φάση ανάπτυξης και λειτουργίας
• Ακριβής τήρηση της οριοθέτησης των έργων κατά τη φάση κατασκευής τους και
αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας άσκοπης κατάληψης εκτάσεων, εκτός των
προδιαγεγραµµένων ορίων του Έργου.
• Οριστική εξυγίανση και αποκατάσταση των παλαιών περιοχών της Ολυµπιάδας και του
Μαντέµ Λάκκου (περιοχή παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας, σωρών
αποφρυγµάτων σιδηροπυρίτη στην περιοχή Μαντέµ Λάκκου κ.λ.π.).
• Αξιοποίηση του επιφανειακού ορύγµατος στις Σκουριές ως χώρο εσωτερικής απόθεσης
για ταυτόχρονη επαναπλήρωση του κενού και επαναφορά του αρχικού ανάγλυφου
• Εναρµόνιση χρωµατισµού των εξωτερικών επιφανειών των νέων και των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων µε τον περιβάλλοντα χώρο.
• Φυτεύσεις δένδρων περιµετρικά της περιοχής των εγκαταστάσεων για την κατά το
δυνατόν οπτική αποµόνωσή των.
Φάση αποκατάστασης
• Εξασφάλιση γεωτεχνικής σταθερότητας και χρήση αυτόχθονων φυτικών ειδών σε όλες τις
περιοχές επέµβασης.
• ∆ιαµόρφωση των πρανών των εγκαταστάσεων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων σε
βαθµίδες για τη σταδιακή δηµιουργία τελικών επιφανειών προς αποκατάσταση.
Γεωλογία – Έδαφος
Ξεχωριστή αποθήκευση και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλεχθεί κατά τις
χωµατουργικές εργασίες για τη µετέπειτα χρήση της στα έργα αποκατάστασης.
• Τη στεγάνωση της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα σύµφωνα µε
προδιαγραφές για ΧΥΤ επικινδύνων αποβλήτων
• Ελαχιστοποίηση των παραγοµένων όγκων αποβλήτων κάθε µορφής, ως αποτέλεσµα της
ακριβούς γνώσης της γεωµετρίας και των γεωχηµικών χαρακτηριστικών του
κοιτάσµατος.
• Μέγιστη δυνατή ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση υλικών
•
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•

Χρήση του ορύγµατος στην περιοχή των Σκουριών ως δανειοθαλάµου αποβλήτων
εξόρυξης για την κατασκευή φραγµάτων και σε µεταγενέστερο στάδιο εγκατάσταση
απόθεσης αποβλήτων, µε σκοπό τη µείωση των καταλαµβανόµενων επιφανειών.
Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων πέριξ των περιοχών επέµβασης για την
ελαχιστοποίηση των επιφανειακών απορροών και την απόδοση καθαρών νερών στους
φυσικούς αποδέκτες.

Οικοσυστήµατα – χλωρίδα – πανίδα
• Η αποψίλωση της βλάστησης να γίνει αποκλειστικά και µόνο στις περιοχές που είναι
απαραίτητη.
• Φύτευση των εξωτερικών περιµετρικών χώρων των εγκαταστάσεων των εργοστασίων µε
κατάλληλα είδη.
• Συστηµατική διαχείριση και έλεγχος της δίαιτας και της ποιότητας των νερών του
Ασπρόλακκα και των παραποτάµων του.
Χρήσεις γης
Εκπόνηση σχεδίων αποκατάστασης και µετα-µεταλλευτικής χρήσης.

•

Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον
Φάση λειτουργίας και φάση αποκατάστασης
• Το σύνολο των εκσκαφικών και χωµατουργικών εργασιών θα παρακολουθείται από
αρχαιολόγους που θα υποδείξει η ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων και 10η Εφορεία Βυζαντινών και Αρχαιοτήτων.
• Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει
ανασκαφική έρευνα µε χρηµατοδότηση του φορέα υλοποίησης του έργου. Από τα
αποτελέσµατα της έρευνας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή µη των εργασιών.
• ∆εδοµένου ότι έχει εξαιρεθεί από το έργο το αποκαλυφθέν οχυρωµατικό µνηµείο στο
Καρακόλι, θα πραγµατοποιηθεί πλήρης ανασκαφική έρευνα του.
• Ο φορέας θα πρέπει να ενηµερώσει την Εφορεία Εναλείων Αρχαιοτήτων πριν την έναρξη
των εργασιών κατασκευής των λιµενικών εγκαταστάσεων, προκειµένου οι εργασίες να
εποπτευτούν από υπάλληλο της αρµόδιας Εφορείας.
•
Τα εντοπισµένα κατάλοιπα αρχαίων σκουριών και κεραµικής που βρίσκονται στην
περιοχή της επιφανειακής εκδήλωσης του µεταλλοφόρου κοιτάσµατος θα διασωθούν.
Κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον
Υιοθέτηση από τον φορέα υλοποίησης του έργου πολιτικής κάλυψης των θέσεων
εργασίας µε προτεραιότητα προτίµησης από τον τοπικό πληθυσµό.

•

Τεχνικές υποδοµές
Περιοχή Στρατωνίου, Ολυµπιάδας και Μαύρων Πετρών
• Για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου από την κίνηση των
φορτηγών, συνίσταται η ελαχιστοποίηση των κινήσεων αυτών κατά τις ώρες αιχµής, ενώ
οι κινήσεις των φορτηγών να γίνονται µε την προϋπόθεση να φέρουν σκέπαστρα.
• Να γίνεται διαβροχή των δρόµων από τους οποίους θα διέρχονται τα φορτηγά και κυρίως
των χωµάτινων.
• Οι εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να περιοριστούν σε τέτοιο βάθος έτσι ώστε να
αποτραπεί η οποιαδήποτε βλάβη στον αγωγό ύδρευσης του δήµου Σταγείρων – Ακάνθου.
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Υδατικό περιβάλλον
• Κατασκευή στα ανάντη όλων των εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων διάταξης είτε
εκτροπής των υδάτων είτε συλλογής αυτών.
• Λήψη µέτρων όπως διαµόρφωση των κλίσεων και κατασκευή διατάξεων για την πρόληψη
µεταφοράς φερτών προς τους υδάτινους αποδέκτες.
• Κατασκευή περιµετρικών διατάξεων ασφαλείας στις δεξαµενές καυσίµων και
αντιδραστηρίων (λεκάνες ασφαλείας.
• ∆ιατήρηση της νέας µονάδας επεξεργασίας νερών στο Μαντέµ Λάκκο µετά το κλείσιµο
του µεταλλείου Μαύρων Πετρών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των νερών
από την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, καθώς και των τυχόν νερών
που ενδέχεται να συναντηθούν κατά την κατασκευή της νέας στοάς προσπέλασης
Ολυµπιάδας – Μαντέµ Λάκκου. ∆ιάθεση των νερών µετά την επεξεργασία στο ρ.
Κοκκινόλακκα, κατάντη του κύριου φράγµατος. Εναλλακτικά, θα διερευνηθεί η
δυνατότητα χρήσης των στραγγισµάτων της εν λόγω εγκατάστασης στο εργοστάσιο
εµπλουτισµού και αργότερα στο εργοστάσιο µεταλλουργίας.
• Η παλαιά µονάδα επεξεργασίας νερών στο Στρατώνι θα διατηρηθεί ακόµα και µετά το
κλείσιµο του µεταλλείου Μαντέµ Λάκκου, ώστε να υπάρχει πρόσθετη δυναµικότητα στην
επεξεργασία νερών. Η µονάδα θα παραµένει λειτουργική, ενώ θα προβλεφθεί κατάλληλη
υποδοµή, ώστε νερά από το µεταλλείο Μαύρων Πετρών ή και από τη στοά προσπέλασης
από Ολυµπιάδα, να παροχετεύονται προς την µονάδα επεξεργασίας. Η διάθεση των
επεξεργασµένων νερών από εκεί θα µπορεί να γίνει στη θάλασσα, µε διατήρηση του
υφιστάµενου αγωγού.
• Κατασκευή έργων εκτροπής των επιφανειακών υδάτων που διέρχονται από τις περιοχές
των καθιζήσεων των παλαιών εκµεταλλεύσεων των Μεταλλείων Μαύρων Πετρών και
Μαντέµ Λάκκου προς περιορισµό των νερών που διηθούνται στα υπόγεια έργα και την
απόδοση των νερών αυτών στο περιβάλλον, µέσω σύνδεσης µε το δίκτυο αποστράγγισης
νερών της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων ρ. Κοκκινόλακκα.
• Εκσυγχρονισµός των λιµνών διαύγασης νερών µεταλλείου Ολυµπιάδας ώστε να µπορούν
να λειτουργούν αποτελεσµατικά ακόµα και σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων
(παροχή σχεδιασµού 680 m3/h).
• Ελεγχόµενη διαχείριση των νερών κατά µήκος της νέας στοάς προσπέλασης Μαντέµ
Λάκκου – Ολυµπιάδας µέσω σκυρόδετου καναλιού.
• Κατά τη φάση διάθεσης νερών στην κοίτη του ρέµατος Μαυρόλακκα θα πρέπει να
ληφθούν µέτρα προστασίας της κοίτης και των ιζηµάτων αυτής από τη διάβρωση, όπως
διαµόρφωση και ενίσχυση των πρανών της κοίτης και φύτευση παρόχθιας βλάστησης µε
ενδηµικά είδη.
• ∆ιατήρηση 5 µέτρων ελεύθερου ύψους και κατασκευή υπερχειλιστών στις εγκαταστάσεις
απόθεσης αποβλήτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου για την εξασφάλιση µηδενικών
απορροών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
• Άντληση των νερών της βροχής που συγκεντρώνονται εντός των εγκαταστάσεων
απόθεσης προς ανακύκλωση στην παραγωγική διαδικασία.
• Η τυχόν περίσσεια νερού από τις αντλήσεις καταβιβασµού στάθµης του µεταλλείου
Σκουριών που δεν θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή επανεισπιέζεται
στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, µέσω γεωτρήσεων εισπίεσης ανατολικά του
κώνου αποστράγγισης και σε απόσταση από το κέντρο του κώνου ίση µε τη µέγιστη
διάµετρό του, ώστε να αποκλειστούν φαινόµενα κυκλικής ροής των εισπιεζόµενων νερών
προς τον κώνο. Η οριστική θέση των γεωτρήσεων εισπίεσης θα καθοριστεί µε την
εκπόνηση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρµογής η οποία θα εγκριθεί από την
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•

•
•

ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ. Μελλοντικά δίνεται η δυνατότητα παροχής µέρους της περίσσειας για
χρήση σε οικισµούς ή ιδιώτες της ευρύτερης περιοχής, κατόπιν σχετικής έγκρισης.
Σε περιοχές και προσανατολισµούς που µε τα υπάρχοντα στοιχεία υπάρχει περίπτωση
διεύρυνσης του κώνου αποστράγγισης τοποθετούνται γεωτρήσεις ελέγχου στάθµης και σε
περίπτωση που απαιτείται υποβάλλεται µελέτη πρόσθετων µέτρων για έγκριση.
Λήψη µέτρων κατά µήκος της εσωτερικής και εξωτερικής οδοποιίας εξυπηρέτησης των
εγκαταστάσεων για την ελαχιστοποίηση εκποµπής σκόνης.
Θα γίνει εκ νέου ανάπτυξη/εκβάθυνση ή αντικατάσταση όσων υδρευτικών γεωτρήσεων
επηρεαστούν από την πιθανή πτώση στάθµης υπογείων νερών στις περιοχές
Μεγ.Παναγιάς και Παλαιοχωρίου. Εάν απαιτηθεί θα γίνει µεταφορά του αντλούµενου
νερού στις περιοχές αυτές µε δαπάνη του φορέα του Έργου.

Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον
• Ο προγραµµατισµός της διαδικασίας των ανατινάξεων στο επιφανειακό µεταλλείο των
Σκουριών να λαµβάνει υπόψη του τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες και να
αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι ανατινάξεις στις περιπτώσεις ιδιαίτερα αντίξοων
συνθηκών.
• ∆ιαβροχή σε όλο το δίκτυο διακίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες.
• Όλες οι µεταφορικές ταινίες των εγκαταστάσεων είναι σκεπασµένες
• Εξοπλισµός των σταθµών θραύσης (επιφανειακών και υπόγειων) µε διάταξη
αποκονίωσης και τροφοδοσία της συλλεγόµενης σκόνης στο κύκλωµα υγρής
λειοτρίβησης του εργοστασίου. Τα συνακόλουθα στάδια κατεργασίας του µεταλλεύµατος
µετά τη θραύση θα διεξάγονται εν υγρώ.
• Υδραυλική µεταφορά των αποβλήτων εµπλουτισµού στις µονάδες λιθογόµωσης, χωρίς
ενδιάµεσο στάδιο υπαίθριας αποθήκευσης
• Εξοπλισµός των σιλό τσιµέντου των µονάδων λιθογόµωσης µε διάταξη αποκονίωσης του
εξερχοµένου ρεύµατος αέρα που δηµιουργείται κατά την εκκένωση των οχηµάτων
µεταφοράς τσιµέντου
• Εξοπλισµός του συστήµατος τροφοδοσίας της καµίνου ακαριαίας τήξης και των
απαγωγών της καµίνου ακαριαίας τήξης, του µεταλλάτκη, των θυρών αποµάκρυνσης της
µάττας από την κάµινο ακαριαίας τήξης, των θυρών αποσκωριώσεως της καµίνου και του
µεταλλάκτη και τέλος των αντίστοιχων υδρόψυκτων καναλιών όδευσής των µε διατάξεις
ηλεκτροστατικών φίλτρων για την συγκράτηση των λεπτοµερών τεµαχιδίων και
ανακύκλωση αυτών στην παραγωγική διαδικασία.
• Αποθήκευση των παραγόµενων συµπυκνωµάτων σε στεγασµένους και κλειστούς από
τρεις πλευρές χώρους, µε δάπεδο επιστρωµένο µε σκυρόδεµα.
• Μεταφορά των συµπυκνωµάτων από τα εργοστάσια εµπλουτισµού στο λιµάνι
Στρατωνίου µε σκεπασµένα φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας.
• Η απόθεση των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ξεκινάει από το
ανάντη άκρο της εγκατάστασης και θα οδεύει προοδευτικά προς τα κατάντη µε αύξηση
του πάχους της απόθεσης
• Τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων
και οχηµάτων εργοταξίου.
• Για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών της µεταλλουργίας τόσο εντός του εργοστασίου
όσο και στο περιβάλλον, όλες οι κάµινοι (ακαριαίας τήξης, µεταλλάκτης, κλπ.) είναι
αεροστεγείς και διατηρούνται συνεχώς σε ελαφρά υποπίεση για την πρόληψη εκποµπής
αερίων και σκόνης.
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Η διακίνηση των τηγµένων υλικών γίνεται µέσω κλειστών συστηµάτων µεταφοράς τα
οποία είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα συλλογής αερίων εκποµπών και σκόνης προς
κατεργασία.
Το σύνολο των αερίων και της σκόνης οδηγείται µέσω πάντα κλειστών συστηµάτων
µεταφοράς σε σύστηµα καθαρισµού που συνίσταται από πύργους ψύξης και έκπλυσης µε
καταιονισµό νερού, ηλεκτροστατικά φίλτρα και υγρές πλυντρήδες για την ανάκτηση των
προσµίξεων.
Για την ελαχιστοποίηση της εκποµπής καυσαερίων: α) κατασκευή κατάλληλων έργων
παράκαµψης, όπου αυτό απαιτείται και β) προγραµµατισµένη περιοδική συντήρηση του
ντηζελοκίνητου εξοπλισµού µετά την συµπλήρωση του προβλεπόµενου αριθµού ωρών
λειτουργίας και έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων
Οργάνωση των δροµολογίων για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης έτσι ώστε να
µειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται
από τις κινήσεις οχηµάτων
Λήψη κατάλληλων µέτρων για την ελαχιστοποίηση των αέριων εκποµπών ρύπων (κυρίως
HxCy) από εργασίες που σχετίζονται µε αποθήκευση, µεταφορά και τροφοδοσία
καυσίµων
Καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των κινητήρων, συµπεριλαµβανοµένης και της
χρήσης καλής ποιότητας καυσίµου (µε µειωµένη περιεκτικότητα σε θείο)
Αποφυγή διάθεσης υλικών που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους
ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιµα, διαλύτες, υγρά συνεργείων, ή χρώµατα και γενικά
απόβλητα διαποτισµένα µε τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα, κλπ.) µαζί µε τα οικιακά
απορρίµµατα
Χρήση καταλλήλων εξαρτηµάτων για την τροφοδοσία µηχανών µε καύσιµα, έτσι ώστε οι
ατµοί να επιστρέφουν στην δεξαµενή (tank) και να µην εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα
Σωστή κατασκευή και συντήρηση των δεξαµενών καυσίµων, ανάλογα µε τον τύπο τους
(σταθερής ή όχι οροφής), έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκποµπές υδρατµών κατά
την αποθήκευση των καυσίµων, καθώς και κατά την µεταφορά καυσίµων από και προς
τις δεξαµενές
Καλή οργάνωση των δροµολογίων για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης έτσι
ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων που
προέρχονται από τις κινήσεις οχηµάτων.
Αποφυγή διάθεσης υλικών που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους
ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιµα, διαλύτες, υγρά συνεργείων, ή χρώµατα και γενικά
απόβλητα διαποτισµένα µε τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα, κλπ.) µαζί µε τα οικιακά
απορρίµµατα

Ακουστικό Περιβάλλον - ∆ονήσεις
• Προγραµµατισµός των εργασιών για την µείωση των επιπέδων του εκπεµπόµενου
θορύβου κατά τη διάρκεια των µεσηµεριανών ωρών µε τον περιορισµό δραστηριοτήτων
που προκαλούν σηµαντικό θόρυβο
• Περιορισµός του αριθµού των διαδροµών µεταφοράς υλικών µε την επιλογή βαρέως
τύπου µεταλλευτικού εξοπλισµού
• Επιλογή κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού για τον πρωτογενή περιορισµό του
θορύβου
• ∆ιεργασίες που από τη φύση τους δηµιουργούν θορύβους γίνονται σε κλειστούς χώρους
(π.χ. θραύση/λειοτρίβηση µεταλλεύµατος, αεροσυµπιεστές, φυσητήρες αέρα κ.λπ.)
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•
•

Μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν των τµηµάτων που µπορούν να εξορυχθούν µε µηχανικά
µέσα
Ρύθµιση της µέγιστης ποσότητας ανά επιβράδυνση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει
εδαφική επιτάχυνση στις δοµικές κατασκευές των κοντινότερων οικισµών χαµηλότερη
από το ευρέως χρησιµοποιούµενο επιτρεπτό όριο δονήσεων σε δοµικές κατασκευές, DIN
4150
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7. Πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων - Σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
7.1. Πρόγραµµα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων
Το πρόγραµµα παρακολούθησης περιβάλλοντος αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα τυχόν
επανεξέτασης και τροποποίησης των προταθέντων µέτρων, σε περίπτωση που δεν
επιτευχθούν οι στόχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ µε την υλοποίησή του
επιτυγχάνονται:
• Εκτίµηση των πιθανών µεταβολών στα περιβαλλοντικά µέσα ως συνέπεια όλων των
φάσεων του προτεινόµενου έργου,
• Εκτίµηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
• Εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, των νοµοθετηµένων όρων
και κατωφλίων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών µέσων,
• Εκτίµηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας και εφαρµοσιµότητας των επανορθωτικών
µέτρων που προτείνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
• Συνεχής εξασφάλιση επικαιροποιηµένων στοιχείων όσον αφορά στην υφιστάµενη
κατάσταση του περιβάλλοντος, εντός των προαναφερθέντων φάσεων του συνολικού
έργου,
• ∆υνατότητα άµεσης και επιστηµονικά τεκµηριωµένης πληροφόρησης των αρµόδιων
υπηρεσιών, ενδιαφερόµενων φορέων και πολιτών, για την κατάσταση του περιβάλλοντος
σε όλες τις φάσεις του έργου.
Οι δράσεις του προγράµµατος παρακολούθησης περιβάλλοντος έχουν ήδη αρχίσει και
συνεχίζονται και στην παρούσα φάση. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• η Οικολογική Μελέτη Βάσης (Ο.Μ.Β.) της παρούσας µελέτης,
• η εγκατάσταση και λειτουργία µετεωρολογικών σταθµών,
• η µέτρηση της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών,
• η µέτρηση της υφιστάµενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος, και
• οι µετρήσεις για την εκτίµηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Όλα τα στοιχεία του προγράµµατος παρακολούθησης θα φυλάσσονται στην εγκατάσταση της
Γενικής ∆ιοίκησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην Χαλκιδική και θα είναι στη
διάθεση κάθε αρµόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι
περιβαλλοντικές παράµετροι που θα παρακολουθούνται:
• Μετεωρολογικές µεταβλητές
• Υδατικό περιβάλλον (ποσότητα και ποιότητα νερών)
• Εδαφικά και γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά
• Οικολογικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Έργου
• Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
• Ακουστικό περιβάλλον
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7.2. Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης προτεινόµενου έργου
Η εταιρία (Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) θεωρεί τις κοινωνικές της ευθύνες αναπόσπαστο τµήµα
των δραστηριοτήτων της και παράγοντα «κλειδί» για τους συνολικούς επιχειρηµατικούς της
στόχους και το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) αποτελεί χρήσιµο εργαλείο,
παρέχοντας µια οργανωµένη µέθοδο καταγραφής και ελέγχου της περιβαλλοντικής απόδοσης
της εταιρείας.
Το ΣΠ∆ υιοθετεί την τριµερή στρατηγική που χρησιµοποιείται σε άλλα συστήµατα
ποιότητας:
• Έλεγχος και ανασκόπηση απόδοσης,
• Οριοθέτηση στόχων και σκοπών, και
• Εφαρµογή σχεδίου.
Για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποτελεσµατικού συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, απαιτείται η καταγραφή των επιµέρους στοιχείων και ο εντοπισµός των δράσεων
που πρέπει να αναπτυχθούν, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά:
Περιβαλλοντική πολιτική: Βασική απαίτηση για την ανάπτυξη του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι η ικανοποίηση των αρχών περιβαλλοντικής πολιτικής της
εταιρείας.
Καθορισµός περιβαλλοντικών θεµάτων και επιπτώσεων: Η εταιρία, κατά το στάδιο του
σχεδιασµού του επενδυτικού έργου, ορίζει τα περιβαλλοντικά θέµατα και τις πιθανές
επιπτώσεις του.
Μεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση και χρήση χηµικών ουσιών: Η εταιρεία θα αναλάβει
υπεύθυνα τον χειρισµό όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε τη µεταφορά, αποθήκευση,
διακίνηση και χρήση χηµικών ουσιών κατά τον πλέον σύγχρονο, περιβαλλοντικά φιλικό και
ασφαλή τρόπο.
Εκτίµηση περιβαλλοντικού ρίσκου: Η εταιρία θα αξιολογεί το ρίσκο των επιπτώσεων του
έργου κάνοντας χρήση διεθνώς αναγνωρισµένων µεθοδολογιών.
Οργάνωση και περιβαλλοντική ευθύνη: Η εταιρία θα καθορίσει το επίπεδο
περιβαλλοντικής ευθύνης όλων των στελεχών και εργαζοµένων της.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: ∆ιασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόµενοι
και οι εργολάβοι είναι γνώστες των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων και ευθυνών.
Περιβαλλοντική επικοινωνία (εξωτερική): Η εταιρεία θα διερευνά και θα ανταποκρίνεται
στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και άλλων, σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας.
Ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα: Η εταιρία θα λάβει υπόψη την πιθανότητα εµφάνισης
εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Το σχέδιο που θα καταρτισθεί, θα περιλαµβάνει λεπτοµερή
ανάλυση της αντίδρασης σε έκτακτα συµβάντα που µπορεί να εκδηλωθούν στα εργοστάσια
µεταλλουργίας και εµπλουτισµού και στις εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων.
Περιβαλλοντικός Έλεγχος - Πιστοποίηση: Η εταιρία θα προγραµµατίζει και εφαρµόζει
πρόγραµµα πιστοποίησης και ελέγχου, που θα περιλαµβάνει ελέγχους περιβαλλοντικής
συµµόρφωσης από πιστοποιηµένους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, και επαλήθευση
του προγράµµατος κλεισίµατος από ανεξάρτητους φορείς.
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